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Raportul reprezintă rezultatul unei analize a instrumentelor de monitorizare a inserției pe piața 

muncii pentru absolvenții de învățământ terțiar în cinci țări, toate membre ale Uniunii Europene: 

Germania, Austria, Polonia, Cehia și Slovacia.  

 

De la început au fost asumate diferențe considerabile între sistemele educaționale, primele două 

țări fiind cunoscute pentru implementarea sistemelor de învățământ dual. În același timp, diferențele de 

performanță economică existente la nivelul grupului alocat generează profile distincte ale pieței muncii, 

implicit ale abilităților și competențelor solicitate de angajatori absolvenților învățământului terțiar 

(datele Eurostat aferente anului 2015 pentru cele cinci țări sunt prezentate în tabelul următor). Polonia, 

Cehia și Slovacia implementează în continuare reforme ale sistemului educațional, iar monitorizarea 

parcursului profesional al absolvenților nu se realizează încă periodic și sistematic.  

 

Angajabilitatea tinde să devină unul dintre criteriile principale pentru alocarea de fonduri bugetare. 

La polul opus, în Germania se efectuează studii de monitorizare a inserției absolvenților învățământului 

terțiar pe piața muncii, un exemplu de bună practică în domeniu fiind metodologia dezvoltată de 

Universitatea din Kassel, prin Centrul Internațional pentru Cercetări în Învățământul Superior 

(INCHER). INCHER-Kassel a fost unul dintre partenerii implicați în implementarea studiului național 

de monitorizare Absolvenți și Piața Muncii.  

 

Pentru analiza instrumentelor de monitorizare au fost evaluate rapoartele de țară publicate de către 

Comisia Europeană sau Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, date Eurostat, studii de 

caz, precum și rapoartele studiilor desfășurate la nivel european, o atenție deosebită fiind acordată 

capitolelor dedicate angajabilității și inserției pe piața muncii (rapoartele Eurydice 2014 și 2016). 

 

Documentele citate sunt disponibile în format electronic, ca anexe ale raportului. 

 

Informațiile sintetizate în trei capitole confirmă existența unor diferențe majore la nivelul celor 

cinci țări alocate atât din puncte de vedere al sistemului educațional, cât și al mediului economic. 

Reformele inițiate de cele trei țări care au aderate la Uniunea Europeană în anul 2004 au ca obiectiv o 

mai bună corelare între programele de studii, competențele dobândite de absolvenți și cerințele 

identificate pe piața muncii. De remarcat faptul că indicatorul angajabilitate în calculul alocărilor 

bugetare pentru instituțiile de învățământ terțiar devine tot mai important, solicitând atât din partea 
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universităților cât și din partea forurilor guvernamentale implementarea rapidă a unor instrumente de 

monitorizare la nivel național.  

 

Dezvoltarea unor cluster-e care antrenează un număr mare de specialiști în anumite domenii poate 

genera o creștere temporară a angajabilității la nivel regional. În prezent, cu excepția Germaniei, 

monitorizarea traseului profesional se realizează pe baza unor studii ad-hoc, iar acestea pot furniza, în 

cel mai bun caz, o imagine a stadiului actual, mai puțin o proiecție adecvată asupra evoluției pieței 

muncii.  

 

În cadrul Institutului Bavarez de Stat pentru Cercetare și Planificarea Învățământului Superior a 

fost creată în anul 2005 o structură BAP dedicată analizei datelor colectate, rapoartele fiind utilizate 

pentru informarea studenților și instituțiilor interesate, precum și pentru formularea politicilor în 

domeniu. Evaluarea este realizată de către un consiliu academic, prin aplicarea “celor mai înalte 

standarde științifice și asigurând lipsa influențelor politice sau a presiunii economice”. 

 

Comunicarea rezultatelor se face prin prezentări, broșuri și rapoarte privind evoluțiile sau 

tendințele, iar la solicitarea universităților pot fi realizate analize longitudinale. Metodologia implică 

aplicarea de chestionare de evaluare aplicate pe cohorte de absolvenți în două momente, la un an și 

jumătate, respectiv la cinci ani de la finalizarea studiilor. Procedura asumată la nivelul Ministerului 

Bavarez al Științelor. Cercetării și Artelor (Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst, StMWFK) permite “cercetarea continuă și cumulativă pe parcursul mai multor ani". 

 

Sunt utilizate chestionare standardizate, în versiune tipărită sau on-line. Absolvenților le sunt 

transmise invitații și chestionare (eventual remindere) de către universitate. Respondenții își dau acordul 

cu privire la stocarea datelor de contact și primesc informări periodice cu privire la rezultatele analizei. 

