Chestionar privind gradul de angajare al absolvenților
Universității Transilvania din Brașov
Stimate colaborator,
Vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne răspunde la următoarele întrebări privind angajarea
absolvenților Universității Transilvania din Brașov în compania dvs. pe parcursul anului calendaristic
2016. Întrebările din cadrul acestui chestionar fac referire la absolvenții UTBv cu examenul de licență/
disertație susținut. Datele furnizate de dvs. vor fi folosite exclusiv pentru raportarea statistică a
gradului de angajare al absolvenților UTBv. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la
adresa de email brme@unitbv.ro.
Numele companiei dvs.: ______________________________________________________________
Domeniul de activitate al companiei: ____________________________________________________
Persoana de contact:_________________________________________________________________
Adresa de email a persoanei de contact:_________________________________________________
1.

În anul calendaristic 2016, în compania dvs. au fost angajați absolvenți UTBv?

DA
NU
2.

Câți absolvenți UTBv au fost angajați în compania dvs. în anul 2016 (absolvenți la prima
angajare conform domeniului de specializare absolvit)?
Vă rugăm includeți și: absolvenți care înaintea absolvirii au fost angajați pe o poziție neconcordantă cu nivelul și domeniul
studiilor absolvite, precum și absolvenți care înaintea absolvirii au fost incluși într-un stagiude practică.
________________________________________________________________________________________________________

3.

Prin care dintre următoarele modalități ați recrutat absolvenții UTBv care au fost angajați
încompania dvs. în anul 2016?

Întâlniri cu studenții/ absolvenții în cadrul facultăților
Târguri de job-uri
Evenimente organizate de universitate: AFCO, Sesiunile de comunicări științifice studențești,
Școala de vară
Recomandări (din partea profesorilor sau a angajaților)
Recrutare online (prin site-ul companiei sau prin site-ul specializate)
Recrutare internă, din rândul studenților/ absolvenților care au efectuat un stagiu de practică
în companie
Altă modalitate, care anume:

4.

Pe ce poziții/ posturi de muncă au fost angajați acești absolvenți?
Vă rugăm indicați numărul absolvenților angajați pe fiecare din aceste posturi.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5.

Care este profilul de competențe pe care îl urmăriți în angajarea unui absolvent UTBv?
Vă rugăm indicați competențele profesionale/tehnice și pe cele transversale urmărite.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

6. Cum apreciați nivelul de pregătire teoretică în domeniul de specializare al absolvenților
angajați?
Foarte ridicat

Ridicat

Mediu

Scăzut

Foarte scăzut

7. Cum apreciați nivelul de pregătire practică în domeniul de specializare al absolvenților
angajați?
Foarte ridicat

Ridicat

Mediu

Scăzut

Foarte scăzut

Vă mulțumim pentru disponibilitate!

