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38872 de absolventi de studii superioare au partici pat la primul studiu na țional care 
urm ărește legătura dintre studiile absolvite și activitatea profesional ă 

 
În proiectul “Studiul național de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților din 

învățământul superior” s-au obținut rezultatele tehnice preliminare privind participarea 
absolvenților promoțiilor 2005 și 2009 la primul studiu național care urmărește legătura dintre 
studiile absolvite și activitatea profesională. Chestionarul a fost trimis absolvenților în intervalul 
23 noiembrie 2010 - 31 martie 2011, iar etapa de prelucrare și analiză a datelor a început pe 
data de 1 aprilie 2011.  

Au fost invitați să participe la studiu aproximativ 154 200 de absolvenți de studii de licență 
(41 700 absolvenți din promoția 2005, respectiv 112 500 din promoția 2009) din 55 de instituții 
de învățământ superior, 41 de stat (69% de absolvenți contactați din total) și 14 particulare 
(31% de absolvenți contactați din total). Invitațiile de participare au fost transmise în patru 
etape de contactare succesive, atât prin poștă, cât și prin e-mail, în ultimele trei etape fiind 
trimise preponderent invitații de reamintire. Ratele de răspuns obţinute în cele patru etape au 
fost comparabile.  

Au răspuns invitației de participare la studiu 38872 de absolvenți rezultând o rată de 
răspuns brută de 25,20% (din numărul total de absolvenți invitați să participe) și o rată de 
răspuns netă de 35,56% (din numărul total de absolvenți cu adrese corecte). Rata de răspuns 
brută este în medie de 30% pentru universitățile de stat și de 16 % pentru cele particulare.  

 
Pe regiuni de dezvoltare, ratele de răspuns variază între 33,46% (pentru regiunea Nord-

Est) și 20,51% (pentru regiunea București-Ilfov): 
• Nord – Est: 33,46% (din care 32,03% pentru 2005 şi 34,07% pentru 2009), pentru 

universitățile participante (4 universități din Iași, o universitate din Bacău, o 
universitate din Suceava). 

• Sud – Est: 28,14% (din care 26,21% pentru 2005 şi 28,96% pentru 2009) pentru 
universitățile participante (2 universități din Galați, 2 universități din Constanța). 

• Sud – Muntenia: 23,60% (din care 25,77% pentru 2005 şi 22,59 % pentru 2009) 
pentru universitățile participante (o universitate din Pitești, o universitate din Ploiești, 
o universitate din Târgoviște). 

• Sud – Vest Oltenia: 26,94% (din care 25,50% pentru 2005 şi 27,80% pentru 2009) 
pentru universitățile participante (o universitate din Craiova). 

• Vest: 25,01% (din care 29,09% pentru 2005 şi 23,50% pentru 2009) pentru 
universitățile participante (3 universități din Timișoara, 2 universitați din Arad, o 
universitate din Petroșani, o universitate din Reșița). 

• Nord – Vest: 26,37% (din care 27,85% pentru 2005 şi 25,75% pentru 2009) pentru 
universitățile participante (7 universități din Cluj-Napoca, 2 universități din Oradea). 

• Centru: 28,46% (din care 27,30% pentru 2005 şi 29,04% pentru 2009) pentru 
universitățile participante (o universitate din Alba-Iulia, 2 universități din Brașov, o 
universitate din Târgu-Mureș, 2 universități din Sibiu). 

• Bucureşti - Ilfov: 20,51% (din care 28,28% pentru 2005 şi 18,45% pentru 2009) 
pentru universitățile participante (17 universități). 

 
Etapa de prelucrare și analiză a datelor se află încă în desfășurare, activitățile de analiză 

detaliată a datelor și interpretare a rezultatelor fiind realizate de către experții români din cadrul 
Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI), în strânsă colaborare cu experţii partenerului german, Universitatea din Kassel - 



 

 

Centrul Internaţional pentru Cercetări în Învăţământul Superior (INCHER). Pentru pregătirea și 
desfășurarea acestei etape și la nivelul fiecărei universități implicate, au avut loc ateliere de 
lucru regionale, la care reprezentanții universităților au participat în vederea realizării propriilor 
prelucrări și analize ale datelor completate de absolvenți în chestionar. 
 
Informatii suport 

Proiectul „Absolvenții și Piața Muncii - Studiu național de monitorizare a inserției pe piața muncii 
a absolvenților din învățământul superior” este coordonat de către Unitatea Executivă pentru 
Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFSICDI) și Consiliul 
Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS).  Centrul Internațional pentru Cercetări 
în Învățământul Superior (INCHER) - Universitatea din Kassel, Germania, instituție cu o vastă 
experiență internațională în domeniul studiilor de monitorizare a absolvenților, asigură consultanța 
științifică permanentă.  

La realizarea proiectului participă activ 55 de universități (de stat și particulare). Lista 
universităților participante este disponibilă pe site-ul proiectului, www.absolvent-univ.ro. 

Studiul este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU 2007-2013). 
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