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Inserţia absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca  pe piaţa muncii 
Chestionar pentru absolvenţi  - LICENȚĂ / INGINER 

 
Acest chestionar se completează de  către absolvenți la ridicarea diplomei de studii. 

 
Scopul chestionarului: Evaluarea parcursului profesional al absolvenților USAMV Cluj-Napoca; 
realizarea unui studiu privind inserția absolvenților pe piața muncii şi corelarea pregătirii lor cu 
cerințele locurilor de muncă, în vederea stabilirii indicatorilor de performanţă ai USAMV Cluj-
Napoca. 
 
NUME ___________PRE NUME _______________ 
 
La data de(luna și anul completării) _____________ 
 
Am ridicat de la USAMV Cluj-Napoca diploma de: 

o Licență 
o Inginer 

 
Facultatea absolvită:  

o Agricultură 
o Horticultură 
o Zootehnie şi Biotehnologii 
o Medicină Veterinară 
o Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor  

 
Specializarea/Programul de studii absolvit ___________________ 
 
Anul absolvirii studiilor ________________________ 
 
Sesiunea și anul susținerii examenului de finalizare a studiilor ___________________ 
 
Studii în curs (dacă este cazul): 

o Licență 
o Master 
o Doctorat 
o Postuniversitar 
o Nu urmez  

 
Universitatea unde urmați studiile ______________ 
 
Facultatea unde urmați studiile __________________ 
 
La ora actuală aveţi un loc de muncă:   

o Da 
o Nu 

 
Dacă răspunsul este DA, vă rugăm să precizaţi dacă locul de muncă este:  

o În domeniul specializării absolvite în cadrul USAMV Cluj-Napoca 
o În alt domeniu 

 
Anul angajării: ________________ 
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Locul dumneavoastră de muncă este încadrat la studii superioare? 
o Da 
o Nu 
o Nu ştiu 

 
Apreciați că locul dumneavoastră de muncă este în concordanţă cu pregătirea dumneavoastră de 
specialitate? 

o Da 
o Nu 
o Nu ştiu 

 
Care este denumirea postului pe care îl ocupaţi ________________________________ 
 
Dacă răspunsul este NU vă rugăm să precizaţi care este motivul pentru care nu 
aveţi un loc de muncă ___________________ 
 
În timpul studiilor universitare aţi avut un loc de muncă:  

o Da 
o Nu 

 
La cât timp de la absolvire v-aţi angajat? 

o mai puţin de 6 luni 
o între 6 şi 12 luni 
o între 1 şi 2 ani 
o după 2 ani 

 
Modalitatea de găsire a locului de muncă: 

o prin facultate 
o prin oferte furnizate de site-uri specifice de angajare 
o prin Mass-media 
o prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
o prin cunoştinţe personale 
o alte variante  

 
Ați făcut practică în timpul facultății la firma la care sunteți angajat? 

o Da 
o Nu 

 
În ce măsură sunteţi mulţumit de modul în care USAMV Cluj-Napoca v-a asigurat dobândirea 
competenţelor profesionale şi personale? 

o foarte mulţumit 
o mulţumit 
o destul de mulţumit 
o mai puțin mulţumit 
o nemulţumit 

 
Intenţionaţi să vă continuaţi studiile universitare:  

o Da 
o Nu 
o Nu ştiu 
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Vă mulţumim şi vă invităm să vă înscrieţi în Asociaţia ALUMNI (Absolvenţi) a  
USAMV Cluj-Napoca  

 
Dacă sunteţi de acord să vă contactăm în continuare, vă rugăm să completaţi următoarele date: 
Domiciliul actual ________________,  
telefon_________________  
e-mail________________________ 
 

Conform cerinţelor Regulamentului General privind Protecția Datelor („GDPR”) (UE) 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, USAMV Cluj-
Napoca are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt 
furnizate de către dumneavoastră (nume, prenume, datele consemnate în actele de formare profesională, informații cu privire la 
studiile efectuate/absolvite, adresa de e-mail, număr de telefon, precum și orice alte date stabilite de legislația în vigoare).  

 

Prin finalizarea acestui chestionar declar că am luat la cunoștință că USAMV Cluj-Napoca va prelucra, prin orice mijloace, 
datele mele cu caracter personal, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale și sunt de acord ca acestea să fie prelucrate în conformitate 
cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
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Inserţia absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca  pe piaţa muncii 
Chestionar pentru absolvenţi  - MASTER 

 
Acest chestionar se completează de  către absolvenți la ridicarea diplomei de studii. 

 
Scopul chestionarului: Evaluarea parcursului profesional al absolvenților USAMV Cluj-Napoca; 
realizarea unui studiu privind inserția absolvenților pe piața muncii şi corelarea pregătirii lor cu 
cerințele locurilor de muncă, în vederea stabilirii indicatorilor de performanţă ai USAMV Cluj-
Napoca. 
 
NUME ___________PRE NUME _______________ 
 
La data de(luna și anul completării) _____________ 
 
Am ridicat de la USAMV Cluj-Napoca diploma de: 

o Master 
o Studii aprofundate 

 
Facultatea absolvită:  

o Agricultură 
o Horticultură 
o Zootehnie şi Biotehnologii 
o Medicină Veterinară 
o Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor  

 
Specializarea/Programul de studii absolvit ___________________ 
 
Anul absolvirii studiilor ________________________ 
 
Sesiunea și anul susținerii examenului de finalizare a studiilor ___________________ 
 
Studii în curs (dacă este cazul): 

o Licență 
o Master 
o Doctorat 
o Postuniversitar 
o Nu urmez  

 
Universitatea unde urmaţi studiile ______________ 
 
Facultatea unde urmați studiile __________________ 
 
La ora actuală aveţi un loc de muncă:   

o Da 
o Nu 

 
Dacă răspunsul este DA, vă rugăm să precizaţi dacă locul de muncă este:  

o În domeniul specializării absolvite în cadrul USAMV Cluj-Napoca 
o În alt domeniu 

 
Anul angajării: ________________ 
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Locul dumneavoastră de muncă este încadrat la studii superioare? 
o Da 
o Nu 
o Nu ştiu 

 
Apreciați că locul dumneavoastră de muncă este în concordanţă cu pregătirea dumneavoastră de 
specialitate? 

o Da 
o Nu 
o Nu ştiu 

 
Care este denumirea postului pe care îl ocupaţi ________________________________ 
 
Dacă răspunsul este NU vă rugăm să precizaţi care este motivul pentru care nu 
aveţi un loc de muncă ___________________ 
 
În timpul studiilor universitare aţi avut un loc de muncă:  

o Da 
o Nu 

 
La cât timp de la absolvire v-aţi angajat? 

o mai puţin de 6 luni 
o între 6 şi 12 luni 
o între 1 şi 2 ani 
o după 2 ani 

 
Modalitatea de găsire a locului de muncă: 

o prin facultate 
o prin oferte furnizate de site-uri specifice de angajare 
o prin Mass-media 
o prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
o prin cunoştinţe personale 
o alte variante  

 
Ați făcut practică în timpul facultății la firma la care sunteți angajat? 

o Da 
o Nu 

 
În ce măsură sunteţi mulţumit de modul în care USAMV Cluj-Napoca v-a asigurat dobândirea 
competenţelor profesionale şi personale? 

o foarte mulţumit 
o mulţumit 
o destul de mulţumit 
o mai puțin mulţumit 
o nemulţumit 

 
Intenţionaţi să vă continuaţi studiile universitare:  

o Da 
o Nu 
o Nu ştiu 
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Vă mulţumim şi vă invităm să vă înscrieţi în Asociaţia ALUMNI (Absolvenţi) a  
USAMV Cluj-Napoca  

 
Dacă sunteţi de acord să vă contactăm în continuare, vă rugăm să completaţi următoarele date: 
Domiciliul actual ________________,  
telefon_________________  
e-mail________________________ 
 

Conform cerinţelor Regulamentului General privind Protecția Datelor („GDPR”) (UE) 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, USAMV Cluj-
Napoca are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt 
furnizate de către dumneavoastră (nume, prenume, datele consemnate în actele de formare profesională, informații cu privire la 
studiile efectuate/absolvite, adresa de e-mail, număr de telefon, precum și orice alte date stabilite de legislația în vigoare).  

