ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE SUSŢIN EXAMENUL DE DIPLOMĂ/ DISERTAŢIE
COMPLETAREA ŞI VERIFICAREA CHESTIONARULUI DE ANGAJABILITATE
 Fiecare student din an terminal are în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/ un
buton denumit Chestionar Angajabilitate care îl duce la chestionarul pe care trebuie să îl
completeze
 După completarea chestionarului și salvarea răspunsurilor, platforma generează automat un
Certificat datat privind completarea chestionarului de angajabilitate
 Studentul imprimă acest certificat și îl adaugă la dosarul de înscriere, pe lângă celelalte
documente pe care trebuie să le conțină acesta
 Persoana care inspectează dosarul de înscriere pentru finalizarea studiilor trebuie să verifice
și existența acestui certificat
Prin urmare, responsabilii nu mai trebuie să caute într-o bază de date separată studentul care vine să
depună dosarul de înscriere pentru finalizarea studiilor, ci doar verifică documentele dosarului, printre
care și acest certificat privind completarea chestionarului de angajabilitate.
Sperăm că această nouă implementare să fie mai ușoară pentru toate persoanele implicate.
Având în vedere că de luni, 10 Iunie, încep înscrierile pentru susținerea dizertației (motiv pentru care
ne cerem scuze de întârzierea cu care am reușit să finalizăm procedura), avem rugămintea de a
notifica studenții dumneavoastră cu privire la completarea acestui chestionar. Menționăm că pe
pagina de pe portalul https://studenti.pub.ro/ sunt specificate instrucțiunile pentru completare și
imprimare.
Dacă doriți, vă rugăm ca în lista de documente necesare înscrierii (disponibile pe site-ul facultății
dumneavoastră) să introduceți și următorul document:
dovada completării Chestionarului de Angajabilitate pe platforma https://studenti.pub.ro/
În paginile următoare găsiţi print-screen-uri după:
 Pașii de completare (un exemplu pentru ciclul de licență și un exemplu pentru ciclul de masterat).
Dacă considerați necesar, aceste imagini pot fi afișate pe paginile de Facebook ale facultăților
 Exemple de Certificate corecte (datate) pentru formulare completate la ambele cicluri de studii
 Exemplu de Certificat incorect (nedatat) - în acest moment, certificatul se generează doar după
salvarea răspunsurilor, astfel că studenții nu pot genera certificate incomplete. Am decis totuși să
vă prezent un exemplu care în teorie nu are cum să apară în dosar.

Chestionar Studenți.Pub.Ro 2019 – Licență

Chestionar Studenți.Pub.Ro 2019 – Masterat

Certificat CORECT - Licență

Certificat CORECT - Masterat

Certificat INCORECT

