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Obiectivul principal al studiului constă în analiza rezultatelor anticipate, dar şi a celor 

obţinute în urma implementării (la nivel de sistem, dar și la cel al instituțiilor de învățământ 

superior din România) a altor proiecte, cu care obiectivele prezentului proiect pot avea relaţii de 

complementaritate. Studiul își propune să contribuie la dezvoltarea cunoașterii existente cu privire 

la instrumentele de monitorizare a inserției profesionale a absolvenților programelor de studii 

universitare prin sintetizarea, compararea, simplificarea și unificarea informațiilor produse în 

proiectele anterioare. De asemenea, rolul acestui raport este acela de a identifica principalele 

tipuri de activități și domenii, produse ale proiectelor anterioare și rezultate și efecte ale acestora, 

în vederea evitării unor situații de suprapunere a celor din prezentul proiect cu cele din trecut. 

În studiu sunt analizate două tipuri de proiecte implementate în perioada 2007 – 2016 în 

România, care au avut ca obiectiv analiza inserției profesionale a absolvenților. Primul tip este 

reprezentat de proiectele implementate la nivel național, sistemic, care au vizat, în special, 

colectarea datelor cu privire la situația pe piața muncii a absolvenților programelor de studii 

universitare de nivel licență de la toate universitățile publice acreditate. Al doilea tip este 

reprezentat de proiecte cu o anvergură mai mică: acelea care au avut ca grup țintă absolvenții unei 

singure facultăți, sau ai unei singure promoții. 

Aceste studii au fost deja prezentate și analizate detaliat în mai multe locuri. Studiul de 

față diferă de acestea prin mai multe caracteristici. Cea mai importantă este următoarea: studiul se 

centrează pe întrebarea: care au fost rezultatele și efectele publicării acestor studii asupra 

politicilor publice în domeniul educației universitare și a pieței forței de muncă. Abordarea 

utilizată este una din perspectiva analizei de politici publice; mai aplicat, ea constă într-o evaluare 

preliminară a acestor proiecte, raportându-ne la criterii și indicatori pe care îi considerăm 

relevanți. E important să subliniem că lista acestor criterii și indicatori este extrem de 

semnificativă pentru obiectivele proiectului de față. La final prezentul raport face o serie de 

recomandări care vizează o sporire a relevanței viitoarelor studii pe această temă din perspectiva 

analizei politicilor publice, atât la nivel național, cât și la nivelul universităților însele. În acest 

sens, rezultatele proiectului vor trebui corelate cu capacitatea: 1) de elaborare a unor politici cu 

viză determinată – creșterea ponderilor absolvenților care se angajează; dar și 2) de producere a 

unor mecanisme adecvate de evaluare a acestor politici.  

Cea mai cunoscută – și, în consecință, cea mai utilizată – abordare a procesului de 

înfăptuire a politicilor publice constă în separarea analitică a mai multor stadii sau etape şi 

subetape distincte ale acestuia. Conceptul central devine cel de ciclu al unei politici: acesta este 
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şirul acestor stadii sau etape ale procesului de înfăptuire a politicii respective. Chiar dacă astăzi în 

multe lucrări acest tip secvențial de analiză a politicilor nu este acceptat, el e totuși deosebit de 

atrăgător atunci când dorim să evidențiem trăsături importante ale acestui proces.  

Nu de puține ori, studiile realizate în România privind angajabilitatea absolvenților de 

învățământ superior pot fi plasate într-una dintre etapele procesului de înfăptuirea politicilor 

publice. Această tentativă – oricât de riscantă ar fi – permite să evidențiem progresul în procesul 

de realizare a unor politici publice coerente de urmărire a carierei profesionale a absolvenților. În 

cele mai multe cazuri considerăm că avem de-a face cu mecanisme care țin de stabilirea agendei, 

deci de prima etapă a acestui proces. Vom accentua acele studii care au contribuit la intrarea pe 

agenda publică a problematicii angajabilității. Chiar dacă unele dintre proiectele analizate au fost 

derulate de instituții guvernamentale, există motive îndeajuns de temeinice pentru a fi reticenți să 

considerăm că această problematică a intrat în sens propriu și pe agenda formală. Căci e vorba 

doar de studii, de multe ori ignorate total de decidenți, care nu au fost sprijinite de autoritățile 

centrale. 