 

Prin finalizarea acestui chestionar declar că am luat la cunoștință că USAMV Cluj-Napoca va prelucra, prin orice mijloace, 
datele mele cu caracter personal, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale și sunt de acord ca acestea să fie prelucrate în conformitate 
cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
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Inserţia absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca  pe piaţa muncii 
Chestionar pentru absolvenţi  - DOCTORAT 

 
Acest chestionar se completează de  către absolvenți la ridicarea diplomei de studii. 

 
Scopul chestionarului: Evaluarea parcursului profesional al absolvenților USAMV Cluj-Napoca; 
realizarea unui studiu privind inserția absolvenților pe piața muncii şi corelarea pregătirii lor cu 
cerințele locurilor de muncă, în vederea stabilirii indicatorilor de performanţă ai USAMV Cluj-
Napoca. 
 
NUME ___________PRE NUME _______________ 
 
La data de(luna și anul completării) _____________ 
 
Am ridicat de la USAMV Cluj-Napoca diploma de: 

o Doctor 
 
Domeniul de doctorat absolvit:  

o Agronomie 
o Horticultură 
o Zootehnie  
o Biotehnologii 
o Medicină Veterinară 
o Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 

 
Anul obținerii titlului de Doctor: _____________ 
 
Studii în curs (dacă este cazul): 

o Licență 
o Master 
o Doctorat 
o Postuniversitar 
o Nu urmez  

 
Universitatea unde urmați studiile ______________ 
 
Facultatea unde urmați studiile __________________ 
 
La ora actuală aveţi un loc de muncă:   

o Da 
o Nu 

 
Dacă răspunsul este DA, vă rugăm să precizaţi dacă locul de muncă este:  

o În domeniul specializării absolvite în cadrul USAMV Cluj-Napoca 
o În alt domeniu 

 
Anul angajării: ________________ 
 
 
Locul dumneavoastră de muncă este încadrat la studii superioare? 

o Da 
o Nu 
o Nu ştiu 
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Apreciați că locul dumneavoastră de muncă este în concordanţă cu pregătirea dumneavoastră de 
specialitate? 

o Da 
o Nu 
o Nu ştiu 

 
Care este denumirea postului pe care îl ocupaţi ________________________________ 
 
Dacă răspunsul este NU vă rugăm să precizaţi care este motivul pentru care nu 
aveţi un loc de muncă ___________________ 
 
În timpul studiilor universitare aţi avut un loc de muncă:  

o Da 
o Nu 

 
La cât timp de la absolvire v-aţi angajat? 

o mai puţin de 6 luni 
o între 6 şi 12 luni 
o între 1 şi 2 ani 
o după 2 ani 

 
Modalitatea de găsire a locului de muncă: 

o prin facultate 
o prin oferte furnizate de site-uri specifice de angajare 
o prin Mass-media 
o prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
o prin cunoştinţe personale 
o alte variante  

 
Ați făcut practică în timpul facultății la firma la care sunteți angajat? 

o Da 
o Nu 

 
În ce măsură sunteţi mulţumit de modul în care USAMV Cluj-Napoca v-a asigurat dobândirea 
competenţelor profesionale şi personale? 

o foarte mulţumit 
o mulţumit 
o destul de mulţumit 
o mai puțin mulţumit 
o nemulţumit 

 
Intenţionaţi să vă continuaţi studiile universitare:  

o Da 
o Nu 
o Nu ştiu 

 
 

Vă mulţumim şi vă invităm să vă înscrieţi în Asociaţia ALUMNI (Absolvenţi) a  
USAMV Cluj-Napoca  

 
Dacă sunteţi de acord să vă contactăm în continuare, vă rugăm să completaţi următoarele date: 
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Domiciliul actual ________________,  
telefon_________________  
e-mail________________________ 
 

Conform cerinţelor Regulamentului General privind Protecția Datelor („GDPR”) (UE) 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, USAMV Cluj-
Napoca are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt 
furnizate de către dumneavoastră (nume, prenume, datele consemnate în actele de formare profesională, informații cu privire la 
studiile efectuate/absolvite, adresa de e-mail, număr de telefon, precum și orice alte date stabilite de legislația în vigoare).  

