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Situația la nivel european a inițiativelor privind identificarea inserției absolvenților pe 

piața muncii prezintă un interes substanțial pentru mediul academic românesc, în contextul 

demersurilor de identificare a unor metode eficiente și obiective de măsurare și raportare a 

indicatorilor din domeniul angajabilității. Prezentul studiu constituie o analiză a instrumentelor 

utilizate în monitorizarea situației absolvenților instituțiilor de învățământ superior din 5 țări 

europene: Franța, Estonia, Letonia, Lituania și Serbia.  

 Analiza este realizată la nivel național și are la bază următoarele obiective: 

(1) descrierea particularităților sistemului național centralizat de monitorizare a parcursului 

profesional al studenților și absolvenților; 

(2) identificarea demersurilor guvernamentale și a inițiativelor realizate de universități 

pentru facilitarea integrării absolvenților pe piața muncii;  

(3) identificarea practicilor de colectare și raportare a datelor privind situația generală a 

inserției absolvenților pe piața forței de muncă la nivel național; 

(4) descrierea procedurilor și instrumentelor de monitorizare a situației absolvenților pe 

piața muncii.  

Studiul urmează o abordare comparativă și are scopul de a informa politicile publice în 

domeniul managementului calității. Înființarea Rețelei Europeane pentru Asigurarea Calității 

în Învățământul Superior (ENQA), la începutul anilor 1990, a pus bazele unei colaborări 

europene orientate spre consolidarea unor practici unitare și eficiente în domeniul asigurării 

calității serviciilor educaționale [1]. România este membră a ENQA și este înscrisă în Registrul 

European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR) [2]. Prin raportare strict 

la țările care constituie obiectul analizei, se poate observa că Estonia, Franța, Lituania și Serbia 

sunt, de asemenea, membre ale ENQA. În schimb, Letonia nu este parte a rețelei EQAR [3], 

ceea ce conferă anumite repere în funcție de care poate fi interpretată situația observată în 

cadrul acestei societăți.  

În contextul angajabilității studenților și al conexiunilor universitare cu piața muncii, 

domeniul de asigurare a calității vine să actualizeze, să informeze și să asigure calitatea 

învățământului superior în raport cu modificările și ideile inovatoare atât din alte zone 

universitare, cât și din mediul de angajare al studenților și absolvenților. Pentru angajarea pe 
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piața muncii, Eurofound [4] documentează factori importanți care facilitează tranziția de la 

educația formală la statutul de angajat: „experiență de lucru în timpul educației, o tranziție 

rapidă de la educație la angajare și contracte standard de muncă” (traducere proprie, p. 62).  

Plecând de la perspectivele oferite de Vlăsceanu et al. (2005 apud Vîiu și Miroiu 2015, 

p. 173 [5]), asigurarea calității instrumentelor de monitorizare este necesar să fie realizată în 

concordanță cu misiunea instituțională a unei țări, universități, program sau disciplină. O 

asemenea misiune ar trebui să se reflecte în consolidarea unor practici de monitorizare a 

angajabilității studenților și absolvenților, care să urmeze unor demersuri reflexive privind 

relația stabilită între piața muncii și instituțiile de învățământ superior. În această direcție, 

Vlăsceanu [1] subliniază nevoia pe care o au angajatorii cu privire la accesarea de informații 

despre calitatea învățării din sistemul educațional (p. 3). Comparații între demersurile 

întreprinse de diferite țări și situația României sunt benefice în sensul transferului de bune 

practici și de identificare a unor repere în funcție de care să poată fi evaluate acțiuni concrete.    

