
 
Anexă 

Formular de evidenţă a încadrarii profesionale a absolvenţilor 

1. Nume de familie la naştere: 

2. Nume de familie după căsătorie: 

3. Prenume: 

4. Sex: □Masculin  □Feminin 

5. Adresa (strada, număr, cod poştal, oraş, judeţ, ţara) de domiciliu înainte de admitere la 

facultate: 

6. Adresa (strada, număr, cod poştal, oraş, judeţ, ţara) actuală de domiciliu: 

7. Starea civilă: □Căsătorit (ă)  □Necăsătorit(ă) 

8. Adresa de e-mail: 

9. Număr de telefon: 

10. Facultatea absolvită în cadrul Universităţii Apollonia din Iaşi: 

11. Programul de studii universitare de licenţă (specializarea)/ Anul absolvirii: 

12. La ora actuală aveţi loc de muncă: □Da □Nu 

13. Specificaţi firma unde lucraţi în prezent: 

14. V-aţi găsit loc de muncă în primele 6 luni după absolvire? (la nivelul pregătirii 

universitare):   □Da □Nu 

15.  V-aţi găsit loc de muncă în primii 2 ani după absolvire? (la nivelul pregătirii 

universitare):   □Da □Nu 

16. Domeniul în care îmi desfăşor activitatea profesională este:  

 □corespunzător specializării/ domeniului absolvit 

 □conex specializării/ domeniului absolvit 

 □în afara specializării/ domeniului absolvit 

17. Locul de muncă actual este:   - în localitatea de domiciliu  □Da  □Nu  

               - în străinătate                □Da              □Nu 



 
18. Salariul primit la angajare este:  

□foarte bun □decent □insuficient 

19. Modalitatea de obţinere a locului de muncă:  

-încă din facultate □ 

- prin internet □ 

- prin Direcţia de Muncă □ 

- prin cunoştinţe personale □ 

- prin presă □ 

- alte modalităţi □ 

20. Nivelul Dvs. De satisfacţie în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de 

Universitatea Apollonia din Iaşi este:  

- foarte bun □ 

- bun □ 

- satisfăcător □ 

- nesatisfăcător □ 

21. Intenţionaţi să vă continuaţi studiile universitare?  

Da □ 

Nu □ 

OBSERVAŢII: 



 
Declar că datele de mai sus sunt corecte şi sunt de acord să fie înscrise în baza de date a 

Universităţii Apollonia din Iaşi, cu condiţia asigurării confidenţialităţii acestora. 

 

Semnătura absolventului 

Data 

  

 


