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Lucrarea prezintă analiza instrumentelor de monitorizare identificate la nivelul fiecărei 

țări europene din grupul celor 30. Etapa de documentare a inclus și rapoarte disponibile public 

referitoare la studiile din domeniu. 

Concluziile și propunerile formulate privesc viitorul instrument de monitorizare și 

integrează elementele de bună practică sau riscurile specifice identificate. Ca o observație cu 

caracter general, de la început s-au considerat diversitatea procedurilor aplicate în diferite țări 

europene, corelată sau nu cu gradul de dezvoltare economică, specificul zonal și decalaje 

considerabile în cadrul anumitor țări, posibile modele comune aplicate în anumite regiuni, 

diferențele culturale etc. 

Într-o primă secțiune sunt redate succint caracteristicile fiecărei țări europene, din 

perspectiva sistemelor de baze de date, a politicilor publice referitoare la activitățile de 

monitorizare, a implicării angajatorilor în procesele educaționale, a metodologiilor aplicate (în 

special a momentelor adoptării la nivel național a unor instrumente de monitorizare unice), a 

gradului de interconectare cu alte instrumente aplicate în scop administrativ și de analiză, 

respectiv a participărilor la proiecte europene sau internaționale. 

Caracterul eterogen al parametrului calitate și abordarea diferită a fiecărui actor implicat 

în actul de formare sau beneficiar al acestuia (din poziția de angajat sau angajator) impune, în 

primul rând, dezvoltarea unor parteneriate strategice.  

Opțiunea pentru autonomie extinsă este însoțită, în unele țări, de stabilirea la nivel 

instituțional a domeniilor de specializare, respectiv a programelor de studii implementate. Pentru 

a garanta racordarea la realitățile piețe forței de muncă, rolul instituțiilor guvernamentale este 

acela de a controla cifra de școlarizare. O solicitare redusă a mediului economic poate reduce 

disponibilitatea unei anumite specializări, prin modificarea raportului cost-eficiență în 

implementare. Acest model este dublat de stabilirea nivelului de finanțare din fonduri publice pe 

baza unor criterii obligatorii (instituite la nivel central) și a unor criterii opționale stabilite și 

autopropuse la nivelul fiecărei universități. 

Indicatorul legat de angajabilitatea absolvenților la nivel internațional este dificil de 

stabilit și cuantificat, în contextul în care mare majoritate a țărilor europene se confruntă cu un 

deficit al forței de muncă și cu fenomene de tip „brain drain”, pentru contracararea cărora au fost 

adoptate diferite strategii. 

Avantajele metodologiei adoptate de HESA (aplicată în Marea Britanie), una dintre cele 

mai complexe la nivel european, sunt numeroase. Sistemul de codificare cu elemente de 
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identificare nu doar pentru furnizorul de formare sau student, dar și pentru stadiul de evoluție în 

cadrul procesului educațional, reprezintă o alternativă la cel bazat pe coduri numerice personale 

din diferite baze de date naționale. Corespondența cu acestea, impusă de integrarea informațiilor 

disponibile în funcție de particularitățile instrumentelor și metodologiilor de monitorizare a 

traseului pe piața muncii, poate fi stabilită foarte simplu.  

Majoritatea instrumentelor de monitorizare au fost implementate inițial la nivelul 

instituțiilor publice de învățământ superior, având suportul financiar al unor proiecte de 

cercetare. Dezvoltarea ulterioară tinde către o aplicare sistemică, incluzând, cel puțin ca obiectiv 

declarat, universități private. 

Rapoarte periodice sunt publicate de instituții specializate în evaluări statistice sau de 

către agenții, consilii sau instituții aflate sub directa coordonare a ministerului de resort sau cu 

grade diferite de autonomie față de cele două tipuri de instituții implicate (guvernamentale și 

universitare). Structura este simplă, rezumându-se la prezentarea informațiilor agregate pe 

diferite paliere sau grupuri de indicatori. Rezultatele pot fi utilizate în diferite scopuri, de la 

inițierea unor dezbateri publice privind starea învățământului terțiar și relația sa cu realitățile 

mediului economic, până la stabilirea nivelului de finanțare, acreditarea unor programe de studii, 

optimizări ale formării prin comasarea de linii de învățământ sau a unor universități și chiar 

analiza din punct de vedere al strategiilor naționale multianuale.  

Relevanța este mult mai mare prin corelare cu alte analize complementare a situației 

economice sau sociale, eventual cu evidențierea particularităților regionale sau naționale. În 

pofida variabilității considerabile a tipului de date colectate, a calității sau ratei de răspuns (în 

special în cazul desfășurării de studii multianuale, restricționate la nivelul unei promoții sau a 

unui domeniu de specializare), tiparul chestionarelor este similar. 