 

Centrul Internațional pentru Cercetare în Învățământul Superior al Universității Kassel (INCHER-

Kassel) are ca principal domeniu de interes relația în învățământul superior și piața muncii, sistemele 

universitare, respectiv efectuarea de sondaje pe grupuri de absolvenți la nivel național sau internațional 

(printre care se numără studii realizate în Austria, Republica Cehă și România). Obiectivele tipice ale 

sondajelor instituționale efectuate (Tracer Studies) sunt : 1) obținerea de informații relevante pentru 

dezvoltarea universităților; 2) evaluarea relevanței programelor de studii; 3) generarea de informații 
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necesare în acreditarea programelor de studii; 4) informarea studenților, părinților, profesorilor și 

structurilor de conducere ale universităților.  

 

Kooperationsprojekt Absolventenstudien  (KOAB) reprezintă o serie de studii inițiată în anul 

2007, printr-un studiu pilot cu durata de 2-3 ani și având un eșantion de 15200 de absolvenți ai 

promoțiilor 2006 din 9 universități. Ulterior, acest proiect a evoluat într-o cooperare inter-universitară, 

care a implicat până în prezent 80 de instituții de învățământ superior din Germania și Austria. Succesul 

monitorizării parcursului profesional al absolvenților este dovedit atât de creșterea remarcabilă a 

eșantioanelor, cu reprezentativitate la nivel național (în intervalul 2013-2014 au fost lansate 139000 de 

invitații de participare la cel de-al șaselea studiu), cât și de ratele de răspuns cu valori de 40-50%. 

 

INCHER-Kessel realizează administrarea datelor colectate (gestionând serverele pe care este 

încărcată platforma on-line), punând totodată la dispoziția universităților entități care tipăresc 

chestionarele, ulterior fiind responsabilă de colectarea datelor. Formularele utilizate, on-line sau tipărite, 

conțin trei seturi de întrebări. Setul principal reprezintă întrebările de bază, standardizate, cele care 

asigură comparabilitatea tipului de informații colectate de la diverse instituții și care facilitează atingerea 

obiectivelor analizei (la nivel local, regional sau național). Cel de-al doilea set, opțional și la rândul său 

standardizat, poate fi selectat de către fiecare universitate, în funcție de obiective proprii. Chestionarul 

este completat de un ultim set individualizat de întrebări. 

 

La nivelul fiecărei promoții de absolvenți studiul se desfășoară în două faze, la 1-2 ani și, respectiv 

4-5 de la absolvire. Structura asigură relevanța analizei și evidențiază, pe lângă particularitățile traseului 

profesional (inclusiv educația continuă), relația dintre programele de studiu absolvite, competențele 

dobândite și locul de muncă.  În același timp, cele două faze de evaluare la un interval de 3 ani distanță 

permit evaluarea adecvată a carierei absolvenților al căror domeniu de specializare impune stagii de 

practică sau specializări suplimentare pentru exercitarea profesiei. 

 

Metodologiile BAP și Incher-Kassel reprezintă două cazuri de bună practică în domeniu, iar 

utilizarea acesteia din urmă în cadrul studiului Absolvenți pe piața muncii realizat în România creează 

premisele unor analize standardizate și periodice la nivel național. Prima cerință este menținerea unei 

baze de date actualizate referitoare la absolvenți. Impactul programelor de studii poate fi analizat doar 

prin corelarea informațiilor cantitative referitoare la traseul profesional (nivel de salarizare, timpul 
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necesar găsirii primului loc de muncă, durata de angajare și frecvența schimbării locului de muncă) cu 

cele calitative, subiective (opinia absolventului cu privire la condițiile și relevanța programelor de studiu, 

perspectiva angajatorului asupra competențelor dobândite, generale sau specifice domeniului de 

activitate). Cele două metodologii permit extinderea aplicabilității de la nivel regional la nivel național.  

 

Rolul agențiilor guvernamentale este deosebit de important. Pe lângă monitorizarea inserției 

absolvenților pe piața muncii, acestea trebuie să impună și un anumit set de date care trebuie colectate 

și analizate periodic. În același timp, existența unor institute sau centre acreditate, care pot oferi servicii 

conform unei metodologii standardizate este esențială pentru a asigura relevanța datelor. Cele două 

exemple prezentate în cazul Germaniei reprezintă modele de studii regionale care, prin numărul de 

universități care participă, pot genera analize privind contextul național. 

 

Un aspect important este desfășurarea acestor evaluări în două faze. Intervalul de timp de 3-4 ani 

dintre cele două evaluări ale absolvenților aceleiași promoții, ajustat în funcție de caracteristicile 

domeniului de specializare, este esențial pentru interpretarea corectă a relației dintre calitatea procesului 

educațional, participarea la programe postuniversitare sau de specializare, dinamica pieței muncii, 

dificultățile inițiale de inserție pe piața muncii și succesul profesional. 

 

 


