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Au fost inițiate primele demersuri de prelucrare primară a datelor la nivel internațional primite 

în urma analizării documentelor accesibile pe site-urile în limba engleză sau prin contactarea 

directă a unor persoane resursă din cadrul unor instituții specializate (cum a fost unul dintre 

cazuri)   

Obiective specifice: 

1. Au fost identificate instrumentele de monitorizare a absolvenților pe piața muncii, 

existente la nivelul țărilor analizate; 

2. Au fost, de asemenea, în raport cu prioritățile și cu specificul național, identificate 

modalitățile în care angajatorii furnizează datele necesare sistemului de monitorizare a 

inserției absolvenților pe piața muncii (menționându-se și cazurile particulare care se 

remarcă din acest punct de vedere). 

În ceea ce privește dimensiunea de studiu operată la nivel european pe problematica inserției 

absolvenților pe piața forței de muncă, au fost înregistrate preocupări solide: „Aceste 

preocupări variază de la demersuri comprehensive, cum este cazul Germaniei, voluntare, 

prin care sunt colectate date statistice privind parcursul educațional pre și post universitar, 

opinii și aprecieri subiective legate de calitatea studiilor absolvite, precum și parcursul 

profesional. În alte situații, demersurile de colectare de date sunt extrem de clar delimitate 

doar la anumite părți ale sistemului universitar și vizează exclusiv cuprinderea pe piața 

muncii a absolvenților. Acesta este cazul Franței, unde sunt analizate datele privind 

absolvenții acelor universități sau instituții educaționale de nivel terțiar care au ca misiune 

pregătirea profesională a absolvenților în vederea unei potențiale angajări viitoare”.1 

Un alt exemplu în acest sens poate fi și Italia, care colectează informații despre absolvenți la 

nivel național, monitorizându-i pe o perioadă de 5 ani, care începe înainte de absolvire. 

Serviciul de monitorizare oferă informații despre absolvenți angajatorilor din Italia și din 

străinătate, menținând totodată un profil activ al fiecărui absolvent, care își poate modifica 

datele cu privire la experiența profesională, acest lucru fiind dublat de chestionare periodice 

cu privire la locul de muncă sau activitatea profesională. 

Există, de asemenea, și o serie de baze de date europene care pot să ofere informații generoase 

cu privire la angajabilitate (nu toate oferă însă informațiile într-o manieră instrumentalizată): 

• StudiulprivindForța de MuncăEuropeană (the European Labour Force Survey - EU-LFS); 

• Studiul European Social European (the European Social Survey - ESS);   

• Programul pentru EvaluareaInternațională a CompetențelorAdulților (the Programme for the 

International Assessment of Adult Competencies - PIAAC); 

                                                           
1Studenți, absolvențișipiațamuncii (2015), proiectderulat in cadrulaplicației „Politicibazatepeevidențeșiimpactulasuprapiețeiforței de muncă 
(INFO-HE) ‒ POSDRU/155/1.2/S/ 141278”, implementat de cătreUnitateaExecutivăpentruFinanţareaÎnvăţământului Superior, a Cercetării, 

DezvoltăriişiInovării (UEFISCDI) şiConsiliulNaţionalpentruFinanţareaÎnvăţământului Superior (CNFIS). 
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• Studiuleuropeanprivindcondițiile de muncă (the European Working Conditions Survey - 

EWCS);   

• Programulinternaționalde cercetaresocială (the International Social Survey Programme - 

ISSP);   

• StudiulprivindEducațiaAdulților (the Adult Education Survey - AES);   

• Eurobarometrul (Eurobarometer);  

• Studiulprivindveniturile din Luxemburg (the Luxembourg Income Study - LIS). 

Principalele categorii de indicatori utilizați în evaluarea dimensiunilor de cercetare din studiile 

anterioare au putut să fie sintetizați, după cum urmează: 

• Niveluri și domenii de studiu (Levels&fields of study); 

• Instituția de învățământ superior (HE institution);  

• Evaluarea studiilor (Assessment of studies);  

• Mobilitatea internațională în învățământul superior (Int. mobilityduring HE);  

• Statutul de angajare (Employment status);  

• Ocupația actuală (Currentoccupation);  

• Tranziția spre angajare după studiile în învățământul superior (Transitiontoemploymentafter 

HE);  

• Câștiguri (Earnings);  

• Adecvarea locului de muncă (Adequacy of job); 

• Abilități și competențe (Skills&competences);  

• Mobilitatea internațională după învățământul superior (Int. mobilityafter HE);  

• Fond/ context social (Social background).2 

Toate acestea oferă date agregate sau structurate deja, însă nu toate pot oferi garanțiile cele 

mai avansate din punct de vedere metodologic. 

