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Gradul de inserție profesională a 
absolvenților

Se constată că aproape 90% 
dintre absolvenții de Psihologie 
(89,66%) sunt, într-o formă 
sau alta, angajați în urma 
finalizării studiilor, 
covârșitoarea majoritate 
ocupând poziții profesionale cu 
contract de muncă full-time 
(84,83%)



Gradul de angajare în domeniul de 
specialitate

Se distinge o partajare 
aproape egală a opțiunilor între 
un domeniu conex, precum HR 
(fără titulatura explicită de 
”psiholog”) (35,66%) și cel de 
consilier (de asemenea fără 
titulatura expresă de 
”psiholog”) (32,56%), la care 
se adaugă alte domenii 
(31,01%).



Decizia de a urma un masterat.

Majoritatea covîrșitoare a 
studenților specializării 
Psihologie au ales să 
frecventeze studii la nivel de 
master (84,83%), dovedindu-
te o dată în plus că studiile de 
la nivel de licență nu mai sunt 
privite ca suficiente pentru 
definitivarea profilului 
profesional al absolventului la 
Psihologie din UVT



Loialitate față de instituția și 
specializarea urmată

Consolidare a atitudinii 
preponderent pozitive și 
apreciative la adresa traseului 
de formare este probată de 
răspunsul net majoritar 
(aproape 80%) la 
disponibilitatea de a 
recomanda unei cunoștințe 
alegerea Psihologiei de la UVT 
pentru studiile de licență. 



Utilizarea competențelor însușite în 

facultate la locul de muncă.

În registrul evaluării gradului 
de utilitate al studiilor de 
licență în Psihologie pentru 
performanța la locul de muncă 
actual, se poate constata cum 
răspunsurile majoritare sunt în 
zona moderată (41,42%), iar 
cele apreciative (34,85%) sunt 
mai numeroase decît cele 
depreciative (22,73%). 



Deținerea atestatului de 
liberă practică

Atestatul de liberă practică - psihologie

Domeniul în care dețin 
atestatul


