Chestionar privind monitorizarea inserției socio -profesionale și a traseului
ocupațional pentru absolvenții Universității Maritime din Constanța

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETATI CU LITERE MARI DE TIPAR !

A. Date despre absolvent
NUME:
INIȚIALA TATĂLUI:
PRENUME:
TELEFON
E-MAIL
ANUL ABSOLVIRII

Numele de familie cu care ați fost înregistrat în evidențele universității
toate prenumele cu care ați fost înregistrat în evidențele universității

Se completează anul absolvirii .Dacă ați fost în an complementar, se
va specifica acest lucru (EX: 2019 an IV Complementar)

B. Date despre programul de studii
NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT NAVAL
FACULTATEA
CICLUL DE STUDII
ABSOLVIT

PROGRAM DE STUDIU
ABSOLVIT (LICENȚĂ)

PROGRAM DE STUDIU
ABSOLVIT (MASTER)

PROGRAM DE STUDIU
ABSOLVIT (DOCTORAT)
FORMA DE INVATAMANT

ELECTROMECANICĂ NAVALĂ
LICENȚĂ
MASTER
DOCTORAT
Navigație și Transport Maritim și Fluvial
Navigație și Transport Maritim și Fluvial în Limba Engleză
Inginerie Economică în Domeniul Transporturilor
Electromecanică Navală
Electromecanică Navală în Limba Engleză
Electrotehnică
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicaţii
Ingineria și Protecţia Mediului în Industrie
Ingineria Sistemelor Electroenergetice
Inginerie și management în domeniul maritim și portuar
Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor
maritime
Inginerie și management în transport maritim și multimodal
Management si logistica in transporturi
Managementul sistemelor integrate de transport
Offshore oil and gas technology and management
Transport maritim
Advanced engineering in oil and gas offshore industry
Circuite şi Sisteme Integrate de Comunicaţii
Concepte moderne de inginerie mecanică navală
Ingineria și protecția mediului în industrie
Inginerie marină (Marine engineering)
Securitate cibernetică și managementul riscurilor
Sisteme electrice avansate
Tehnici avansate de inginerie electromecanică
STUDIU DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL FUNDAMENTAL
ȘTIINȚE INGINEREȘTI, DOMENIUL DE STUDII INGINERIE
MECANICĂ
ZI
IFR

C. Statut profesional actual

In prezent, statutul dvs
profesional este:

ANGAJAT (contract de munca pe perioada determinata/
nedeterminata, norma intreaga sau partiala)/ ANTREPRENOR
In domeniul studiilor absolvite
In alt domeniu
DENUMIREA ULTIMULUI ANGAJATOR: : Agenția cu care ați efectuat
ultimul voiaj/Societatea comercială unde sunteți angajat(ă)
Dacă vă aflați între două voiaje , vă rugăm să treceți ultima agenție/ navă
cu care ați fost plecat în voiaj
NEANGAJAT (cu sau fara indemnizatie de somaj)

Brevet obținut

Ofițer punte
Ofițer mecanic
Ofițer electrician
Ofițer punte secund
Ofițer mecanic secund
Comandant
Șef mecanic

D. Situatia scolara actuală
In prezent, sunteti inscris la un
program de studii ?

LICENȚĂ
MASTER
DOCTORAT

Mentionati Universitatea la care
sunteti inscris in prezent
Mentionati Facultatea la care
sunteti inscris in prezent
Programul de studii pe care il
urmati in prezent este:

Sunt de acord ca datele cu caracter personal conţinute de această cerere să fie prelucrate de Universitatea Maritimă din Constanţa în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Am luat la cunoştinţă de faptul că în baza
Regulamentului (UE) 2016/679 am dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă, datată şi
semnată.
Pentru mai multe detalii şi informaţii poate fi contactat Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal, direct sau la adresa
dpo@cmu-edu.eu sau pot fi accesate paginile de internet ale Universităţii: https://cmu-edu.eu/dpo/, https://cmu-edu.eu/admitere - Notă de
informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro,
dpo@dataprotection.ro, Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web: http://www.dataprotection.ro.

Data

Semnătura

