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Învață de la cei mai buni!
POCU 626/6/13/133046; OIR SE Nr. 18478/17.09.2020

CHESTIONAR
PRIVIND CERINȚELE ANGAJATORILOR
REFERITOARE LA RESURSELE FORȚEI DE
MUNCĂ

1

I.

Date de identificare

1.1.Denumirea organizație
____________________________

1.4.Tipul organizației
Societate comercială
1-9 angajați
10-49 angajați
50-249 angajați
Peste 250 angajați
ONG
Alta, vă rugăm specificați
______________________________

1.2.Adresa organizației

1.5.Domeniul activității / Cod CAEN

_____________________________

______________________________

1.3.Telefon / Mail / Pagină web

1.6.Persoană de contact / funcție

_____________________________

______________________________

Cerințe privind cunoștințele profesionale

II.

2.1.Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte?
Deloc
important

1










Foarte
important

2










3










4










5










Calificarea multiplă
Absolvirea de studii superioare în domeniu
Efectuarea de stagii de practică
Efectuarea programelor de internship
Experiența în muncă într-o companie din domeniu
Experiența practică în străinătate
Notele obținute la materii de specialitate
Recomandări / referințe
Altele, vă rugăm specificați
__________________________________
__________________________________
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2.2.În procesul de recrutare includeți?
 teste privind cunoștințele profesionale
 interviu cu întrebări din domeniul profesional
 solicitarea de referințe în domeniul profesional
 probă de lucru
 altele, vă rugăm specificați ___________________________________________
2.3.Care este nivelul mediu de cunoștințe profesionale ale absolvenților de
învățământ superior care se prezintă la interviu?
 foarte ridicat

 ridicat

 mediu

 coborât

 foarte coborât

2.4.Cum considerați că este nivelul de actualizare al disciplinelor de specialitate din
învățământul superior
 foarte ridicat

 ridicat

 mediu

 coborât

 foarte coborât

Cerințe privind abilități transversale

III.

3.1.Care dintre următoarele componente transversale sunt considerate importante
pentru dumneavoastră?
Deloc
important

1









Foarte
important

2









3









4









5









Lucru în echipă
Abilități de negociere
Gândire analitică
Creativitate și capacitate de inovare
Capacitate de analiză critică / autocritică
Adaptare la schimbare
Gândire pe bază de risc
Altele, vă rugăm specificați
__________________________________
__________________________________

3

3.2.Care credeți că este modalitatea cea mai eficace de a acumula competențe
transversale?
 participarea la cursuri specializate
 stagii de practică / internship
 informal, la locul de muncă
 activități extracurriculare
 altele, vă rugăm specificați ___________________________________________

IV.

Aspecte privind studiile

4.1.Care nivel de studii este important pentru dumneavoastră?
 studii doctorale  studii de master

studii de licență

 studii liceale

4.2.Care dintre următoarele componente de instruire sunt considerate importante
pentru dumneavoastră?
Deloc
important

Foarte
important

1




2




3




4




5





























Utilizarea calculatorului
Cunoașterea unei limbi de circulație internațională
Cunoașterea aspectelor privind managementul
calității
Tehnici de comunicare
Tehnici de negociere
Competențe antreprenoriale
Altele, vă rugăm specificați
__________________________________
__________________________________

4.3.Ce contează mai mult pentru dumneavoastră în cadrul procesului de recrutare?
 prestigiul instituției de învățământ
 existența unui parteneriat cu instituția absolvită
 corelarea domeniului absolvit cu domeniul firmei
 importanța dată de instituția de învățământ absolvite componentei practicii
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Relația dintre universitate și angajatori

V.

5.1.Câți absolvenți de învățământ superior ați angajat în ultimii 3 ani?
Absolvenţi cu diplomă de licenţă
Absolvenţi cu diplomă de master
5.2.Cum apreciați competențele absolvenților de învățământ superior angajați în
ultimii 3 ani?
Deloc
important

1












Foarte
important

2












3












4












5












Cunoștințe de specialitate
Pregătiri interdisciplinare
Gândire analitică
Abilități de negociere
Lucru în echipă
Abilități de coordonator
Utilizare calculator
Creativitate și inovare
Analiză critică / autocritică
Abilități de comunicare
Altele, vă rugăm specificați
__________________________________
__________________________________

5.3.Vă rugăm specificați trei tipuri de competențe unde oferta educațională ar trebui
să facă o îmbunătățire semnificativă:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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5.4.În ce fel organizația dumneavoastră dorește să se implice în formarea de
competențe la instituția de învățământ superior:
 Stagii de practică
 Internship
 Furnizarea de recomandări pentru îmbunătățirea ofertei educaționale
 Participarea în proiecte comune cu universitățile
 Altele, vă rugam specificați
5.5.Care sunt aspectele critice întâlnite la organizarea stagiilor de practică?
 Nivelul de pregătire de specialitate
 Accesul la facilitățile organizației
 Restricțiile grupului de firme din care face parte organizația
 Restricții privind securitatea și sănătate în muncă, situații de urgență
 Programul de lucru
 Altele, vă rugăm specificați _________________________________________
5.6.Care dintre următoarele metode sunt mai potrivite pentru a îmbunătăți relația
dintre mediul universitar și angajator:
 Implicarea angajatorilor în actualizarea conținutului disciplinelor
 Implicarea angajatorilor în definirea cerințelor pentru competențele practice
 Organizarea de evenimente de prezentare a angajatorilor
 Altele, vă rugăm specificați __________________________________________
___________________________________________________________________

Data completării
________________

Semnătură
________________

Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor personale
este acordat pentru prelucrarea datelor personale în cadrul proiectului Învață de la cei mai buni! - POCU 626/6/13/133046
și declar că am luat la cunoștință drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date,
dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la
opoziție și dreptul la rectificare. Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea și stocarea
datelor mele cu caracter personal în cadrul proiectului.
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