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Prezentare generală
generală (1)
Scop principal
Elaborarea de instrumente de monitorizare a traseului socioprofesional al absolvenţilor pe piaţa muncii şi implementarea
acestora la nivel naţional şi instituţional
Obiectiv general
Consolidarea rolului universităților în evaluarea modului în care
cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite sunt suficiente
pentru a le permite absolvenţilor de învățământ superior să se
angajeze pe piaţa muncii sau să-și continue studiile

Prezentare generală
generală (2)
Obiective specifice
• Stabilirea corelaţiei dintre traseul educaţional şi competenţele
dobândite cu profilul socio-biografic al absolventului
• Stabilirea nivelului de utilizare în cariera profesională a
competenţelor dobândite de absolvent pe parcursul traseului
său educaţional
• Dezvoltarea, pilotarea şi consolidarea instrumentelor
instituţionale, la nivel naţional şi la nivel de universitate,
pentru realizarea monitorizării periodice a inserţiei pe piaţa
muncii a absolvenţilor de IS
• Promovarea şi sprijinirea abordărilor metodologice, la nivel
naţional, privind realizarea studiilor de inserţie pe piaţa muncii
a absolvenţilor

Prezentare generală
generală (3)
Grupul ţintă al proiectului
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior (IS), de stat şi
particulare, din România
• la un an după absolvire
(imediat după absolvire)
• la cinci ani după absolvire
(perioadă considerată a fi suficientă pentru
atingerea unui anumit nivel profesional şi conturarea unei
percepţii individuale privind necesităţile profesionale şi de
angajare)

Prezentare generală
generală (3)
Beneficiarii proiectului
• Decidenţi şi personal implicat în elaborarea politicilor în IS
• Personal cu funcţii de conducere în universităţi şi facultăţi
• Personal academic şi formatori din sistemul vocaţional
• Viitori studenţi, părinţi, studenţi şi absolvenţi
• Organizaţii din sectorul public şi privat
• Agenţii guvernamentale
• Agenţii naţionale de calitate
• Agenţii de ocupare a forţei de muncă
• Asociaţii profesionale
• Angajatori

Activităţile
Activit
ăţile proiectului
Etape

Finalizare

ianuarie 2010
iulie 2010
octombrie 2010

Stabilirea cadrului de colaborare cu universităţile
Elaborarea chestionarului la nivel naţional şi
instituţional
Consolidarea şi validarea, la nivel instituțional, a
bazei de date privind absolvenţii

martie 2011

Aplicarea chestionarului la nivel instituţional

iunie 2011

Centralizarea bazei de date la nivel naţional

noiembrie 2011

Analizarea rezultatelor şi elaborarea raportului final

permanent

Management

permanent

Comunicare

Rezultate
Acorduri instituţionale
Chestionar de monitorizare
Baze de date absolvenţi
(nivel instituţional)
Chestionar de monitorizare
Baze de date absolvenţi
(nivel instituţional)
Rezultate centralizate la
nivel naţional
Cadrul general de analiză a
rezultatelor
Rapoarte de analiză (nivel
instituţional şi naţional)
Rapoarte de monitorizare
Rapoarte financiare
Strategie de comunicare
Materiale informative

Organizarea proiectului (1)
Grup de Experți
(MECTS, ARACIS etc.)

Comitetul de Conducere

A
B
Biroul
Experţi din MECTS, ARACIS,
Executiv
ACPART, Angajatori
Grup de implementare

C
Experţi din
Universităţi

D
Experţi externi
INCHER

Echipe instituţionale
Coordonator instituţional
Universitatea A

Coordonator instituţional
Universitatea B

Coordonator instituţional
Universitatea Z

Facultate/
Departament
Grup de lucru

Facultate/
Departament
Grup de lucru

Facultate/
Departament
Grup de lucru

Organizarea proiectului (2)
• Comitetul de Coordonare - rol decizional
reprezentanţi ai MECTS, ARACIS,
ACPART, Angajatori

