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Universitatea Politehnica Timișoara
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din UPT

Chestionar privind ocuparea/satisfacția profesională a absolvenţilor UPT

Numele şi prenumele
Completez acest chestionar la eliberarea actelor de studii de

Licență

□

Master

□

Facultatea absolvită în cadrul UPT

Anul

Domeniul de studii absolvit (conform diplomei)
Specializarea absolvită (conform diplomei)
E-mail

Telefon

Sunteți angajat? Dacă da, vă rugăm să menționați ocupaţia actuală/funcţia
Firma/instituţia la care lucraţi și localitatea/ţara
Lucraţi în domeniul în care ați finalizat studiile la UPT?
Dacă lucraţi, cum v-aţi găsit jobul?
Prin intermediul facultății/ UPT

□

DA

□

NU

am fost recomandat de
am contactat angajatorii □
colegi/cunoscuţi
□
pe internet □ altele (specificaţi) :
.............................................................................

prin intermediul CCOC
sau la Zilele Carierei
□
prin intermediul mass-media □

În prezent sunteți student la UPT? NU

□

□

DA, la Master

Intenţionaţi să vă continuaţi studiile universitare?

DA

Dacă DA, atunci unde vă continuaţi studiile ?

la UPT

□

□

NU
□

□

DA, la Doctorat

în țară

□

□

în străinătate

□

Cum evaluați cunoştinţele profesionale dobândite/experiența educațională în cadrul studiilor la UPT?
□

foarte bine

□

bine

satisfăcător

□

nesatisfăcător

□

fără opinie

□

Cum evaluați, per ansamblu, pachetul de discipline studiate în cadrul specializării absolvite?
foarte bună

□

bună

□

satisfăcătoare

□

nesatisfăcătoare

□

fără opinie □

Menţionați (bifați) activitățile educaționale care credeți că ar trebui îmbunătățite:
Cursuri & teorie □

Exemple & aplicații curs □

Laborator & aplicații practice □

Seminar, proiect □

Practică în domeniu □

Examinare studenți □

Ce cunoştinţe v-ar fi utile şi nu le-aţi dobândit în facultate?
............................................................................................................................. ..............................................................................................................
Vă rugăm să menţionaţi, din perspectiva dumneavoastră, două aspecte pe care universitatea ar trebui să le promoveze:
..................................................................................................................................................................................................... .................
Privind înapoi în timp, aţi mai alege UPT? DA □
NU □
dar facultatea absolvită în cadrul UPT DA □

NU

□

Dacă doriţi să faceţi şi alte precizări, vă rugam să folosiţi cealaltă parte a chestionarului.
Data completării:............................

Centru de Consiliere și Orientare în Carieră al Universitatății Politehnica Timișoara, organizează în fiecare an, miercurea și joia, în ultima săptămână a
lunilor martie și octombrie, un târg de oferte de carieră pentru studenți și absolvenți, la Cantina UPT. Mai multe informații pe: zilelecarierei.upt.ro
Oferte de carieră sunt disponibile și la adresa web: cariere.upt.ro

