
 

 

Seminarul “Absolven ţii şi Pia ţa Muncii. 

Dezvoltarea chestionarului de monitorizare la nivel  naţional” 

(3-4 iunie 2010 Hotel Sinaia, Sinaia) 

 

 Seminarul s-a desfăşurat în perioada 3-4 iunie, la Sinaia şi a avut următoarele obiective: 
stabilirea cadrului general de implementare a studiului, finalizarea chestionarului de monitorizare a 
inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ superior şi pregătirea cadrului general de 
aplicare a chestionarului de monitorizare.   

 La eveniment au participat 84 de persoane: reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ 
superior (din cadrul a 43 de universităţi de stat şi particulare din întreaga ţară, care fac parte din 
grupul de universităţi cu care s-a încheiat acordul interinstituțional de colaborare), membri ai 
echipelor de management şi implementare, reprezentanţi ai partenerului extern, Universitatea din 
Kassel, Germania - Centrul Internaţional pentru Cercetări în Învăţământul Superior (INCHER), 
reprezentanţi ai instituţiilor beneficiare.  

 Pe parcursul celor 2 zile de seminar, a fost analizat si discutat în detaliu chestionarul de 
monitorizare. De asemenea, au fost discutate şi dezbătute şi tematici importante precum: structura 
şi aspectele metodologice privind chestionarul de monitorizare, adaptarea chestionarului şi a 
metodologiei de implementare a studiului la nivel de universitate, experienţele de la nivelul 
universităţilor în ceea ce privește studiile de monitorizare, aspectele practice legate de 
implementarea proiectului la nivel naţional (etape de derulare, cadrul general de colaborare cu 
universităţile, validarea şi consolidarea bazelor de date de la nivel instituţional), etapele necesare 
pentru pregătirea şi implementarea studiului la nivel de universitate (baze de date, infrastructură, 
motivare respondenţi şi etapizare contactare absolvenți).  

 Discuţiile au fost însoţite de prezentări în format electronic (susţinute de managerul 
proiectului şi de partenerul extern) şi de materiale incluse în mapa de prezentare a seminarului, 
înmânată fiecărui participant. La finalul fiecărei secţiuni din program, au existat sesiuni de discuţii, 
în cadrul cărora participanţii au putut adresa întrebări şi comunica propriile observaţii privitor la 
cele prezentate. Cea de-a doua zi de seminar a pus accent pe finalizarea chestionarului de 
monitorizare, participanţii formulând noi propuneri de îmbunătăţire a acestuia. 

 Experţii ştiinţifici, experţii naţionali şi experţii internaţionali au colaborat pentru realizarea 
chestionarului de monitorizare destinat pretestării, integrând ultimele propuneri de la seminar, 
precum şi propriile observaţii (reformulări, modificări şi reorganizări ale întrebărilor şi ale 
secţiunilor).  

 În chestionar au fost incluse 10 secţiuni considerate a fi esenţiale pentru obţinerea datelor 
şi informaţiilor necesare urmăririi parcursului educaţional şi profesional al absolvenţilor de studii de 
licenţă, din cadrul promoţiilor 2004/2005, 2008/2009: Educaţie preuniversitară, Parcursul studiilor, 
Condiţii de studiu şi competenţe dobândite, Educaţie şi formare ulterioară, După absolvire, 
Căutarea unui loc de muncă, Primul loc de muncă după absolvirea primului program de studiu, Loc 
de muncă/profesie în prezent, Evaluare retrospectivă a studiilor, Date biografice.  

     Evenimentul a fost anunțat pe pagina web a proiectului, www.absolvent-univ.ro.  

Organizator: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi 
Inovării (UEFISCDI) (CONGREXPO SERVICE S.R.L) 

Partener instituţional: INCHER Kassel, Germania (invitaţi) 

Prezidiu: Manager proiect, Prof. univ. dr. ing. Radu Mircea Damian, Partener proiect, Cercetător 
Internațional Harald Schomburg, Partener proiect, Cercetător Internațional Lutz Heidemann, Membru în 
Comitetul de Coordonare Mihai Popescu, Membru în Comitetul de Coordonare Sorin Popescu, ACPART - 
Margareta Ivan. 