CNFIS,

CNR,

• Grupul de implementare - rol executiv
experţi MECTS, ARACIS, CNFIS, ACPART, experţi din
universităţi, experţi internaţionali
• Coordonatorii instituţionali - rol decizional în universitate
răspund de implementare la nivel instituțional

Rezultate imediate (1)

•

Furnizarea informaţiilor necesare corelării
strategiei de dezvoltare a IS cu dinamica pieţei
muncii

•

Creșterea capacității instituţionale de a realiza
studii naţionale de monitorizare, cu caracter
periodic

Rezultate pe termen lung (2)
• Creşterea relevanţei IS pentru piaţa muncii şi societatea
bazată pe cunoaştere
• Corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii
• Identificarea domeniilor cheie de competenţe transversale,
care cresc şansele de angajare
• Creşterea gradului de responsabilitate şi de interes al
partenerilor sociali/angajatorilor faţă de probleme legate de
învăţământul superior
• Elaborarea de instrumente pentru aplicarea eficientă a unor
indicatori de calitate, care să măsoare nivelul de performanţă al
rezultatelor la nivelul IS
• Îmbunătăţirea gradului de absorbţie pe piaţa muncii a
absolvenţilor

Stadiul actual
1. Cadrul general de colaborare cu universităţile (finalizat)
(acord instituțional de colaborare)
Completarea Acordului cadru cu elemente specifice Universității, prin documente bilaterale
(în curs de derulare)

2. Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional (în curs de finalizare)
(particularizare la nivel instituțional/pe domenii de studiu)
Particularizarea și finalizarea chestionarului de monitorizare (în curs de derulare)

3. Consolidarea şi validarea bazei de date (în curs de derulare)
(privind absolvenţii la nivel de universitate)
Cadru general metodologic de consolidare şi validare a bazelor de date (finalizat)
Consolidarea și validarea bazelor de date, prin aplicarea unor metode specifice – metoda
combinată secvenţial (în curs de derulare)

Cadrul general de colaborare cu universităţile

(1)

(acord instituțional de colaborare)

Obiective
• Pilotarea şi implementarea studiului la nivel de universitate
• Dezvoltarea şi consolidarea capacității instituţionale
(în vederea realizării periodice a unor studii de monitorizare)

Activități comune
Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional şi instituțional
(finalizare - iunie 2010)

Consolidarea şi validarea bazelor de date privind absolvenţii
(finalizare - octombrie 2010)

Aplicarea chestionarelor la nivel instituțional
(finalizare - martie 2011)

Centralizarea rezultatelor la nivel naţional
(finalizare - iunie 2011)

Analiza rezultatelor, elaborarea raportului final şi diseminarea
rezultatelor
(finalizare - noiembrie 2011)

Cadrul general de colaborare cu universităţile

(2)

(acord instituțional de colaborare)

Roluri şi responsabilităţi
Unitatea centrală a proiectului
• Susţinerea cadrului de colaborare, în vederea atingerii obiectivelor
• Asigurarea asistenţei de specialitate şi consiliere
• Organizarea seminariilor de lucru
• Susţinerea financiară a activităţilor eligibile

Universitatea
• Participarea la realizarea activităţilor comune (și desemnarea persoanei
care va coordona echipa instituțională)

• Participarea activă la seminarii de lucru
• Consolidarea şi validarea bazei de date proprii
• Aplicarea chestionarului pentru absolvenţii ciclului de licență
(promoțiile 2004-2005 şi 2008-2009)

Cadrul general de colaborare cu universităţile

(3)

(acord instituțional de colaborare)

Durată
Întreaga perioadă de implementare a proiectului
(până la 30 noiembrie 2011)

+ o perioadă suplimentară de un an
(pentru îmbunătăţirea procedurilor dezvoltate în cadrul proiectului)

Alte reglementări
• Completarea Acordului cadru cu elemente specifice Universității, prin
documente bilaterale, după caz
• Rezultatele și procedurile obținute se vor putea utiliza de către
universitate şi după încheierea proiectului
• Universitatea va beneficia de instrumente şi de o metodologie unitară,
de monitorizare periodică a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii

Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional (1)
(particularizare la nivel instituțional/pe domenii de studiu)

Structură chestionar național și/sau instituțional de
monitorizare
• Chestionar de bază
(întrebări principale - itemi nucleu - adresate tuturor absolvenţilor din
învăţământul superior românesc)

• Componentă adițională domeniu
(întrebări suplimentare, specifice domeniului - itemi specifici domeniului
ales - adresate studenţilor dintr-un anumit domeniu)

• Componentă adițională instituțional
(întrebări specifice instituţiei – sunt adresate studenţilor din anumite
instituţii de învăţământ superior şi anumite programe, dacă aceste
întrebări sunt sugerate de către instituţie)

Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional (2)
(particularizare la nivel instituțional/pe domenii de studiu)

Analiză - nivel național și european
Chestionar de bază
• analiza exemplelor de la nivel național și european
(model național anexat la metodologia de monitorizare – OMECT
6012/21.11.2008, modele de chestionare aplicate la nivel internațional –
Germania, Franța, REFLEX, CHEERS)

Chestionar de bază – draft inițial (trimis către universități)

• consultarea instituțiilor de la nivel național și integrarea
observațiilor și propunerilor (instituții centrale și universități)
Chestionar de bază – draft completat (material de lucru seminar)

• finalizarea chestionarului de bază (experți la nivel național și
european)
Chestionar de bază – variantă finală (rezultat în urma seminarului)

Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional (3)
(particularizare la nivel instituțional/pe domenii de studiu)

Analiză - nivel național și european
Componente adiționale ale chestionarului
• întrebări

suplimentare, specifice unor domenii/programe de
studiu și arii ocupaționale
• analiza direcţiilor strategice de la nivel național și european

domenii de studiu/arii ocupaționale de interes la nivel
național și european

• consultarea instituțiilor de la nivel național și integrarea
observațiilor și propunerilor (instituții centrale și universități)
domenii de studiu/arii ocupaționale de interes instituțional
și cerințe specifice

Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional (4)
(particularizare la nivel instituțional/pe domenii de studiu)

Analiză - nivel național și european
Componente adiționale ale chestionarului
• întrebări

suplimentare, specifice unei/unor universități
(exemplu: percepția programei de studiu, a altor facilități
și servicii instituționale)

finalizarea chestionarului la nivel național și
particularizarea la nivel instituțional
(consultare experți la nivel național și european)

Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional (5)
(particularizare la nivel instituțional/pe domenii de studiu)

Rezultate analiză direcţii strategice - nivel european
Tendinţe privind crearea de locuri de muncă
• extinderea competenţelor în cadrul sectorului serviciilor
(exemplu: specialiştii ICT să dețină şi competenţe de
marketing/management)

• accentuarea importanţei competenţelor-cheie transversale,
„competenţe în afara rutinei”
(competenţe: analitice, de rezolvare a problemelor, de comunicare, de
autogestionare a activităţii, lingvistice)

• Până în 2015
•

creşterea numărului de locuri de muncă în sectorul serviciilor
pentru afaceri (IT, asigurări sau consultanţă), sănătate şi servicii
sociale, distribuţie, servicii personale, hoteluri şi catering

Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional (6)
(particularizare la nivel instituțional/pe domenii de studiu)

Rezultate analiză direcţii strategice - nivel european
Tendinţe privind crearea de locuri de muncă
• Până în 2020
• extinderea pieţei muncii şi accentuarea dezvoltării
sectorului serviciilor, în detrimentul agriculturii şi al
industriilor producătoare tradiţionale
• dublarea produselor şi serviciilor ecologice pe piaţa
globală, determinată de strategiile privind protecţia
mediului
• creşterea cererii pentru forţa de muncă calificată
superior şi adaptabilă – apariţia locurilor de muncă
dependente de competenţe

Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional (7)
(particularizare la nivel instituțional/pe domenii de studiu)

