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Prezentul studiu reprezintă o sinteză a analizelor comparative realizate de Frangopol 

[1], Iucu [2], Miroiu [3], Preda [4], Rădulescu [5] și Voicu [6]. Obiectul principal al analizei 

îl reprezintă identificarea demersurilor în domeniul monitorizării parcursului profesional al 

absolvenților, așa cum apar în spațiul european prin raportare la țările din Figura 1.    

 

Figura 1. Țările care fac obiectul studiului comparativ 

 

Țările analizate sunt similare dintr-o perspectivă geografică, fiind toate în zona 

europeană, însă fiecare prezintă trăsături unice determinate de contextul istoric, economic și 

cultural.  

În cadrul studiului este realizată o comparație a modurilor în care tema inserției 

studenților și absolvenților pe piața muncii este abordată atât la nivel național, cât și în cadrul 

mediului universitar. Un accent deosebit este pus pe analiza instrumentelor de monitorizare 

utilizate pentru a susține inițiative în domeniul angajabilității, context în care sunt avute în 

considerare, de asemenea, strategiile de gestionare a relației dintre universități și mediul 

privat. Importanța comparației între situația țărilor europene derivă din interesul de a cunoaște 

cazuri particulare, de a învăța din experiențele altor sisteme sau universități și de a îmbunătăți 

situația existentă în România printr-o gestionare adecvată a riscurilor conform unor rezultate 

anterioare. 
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Plecând de la datele prezentate în studiile de caz, sinteza constă într-o analiză a 

practicilor de monitorizare a inserției profesionale a studenților și absolvenților pe piața 

muncii. Având în vedere informațiile disponibile, potrivit fiecărei surse, se observă existența 

unei monitorizări repetitive a studenților și implicit un interes acordat în acest sens, la nivel 

național, în toate țările analizate, mai puțin în Belgia, Bulgaria, Grecia și Letonia. Pentru 

Cipru nu sunt informații disponibile, iar pentru Danemarca, Elveția și Serbia nu există 

suficiente date pentru a putea fi trasate concluzii riguroase. Cu toate acestea, se observă 

existența unei monitorizări regulate a parcursului profesional al absolvenților în Cehia, 

Danemarca, Franța, Finlanda, Germania, Irlanda,  Italia, Malta, Marea Britanie, Norvegia, 

Olanda, Suedia și Ungaria, iar o monitorizare sporadică descrie situația existentă în Austria, 

Belgia, Estonia, Grecia, Lituania, Portugalia, Polonia, Slovenia, Slovacia și Spania.   

În toate țările analizate au fost aplicate, sub diferite forme, instrumente de 

monitorizare a inserției profesionale a studenților și absolvenților. Chiar dacă, în general, 

sistemul național de monitorizare este slab fundamentat, se observă o consolidare a centrelor 

de consiliere și orientare în carieră prin intermediul cărora universitățile mențin legătura cu 

absolvenții. Provocarea însă este dată de dinamica pieței muncii: traiectoriile profesionale 

individuale nu mai sunt în prezent unice, existând perioade istorice cu fluctuații variate în 

ceea ce privește spațiul ocupațional și opțiunile individuale (despre modernitate și 

postmodernitate a se vedea scrierile lui Lazăr Vlăsceanu [7], [8]).  

De asemenea, digitalizarea și inovațiile tehnologice de actualitate pot crea inegalități 

digitale (a se vedea un raport al literaturii de specialitate realizat de Reinartz în anul 2016 [9]) 

și în același timp pot facilita crearea unor sisteme de monitorizare în timp real a situației 

studenților și absolvenților prin urmărirea traiectoriilor individuale în spațiul ocupațional. O 

întrebare care apare aici este în ce măsură aceste sisteme pot fi implementate la nivel național 

și/ sau universitar și ce mecanisme ajutătoare susțin procesul de utilizare eficientă a acestora 

în politicile publice. La întrebarea aceasta vine ca exemplu Estonia, care investește, prin 

finanțare europeană, în cercetarea și dezvoltarea sistemelor de monitorizare.  

Publicarea de articole științifice cu analize statistice sofisticate pentru explicarea 

gradului de inserție profesională în funcție de diferite domenii poate aduce informații cheie 

care să fundamenteze politici sociale și educaționale pentru monitorizarea inserției 

profesionale a studenților și absolvenților de învățământ superior. Astfel de articole științifice 
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nu trebuie însă să țină locul unor sisteme la nivel de universitate sau la nivel național (o 

inițiativă notabilă se găsește în Cipru), ci să lucreze complementar. Institutul Tehnic din 

Lisabona a creat International Journal of Graduate Employability pentru publicarea de 

lucrări științifice privind monitorizarea legăturii între mediul academic și piața muncii [10].  

 Deși potrivit rezoluției date de Parlamentul European în anul 2012, statele membre ar 

trebui să colecteze și să publice date privind situația absolvenților pe piața muncii [11], există 

la momentul actual o polarizare privind modul și gradul de implicare a statelor. Utilizarea 

datelor ce rezultă din monitorizarea situației studenților și absolvenților de învățământ 

superior privind integrarea pe piața forței de muncă poate avea multiple valențe, însă una 

dintre cele mai importante este dată de clasificarea universităților și programelor de studiu în 

funcție de performanța și realizările pe piața forței de muncă, prin angajabilitatea studenților 

și absolvenților (a se vedea cazul recent al Bulgariei, [11]), alături de alți indicatori, ca 

rezultatele cercetării, facilități acordate de universitate pentru a susține învățarea sau gradul 

de internaționalizare a universității.  

