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Studiul a avut ca obiectiv identificarea caracteristicilor comune ale modului în care se 

realizează monitorizarea parcursului profesional al absolvenților, atât la nivel de sistem cât și la nivelul 

universităților în cinci sisteme de învățământ superior: Marea Britanie, Irlanda, Elveția, Cipru și 

Malta. 

Studiile de caz au o structură comună și sunt realizate cu ajutorul unor instrumente de analiză 

unice, pentru a asigura comparabilitatea informațiilor extrase. Analiza structurilor organizaționale, a 

metodelor și a instrumentelor de colectare a datelor privind absolvenții de învățământ superior din cele 

cinci țări este structurată în trei secțiuni. Prima prezintă o scurtă descriere a sistemului de învățământ 

superior din fiecare stat în parte. Structura sistemului de învățământ superior este importantă fiindcă 

diferitele forme de organizare internă a universităților, a programelor de studii, rutele educaționale de 

acces la diferite programe de studii și diferite niveluri ale acestora, nivelul de organizare a guvernanței 

sistemului de învățământ superior și alți asemenea factori determină în mare măsură rezultatele 

proceselor educaționale și, implicit, accesul la piața forței de muncă. Eterogenitatea cazurilor studiate 

este semnificativă, având situații în care există o singură universitate (cum este cazul Maltei), nivele 

diferite de centralizare a guvernanței universitare (care variază de la autonomie aproape completă în 

cazul Marii Britanii până la sisteme centralizate precum în cazul Ciprului sau Elveției), organizări 

diferite ale rutelor educaționale dinspre învățământul de nivel secundar spre cel superior, precum și în 

interiorul învățământului superior etc. 

A doua secțiune a studiilor de caz cuprinde prezentarea instrumentelor de monitorizare a 

inserției profesionale a absolvenților la nivel de sistem. În cadrul acestei secțiuni avem în vedere 

inventarierea și descrierea metodelor și instrumentelor prin care, la diferite nivele ale administrației 

centrale ale statelor analizate, sunt colectate date cu privire la parcursul profesional al absolvenților de 

învățământ superior. Sunt analizate caracteristici precum nivelul de colectare a datelor, tipul 

variabilelor utilizate și conținutul informațional al acestora, principalele tipuri de analize și rezultate 

prezentate public precum și utilizarea acestor informații după publicarea lor. 

Grila de analiză utilizată în vederea realizării unei analize comparative a sistemelor de 

învățământ superior din cele cinci state cuprinde următoarele categorii de caracteristici ale studiilor și 

instrumentelor utilizate: 1) nivelul de aplicare (sistemic sau organizațional, la nivelul fiecărei 

universități); 2) nivelul de specializare (poate varia de la nivelul general, fără detalii privind domeniile 

de studii și corelarea cu domeniile de activitate ale economiei până la studii de detaliu, care includ 

detalii privind domeniile de studii și corelarea cu domeniile de activitate ale economiei); 3) ciclul de 
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studii al programului absolvit (diferențiat sau nu pe cicluri de licență, master și doctorat); 4) gradul de 

cuprindere a populației de absolvenți (poate varia de la studii comprehensive de tip recensământ până 

la studii exploratorii bazate pe diferite tipuri de eșantioane); 5) categorii de informații colectate 

(generale sau specifice; privind parcursul educațional pre-universitar, universitar; privind statutul pe 

piața muncii în timpul și după absolvirea studiilor etc.); 6) periodicitatea realizării studiilor etc. 

Informațiile pe baza cărora este realizată a doua parte a studiului sunt grupate în trei categorii: 

în prima este inclus un inventar al studiilor privind inserția profesională a absolvenților de învățământ 

superior din cele cinci țări europene analizate. Acesta cuprinde informații clare privind numărul și tipul 

rezultatelor publicate. În al doilea rând e formulată o tipologie a instrumentelor folosite în vederea 

realizării acestora. În a treia categorie intră informații  pe baza cărora se pot prezenta unele bune 

practici la nivel de sistem, dar și la nivel organizațional, al universităților însele. Aceste tipuri de 

informații sunt deosebit de utile în realizarea viitoare de politici publice care să vizeze implementarea 

unor mecanisme similare și la nivelul sistemului de învățământ superior din România. 