Uneori, vom argumenta, rezultatele proiectelor analizate ne plasează în etapa formulării 

politicilor. În cadrul acestora sunt definiți indicatori, sunt propuse și testate instrumente de 

analiză, sunt formulate metodologii de aplicare a acestor instrumente. Mai mult, sunt realizate 

studii pilot sau chiar cercetări la nivel național care pot fi utilizate pentru realizarea și apoi 

implementarea unor politici. Dar e important să subliniem că procesul de formulare a politicilor 

este încă într-un stadiu incipient. Trecerea către a treia etapă, de luare a deciziilor efective, este 

încă așteptată. Totuși, analiza realizată va indica faptul că în momentul de față există premise 

puternice pentru ca formularea unei politici coerente, detaliate să fie realizată. Cum am menționat 

deja, un stimulent important în acest sens îl reprezintă intrarea pe agenda formală a UE a 

problemei angajabilității și chiar formularea de către Consiliu a unui punct de vedere clar 

(Recomandarea Consiliului din mai 2017). Având în vedere situația de facto, există constrângeri 

puternice pentru a putea sublinia necesitatea evaluării extensive și complete a impactulului pe 

care l-au avut sau îl pot avea proiectele analizate, inclusiv cel de față. 

 În urma analizei rapoartelor publicate în urma studiilor și cercetărilor anterioare se poate 

conchide că problematica specifică a inserției profesionale a absolvenților poate releva răspunsuri 

și propuneri de politici publice doar printr-o abordare longitudinală. Cu alte cuvinte, probabil că 

cea mai importantă recomandare a acestui studiu este legată de asigurarea continuității între 
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studiile realizate până acum și viitoarele cercetări cu privire la tematica absolvenților de 

învățământ superior și a relației acestora cu piața forței de muncă.   

Studiile anterioare au relevat câteva probleme metodologice importante care trebuie avute 

în vedere în proiectarea unei noi cercetări similare: 

1. Populația investigată, eșantionare. Populația de absolvenți ce urmează a fi investigată 

trebuie clar delimitată. De regulă au fost utilizate limitări temporale, fiind mult mai 

ușor de operat. Astfel, în acest moment au fost colectate date pentru promoțiile de 

absolvenți 2005, 2006, 2009, 2010 și 2014. La nivel național datele existente pot fi 

considerate relevante pentru populația de absolvenți recenți de învățământ superior. 

Însă ratele de răspuns variază foarte mult pentru fiecare promoție în parte, astfel încât 

analize relevante statistic la nivel de promoție nu pot fi efectuate, poate doar cu 

excepția promoției 2009. Studiile viitoare vor trebui să umple golul informațional 

existent, pentru a asigura pe de o parte continuitatea la nivelul promoțiilor (prin 

investigarea promoțiilor care nu au mai fost până acum investigate) și, pe dealtă parte, 

completarea chestionarelor de către persoane din promoții deja investigate. 

2. Menținerea relativ neschimbată a instrumentului de colectare a datelor. Pentru a 

asigura caracterul longitudinal al bazelor de date existente, chestionarul utilizat pentru 

colectarea datelor nu poate fi alterat. Conform recomandărilor metodologice cu privire 

la realizarea studiilor longitudinale se consideră că modificările aduse chestionarelor 

între rundele de colectare a datelor nu trebuie să depășească 10% din întrebările 

existente. De altfel, această regulă a fost respectată și în cazul celor trei valuri ale 

studiului ”Absolvenți și Piața Muncii”.  

3. Eșalonarea studiului privind absolvenții în mai multe niveluri în vederea realizării unor 

analize diferențiate reprezintă un alt obiectiv metodologic important.  

4. Modalitatea de aplicare a chestionarelor trebuie atent proiectată și implementată. 

Utilizarea mijloacelor de comunicare contemporane, transmiterea prin e-mail a 

chestionarelor și completarea acestora prezintă avantaje dar și dezavantaje cunoscute. 

Realizarea unei rate ridicate de răspuns, prin intermediul instrumentelor on-line este 

dificilă, necesitând un efort susținut de monitorizare a răspunsurilor, dar și o anumită 

structură a prezentării chestioarului. De aceea este recomandabil ca transmiterea prin 

email a chestionarelor să fie dublată de activități de popularizare a studiului, de 

organizare a unor evenimente de prezentare a rezultatelor proiectelor anterioare și de 
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creare, la nivelul universităților a unor comunități care să implice cât mai multe 

persoane, atât din rândul absolvenților, dar și a studenților, personalului administrativ, 

cadrelor didactice.  

