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Obiectivul activităților desfășurate a fost realizarea unui studiu comparativ privind 

instrumentele de monitorizare a inserției absolvenților de învățământ terțiar pe piața muncii la 

nivel național. 

Într-o primă etapă s-a efectuat o analiză a rapoartelor realizate de către experții de 

monitorizare în cadrul primelor module ale proiectului, în scopul identificării metodologiilor 

aplicate la nivelul fiecărei universități din grupul celor 48 de instituții de stat acreditate. 

Elementele de interes au fost structura organizațională având responsabilități în domeniu, 

chestionarele aplicate și platformele suport, momentele și pașii de implementare, fluxul 

informațional, respectiv transpunerea în rapoarte anuale sau multianuale și consecințele 

previzionate în planul politicilor interne de calitate. 

Raportul este structurat prin gruparea universităților pe regiuni, dar fără evidențierea unor 

caracteristici la nivelul regiunilor. Deși există elemente comune, s-a considerat ca o posibilă 

explicație participarea în cadrul unor parteneriate de cercetare cu implementare zonală. Pentru 

fiecare instrument de monitorizare considerat relevant au fost identificate elementele de bună 

practică, riscurile potențiale și punctele slabe. Menționarea studiilor naționale s-a realizat 

punctual, doar în măsura în care elementele de bună practică au fost integrate în structura 

acestor instrumente. 

Documentul este însoțit de două tipuri de anexe. Pe de-o parte, sunt incluse în format 

electronic documentele instituționale citate în cadrul raportului, alături de capturi de imagini 

ale paginilor oficiale de internet, pentru conturarea cu exactitate a imaginii domeniului la acest 

moment. Pe de altă parte, formularele și procedurile standard de operare comentate în detaliu în 

cadrul raportului au fost atașate ca anexe distincte, pentru facilitarea corelării dintre secțiuni, 

grupuri de întrebări și formatul de prezentare. 

Analiza instrumentelor de monitorizare a inserției absolvenților instituțiilor de învățământ 

de stat pe piața muncii a evidențiat o varietate considerabilă a abordărilor, prin adaptarea mai 

mult sau mai puțin adecvată la caracteristicile domeniilor de specializare. Metoda cel mai 

frecvent aplicată este cea a chestionarelor, al căror format este personalizat sau reprezintă o 

transpunere, în unele cazuri chiar o preluare directă, a secțiunilor și întrebărilor utilizate în 

studiile naționale. Din punct de vedere al organizării, structura responsabilă este entitatea 

implicată în consilierea și orientarea în carieră a studenților. 

O primă concluzie pornește de la platforma suport. Foarte multe instituții de învățământ 

superior exploatează simplitatea și eficiența aplicațiilor de tip Google forms. Punctele forte sunt 
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legate de costurile reduse, dar și de disponibilitatea unor baze de date cu structură minimală 

care includ informații de contact de tip poștă electronică. Invitațiile sunt transmise ușor, iar 

centralizarea este realizată automat sub forma unor rapoarte statistice (frecvența răspunsurilor, 

pentru fiecare element inclus). Ca exemple de bună practică s-a observat construcția de 

chestionare cu evidente corespondențe de obiective și implementate simultan pe eșantioane de 

studenți și angajatori. Există un potențial cert de realizare a unor rapoarte complexe și 

relevante, capabile să genereze la final, prin fluxul stabilit de politicile interne de calitate, 

optimizări de programe de studii, direct ancorate la realitatea și dinamica mediului economic. 

În funcție de natura întrebărilor adresate actorilor economici și absolvenților (în special după 

un interval de timp suficient de mare de la momentul absolvirii), se pot obține prognoze asupra 

pieței muncii, deosebit de importante în special pentru universitățile care furnizează specialiști 

predominant la nivel regional sau local. 

Punctul slab al utilizării platformei Google forms rămâne asigurarea unui nivel adecvat 

de securitate. Respondenții furnizează date personale, cu statut reglementat prin legislația în 

domeniu. Totodată, este imposibil de evitat un impact al erorilor de introducere a datelor. 

Verificarea informațiilor colectate, dacă are loc, se desfășoară într-o etapă ulterioară, prin 

corelare cu cele existente în baza de date întocmită și actualizată pe parcursul procesului 

educațional. Astfel, deși argumentele majore în favoarea acestei abordări rămân simplitatea, 

fezabilitate și flexibilitatea, dezavantajele pot deveni majore în lipsa unor proceduri de operare 

adaptate și a unui proces bine controlat, mai ales în stadiile critice (colectare și validare a 

setului de date primare). 