Se poate constata că instrumentele utilizate în vederea colectării datelor privind parcursul 

profesional și educațional al persoanelor care absolvă programe de studii de nivel terțiar, în statele 

analizate în prezentul studiu, sunt relativ unitare. Chiar dacă putem observa diferențe de grad în ceea 

ce privește calitatea și tipul datelor colectate, în ceea ce privește natura instrumentelor propriu-zise 

diferențele nu sunt la fel de mari. Este foarte important să menționăm faptul că dezvoltarea unor 

instrumente specifice fiecărui sistem analizat anterior are de fapt o sursă comună. După primele 

analize prospective realizate cu mijloace academice, au fost implementate, în special după anul 2000, 

variate proiecte, fie de cercetare științifică, fie de pilotare a unor politici publice în domeniul educației 

și formării profesionale. În acest context, nu este surprinzător faptul că putem să identificăm cu 

ușurință cel puțin două mari categorii de instrumente utilizate pentru colectarea datelor brute privind 

inserția profesională a absolvenților. 

Prima categorie de instrumente sunt chestionarele aplicate la nivel de sistem de către o 

organizație cu legitimitate și autoritate publică în domeniul statisticii la nivel național. De regulă 

aceasta este denumită birou sau institut de statistică și are ca atribuție realizarea colectării datelor 

comprehensive privind variate sisteme economice, sociale sau politice. În acest context sunt colectate 

periodic, de regulă anual, date brute obiective privind numărul de absolvenți și diferite caracteristici 

ale acestora. Aceste date pot fi considerate de tip recensământ fiindcă sunt colectate de la toate 

instituțiile de învățământ terțiar care sunt recunoscute formal, legal, ca parte a sistemului de 
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învățământ terțiar. Rezultatele colectării datelor sunt publicate periodic, de regulă anual. Acest tip de 

rapoarte sunt de cele mai multe ori strict tehnice și conțin prezentarea datelor brute, agregate la un 

nivel primar de indicatori simpli. Astfel de instrumente și rapoarte nu sunt utilizate pentru justificarea 

unor interpretări cu privire la inserția profesională a absolvenților sau cu privire la calitatea 

programelor de studii absolvite. Ele au două funcții principale: informarea publicului cu privire la 

această dimensiune a funcționării sistemului de învățământ superior (sau terțiar, după caz) și 

informarea procesului de elaborare și implementare a politicilor publice în domeniul educației, în 

special pe trei direcții ale acestora: asigurarea calității, dezvoltarea cadrului calificărilor și finanțarea 

învățământului superior.  

A doua categorie de instrumente este reprezentată de chestionarele aplicate unor diferite 

categorii de actori (individuali sau organizaționali) care pot oferi informații relevante privind situația 

profesională a absolvenților. De regulă sunt vizați absolvenții înșiși, la diverse intervale de timp după 

absolvire, dar și reprezentanți ai angajatorilor sau ai unor instituții publice. Datorită dimensiunii 

semnificative a chestionarelor este folosită metoda sondajului și sunt colectate date pe baza unui 

eșantion statistic reprezentativ pentru populația vizată de studiu. Trebuie de asemenea subliniat faptul 

că astfel de instrumente nu au aceeași periodicitate ca cele din prima categorie. 

Chestionarele propriu-zise din această a doua categorie sunt caracterizate de complexitate și 

dimensiuni semnificative. Întrebările sunt grupate în cel puțin patru, dar există și cazuri cu opt sau 

chiar zece categorii de întrebări. Prin acestea sunt colectate informații aprofundate privind aspecte 

cantitative (date obiective) și calitative (păreri și aprecieri subiective ale persoanelor intervievate) cu 

privire la cel puțin două chestiuni: parcursul educațional și cel profesional. Este important să subliniem 

aici această abordare duală a confluenței dintre parcursul educațional și cariera profesională, în special 

la nivelul unor astfel de instrumente ample. 

Nivelul ridicat de complexitate al acestui al doilea tip de instrumente de colectare a datelor 

asigură posibilitatea realizării unor analize de tip descriptiv privind situația absolvenților la un anumit 

moment dat în parcursul lor educațional și profesional. Astfel de studii sunt mai puțin informative 

pentru procesul de elaborare și implementare al politicilor publice pe termen scurt. În schimb ele oferă 

informații esențiale proiectărilor mai ample, spre exemplu, pentru elaborarea unor strategii și planuri 

operaționale la nivel de sistem sau chiar de universitate (în cazul în care universitățile însele utilizează 

astfel de instrumente). 
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Studiul include în concluziile sale un număr de bunele practici la nivel de sistem și la nivel de 

organizații care administrează programe de studii de nivel terțiar. Ele pot fi relevante pentru 

formularea și implementarea în România a unor politici publice privind angajabilitatea. Cele mai 

semnificative considerăm că sunt următoarele: 

1) Asocierea în analize a parcursului educațional și a celui profesional. Indiferent de 

nivelul de analiză avut în vedere, colectarea și analiza datelor trebuie realizată integrat, prin utilizarea 

cel puțin a unui număr restrâns de variabile care descriu și parcursul educațional al indivizilor, nu doar 

simpla inserție profesională la un anumit moment dat a acestora.  

