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absolvenţilor din învăţământul superior (POSDRU/60/2.1/S/41750)

Cadru general de analiză a datelor pentru promoțiile 2005 și 2009

Introducere
Cadrul general de analiză al rezultatelor sondajului efectuat în cadrul proiectului „Studiu
naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior”,
constituie documentul în baza căruia sunt prezentate şi interpretate rezultatele obţinute în urma
aplicării chestionarului pentru promoţiile de absolvenţi de studii universitare („forma lungă” – cf.
Legii 84/1995) 2005 şi 2009 (ciclul I - licenţă – cf. Legii 288/2004). Documentul este structurat în
două părţi esenţiale pentru formarea unei imagini de ansamblu cu privire la desfăşurarea studiului
şi la rezultatele sale: analiza procesului de contactare a absolvenţilor şi analiza datelor propriuzise.
Analiza procesului de contactare
Analizele din această categorie au scopul de a furniza un set de indicatori descriptivi privind
contextul naţional şi instituţional în care s-a realizat studiul, precum şi indicatori referitori la procesul
efectiv de aplicare a chestionarului şi la participarea absolvenţilor celor două promoţii.
Astfel, se va urmări:
- participarea universităţilor pe categorii de universităţi (universităţi de stat şi particulare;
universităţi specializate şi complexe etc.) prin raportarea numărului de universităţi
participante la numărul total de universităţi existente la nivel naţional;
- nivelul de acoperire al studiului prin raportarea numărului de absolvenţi (din universităţile
care au participat la studiu) la numărul total de absolvenţi ai promoţiilor vizate de studiu (din
cadrul celor 112 universităţi acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu în anul
universitar 2009-2010: 56 de stat, 35 particulare acreditate, 21 particulare autorizate
provizoriu);
- participarea absolvenţilor la studiu prin raportarea numărului de absolvenţi înscrişi în bazele
de date la populaţia totală (numărul total de absolvenţi ai fiecărei promoţii), a numărului de
absolvenţi contactaţi la populaţia totală (numărul total de absolvenţi ai fiecărei promoţii), a
numărului de respondenţi la numărul de absolvenţi contactaţi.
Observaţii:
- în general, analiza datelor va avea în vedere distribuţia pe judeţe/regiuni de dezvoltare;
- în cazul ultimului punct, analiza poate fi extinsă şi la nivel de tipuri de universităţi, domenii
de studiu etc.
Analiza datelor
Tipurile de analize din această categorie urmăresc modelul standard de analiză utilizat în
cadrul cercetărilor realizate în învăţământul superior, prezentat în documentul „General framework
for analysis” propus de partenerul INCHER Kassel. Acest model propune patru categorii de
indicatori semnificativi pentru sistemul de învăţământ superior: indicatori privind intrările în sistem
(datele biografice ale studenţilor, motivaţie şi experienţa anterioară admiterii în învăţământul
superior), indicatori privind condiţiile de studiu şi curricula, indicatori ai procesului de predareînvăţare, indicatori de ieşire (cunoştinţe, competenţe, note) şi indicatori de rezultat (tranziţia către
piaţa muncii).

2/9
Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a
absolvenţilor din învăţământul superior (POSDRU/60/2.1/S/41750)

1. Indicatori privind intrările în sistem (Date biografice despre student)
Analiza datelor obţinute în Secţiunea M. Date biografice are ca scop identificarea şi compararea
elementelor legate de vârstă, durata studiilor universitare, provenienţa socială, pregătirea liceală la
începerea studiilor universitare a absolvenţilor fiecărei promoţii analizate.
1.1 Analiza distribuţiei pe vârste a absolvenţilor de învăţământ superior, pentru promoţiile 2005 şi
2009, la momentul absolvirii (întrebarea M1. Anul naşterii)
Tipuri de calcule: medii (media aritmetică, mediana, modul), abatere standard, minim, maxim.

Scopul analizei este să identifice:
- distribuţia mediei de vârstă la care absolvenţii au început studiile universitare, pentru fiecare
promoţie şi domeniu;
- corelaţii între parametrul de intrare vârstă şi domeniile de studiu, genul
1.2 Analiza distribuţiei pe judeţe (mediu: rural/urban) şi domenii de studiu ale absolvenţilor
(întrebările A1. Unde aţi obţinut diploma de BACALAUREAT sau un echivalent al acesteia, necesar
pentru a urma un program de studii universitare, M3. Locul actual de rezidenţă, M7. Locul de
rezidenţă pe perioada şcolii primare şi gimnaziale).
Tipuri de calcule: procente.