Celelalte două tipuri de metodologii identificate apelează fie la platforme dezvoltate 

intern (în multe situații dezvoltate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană sau națională, 

uneori aflate în stadiul de fezabilitate post-implementare), fie la transpunerea directă a 

chestionarelor (de exemplu, formularul APM, cel mai des utilizat, dar în lipsa metodelor 

specifice de analiză a datelor). Lipsa detaliilor metodologice face dificilă evaluarea în primul 

caz. Trebuie subliniat faptul că această inițiativă a universităților este lăudabilă, mai ales dacă 

implementarea este reală, eficientă și utilă. Frecvent rapoartele instituționale includ multe date 

referitoare la inserția absolvenților pe piața muncii, chiar statistici multianuale, evaluări în mai 

multe etape ale aceleiași promoții sau enunțarea corelată a unor obiective strategice. Reprezintă 

o dovadă clară că managementul nu doar și-a asumat un obiectiv, dar că înțelege importanța 

acestuia pentru atingerea propriilor obiective. Expertiza și experiența acestui tip de instituții de 
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învățământ terțiar constituie o oportunitate majoră pentru autoritățile centrale, dar în același 

timp instituirea unui instrument standardizat la nivel național este o potențială amenințare 

pentru universitățile în cauză. Aplicarea unui alt model decât cel optimizat și validat în timp 

solicită modificări procedurale, care induc dificultăți de aplicare într-o primă etapă. 

Un alt exemplu de bună practică este dezvoltarea, în cadrul centrelor de consiliere și 

orientare în carieră, a unor direcții cu responsabilități complementare, de exemplu consolidarea 

parteneriatelor cu mediul de afaceri, prognoza sau monitorizarea traseului profesional. 

Alocarea de resurse umane și materiale trebuie să fie corelată cu natura, amploarea și 

implicațiile analizei. Implicarea prorectorilor și a reprezentanților fiecărei facultăți este 

esențială, alături de stimularea participării studenților (prin diverse facilități acordate, cum ar fi 

scutirea de taxe sau recunoașterea activității ca voluntariat).  

Cooperarea cu agențiile locale sau naționale pentru ocuparea forței de muncă sau 

camerele de comerț și industrie trebuie să treacă dincolo de formalitatea îndeplinirii unui 

normativ de calitate inclus în evaluarea instituțională externă. În același timp, trebuie 

fructificate relațiile inter-universitare, multe stabilite și dovedite de numeroasele proiecte 

implementate cu finanțare din fonduri europene. Din acest punct de vedere, se poate observa că 

foarte multe universități mari, dominante în anumite specializări atât ca infrastructură 

educațională sau cifră de școlarizare, cât și ca resursă sau potențial de cercetare-dezvoltare, au 

constituit în ultimii ani poli de implementare pentru acest tip de proiecte (au fost coordonatori 

sau parteneri în marea majoritate a proiectelor POSDRU). Autoritățile centrale pot beneficia de 

experiența acestora, prin consultări extinse care să identifice oportunitățile și limitările 

metodologiilor aplicate în exercițiul financiar anterior.  

Pentru multe domenii cum ar fi cel medico-farmaceutic, implicarea colegiilor sau 

ordinelor profesionale este critică. Particularitățile de formare, cum ar fi obligativitatea urmării 

unui stagiu de rezidențiat și a susținerii examenului de specialitate pentru obținerea avizului de 

liberă practică nu reprezintă o justificare pentru absența instrumentelor de monitorizare a 

inserției pe piața muncii sau de analiză a evoluției în carieră. 

Existența platformelor dedicate nu ar trebui să reprezinte un criteriu de evaluare a 

performanței instituționale, în absența unor proceduri adecvate, care să reglementeze strict 

circuitul documentelor, centralizarea și analiza datelor, dar mai ales integrarea lor în optimizări 

curriculare sau inițierea de noi programe de studii. În același timp, este necesar ca rezultatele 

anuale să fie puse la dispoziția actualilor studenți, absolvenților, dar și a candidaților la 
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admitere. Analiza ofertei educaționale trebuie să beneficieze de indicatori clari privind 

angajabilitatea în domeniul de specializare sau în domenii conexe. 

Colaborarea directă cu angajatorii, des clamată în rapoartele anuale și planurile strategice 

sau operaționale, rămâne în multe cazuri slab evidențiată prin acțiuni concrete în planul 

medierii contactului dintre viitorii absolvenți și actorii de pe piața muncii. Totodată, stabilirea 

contactelor cu mediu economic de către instituțiile de învățământ superior cu impact local sau 

regional este în continuare sub amenințarea potențialei orientări preponderent către marii 

angajatori, uneori limitând o pondere mai mare a activităților antreprenoriale dezvoltate de 

către viitorii absolvenți. 

Nu în ultimul rând, se cuvine amintit momentul selectat la nivel instituțional pentru 

studiul inserției pe piața muncii. Este o opinie personală faptul că evaluarea în momentul 

ridicării diplomelor prezintă un risc major din punct de vedere al calității, dar și al relevanței 

datelor. Analizele parcursului profesional sunt cele care pot optimiza politicile de calitate, 

întrucât oferă imaginea reală a relației dintre cunoștințele, competențele și abilitățile 

absolventului, pe de-o parte, și utilitatea lor la locul de muncă, pe de altă parte.  

Ca o ultimă remarcă, o atenție deosebită ar trebui acordată de către fiecare universitate 

studenților care au urmat anterior un program de studii în altă instituție de învățământ terțiar 

acreditată. Aceștia reprezintă o verigă importantă pentru analize comparative și schimb de bune 

practici. 

 

 