2) Separarea explicită a nivelurilor unităților analizate și a detalierii analizelor. Este foarte 

importantă această separare pentru a produce analize clare și precise fie privind sistemul educațional ca 

întreg, fie privind un fragment sau secțiune a acestuia, fie privind o caracteristică a unei secțiuni din 

sistem. 

3) Orientarea explicită a instrumentelor, datelor, analizelor asupra perspectivei unei 

singure categorii de actori implicați în procesul de inserție profesională. Realizarea unor rapoarte 

diferențiate,  care necesită instrumente separate pentru colectarea informațiilor, care abordează 

problema angajabilității din perspective diferite este prezentă în majoritatea cazurilor analizate.  

4) Obiectivul instrumentelor: prospectiv, descriptiv sau explicativ. În studiile de caz 

amintite nu am întâlnit instrumente care să permită producerea unor explicații. Evident, acestea sunt 

dificil de formulat și necesită colectarea unor date pe serii lungi de timp, precum și instrumente 

analitice mai dezvoltate. Chiar dacă uneori explicațiile sunt relevante pentru formularea unor politici 

publice, de cele mai multe ori ele au un caracter abstract și sunt mai folositoare cercetărilor cu caracter 

academic. Instrumentele cu rol prospectiv sunt cele care își propun să colecteze informații de 

ansamblu, la nivel de sistem, să testeze utilitatea anumitor informații sau simpla posibilitate de 

colectare a acestora. Instrumentele cu rol descriptiv sunt mult mai des întâlnite în perioada actuală.  

5) Periodicitatea studiilor este fundamentală pentru a asigura calitatea și relevanța datelor și 

pentru a garanta posibilitatea utilizării lor în procesul de elaborare a politicilor publice și chiar a 

strategiilor și programelor pe termen mediu și lung. Derularea periodică a unor studii, cel puțin anuală, 

este importantă fiindcă oferă serii de date continue în timp, care permit derularea unor analize statistice 

aprofundate. Mai mult, astfel sunt create pentru acest tip de studii o preocupare constantă din partea 

autorităților de stat precum și un nivel mai ridicat de vizibilitate și reputație la nivel social.  
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6) Folosirea unor instrumente specializate prin care să fie colectate date brute la nivel 

general, sistemic și, concomitent, la nivel specific, particular. Trebuie reținut faptul că este 

preferabilă utilizarea instrumentelor simple, clare și care permit colectarea unui set minim și obiectiv 

de date la nivel sistemic, care nu încarcă din punctul de vedere al raportărilor activitatea administrativă 

curentă a organizațiilor din cadrul sistemului (un exemplu în acest sens este Irlanda). Simultan însă 

trebuie încurajată prin stimulente specifice dezvoltarea unor instrumente de colectare mai ample care 

să dea seamă de aspecte particulare și specifice la nivelul elementelor sistemului. 

7) Proiectarea și implementarea unui parteneriat organizațional care să stimuleze și să 

sprijine colectarea și publicarea rezultatelor analizelor specifice. Relația dintre universități și stat, 

privitoare la problematica absolvenților trebuie să fie atent proiectată și gestionată din punct de vedere 

administrativ pentru a fi evitate situații neplăcute sau consumatoare în mod ineficient de resurse. 

Astfel, diferite arhitecturi organizaționale pot fi gândite la nivel administrativ pentru a asigura o 

distribuție echitabilă a efortului administrativ necesar elaborării, implementării și analizei rezultatelor 

instrumentelor de monitorizare a absolvenților sistemului educațional.  

Indiferent de cazul analizat, diferențe semnificative putem întâlni doar în ceea ce privește 

organizarea administrativă a felului în care se face apel la instrumentele privind realizarea 

monitorizării parcursului profesional și educațional al absolvenților. Aceste diferențe rezultă din 

modelele administrative mai ample ale statelor analizate, din tradiția lor și din modul de organizare 

administrativă propriu-zisă, cu alte cuvinte din aranjamentele instituționale specifice fiecărei țări. 

Dincolo însă de aceste diferențe mai degrabă tehnice, instrumentele în sine privind monitorizarea 

inserției profesionale a absolvenților sunt similare, iar rezultatele aplicării acestora sunt de asemenea 

ușor comparabile. Mai mult, este previzibilă apariția, în curând, a unui meta-instrument la nivelul 

întregului Spațiu European al Învățământului Superior.  

De aceea este important ca proiectarea în România a unui sistem la nivel național privind 

monitorizarea inserției profesionale a absolvenților să aibă în vedere aceste bune practici relevante la 

nivel european. 