5. Dimensiunea chestionarului reprezintă o provocare destul de serioasă. Pe de o parte 

simplificarea acestuia nu ar putea fi efectuată fără a aduce prejudicii caracterului 

longitudinal al studiului. Pe de altă parte nu toate informațiile solicitate în chestionar 

au aceeași importanță, cel puțin atunci când este avut în vedere nivelul de analiză 

național. O analiză atentă a întrebărilor și, eventual, o reordonarea a acestora ar 

permite o sporire a conținutului informațional de bază și o utilizare inclusiv a 

chestionarelor completate parțial. De asemenea, o atenție deosebită ar trebui acordată 

modului de afișare a chestionarului, secvențialității întrebărilor și posibilităților tehnice 

de a oferi celor care completează unele facilități precum salvarea parțială a 

răspunsurilor, revenirea asupra secțiunilor necompletate, auto-completarea unor 

răspunsuri în funcție de cele deja completate etc. 

6. Integrarea sistemului și instrumentelor informatice ce urmează a fi dezvoltate cu cele 

deja existente, pentru a asigura continuitate și stabilitate în implementarea acestor 

proiecte. De asemenea, integrarea cu alte instrumente deja existente, precum Registrul 

Matricol Unic, Registrul Educațional Integrat și altele asemenea lor ar putea asigura 

completarea unor informații în mod automat, fără a mai fi necesară solicitarea 

respondenților să ofere răspunsuri și scurtând astfel timpul necesar pentru completarea 

chestionarului. 

Studiul de față se încheie prin formularea unor recomandări cu privire la aspectele 

organizaționale și instituționale, de elaborare și implementare a studiilor viitoare privind 

absolvenții de învățământ superior și inserția profesională a acestora. 

1. Implicarea activă a universităților este foarte importantă pentru buna desfășurare a 

studiilor viitoare. Există o multitudine de căi prin care universitățile pot fi 

implicate activ. Ele dețin deja personalul calificat, precum și practicile 

administrative de aplicare și realizare a acestui tip de studii. Alocarea unor resurse 

în cadrul proiectului în vederea cooptării universităților este importantă, fiindcă, la 

nivel central, fără implicarea universităților, cu greu pot fi colectate informații 

detaliate privind absolvenții. 
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2. Asigurarea unei susțineri explicite și a unei implicări directe a instituțiilor cu 

atribuții în domeniul învățământului superior. ARACIS, UEFISCDI, Agenția 

Națională pentru Calificări (ANC), reprezintă, pe lângă Ministerul Educației, 

organizații centrale care dețin expertiza, personal calificat și experiența studiilor 

anterioare. Consultarea acestora, precum și obținerea sprijinului acestora în 

implementarea studiilor poate asigura o mai bună vizibilitate și legitimitate în 

derularea studiilor. De asemenea implicarea acestora poate asigura o cooperare 

extinsă și voluntară din partea universităților. 

3. Implicarea în proiectarea studiului și în pilotarea instrumentelor acestuia a unor 

organizații care reprezintă alte categorii de actori interesați în funcționarea 

programelor de studii universitare. Implicarea asociațiilor studențești, precum și a 

asociațiilor patronale sau profesionale pentru acele domenii specifice în care 

aceastea sunt reprezentative este esențială. Acest cadru organizațional de 

colaborare asigură validitatea rezultatelor cercetării, precum și o creștere a 

utilizării rezultatelor acesteia, determinând sustenabilitatea rezultatelor proiectului. 

Una dintre cele mai mari provocări ale proiectelor anterioare a fost aceea de a utiliza 

rezultatele obținute în vederea informării procesului de elaborare și implementare a politicilor 

publice. Chiar dacă în unele cazuri putem identifica influențe mai mult sau mai puțin directe ale 

rezultatelor proiectelor implementate asupra elaborării unor acte normative sau a unor strategii și 

propuneri de politici publice, putem afirma că rezultatele obținute în urma implementării 

proiectelor anterioare sunt încă mult sub-utilizate. Legătura dintre organizațiile care 

implementează prezentul proiect și reprezentanți ai autorităților publice cu rol de decizie în 

domeniul învățământului superior ar trebui avută în vedere ca dimensiune strategică în ceea ce 

privește asigurarea sustenabilității proiectului prin utilizarea rezultatelor viitoarelor cercetări în 

elaborarea și mai ales, implementarea unor politici publice informate în domeniul învățământului 

superior.  

În acest sens, faptul că proiectul de față este implementat de către Ministerul Educației 

Naționale este extrem de important și de promițător pentru implementarea rezultatelor lui.  

 

 


