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Proiectul național Absolvenții și Piața Muncii
Studiul național de monitorizare a inserției pe piața
muncii a absolvenților de învățământ superior

Implementat de
Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS)
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a
Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Beneficiarii principali ai proiectului

Universitățile de stat și particulare din România
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – MECTS
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS
STUDENȚI – SOCIETATEA CIVILĂ
ANGAJATORI

Partenerul proiectului
Universitatea din Kassel, Germania – Centrul Internațional pentru
Cercetări în Învățământul Superior (INCHER)

Proiectul național Absolvenții și Piața Muncii
Scop si obiective specifice:
Scopul proiectului
Dezvoltarea de instrumente, la nivel național, pentru
monitorizarea traseului profesional al absolvenților de
studii superioare pe piața muncii
Obiectivul general
Consolidarea capacității și a rolului universităților în
evaluarea modului în care cunoștințele, competențele și
abilitățile dobândite de absolvenții de studii superioare sunt
suficiente pentru a le permite acestora să se angajeze pe
piața muncii sau să-și continue studiile

Importanța urmăririi carierei absolvenților pentru
evoluția ȋnvățământului superior
La nivel institutional: Instrument de management al calitatii
pentru imbunatatirea procesului didactic
(dezvoltare/adaptare/imbunatatire curricula, proces de predare- invatare,
resursa umana si institionala necesare/specifice etc.)

La nivel national: Instrument de fundamentare si
implementare a politicilor nationale in invatamantul superior
(cifra de scolarizare, domenii prioritare, directii strategice de
dezvoltare, internationalizare/mobilitate, programe de dezvoltare/
adaptare a sistemului de invatamant superior in vedere imbunatatirii iesirilor)

La nivel international: Instrument de fundamentare si
implementare a politicilor internationale in invatamantul superior
(corelare curricula la nivel international si competente/abilitati specifice
dezvoltare mobilitate si internationalizarea, schimb de bune practici etc.)

Urmarirea carierei absolventilor de invatamant superior
Contributii generale:
Reformarea si modernizarea invatamantului superior
în contextul societătii bazate pe cunoastere
• fundamentarea si dezvoltarea unor politici publice
sustenabile pentru invatamantul superior,
• dezvoltarea curriculei educationale, a programelor
de educatie si formare si a metodelor/instrumentelor
de predare-invatare
• imbunatatirea metodologiilor cadru recomandate de
MECTS si, respectiv, ARACIP, ARACIS (pentru
activitatea de monitorizare a insertiei absolventilor pe
piata muncii)

Urmarirea carierei absolventilor de invatamant superior
Contributii specifice (1):
A. Curricula de studiu:
 cresterea relevantei ofertei de studiu în raport cu
cerintele pietei muncii;
 diversificarea ofertei de studii conform nevoilor
resimţite pe piaţa calificărilor
• asigurarea relevanței competențelor și aptitudinilor
absolvenților pentru piața muncii
• cresterea sanselor de ocupare pe piaţa muncii
• identificarea lacunelor în pregătirea educationala
anterioară a absolventului, precum si alte obstacole pentru
tranzitia de la scoală la viata activă etc.
Evaluarea programelor de educatie si formare profesionala

Urmarirea carierei absolventilor de invatamant superior
Contributii specifice (2):
B. Procesul de predare-invatare:
 elaborarea/revizuirea materialelor de predare/ învătare/
evaluare
 identificarea nevoii de pregătire practică a studentilor
 identificarea modalitatilor de sprijinire a participarii
studentilor la stagiile de practica
• evaluarea stagiilor de pregătire practică pentru studenti
(corelarea cu cerintele ocupationale de pe piata muncii,
evaluare rezultate obtinute de studenti în cadrul stagiilor de
pregătire practică etc.)

Urmarirea carierei absolventilor de invatamant superior
Contributii specifice (3):
C. Politici:
 elaborarea, fundamentarea si implementarea directiilor
strategice de dezvoltare in invatamantul superior
 actiuni inovatoare in vedere modernizarii sistemului
educational si îmbunătătirii tranzitiei de la scoală la viata
activă a tinerilor absolventi
 sprijinirea schimbului de experientă dintre universitati si
diseminarea de bune practici

Universitățile Românești și Piața Muncii
Nevoi curente (1)
• informații despre inserția și parcursul profesional al
absolvenților pe piața muncii
• creșterea capacității instituționale a universităților
de a desfășura studii de monitorizare în mod constant
• suport pentru implementarea politicilor naționale în
domeniul ocupării forței de muncă
• creșterea responsabilității partenerilor sociali în
problemele legate de educație
• eficientizarea investiției în resursa umană