 Codul de standarde și instrucțiuni cu privire la asigurarea calității în zona europeană a 

educației superioare, elaborat în anul 2009, [6] menționează explicit obiectivele programelor 

de asigurare a calității: „feedback în mod regulat din partea angajatorilor, reprezentanților pieței 

muncii și a altor organizații relevante” (traducere proprie, p. 17). O cerință de bază pentru 

sistemele informaționale de managament al calității [6] o reprezintă angajabilitatea 

absolvenților (p. 19). De asemenea, este precizat că instituțiile de învățământ superior se obligă 

să publice informații ușor de identificat în mediul online, exacte și obiective cu privire la 

percepțiile și profilul de angajare pentru foștii studenți, precum și pentru studenții curenți ([6], 

p. 19). Comunicarea între mediul pieței muncii și mediul educațional este în special relevantă 

în acest context.  

Prezentând potențial interes atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, prezentul 

studiu analizează modul în care este gestionată situația privind inserția absolvenților pe piața 

muncii în diferite țări europene prin demersuri guvernamentale sau prin alte inițiative realizate 

în mediul universitar. Cu alte cuvinte, întrebarea de cercetare poate fi rezumată sintetic după 

cum urmează: „Care sunt instrumentele de monitorizare a  inserției absolvenților de învățământ 

terțiar pe piața muncii în Franța, Estonia, Letonia, Lituania și Serbia?”. Aceasta face parte din 
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seria de întrebări ridicate de Campbell și van der Wende într-un raport al ENQA [7]: „Au 

universitățile europene conexiuni potrivite cu actorii conecși educației, în special cu mediul 

privat? Pot acestea reacționa sau sunt dispuse să acționeze suficient de rapid astfel încât să 

răspundă cererilor solicitante din partea studenților și angajatorilor? Au structuri adecvate de 

guvernanță și management astfel încât să fie competitive pe piața forței de muncă?” (traducere 

proprie, p. 16).  

Pentru a identifica informații relevante în raport cu întrebarea de cercetare, a fost 

utilizată metoda analizei calitative de conținut a unor materiale disponibile public în mediul 

online, în perioada aprilie – iunie 2017. Materialele au fost identificate utilizând motorul de 

căutare Google, explorarea fiind realizată în funcție de diferite cuvinte cheie în limba engleză 

sau franceză: țara de analiză, „absolvenți”, „angajați” (și derivate ale acestuia), „monitorizare”, 

„carieră”. De asemenea, au fost consultate și materiale în limba nativă a țărilor care au făcut 

obiectul analizei prin utilizarea opțiunilor puse la dispoziție de facilitatea Google Translate. 

Astfel au fost identificate diferite tipuri de materiale: site-uri dedicate anunțurilor de angajare 

adresate studenților sau absolvenților, pagini web ale universităților din țările analizate, studii 

internaționale și statistici oficiale care să corespundă temei de interes.  

Rezultatele pun în evidență, în primul rând, o preocupare comună regăsită la nivelul 

țărilor care au făcut obiectul acestui studiu de a consolida legătura cu angajatorii și de a oferi 

absolvenților, prin programele pe care le desfășoară, un loc competitiv pe piața forței de muncă. 

De exemplu, angajatorilor li se oferă posibilitatea de a se implica în dezvoltarea curriculum-

ului universitar și în procesul decizional care se realizează la nivelul universității.  

Tendința este aceea de a defini performanța universităților prin măsura în care 

absolvenții sunt integrați pe piața forței de muncă. Această preocupare reușește să se transpună 

în crearea unor sisteme de monitorizare, la nivel național, a parcursului profesional al 

studenților sau absolvenților mai degrabă în țările occidentale (ex. Franța) decât în țările post-

comuniste din Uniunea Europeană (ex. Letonia) sau decât în țările care nu sunt integrate în 

Uniunea Europeană (ex. Serbia). Cu toate că în cultura prezentă performanța universităților 

este definită, printre altele, în relație cu gradul de integrare a absolvenților pe piața muncii, 

indicatorii de angajabilitate nu constituie un reper în funcție de care se alocă finanțarea la 
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nivelul instituțiilor de învățământ. Probabil că acest lucru se va realiza în măsura în care vor 

exista resursele unei monitorizări uniforme și obiective a situației absolvenților fiecărei 

universități.  