Dezvoltarea graduală a întregului sistem de monitorizare trebuie să debuteze cu veriga 

destinată parcursului educațional, care să evolueze firesc spre traseul profesional. Sunt necesare 

finanțări concomitente, direcționate către structurile implicate direct sau indirect, în special către 

centrele de consiliere și orientare în carieră, dar și către activități care să medieze contactul dintre 

potențialul angajator și viitorul angajat (de la manifestări de tip târguri de locuri de muncă la 

platforme regionale sau naționale, conectate inter-instituțional și la rețele interne ale 

universităților, care să mediatizeze locurile de muncă pe domenii de specializare). 

Atingerea obiectivelor strategice, de exemplu a celor legate de dezvoltarea economică și 

reducerea șomajului, în special în rândul tinerilor, impune creșterea angajabilității, inserția rapidă 
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pe piața muncii. Monitorizarea traseului profesional este doar un instrument, mai ușor sau mai 

greu de realizat, adaptat, implementat și optimizat. Corelarea politicilor publice, respectiv a 

deciziilor cu implicații directe asupra universităților, cu rezultatele analizelor sistemice, unitare, 

reprezintă etapa critică. În plus, dată fiind complexitatea structurală a bazelor de date și 

necesitatea interconectării pe mai multe niveluri cu alte instrumente și servicii, administrarea 

poate fi extrem de dificilă. 

Este necesară inițierea unor negocieri la nivel intra- și inter-instituțional, regional și 

național, având ca scop stabilirea unor indicatori de performanță în relație cu piața muncii. 

Totodată, trebuie instituite prin consens între toți actorii implicați obiective și termene de 

evaluare clare legate de angajabilitate, pe termen mediu și lung, corelate cu particularitățile 

socio-economice ale regiunii. 

Existența unui instrument unic, implementat periodic și conform unei metodologii 

standardizate, nu trebuie să împiedice schimbul de bune practici la nivel regional și național. 

Viitorul instrument ar trebui să fie compatibil cu cel instituit, probabil în viitor, pentru 

studii la nivel european. Analiza realizată a confirmat diferențe considerabile ale abordărilor 

naționale, de la structuri complexe de baze de date interconectate administrate de una sau mai 

multe structuri guvernamentale sau centre agreate până la absența totală a acestora. Strategiile de 

dezvoltare conțin invariabil obiective legate de optimizarea sistemelor educaționale, de corelarea 

competențelor și cunoștințelor dobândite în mediul universitar cu solicitările mediului economic, 

de consolidarea capacității de prognoză asupra evoluției pieței muncii. 

Monitorizarea angajabilității trebuie să implice angajatorii, astfel încât analizele 

ulterioare să ofere mai multe perspective asupra acestui parametru complex. 

Trebuie stabilită încă din faza pilot structura cu implicare directă în activitatea de 

colectare a datelor, la nivel instituțional, dar și natura informațiilor colectate, din punct de vedere 

al confidențialității datelor personale. 

Sustenabilitatea platformei suport pentru instrumentul de monitorizare la nivel național 

poate fi asigurată și prin finanțări din surse alternative (de exemplu, servicii complementare de 

analiză pe domenii de specializare sau regiuni, de interes pentru anumiți agenți economici). 

Accesul trebuie garantat pe mai multe niveluri, având în vedere numărul mare de utilizatori 

potențiali, ceea ce impune criterii suplimentare de securitate și stabilitate. În același timp, trebuie 

evitată transformarea într-o platformă de recrutare. 
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Implementarea trebuie să readucă în discuție rolul asociațiilor alumni, respectiv cadrul de 

reglementare, vizibilitatea și implicarea acestora atât în structura curriculară, cât și în medierea 

contactului cu potențialii angajatori. 

Rapoartele întocmite și publicate cel puțin anual trebuie să constituie o bază de pentru 

compararea ofertelor educaționale și selecția programului de studii de către un viitor student. 

Aceasta poate reprezenta un prim obiectiv al implementării viitorului instrument. Concomitent, 

aplicarea în condiții standardizate impune instruirea personalului desemnat, cu schimbarea în 

multe cazuri a politicilor de calitate existente. Reconstituirea traseului pe piața muncii solicită 

evaluări multianuale, iar ratele de participare mari, cele care garantează relevanța analizei, pot fi 

obținute doar prin menținerea unei relații adecvate între student, respectiv absolvent, și mediul 

universitar. 

 

 

 

 

 