Rezultate analiză direcţii strategice - nivel european
Tendinţe privind rolul angajatorilor

• Identificarea cunoştintelor, competenţelor şi deprinderilor
necesare în timpul vieţii profesionale
• Întărirea parteneriatului dintre instituţiile de învăţământ
superior şi formare profesională şi partenerii sociali

Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional (8)
(particularizare la nivel instituțional/pe domenii de studiu)

Rezultate analiză direcţii strategice - nivel european
Tendinţe privind rolul educaţiei şi al formării continue
• Importanţa educaţiei primare şi a formării profesionale în
sprijinirea dezvoltării competenţelor-cheie, care să permită
continuarea studiilor şi a activității profesionale
• Stimularea creativităţii, inovării şi spiritului antreprenorial al
tinerilor, la toate nivelurile de învăţare
• Perfecţionarea profesională a cadrelor de conducere ale
instituţiilor de învăţământ

Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional (9)
(particularizare la nivel instituțional/pe domenii de studiu)

Rezultate analiză direcţii strategice - nivel european
Priorități pentru cooperarea europeană în domeniul
educaţiei şi al formării (primul ciclu 2009-2011)
• Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării
•
•

continuarea activităţii privind învăţarea limbilor străine –
comunicarea în două limbi străine, pe lângă limba maternă
dezvoltarea cooperării privind competenţele de bază în citire,
matematică şi ştiinţe exacte

• Stimularea inovării şi a creativităţii
•
•

continuarea activităţii privind competenţele-cheie transversale
dezvoltarea cooperării privind crearea unor instituţii propice
inovării şi dezvoltării de parteneriate între furnizorii de
educaţie şi formare profesională şi întreprinderi

Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional (10
10))
(particularizare la nivel instituțional/pe domenii de studiu)

Rezultate analiză direcţii strategice - nivel național
Domenii de studiu de interes naţional – particularități
• Lipsa nominalizării unor domenii de interes naţional
(corelată cu lipsa nominalizării de la nivel european, pentru
orizontul de timp vizat - domeniile menţionate sunt obiective ţintă pentru
2010)

• Insuficienţa datelor statistice privind domeniile de studiu de
interes din perspectiva candidaţilor şi opţiunile de carieră ale
absolvenţilor
• Au la bază Strategia Naţională privind Cercetarea, Dezvoltarea
şi Inovarea (care are ca orizont de timp 2013) şi vizează studiile
doctorale

Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional (11
11))
(particularizare la nivel instituțional/pe domenii de studiu)

Rezultate analiză direcţii strategice - nivel național
Arii ocupaţionale de interes naţional – particularități
• Nu sunt explicit menţionate
• Există trei categorii importante:
• personal implicat în activităţi de cercetare-dezvoltare
• personal implicat în activităţi educaţionale
• personal medical

• Alte sectoare menţionate în documentele strategice: TIC,
mediu, turism şi tehnologii avansate şi inginerie

Consolidarea şi validarea bazelor
bazelor de date
(privind absolvenţii de la nivel de universitate)

Cadru general metodologic de consolidare şi validare a
bazelor de date
• Importanța consolidării și a validării bazelor de date privind
absolvenții (la nivel de universitate)
• Probleme identificate în urma analizei situației actuale din
cadrul universităților
• Metode şi mijloace generale de validare a informațiilor privind
absolvenţii – avantaje și dezavantaje
(scrisori în format clasic, contact telefonic, e-mail, discuţie directă,
metode alternative și/sau combinate)

• Etape în consolidarea bazelor de date

Pași următori
Finalizarea consolidării și validării bazelor de date
instituționale
• Constituirea echipei de lucru
• Aplicarea metodelor specifice la nivel instituțional
Pregătirea etapei de aplicare la nivel instituțional a
chestionarului
• Constituirea echipei de lucru
• Aplicarea metodelor instituționale de promovare a studiului
• Aplicarea metodelor specifice, în vederea creșterii ratei de
participare/de răspuns