Scopul analizei este să identifice:
- migraţia absolvenţilor de liceu, prin corelarea răspunsurilor la întrebarea A1 cu răspunsurile
la întrebările M3 şi M7.
- corelaţia între locul obţinerii diplomei de bacalaureat şi gen, vârstă
1.3 Analiza nivelului cel mai înalt de educaţie al părinţilor în corelaţie cu domeniul de studiu al
absolvenţilor 2005/2009 (întrebările M6. Nivelul cel mai înalt de educaţie al părinţilor şi B5. Cum se
numeşte instituţia unde aţi studiat şi care este facultatea şi specializarea în care aţi studiat?)
Tipuri de calcule: procente (separat pentru fiecare părinte).

Scopul analizei este să identifice:
- distribuţia nivelului de studii al părinţilor pe domenii de studiu ale absolvenţilor pentru
fiecare promoţie
- influenţa nivelului de educaţie al părinţilor asupra alegerii domeniului de studiu
1.4 Analiza legăturii dintre profilul liceului absolvit şi programul de studii universitare urmat
(întrebările A2. Care este profilul liceului unde aţi obţinut diploma de BACALAUREAT sau un
echivalent al acesteia? şi B5. Cum se numeşte instituţia unde aţi studiat şi care este facultatea şi
specializarea în care aţi studiat?)
Tipuri de calcule: procente.

Scopul analizei este să identifice:
- influenţa profilului liceului absolvit în alegerea specializării/programului de studiu urmat de
absolvent (pentru fiecare promoţie)
- corelarea cu întrebarea M7. Locul de rezidenţă pe perioada şcolii primare şi gimnaziale
(permite identificarea unor criterii care au influenţat opţiunea pentru o anumită instituţie/
facultate/specializare: distanţă, renume instituţie, profil. Universităţile pot astfel identifica
zonele geografice propice pentru atragerea de viitori studenţi)
1.5 Analiza tranziţiei absolvenţilor de la liceu la universitate (diferenţe între anul obţinerii diplomei
de bacalaureat (întrebarea A3. În ce an aţi obţinut diploma de BACALAUREAT sau un echivalent al
acesteia?) şi anul intrării la facultate - valoarea minimă corespunzătoare întrebării B1. Începutul
perioadei de studii - prima înscriere la facultate)
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Tipuri de calcule: procente, medii (media aritmetică, mediana, modul), abatere standard, minim, maxim.

Scopul analizei este să identifice:
- distribuţia duratei de timp până la intrarea la facultate pentru fiecare promoţie şi domeniu de
studiu
- frecvenţa promoţiei analizate ca prim ciclu de studii universitare pentru absolvent
- corelarea cu întrebarea B2. Sfârşitul perioadei de studii (valoarea corespunzătoare valorii
minime din B1), în vederea identificării influenţei tranziţiei întârziate asupra perioadei
standard de studiu (pentru ambele promoţii)
- corelarea cu anul naşterii (întrebarea M1. Anul naşteriii) în vederea indentificării mediei de
vârstă a populaţiei la absolvire (pentru fiecare promoţie)
- corelarea cu răspunsurile la întrebarea D1. Aţi finalizat programul de studii în perioada
standard?
2. Indicatori privind intrările în sistem (Condiţii de studiu)
2.1 Analiza răspunsurilor la întrebarea E1. Cum evaluaţi următoarele opţiuni şi condiţii de studiu
din cadrul programului de studii absolvit în 2005/2009?
Variantele de răspuns: 9 - Dotarea (din punct de vedere cantitativ) cu echipamente şi instrumente pentru
practică/ateliere/ore specialitate/laboratoare/seminarii, 12 - Facilităţi de cazare (cămine) în campusul
universitar ,13 - Facilităţi de servire a mesei (cantine) în campusul universitar, 14 - Starea clădirilor, 15 Calitatea bibliotecilor, 18 - Disponibilitatea echipamentelor (accesul la acestea) tehnice (calculatoare,
instrumente de măsurare, etc.), 20 - Calitatea echipamentelor şi instrumentelor pentru practica de laborator /
seminar / proiect
Tipuri de calcule: media aritmetică.