 

Prin finalizarea acestui chestionar declar că am luat la cunoștință că USAMV Cluj-Napoca va prelucra, prin orice mijloace, 
datele mele cu caracter personal, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale și sunt de acord ca acestea să fie prelucrate în conformitate 
cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
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Inserţia absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca  pe piaţa muncii 
Chestionar pentru absolvenţi  - DPPD 

 
Acest chestionar se completează de  către absolvenți la ridicarea diplomei de studii. 

 
Scopul chestionarului: Evaluarea parcursului profesional al absolvenților USAMV Cluj-Napoca; 
realizarea unui studiu privind inserția absolvenților pe piața muncii şi corelarea pregătirii lor cu 
cerințele locurilor de muncă, în vederea stabilirii indicatorilor de performanţă ai USAMV Cluj-
Napoca. 
 
NUME ___________PRE NUME _______________ 
 
La data de (luna și anul completării) _____________ 
 
Am ridicat de la USAMV Cluj-Napoca Certificatul de absolvire a DPPD: 

o Nivel I (licență) 
o Nivel I (postuniversitar)  
o Nivel II (postuniversitar) 

 
 
Facultatea absolvită în cadrul USAMV CN:  

o Agricultură 
o Horticultură 
o Zootehnie şi Biotehnologii 
o Medicină Veterinară 
o Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 
o Nu am absolvit în cadrul USAMV Cluj-Napoca   

 
Specializarea/Programul de studii absolvit ___________________ 
 
Anul absolvirii studiilor ________________________ 
 
Anul absolvirii programului DPPD ___________________ 
 
Studii în curs (dacă este cazul): 

o Licență 
o Master 
o Doctorat 
o Postuniversitar 
o Nu urmez  

 
Universitatea unde urmați studiile ______________ 
 
Facultatea unde urmați studiile __________________ 
 
La ora actuală aveţi un loc de muncă în învățământ?:   

o Da 
o Nu 

 
Pentru răspunsul DA, vă rugăm să precizaţi dacă locul de muncă este:  

o În învățământul preuniversitar 
o În învățământul universitar 
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Anul angajării: ________________ 
 
 
Sunteți angajați în învățământ ca titular? 

• Da 
• Nu 

 
Apreciați că pregătirea derulată prin DPPD v-a ajutat în activitatea profesională? 

o Da 
o Nu 
o Nu ştiu 

 
 
În timpul studiilor universitare aţi avut un loc de muncă:  

o Da 
o Nu 

 
La cât timp de la absolvire v-aţi angajat în învățământ? 

o mai puţin de 6 luni 
o între 6 şi 12 luni 
o între 1 şi 2 ani 
o după 2 ani 

 
 
În ce măsură sunteţi mulţumit de modul în care DPPD din cadrul USAMV Cluj-Napoca v-a 
asigurat dobândirea competenţelor profesionale şi personale? 

o foarte mulţumit 
o mulţumit 
o destul de mulţumit 
o mai puțin mulţumit 
o nemulţumit 

 
 
 

Vă mulţumim şi vă invităm să vă înscrieţi în Asociaţia ALUMNI (Absolvenţi) a  
USAMV Cluj-Napoca  

 
Dacă sunteţi de acord să vă contactăm în continuare, vă rugăm să completaţi următoarele date: 
Domiciliul actual ________________,  
telefon_________________  
e-mail________________________ 
 

Conform cerinţelor Regulamentului General privind Protecția Datelor („GDPR”) (UE) 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, USAMV Cluj-
Napoca are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt 
furnizate de către dumneavoastră (nume, prenume, datele consemnate în actele de formare profesională, informații cu privire la 
studiile efectuate/absolvite, adresa de e-mail, număr de telefon, precum și orice alte date stabilite de legislația în vigoare).  

 

Prin finalizarea acestui chestionar declar că am luat la cunoștință că USAMV Cluj-Napoca va prelucra, prin orice mijloace, 
datele mele cu caracter personal, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale și sunt de acord ca acestea să fie prelucrate în conformitate 
cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
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