Datele privind situația integrării pe piața forței de muncă a studenților și absolvenților 

sunt dispersate și relativ eterogene. Acestea sunt colectate, în foarte puține cazuri, de autorități 

guvernamentale. De cele mai multe ori, o evidență a parcursului profesional este realizată prin 

mecanisme interne, la nivelul universităților, sau prin studii internaționale realizate prin 

intermediul unor consorții din care fac parte universități din diferite țări. De asemenea, date 

privind gradul de angajare a absolvenților în funcție de promoție sunt înregistrate de către 

institute sau agenții naționale, însă aceste date nu pot oferi o situație diferențiată la nivelul 

universităților, ci este raportată la totalul absolvenților, și nu la absolvenții unui anumit program 

de studiu sau ai unei universități. În multe dintre țări, inclusiv în cele poziționate în centrul sau 

sud-estul Europei, există un proces prin care se urmărește realizarea unui sistem mai complex 

de evidență a parcursului profesional al studenților și absolvenților care să permită realizarea 

de evaluări comparative între universități. Ca atare, guvernele țărilor analizate finanțează mai 

degrabă consolidarea unui sistem național de monitorizare decât studii sau cercetări particulare, 

fie ele chiar bazate pe un eșantion reprezentativ (cu toate că astfel de studii, până la consolidarea 

unui mecanism curent, ar putea oferi o imagine obiectivă a situației actuale) .  

Un alt aspect care apare a fi generalizat la nivelul țărilor analizate îl reprezintă 

preocuparea pentru crearea și asigurarea funcționalității centrelor de orientare profesională și 

dezvoltare în carieră la nivelul instituțiilor de învățământ. Acestea sunt mai degrabă 

subordonate universităților, nu funcționează ca entități autonome, iar finanțarea lor se 

realizează mai degrabă din fondurile interne ale universităților, decât din fonduri distincte 

alocate de autoritățile guvernamentale. De remarcat este faptul că diferite centre de dezvoltare 

în carieră funcționează și în mediul extra-universitar, servicii de orientare profesională fiind 

oferite de instituții private sau organizații ne-guvernamentale. Toate aceste aspecte, alături de 

finanțarea unor programe în domeniu, pun în evidență existența unor politici publice de 

integrare a absolvenților pe piața forței de muncă.  
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Deși datele indică o discrepanță în ceea ce privește rata de angajare a absolvenților de 

sex feminin și de sex masculin, discrepanță care pare să se amplifice odată cu trecerea timpului, 

se poate observa faptul că la nivel universitar nu sunt consolidate mecanisme care să explice 

sau să gestioneze o astfel de situație. Fenomenul observat s-ar putea datora unei inegalități de 

șanse care nu este luată în considerare în cadrul centrelor de orientare și consiliere în carieră: 

în majoritatea cazurilor, acestea nu abordează în mod distinct tematica integrării pe piața forței 

de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile sau minoritare.   

Așadar, dimensiunea angajabilității reprezintă un reper important în funcție de care sunt 

organizate inițiativele de management al calității în instituțiile de învățământ superior. 

Cooperarea între mediul universiar și mediul privat este înțeleasă, la nivel guvernamental, ca 

pilon al strategiilor de combatere a dezechilibrelor pe piața muncii, cu efecte considerabile 

asupra dezvoltării socio-economice. În acest context, demersurile de monitorizare a situației 

absolvenților pe piața muncii sunt realizate nu doar cu scopul de a radiografia rezultatelor 

procesului educațional, ci și de a informa politicile publice. Este de așteptat ca în viitorul 

apropiat universitățile să își dezvolte capacitatea de a colecta date despre parcursul profesional 

al absolvenților și de a utiliza aceste date în procesul decizional. Totodată, tema consolidării 

unui sistem național de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii se află pe agenda 

publică europeană, unele state aflându-se în etapa de implementare, iar altele în etapa de 

asigurare a cadrului instituțional necesar.   
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