 Alte măsuri guvernamentale ce pot fi luate pentru îmbunătățirea comunicării între 

mediul privat și mediul academic sunt: încurajarea subvenționării unor stagii de practică în 

mediul privat și în cel de stat, încurajarea angajatorilor să participe la grupuri de lucru 

împreună cu reprezentanți ai mediului academic și diseminarea rezultatelor monitorizării 

angajabilității în rândul reprezentanților mediului privat. Un alt exemplu vine din Italia, unde 

Consorțiul Interuniversitar AlmaLaurea oferă utilizatorilor de limbă engleză ai site-ului o 

aplicație prin intermediul căreia pot obține în mod gratuit profilul absolventului pentru o 

anumită specializare ([6], p. 12).   

 La nivel european se poate observa un interes din ce în ce mai pronunțat acordat 

domeniului angajabilității. Acest interes este manifestat în mod diferit în funcție de specificul 

fiecărei țări, în funcție de resursele existente și de nevoile resimțite pe plan național. De 

exemplu, în majoritatea țărilor europene au fost implementate centre de consiliere și orientare 

profesională la nivelul universităților pentru a oferi servicii care să faciliteze integrarea 

absolvenților pe piața forței de muncă. În general, aceste centre de carieră sunt susținute din 

fonduri guvernamentale chiar dacă uneori autonomia în modul de organizare sau tipul 

serviciilor oferite revine universităților. De asemenea, în cele mai multe cazuri se observă 

realizarea de parteneriate între universități și mediul de afaceri, parteneriate care implică 



 

 

 

 

 

 

                                              
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

diferite forme de colaborare și schimb de experiență. În acest sens, cel mai adesea, principalii 

angajatori sunt consultați în ceea ce privește organizarea programelor de studiu și creionarea 

planurilor de învățământ, colaborând totodată cu universitățile într-o serie de proiecte de 

cercetare-dezvoltare care se soldează cu patentarea unor rezultate ale activității științifice. O 

altă formă de colaborare se remarcă în ceea ce privește posibilitatea efectuării unor stagii de 

practică de către studenți în interiorul anumitor instituții din mediul privat cu scopul de a 

facilita tranziția de la școală la locul de muncă. În plus, la acreditarea unui program de studiu, 

universitățile sunt obligate să dea dovada adecvării planului de învățământ și a setului de 

competențe formate la nevoile resimțite pe piața forței de muncă.     

 În ciuda faptului că infrastructura descrisă mai sus este prezentă în majoritatea țărilor 

europene, se remarcă absența unui sistem consolidat de monitorizare a parcursului profesional 

al absolvenților (care să funcționeze prin centralizarea unor date la nivel național). Progrese 

remarcabile sunt realizate prin dezvoltarea unor inițiative de colectare a informațiilor 

statistice în funcție de situația registrelor de taxe și impozite. Crearea unui circuit de 

transmitere a informațiilor pe baza contribuțiilor la bugetul de stat ar putea permite obținerea 

unei evidențe obiective și sistematice despre poziția ocupată de absolvenți după finalizarea 

studiilor. Cu toate acestea, pentru a putea fi colectate date în acest mod este necesară mai întâi 

implementarea unui sistem de evidență a studenților înmatriculați.  

 Pentru a suplini absența unor date la nivel de populație de absolvenți sunt realizate o 

multitudine de studii pe baza unor eșantioane mai mult sau mai puțin reprezentative statistic. 

Studiile sunt realizate fie de centrele universitare, fie în consorții internaționale. Există și 

situații în care guvernele anumitor state contractează servicii de cercetare în domeniul 

angajabilitați ca parte a diferitelor demersuri de ierarhizare sau clasificare a universităților. 

Dat fiind faptul că datele colectate prin intermediul acestor studii pot fi supuse anumitor erori, 

există puține cazuri în care indicatorii privind gradul de inserție pe piața muncii sunt utilizați 

în acordarea finanțărilor publice. În acest context, datele privind angajabiltatea orientează mai 

degrabă politicile universităților decât politicile publice.  

 De asemenea, cu scopul de a evita apariția unor dezechilibre pe plan economic, 

standardele de calificare profesională sunt elaborate în funcție de datele anticipate privind 

evoluția pieței forței de muncă. În această direcție, unele țări au dezvoltat un sistem foarte 

elaborat de prognoză a nevoilor ce ar putea apărea în domeniul diferitelor sectoare ale 
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economiei. Astfel de prognoze sunt utilizate în proiectarea programelor de pregătire 

universitară și sunt utilizate pentru a permite dezvoltarea unui set de competențe adecvat 

necesităților agenților economici.  

 În foarte puține cazuri se poate remarca existența unor comisii de specialitate sau a 

unor structuri specializate la nivel național cu responsabilități în domeniul angajabilității. 

Anumite centre universitare care au un istoric de participare la elaborarea politicilor publice 

sunt susținute pentru a dezvolta o serie de instrumente și proceduri care pot fi utilizate în mod 

unitar pentru colectarea de date despre parcursul în carieră al absolvenților. În schimb, ceea 

ce se poate remarca din studiile de caz efectuate este faptul că mecanisme eficiente de 

monitorizare a gradului de inserție pe piața forței de muncă au fost implementate în contextul 

unei bune colaborări a  instituțiilor guvernamentale cu instituții de învățământ superior, cu 

sindicate, asociații profesionale, agenți economici sau antreprenori. În acest caz, fiecare 

partener a pus la dispoziție anumite resurse care au fost utilizate conform unei viziuni comune 

și orientate pentru a produce rezultate care să satisfacă exigențe multiple.   
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