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Obiectivul general al cercetării de față este analiza prin comparație a instituțiilor implicate 

în monitorizarea inserției absolvenților de învățământ superior pe piața muncii la nivel European și 

național.  

Obiectivele specifice sunt: 

- Stabilirea unei metodologii de analiză a instituțiilor implicate în monitorizarea inserției 

absolvenților de învățământ superior pe piața muncii la nivel European și național în vederea 

realizării studiului; 

- Identificarea instituțiilor implicate în monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii la 

nivel național și European; 

- Elaborarea unui studiu pilot la nivel internaţional în ceea ce privește modul de comunicare 

dinte universități și absolvenți; 

- Indentificarea universităților relevante la nivel European în vederea realizării unui transfer de 

bune practici către universitățile din România; 

- Identificarea bunelor practici din universități la nivel European ce pot fi transferate către 

universitățile din România; 

- Întocmirea unui raport analizând comparativ instituțiile analizate.  

Lucrarea de este structurată pe şapte capitole. Fiecare capitol contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor specifice asumate prin acest modul.  

Astfel, primul capitol, denumit Metodologia de analiză a instituțiilor implicate în 

monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii prezintă principalele aspecte metodologice ale 

studiului, planul de lucru și principalele direcții de acțiune (inventarierea instituțiilor implicate în 

monitorizarea insterției absolvenților de învățământ superior pe piaţa muncii, analiza acestor 

instituții, modul de concepere al interviurilor, modul de selectare a datelor, modul de selectare al 

unei universiăți relevante). Al doilea capitol, Identificarea instituțiilor implicate în monitorizarea 

inserției absolvenților pe piața muncii la nivel național și European prezintă și analizează specificul 

celor mai relevante instituții implicate în monitorizarea absolvenților de învățământ superior din 

România și la nivel European. Al treilea capitol, Chestionar adresat instituțiilor implicate în 

monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii, prezintă modul de elaborare a chestionarelor 
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pentru instituțiile din România implicate în monitorizarea absolvenților. Capitolul al patrulea, 

prezintă interpretarea rezultatelor interviurilor. Capitolul al cincilea, Cele mai relevante rezultate cu 

privire la statutul absolvenților de învățământ superior pe piața muncii, conține o analiză statistică 

pe baza celor mai relevanți indicatori cu privire la statutul pe piața muncii a absolvenților de 

învățământ superior și nu numai. Capitolul al șaptelea prezintă rezultatele unui studiu pilot la nivel 

internaţional în ceea ce privește modul de comunicare dinte universități și absolvenți. Ultimele 3 

capitole reprezintă studii de caz asupra a trei universități europene și are drept scop identificarea 

bunelor practici din universități, la nivel European, ce pot fi transferate către universitățile din 

România. 

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

Studiul a realizat o analiză asupra tuturor instituțiilor care colecatează date despre absolvenții 

de învățământ superior în România și a responsabilităților lor în acest sent. Astfel, au fost 

identificate 2 instituții mai relevante: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, 

a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)  și Institutul Național de Statistică (INS). 

Rezultatele interviurilor cu aceste instituții au arătat faptul că, în momentul de față, cadrul 

legislativ sprijină în mică măsură monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii, atât la 

nivelul instituțiilor de învățământ, cât și la nivelul altor instituții din subordinea Ministerului 

Educației Naționale. Mai mult, cadrul legislativ actual nu sprijină deloc colectarea unor astfel de 

date la nivelul altor instituții din sectorul public sau privat. Mai mult, în vederea asigurării datelor 

necesare luării unor decizii optime, este esențială integrarea elementelor de capabilitate pentru 

creșterea valorii activelor și competențelor la nivelul instituțiilor.  

Din analiza celor mai relevanți indicatori cu privire la absolvenții de învățământ superior 

disponibili în momentul de față a reieși faptul că aceștia sunt cei mai avantajați pe piața muncii. În 

plus, ei utilizează cel mai mult tehnologia informației. 

Studiul efectuat la nivel internațional în vederea stabilirii celor mai bune modalități de 

comunicare între studenți și absolvenți reprezintă un punct central al lucrării. Astfel, acesta a arătat 

că social media reprezintă un instrument adecvat de comunicare între absolvenți și universitate. Mai 

mult, din studiu a reieșit faptul că absolvenții ar fi mai motivați să comunice mai mult cu 
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universitatea dacă ar primi acces la publicații științifice. De asemenea, un alt factor motivațional 

important este accesul gratuit la școli de vară. 

În final, lucrarea prezintă 3 studii de caz asupra unor universități europene celebre. Acestea 

au relevat faptul că este importantă comunicarea cu absolvenții, atât prin workshop-uri, dar și prin 

social media. De asemenea, este importantă motivarea acestora în acest sens. 