Pe de altă parte, există și exemple unde monitorizarea absolvenților nu se realizează la nivel 

național, ci este asumată de către instituția de învățământ, așa cum este, de exemplu, cazul 

Universității Autonome din Madrid, care a dezvoltat un „observator al angajabilității”, 

asociat serviciilor administrative, care urmărește evoluția absolvenților după 12 luni/18 

luni/4 ani, permițând o monitorizare pe termen lung și posibilitatea unei analize longitudinale 

a datelor colectate.3Dintre aspectele centrale care derivă din dezvoltarea unui sistem de 

monitorizare a parcursului studenților/absolvenților, pot fi menționate cele cu efecte vizibile 

asupra creșterii calității serviciilor de sprijin oferite studenților, creșterii ratei de retenție (și o 

monitorizare a ratei de părăsire a sistemului) – și, foarte important, oferă o legătură tangibilă 

                                                           
2EUROGRADUATE Consortium  Testing the Feasibility of a  European Graduate Study, HanovermGermany, 2016, p. 21 
3Studenți, absolvențișipiațamuncii (2015), proiectderulat in cadrulaplicației „Politicibazatepeevidențeșiimpactulasuprapiețeiforței de muncă 
(INFO-HE) ‒ POSDRU/155/1.2/S/ 141278”, implementat de cătreUnitateaExecutivăpentruFinanţareaÎnvăţământului Superior, a Cercetării, 

DezvoltăriişiInovării (UEFISCDI) şiConsiliulNaţionalpentruFinanţareaÎnvăţământului Superior (CNFIS). 
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între traseele de carieră ale absolvenților și potențiale modificări ale 

curriculumului/programelor de studii (EUA)4. 

Activități relevante: 

Analiza listelor de indicatori și a frecvenței lor de utilizare în instrumentele utilizate la nivel 

național ,,arată proporția care acoperă o anumită variabilă sau indicator cu datele lor. Studiile 

s-au concentrat în mod clar asupra calității procesului de ocupare a forței de muncă. Aproape 

toate dintre cele analizate, acoperă cel puțin un aspect al acestor dimensiuni de conținut 

(împreună cu aspectele socio-demografice). Două treimi (67%) dintre studii acoperă un aspect 

referitor la ,,abilitați și competențe", cu accent pe competențele acumulate în timpul studiilor 

și pe competențele actuale. Informațiile privind tipurile de învățământ secundar și alte tipuri 

de educație sunt, de asemenea, acoperite de aproximativ două treimi dintre studii. 

Aproximativ jumătate din studii (52%) colectează informații despre valorile, credințele și 

dispozițiile absolvenților, majoritatea concentrându-se pe obiective/ valori profesionale 

(45%)”5. Apreciem că aceste concluzii pot  fi utile și pentru pregătirea dimensiunilor, 

indicatorilor și a variabilelor cuprinse în investigația noastră/ instrumentul nostru pentru 

proiectarea sistemului. 

Monitorizarea parcursului profesional al absolvenților reprezintă una dintre preocupările 

centrale la nivel european, fapt reflectat în propunerile Comisiei Europene și ale Consiliului, 

cea mai recentă inițiativă în acest sens fiind lansată în mai 2017, sub forma unui document 

„Propunere de  recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al 

absolvenților”, inițiativa având drept scop „îmbunătățirea disponibilității informațiilor 

calitative și cantitative cu privire la parcursul profesional al absolvenților de învățământ 

terțiar și de învățământ profesional și tehnic (VET) după finalizarea educației și a formării 

profesionale.”6 

Conform propunerii, principalele provocări cu care se confruntă țările din Europa în raport cu 

urmărirea parcursului absolvenților (atât VET, cât și educație terțiară) se referă la lipsa unor 

informații detaliate, „sinergii nerealizate”, precum și lipsa unor date comparabile (Comisia 

Europeană, 2017). De menționat, „anul acesta, Comisia va lansa o etapă-pilot a unei anchete 

europene cu privire la absolvenți, pentru a testa fezabilitatea colectării de informații 

referitoare la rezultatele legate de absolvenții de învățământ terțiar, pe baza 

rezultatelorStudiului de fezabilitate cu privire la absolvenții europeni” (Comisia Europeană, 

2017). 

                                                           
4Studenți, absolvențișipiațamuncii (2015), proiectderulat in cadrulaplicației „Politicibazatepeevidențeșiimpactulasuprapiețeiforței de muncă 

(INFO-HE) ‒ POSDRU/155/1.2/S/ 141278”, implementat de cătreUnitateaExecutivăpentruFinanţareaÎnvăţământului Superior, a Cercetării, 

DezvoltăriişiInovării (UEFISCDI) şiConsiliulNaţionalpentruFinanţareaÎnvăţământului Superior (CNFIS). 
5EUROGRADUATE ConsortiumTesting the Feasibility of a European Graduate Study, Hanover, Germany, 

2016 
6Propunere de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților, Comisia 

Europeană, 2017 
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Concluziile reunite în cadrul acestei propuneri se bazează pe „consultarea cu statele membre, 

în special cu cele care dispun de sisteme bine dezvoltate de monitorizare a parcursului 

profesional al absolvenților și pe consultarea publică cu privire la proiectul de modernizare 

pentru învățământul superior” (Comisia Europeană, 2017), precum și pe o serie de studii și 

rapoarte realizate la nivel european: 

- Studiile HEGESCO și REFLEX (2010); 

- Studiul privind impactul programului Erasmus (2015), dintr-un raport privind 

rezultatele învățământului profesional și tehnic pe piața muncii (CEDEFOP 2013);   

- Ancheta europeană privind competențele și locurile de muncă (CEDEFOP 2015); 

- Activitatea EQAVET de învățare reciprocă cu privire la indicatorul 5 din 2016; 

- Studiului de fezabilitate cu privire la absolvenții europeni (2016). 

Astfel, prin identificarea și promovarea bunelor practici de la nivel european, se urmărește 

crearea sau alinierea și utilizarea unor instrumente de monitorizare a absolvenților care să 

genereze rezultate comparabile, relevante și comprehensive.  

Alături de anchetele longitudinale, cărora li se oferă în continuare o importanță aparte, 

conținutul datelor care urmează a fi colectate în urma recomandării Comisiei Europene se 

referă la: 

(a) date cantitative 

(i) informații socio-biografice și socio-economice  

(ii) intensitatea studiilor 

(iii) metoda de studiu 

(iv) calificarea (calificările) 

(v) credite primite 

(vi) domeniul de studiu 

(vii) tranziția către încadrarea în muncă sau către o educație și o formare suplimentare 

(viii) câștigurile 

(ix) tipul contractului 

(x) situația în ceea ce privește încadrarea în muncă 

(xi) ocupația, statutul profesional și/sau activitatea 

(xii) mobilitatea geografică și/sau sectorială 

 (b) date calitative 

(i) relevanța studiului pentru ocuparea forței de muncă 

(ii) participarea la activități de voluntariat sau de angajament civic 

(iii) progresul și satisfacția în carieră 

(iv) percepții asupra calității și relevanței experienței lor în materie de educație și în materie de 

formare profesională. 

Toate aceste dimensiuni trebuie să-și găsească locul într-o concepție unitară la nivel național, 

proiectată sub forma unui Sistem național coerent, unic și articulat, cu șanse de credibilitate și 

substanță la nivelul datelor sau a feedback-urilor furnizate stakeholderilor sau decidenților la 
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nivel de sistem sau instituțional ori la nivelul societății civile, în mod transparent și 

consecvent. 

Concluzii 

Trecerea în revistă a unora dintre țările cu istorie mai bogată în exercițiile de monitorizare a 

proceselor de inserție a absolvenților pe piața forței de muncă a produs un beneficiu de 

cunoaștere pentru documentarea și fundamentarea teoretică a Sistemului național de 

monitorizare a inserției, obiectivul final asumat pentru acest proiect. Arhitectura și construcția 

sistemului, cu un grad mare de noutate la nivel național, ar putea fi influențate benefic de 

profitul obținut prin studierea comparativă a modelelor oferite de unele state Europene, printre 

care s-au numărat și cele procesate în varianta extensivă a Raportului. 

În tot acest concert european al monitorizării angajabilității, apreciem că instituțiile de 

învățământ superior nu pot să fie ignorate. De calitatea datelor raportate depinde, în totalitate, 

configurația datelor prelucrate la nivel național / european și semnificația concluziilor pentru 

trasarea politicilor micro / macro instituționale: ”Standardele de calitate bazate pe 

capacitatea de inserție profesională se pot axa pe o varietate de aspecte. În mod obișnuit, 

instituțiilor de învățământ superior li se poate solicita să: 

• demonstreze ca programele lor sunt relevante pentru ca piața forței de muncă să 

răspundă cererii existente;  

• ofere dovezi ale faptului că implică angajatorii sau includ perspectivele angajatorilor 

în dezvoltarea programelor;  

• transmită periodic date referitoare la angajarea absolvenților sau să dovedească faptul 

că implementează un sistem de monitorizare”7.  

În contextul acestei propuneri, se conturează din ce în ce mai clar forma unui 

model/instrument comun de monitorizare a absolvenților la nivel european, care, la rândul 

său, poate fi comparat cu sistemele existente în prezent la nivel național dar care poate, în 

același timp, să susțină procesele de proiectare a noului Sistem național de monitorizare a 

inserției absolvenților universităților pe piața forței de muncă. 

În loc de concluzii finale, reținem un fapt de politică educațională pe care toate rapoartele pe 

acest domeniu îl scot în evidență: ”Aspectele implicate de politicile cu rol în capacitatea de 

inserție profesională au un dublu aspect. În primul rând, este crucial să fie întărită 

capacitatea de inserție profesională a tuturor studenților, iar acesta a fost identificat ca și 

aspect important pentru toate autoritățile publice, precum și pentru agenda UE 20208.” 

                                                           
7Comisia Europeană/ EACEA/ Eurydice, 2014. Modernizarea Învățământului Superior în Europa: Acces, 

Retenție și Angajabilitate 2014. Raport Eurydice. Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 
8Comisia Europeană/ EACEA/ Eurydice, 2014. Modernizarea Învățământului Superior în Europa: Acces, 

Retenție și Angajabilitate 2014. Raport Eurydice. Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 


