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STUDIUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR - PROMOŢIILE 2005 ŞI 2009.
Stimate domnule / Stimată doamnă
absolvent al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti
Doresc să vă invit, pe această cale, să participaţi efectiv la studiul de monitorizare a carierei
profesionale a absolvenţilor din promoţiile 2005 şi 2009.
Scopul acestuia este de a oferi o imagine de ansamblu asupra situaţiei absolvenţilor şi de a contribui
la îmbunătăţirea calităţii programelor de studii universitare pe baza informaţiilor primite din mai multe
sectoare, inclusiv de la absolvenţii universităţii. Studiul se desfăşoară în cadrul proiectului „Absolvenţii şi
Piaţa Muncii”, co-finanţat din Fondul Social European, în care universitatea pe care aţi absolvit-o s-a
implicat începând din acest an.
Participarea la studiu este voluntară. Cu toate acestea, pentru atingerea unor rezultate
semnificative, fiecare contribuţie este importantă, deoarece o imagine cuprinzătoare a situaţiei absolvenţilor
poate fi obţinută numai printr-o largă participare. Studiul constă în completarea on-line a unui chestionar,
care se găseşte la adresa : http://apm.utcb.ro (După accesare se intră în: CHESTIONAR.absolvent-univ.ro
utilizând codul de acces personal primit de fiecare absolvent al promoţiilor 2005 şi 2009 şi apoi în linkul
promoţiei dvs).
Completarea chestionarului va dura aproximativ 30 de minute. Datele furnizate de dvs. intră sub
incidenţa reglementărilor stricte de protecţie a datelor cu caracter personal, iar rezultatele publicate nu
permit identificarea respondenţilor. În măsura în care doriţi, vă putem transmite, prin e-mail, un rezumat al
raportului final al studiului de monitorizare la adresa indicată de dvs. în ultima pagină a chestionarului.
În cazul în care nu aţi primit codul de acces sau optaţi pentru o variantă tipărită a chestionarului, sau
dacă doriţi informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon: 021 243 36 50,
021 242 12 08 / 178 sau la adresa de e-mail: apm@utcb.ro (Persoane de contact: Dl. Prof.univ.dr.ing.
Laurenţiu RECE coordonator instituţional al acestui program şi Conf.univ.dr.mat Ion MIERLUS-MAZILU,
expert instituţional IT).
Stim că timpul fiecăruia dintre dvs este important, însă vă rugăm (şi sperăm) sa daţi curs invitaţiei
noastre. Observaţiile dvs sunt importante pentru modernizarea continuă a sistemului de învăţământ din
universitate şi, aşa cum şi alte universităţi cu renume din străinătate poartă legătura cu absolvenţii lor ţinând
cont de doleanţele şi recomandările acestora, dorim să ne aliniem şi noi, prin acest program, unei practici
internaţionale cu rezultate bune pentru întreaga comunitate academică.
După cum probabil că ştiţi, ca absolvent al UTCB, universitatea noastră este una dintre universităţile
cu tradiţie din ţara noastră şi cu o largă recunoaştere naţională şi internaţională. In urma evaluării
institţionale a ARACIS, UTCB a obţinut calificativul: „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, fapt care onorează atât
corpul profesoral cât şi pe absolvenţii noştri. Aceasta însă nu trebuie să conducă la o stare de automulţumire
ci, dimpotrivă, la obligaţia preocupării continue pentru furnizarea a cât mai bune servicii educaţionale
pentru studenţii noştri. Este un motiv în plus de a ne implica în acest program în care putem fructifica
împreună în interes colectiv, experienţa recentă a absolvenţilor noştri.
Din partea Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti doresc să vă mulţumesc anticipat pentru
participarea la studiul de monitorizare a absolvenţilor.
Cu stimă
Prof.univ.dr.ing. Johan NEUNER,
Rector al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti

