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Valid

(1) Gradul de inserție profesională a absolvenților
pe specializare, indiferent de domeniul in care
lucrează.
Din totalul respondenţilor, 78% sunt în
prezent angajaţi full-time, 4,5% sunt
angajaţi part-time, iar 17,5% nu au un loc
de muncă.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Angajat full time

156

78.0

78.0

78.0

Angajat part-time

9

4.5

4.5

82.5

fara loc de munca

35

17.5

17.5

100.0

Total

200

100.0

100.0





(2) Cati absolventi lucrează în domeniul în care au absolvit
sau în domeniul conex față de cei care lucrează în alte
domenii.
Din totalul absolvenţilor care şi-au identificat un loc de
muncă, 54,7% lucrează în domeniu, 8,2% lucrează în
domeniu conex şi 37,1% lucrează în alt domeniu.
Frequency

Valid

Total

Valid Percent

domeniu, inclusiv titulatura (ex.
psiholog clinician pentru

67

33.5

42.1

42.1

in domeniu, fara titulatura (ex.
consilier scolar etc pentru

20

10.0

12.6

54.7

in domeniu conex (ex. HR etc. vezi
chestionarul)

13

6.5

8.2

62.9

in alt domeniu

59

29.5

37.1

100.0

159

79.5

100.0

41

20.5

200

100.0

Total
Missing

Percent

Cumulative
Percent

System



(3) Câți absolvenți au urmat masterate.
Continuare studii master



33% dintre respondenti
au urmat/urmeaza un
program masteral, iar
48,5% sunt interesati
sa urmze unul

Nu
Da
Master
finalizat

18.5
33

48.5



(4) Loialitate față de instituția și specializarea urmată ( câți
absolvenți ar recomanda unei cunoştinţe să urmeze
aceeaşi specializare cu a dvs.?
Recomandare de a urma aceeasi specializare de licenta



La întrebarea “Aţi
recomanda unei
cunoştinţe să urmeze
aceeaşi specializare cu a
dumneavoastră?”, 79%
dintre subiecţi au
răspuns afirmativ, iar
21% negativ.

Nu
Da

21

79



(5) Cât de mult sunt utilizate competențele
însușite în facultate la locul de muncă.
Gradul de utilizare a celor invatate la studiile de licenta



În funcţie de gradul de
utilizare a celor învăţate la
studiile de licenţă, 29% au
declarat că se folosesc în
foarte mare măsură de
acestea, 25% în măsură
moderată, 11% în mare
măsură, un procent egal
(11%) în mică măsură şi
24% în foarte mică
măsură.

in foarte
mare
masura
in mare
masura
moderat
in mica
masura
in foarte
mica masura

11
24

29
11

25



(6) Alte aspecte specifice (ex. câți absolvenți au
obtinut atestate de libera practică pentru fiecare
specializare în parte, daca e cazul).
Atestat de la Colegiu



În ceea ce priveşte
atestarea de către
Colegiul Naţional al
Asistenţilor Sociali din
România, numai 13%
dintre absolvenţii
specializării Asistenţă
Socială au primit acest
atestat.

Nu
Da
13

87



Activitatea profesională în timpul
facultăţii
Lucrul in timpul facultatii - domeniu



56% dintre
absolvenţii secţiei de
Asistenţă Socială au
lucrat în timpul
facultăţii, dintre care
26,5% în domeniul
serviciilor sociale,
34,5% în
comerţ/vânzări,
16,8% în servicii şi
22,1% în alte
domenii.

Servicii sociale
Vanzari/Comert
Servicii
Altele
Missing

26.5

77
34.5

16.8
22.1

