
UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

Fişa de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor USEFS şi  

evaluarea Programelor de studii în raport cu aşteptările pieţei de muncă 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport realizează un sondaj cu privire la calitatea studiilor şi încadrarea în piaţa 

muncii a absolvenţilor USEFS. Rezultatele acestui chestionar vor permite la îmbunătăţirea sistemului de management al 

calităţii în cadrul universităţii noastre. Vă mulţumim  pentru participare! 

NUMELE, PRENUMELE absolventului  

Anul absolvirii,  

facultatea, specialitatea 

 

Indicatori  de completare a fişei Caracteristici Note/răspunsuri 

1.  Date de contact confirmarea sau actualizarea datelor: 

 nr. telefon, adresa e-mail, ş.a. 

 

 

 

2.  Situaţia după absolvirea facultăţii 

(subliniaţi) 
 angajat într-un domeniu corespunzător 

Programului de studii 

 angajat într-un alt domeniu 

 deschiderea unei afaceri în domeniul 

studiilor 

 în căutarea unui loc de muncă 

 altă situaţie 

 

3.  Daca sunteţi angajat, indicaţi 

denumirea locului de muncă 
 angajatorul (domeniul) 

 funcţia ocupată 

 

4.  Căutarea locului de muncă 

 
 încă din perioada studiilor; 

 după absolvire (în cât timp); 

 nu am căutat un loc de muncă 

 

5.  Vă satisface venitul obţinut la  

actualul loc de muncă? 
 da 

 nu  

 

 

6.  În ce constă importanţa 

Programului de studii  pentru Dvs? 
 obţinerea unu loc de muncă după 

absolvire 

 dezvoltarea carierei 

 dezvoltarea propriei personalităţi 

 

7.  Sunteţi mulţumit de alegerea făcută 

privind Programul de studii la 

USEFS (specialitatea)? 

 foarte mulţumit 

 mulţumit 

 nemultumit 

 

8.  Gradul de utilitate a Programului 

de studii pentru încadrarea pe piaţa 

muncii. 

 înalt 

 mediu 

 satisfăcător 

 insuficient 

 

9.  Cum apreciaţi calitatea 

Programului de studii pe care l-aţi 

ales? 

 foarte înalt 

 înalt 

 mediu 

 nesatisfăcător 

 

10.  Cum evaluați nivelul propriu de 

competențe în urma absolvirii 

Programului de studii? 

 foarte înalt 

 înalt 

 mediu 

 nesatisfăcător  

 

11.  Aţi fost mulţumit de pregătirea 

profesională cadrelor didactice 

implicate în realizarea 

Programului? 

 foarte mulţumit 

 mulţumit 

 nemultumit 

 

12.  Cum apreciaţi perspectivele 

creşterii Dvs în cariera 

profesională?  

 înalt 

 mediu 

 lipsa perspectivelor  

 

13.  Intenţionaţi/Vă continuaţi studiile 

universitare? 
 da (masterat, doctorat) 

- în acelaşi domeniu de formare 

- în alt domeniu 

 nu 

 

14.  Ce măsuri aţi recomanda pentru 

îmbunătăţirea Programelor de 

studii USEFS în vederea racordării 

acestora la necesităţile pieţei 

muncii ? 

 

Vă rugăm să expediaţi chestionarul completat pe adresa de e-mail vio.calugher@mail.ru 