Universitățile Românești și Piața Muncii
Nevoi curente (2)
Parametri ai eficienței învățământului superior:
Corelarea ieșirilor din sistemul de învățământ superior cu
abilitățile și competențele cerute de piața muncii

Următorul pas:
un prim studiu național de monitorizare a inserției pe
piața muncii a absolvenților din învățământul superior
• o radiografie detaliată a inserției pe piața muncii a
absolvenților de studii superioare
• instrumente durabile: metode si instrumente de implementare
pentru instituțiile de învățământ superior
• rețea de experți: formare, experiențe și bune practici

Proiectul național Absolvenții și Piața Muncii
Contributii specifice (1):
Adaptarea curriculei:
• pentru studenţii de anul I în funcţie de profilul liceelor absolvite
(întrebarea A2 din chestionarul de monitorizare)

• pentru studenţii din ani mai mari în funcţie de opţionalele propuse
de absolvenţi (întrebarea K7 din chestionarul de monitorizare) şi de
evaluarea generală a utilităţii practice a programului de studii
(întrebările I13, I16, K1, K2 şi K3 din chestionarul de monitorizare) luând în
considerare şi performanţa academică a acestora (întrebările B7, D1,
D3 din chestionarul de monitorizare)

• alte ajustări în funcţie de percepţia studenţilor privind metodele de
predare/învăţare corelate cu performanţa academică (întrebările D5 şi
K8 din chestionarul de monitorizare)

Proiectul național Absolvenții și Piața Muncii
Contributii specifice (2):
Evaluarea calităţii condiţiilor de studiu:
• opiniile studenţilor privind condiţiile de studiu (întrebările E1 din
chestionarul de monitorizare), globale - universitate vs valori naţionale,
sau specifice - facultate vs universitate
• analiza recunoaşterii şi utilităţii practice a programelor de studii
din perspectiva angajabilităţii absolvenţilor (întrebările G2, H2 şi I1
corelat cu I14 din chestionarul de monitorizare), globale - universitate vs
valori naţionale, sau specifice - facultăţi vs universitate

Proiectul național Absolvenții și Piața Muncii
Contributii specifice (3):
Marketing educaţional (în sens de promovare):
• opiniile studenţilor privind recunoaşterea programelor în rândul
angajatorilor (întrebările D4 par.2 din chestionarul de monitorizare) corelate cu
domeniul în care lucrează absolventul (întrebările I11 din chestionarul de
monitorizare);
• opiniile studenţilor privind punctele tari ţi punctele slabe ale
programului de studii (întrebările K6 şi K7 din chestionarul de monitorizare);
• promovarea universităţii prin intermediul popularizării rezultatelor
studiului.

Proiectul național Absolvenții și Piața Muncii
Contributii specifice (4):
Observatie generala
• Studiile de monitorizare a insertiei absolventilor pe piata
muncii sunt utile în primul rând pentru universităţi
(pot oferi răspunsuri specifice care nu sunt acoperite de cercetările la
nivel naţional pe un eşantion de absolvenţi)

• Rezultatele sunt aplicabile la nivel de universitate sau facultate

Proiectul național Absolvenții și Piața Muncii
Fructificarea rezultatelor la nivel de universitate (1):
Colaborări
• cu structurile de conducere de la nivel de
universitate/facultate
• cu grupurile de responsabili privind dezvoltarea curriculară
(atunci când există)

Proiectul național Absolvenții și Piața Muncii
Fructificarea rezultatelor la nivel de universitate (2):
Prelucrarea rezultatelor
• realizarea unor analize descriptive la nivel de facultate/
domeniu de studii
• realizarea unor analize comparative universitate
naţional, facultate/domeniu de studiu vs universitate

vs

• analiza în profunzime (nu la nivel statistic) a răspunsurilor
la întrebările deschise din chestionar (întrebările K5-K8 din
chestionarul de monitorizare), la nivel de universitate/
facultate/ domeniu de studii

Proiectul național Absolvenții și Piața Muncii
Fructificarea rezultatelor la nivel de universitate (3):
Diseminarea şi promovarea rezultatelor
• organizarea unor evenimente pentru diseminarea
rezultatelor
o prezentări în şedinţe de senat/de consiliu,
o întâlniri cu studenţii/absolvenţii,
o prezentări pentru mass media,
o realizarea unor articole ştiinţifice etc.

Proiectul național Absolvenții și Piața Muncii
Contact:
Bvd. Schitu Magureanu nr.1, et.3, sector 5, Bucuresti
Telefon: 021 307 1928
Email: absolvent-univ@cnfis.ro

Vă mulțumim!

