
 

 

 

Antet universitate 

 

 

 

Dacă nu sunteţi destinatarul scrisorii, vă rugăm să ne 
contactaţi la nr. tel. .… . 

Nume / Prenume 
Adresa 
Cod poştal (dacă e cazul) 
Localitate 
Ţara (dacă e cazul) 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă .................., absolvent al Universităţii ............., promoţia..... 

Prin această scrisoare, dorim să reînnoim invitaţia de a participa la studiul naţional de 
monitorizare a traseului profesional al absolvenţilor din promoţia ...... . Dacă aţi dat curs invitaţiei 
anterioare şi aţi completat deja chestionarul, puteţi să consideraţi această scrisoare drept un mesaj de 
mulţumire şi să ignoraţi rândurile următoare. 

Dacă, însă, din lipsă de timp, nu aţi reuşit încă să completaţi chestionarul, vă rog încă o dată, ca 
reprezentant al universităţii pe care aţi absolvit-o şi ca susţinător al intereselor acesteia, să accesaţi 
chestionarul cât mai curând posibil (în cel mult o săptămână).  

Vă reamintesc că studiul se desfăşoară în cadrul proiectului „Absolvenţii şi Piaţa Muncii”, co-
finanţat din Fondul Social European, scopul său fiind acela de a oferi o imagine de ansamblu asupra 
situaţiei absolvenţilor şi de a contribui la îmbunătăţirea calităţii programelor de studii universitare. 

 Vă reamintesc, totodată, că participarea la studiu este voluntară, dar şi că, pentru obținerea 
unor rezultate semnificative, fiecare contribuţie în parte este importantă.  

 Pentru a completa on-line chestionarul, vă rugăm să accesaţi următoarele pagini de Internet şi 
să introduceţi codul de acces personal: 

Pagini de Internet: echipa va completa link-ul paginii dedicate pe site-ul universităţii 
(exemplu: http://site-universitate.absolventii-si-piata-muncii.ro) 

                            chestionar.absolvent-univ.ro 

Codul de acces:  .... (vă rugăm să acordaţi atenţie corectitudinii redactării codului – 
majuscule sau litere mici – în momentul introducerii). 

Completarea chestionarului va dura aproximativ 30 de minute şi este absolut confidenţială. 
Datele furnizate intră sub incidenţa reglementărilor stricte de protecţie a datelor cu caracter personal, 
iar rezultatele publicate nu permit identificarea respondenţilor.  

Vă reamintim şi că puteţi opta pentru completarea unei variante tipărite a chestionarului. În 
cazul în care doriţi informaţii suplimentare despre studiu, puteţi să ne contactaţi, în funcţie de 
preferinţele dvs., la numărul de telefon .... sau pe adresa de e-mail ... , persoana de contact: Dl/Dna 
…… . De asemenea, ne puteți semnala și faptul că, din motive de ordin personal, nu puteți participa la 
studiu, pentru a nu vă mai trimite alte mesaje de reamintire. 
 Din partea Universităţii ……,  doresc să vă mulţumesc anticipat pentru participarea la studiul de 
monitorizare a absolvenţilor.  
 
 Cu stimă,  
 
                         ………………….(echipa va completa nume, prenume rector) 
 Rector al Universităţii ………… (denumire universitate) 
 Semnatura olografa a rectorului  



 

 

Informații despre studiu 

Ce urmăreşte proiectul? 
Proiectul „Absolvenții și Piața Muncii” este primul proiect național care urmărește legătura dintre studiile 
universitare urmate și activitatea profesională.  
 

Cine realizează studiul ? 
 Studiul este realizat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în colaborare cu universități din întreaga țară. UEFISCDI este o 
instituție publică subordonată din punct de vedere administrativ Ministerului Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului și funcțional, Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior. 
UEFISCDI are o vastă experiență în gestionarea de date statistice de natură cantitativă și calitativă, cu 
privire la învățământul superior din România. Totodată,  prin natura misiunii sale, UEFISCDI dezvoltă o 
puternică legătură funcțională cu universitățile din România. 

 
În ce constă participarea la studiu ? 

Participarea la studiu constă în completarea unui chestionar care urmărește traseul absolventului 
începând cu anii de studii, continuând cu momentul obținerii primului loc de muncă și apoi cu alte 
elemente importante pentru evoluția sa profesională. Acest chestionar se completează on-line și conține 
preponderent „întrebări închise” (la care se răspunde prin „bifare” sau selectând dintr-o listă prestabilită).  

Cum completez chestionarul on-line? 
Accesați adresa web a chestionarului și utilizați codul dvs. de acces pentru a putea intra în contul creat 
pentru acest studiu, în cadrul căruia anonimitatea dvs. este asigurată. Completarea chestionarului poate fi 
întreruptă de către dvs. în orice moment, fără a pierde informațiile introduse. Continuarea procesului de 
completare este posibilă prin reconectarea cu același cod de acces. Informațiile furnizate sunt colectate 
într-o bază de date aflată pe serverul UEFISCDI, urmând a fi procesate de către experții instituţiei. 

Există și o variantă tipărită a chestionarului? 
Da. Dacă din diverse motive nu puteţi completa chestionarul on-line sau dacă nu aveți acces la Internet, 
vă rugăm să ne comunicați acest lucru la telefonul sau pe adresa de e-mail menţionate în scrisoarea de 
invitaţie și vă vom transmite versiunea tipărită.  

Cum  procedez în cazul completării chestionarului în format tipărit? 
În cazul în care completați chestionarul în format tipărit, veţi introduce codul de acces pe prima pagină a 
acestuia. Pentru retrimiterea chestionarului completat universității veți primi un plic de răspuns. 

Ce se întâmplă după colectarea informațiilor de către UEFISCDI? 
După colectarea și procesarea tuturor chestionarelor, fiecare universitate va primi un fișier anonimizat, 
care va conține toate răspunsurile absolvenților săi. Datele, anonimizate, vor fi analizate exclusiv pentru 
acest studiu de monitorizare, iar rezultatele vor fi publicate doar în scop științific. În raportul rezultatelor se 
vor include concluzii generale, formulate în urma desfășurării studiului, fără a fi menționate puncte de 
vedere ale unor persoane fizice.   

Cum pot obține un rezumat al raportului final de cercetare?  
Este suficient să completați ultima pagină din chestionarul on-line sau secțiunea dedicată din chestionarul 
tipărit și veți primi un rezumat al rezultatelor. 

Unde pot găsi mai multe informații cu privire la protecția datelor?  
Pentru detalii referitoare la felul în care vor fi utilizate datele dvs., vă rugăm să accesați secțiunea 
Protecția datelor,  disponibilă la adresa chestionar.absolvent-univ.ro. 
 

Pe cine pot contacta pentru mai multe detalii? 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefonul sau la adresa de e-mail menţionate 
în scrisoarea de invitaţie.  

 
 

  


