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Obiectivul principal al modulului este dezvoltarea unui mecanism de monitorizare dedicat 

învățământului superior din România, care să reunească principalele date statistice cu privire la 

învățământul superior și să ofere într-o manieră accesibilă informații relevante pentru toți actorii 

interesați de inserția absolvenților pe piața muncii – minister, universități, angajatori – sistem care să 

fie compatibil cu sistemele de colectare a datelor la nivel european.  

Obiectivele specifice sunt: 

1. Identificarea intrumentelor de monitorizare a absolvenților pe piața muncii, existente la nivelul 

fiecarei țări europene analizate; 

2. Analiza modului de funcționare a fiecărui instrument identificat și a modului de valorificare a 

informațiilor colectate la nivelul instituțiilor implicate în monitorizarea absolvenților de 

învățământ superior și angajatori.  

Metodologia cercetării corespunde obiectivelor specifice asumate. În vederea atingerii 

obiectivelor studiului, lucrarea de față a fost structurată în 3 părți. În prima parte este realizată o analiză 

a situației tinerilor la nivel European din punctul de vedere al ratei de angajabilitate în relație cu 

obiectivele Strategiei Europa 2020. Partea a doua prezintă o analiză comparativă la nivelul a 5 țări 

europene din punctul de vedere al politicilor de urmărire a parcursului profesional al tinerilor 

absolvenți. Această analiză este efectuată în contextul specific al țărilor respective, din punctul de 

vedere al următorilor indicatori: 

• Rata de părăsire timpurie a școlii (18-24 ani) - Early leavers from education and training (age 

18-24); 

• Rata de participare la învățământul superior (30-34 ani) - Tertiary educational attainment (age 

30-34); 

• Rata de angajabilitate a proaspeților absolvenți (cu vârsta între 20 și 34 ani care au părăsit 

sistemul educațional cu 1-3 ani înaintea anului de referință - Employment rate of recent 

graduates by educational attainment (age 20-34 having left education 1-3 years before 

reference year); 
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• Ponderea adulților implicați în activități de învățare pe tot parcursul vieții (25-64 ani) - Adult 

participation in lifelong learning (age 25-64)  

Partea a treia realizează o analiză a inițiativei la nivel European, Garanția pentru tineret. Acest 

program este în strânsă legătură cu toate aspectele prezentate în celelalte două părți ale lucrării și a 

fost analizat din perspectiva unor indicatori foarte importanți: 

• Șomajul în rândul tinerilor ca pondere a șomerilor în totalul populației active cu vârsta 

de sub 25 ani în funcție de gen și pe total populație; acest indicator a fost comparat cu 

șomajul ca pondere a șomerilor în totalul populației active; 

• Ponderea tinerilor cu vârsta între 15 și 29 ani, șomeri care nu sunt încadrați într-o formă 

de învățământ în totalul tinerilor cu vârsta între 15 și 29 ani; acest indicator a fost 

analizat separat pe grupe de vărstă: 15-19 ani, 20-24 ani, 25-29 ani.  

În continuare, vor fi prezentate principalele concluzii ale acestui studiu.  

Trebuie subliniat faptul că fiecare țară analizată prezintă o specificitate în ceea ce privește 

structura învățământului cât și a detaliilor privind organizarea acestuia și mai ales modul de 

monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii. Din această cauză găsirea unor elemente 

comune între cele 5 tări analizate este dificil de realizat, neexistând date disponibile public și nicio 

informare adecvată care să poată fi accesată.  

Analiza programului Garanția pentru tineri, unul dintre programele foarte importante la nivel 

European în ceea ce privește accesul tinerilor pe piața muncii, a scos la iveală o ușoară îmbunătățire 

a inserției tinerilor pe piața muncii. Adaptarea programelor de învățământ la nevoile pieței muncii și 

crearea unei legături între universități și absolvenți reprezintă elemente esențiale pentru o mai bună 

inserție a tinerilor.   