Scopul analizei este să identifice:
- opţiunile de răspuns care înregistrează note peste medie şi pe cele care înregistrează cele
mai mici note (scala de răspuns: 1 = foarte slab la 5 = foarte bun)
- gradul de satisfacţie al absolventului în ceea ce priveşte condiţiile de studiu (pentru fiecare
promoţie)
2.2 Analiza răspunsurilor la întrebarea D3. Ce tip de bursă aţi avut în timpul studiilor absolvite?
Răspuns multiplu.

Tipuri de calcule: procente.
Scopul analizei este să identifice:
- distribuţia diferitelor tipuri de burse la nivelul domeniilor de studiu
2.3 Analiza facilităţilor privind stagiile de practică şi mobilitatea studenţilor (întrebările D6. Aţi luat
parte la unul sau mai multe stagii/plasamente de practică ca parte a programului de studii? Răspuns
multiplu, D7. Câte luni (estimativ) aţi luat parte la stagii/plasamente de practică ca parte a
programului de studii?, D9. Aţi petrecut timp în străinătate pe durata programului de studii, D10.
Care a fost scopul şi durata şederii în străinătate?)
Tipuri de calcule: procente, medii (media aritmetică, mediana, modul), abatere standard, minim, maxim.

Scopul analizei este să identifice:
- dacă absolventul a avut posibilitatea de a beneficia de stagii/plasamente de practică la
nivelul programului de studii
- distribuţia duratei medii a stagiilor/plasamentelor la nivelul domeniilor de studiu
- mobilitatea studenţilor (analiza răspunsurilor 1 - Studii în străinătate, 2 - Participarea la un
proiect legat de studii şi 3 - Stagiu de practică, din cadrul întrebării D10) - corelarea cu
domeniile de studiu
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3. Indicatori ai procesului de predare-învăţare
Analiza se realizează pe date globale şi pe domenii, după caz.
3.1 Analiza răspunsurilor la întrebarea E1. Cum evaluaţi următoarele opţiuni şi condiţii de studiu
din cadrul programului de studii absolvit în 2009/2005?
Variantele de răspuns: 1 - Organizarea şi structura programului de studii, 2 - Posibilitatea de a interacţiona cu
personalul didactic în afara orelor de curs, 4 - Sistemul de testare/evaluare/notare, 6 - Îndrumarea oferită de
personalul didactic – în vederea pregătirii examenelor în general/examenului de licenţă în particular, 7 Îndrumarea oferită de personalul didactic – în general, 8 - Furnizarea de materiale didactice (manuale,
îndrumare de laborator/proiect, documente bibliografice), 10 - Calitatea predării – didactică (metodă, mijloace
tehnice, stil de predare), 11 - Calitatea predării – conţinut ştiinţific al cursurilor, 16 - Posibilitatea participării la
stagii de practică la nivel naţional, 17 - Posibilitatea participării la stagii de practică la nivel internaţional, 19 Accent pe componenta de cercetare a procesului de predare - învăţare
Tipuri de calcule: media aritmetică.

Scopul analizei este să identifice:
- opţiunile de răspuns care înregistrează note peste medie şi pe cele care înregistrează cele
mai mici note (scala de răspuns: 1=foarte slab la 5=foarte bun)
- gradul de satisfacţie al absolventului în ceea ce priveşte procesul didactic şi facilităţile
oferite la nivel de program de studiu (pentru fiecare promoţie)
Observaţie: rezultatele obţinute la nivel instituţional pot fi comparate cu mediile obţinute la nivel central.

3.2 Analiza metodelor de predare-învăţare (întrebarea D5. În ce măsură au fost utilizate
următoarele metode de predare - învăţare în cadrul programului de studii absolvit?)
Tipuri de calcule: media aritmetică.

Scopul analizei este să identifice:
- opţiunile de răspuns care înregistrează note peste medie şi pe cele care înregistrează cele
mai mici note (scala de răspuns: 1=foarte slab la 5=foarte bun)
- corelarela cu domenii de studiu
3.3 Analiza utilităţii programului de studiu (întrebarea K1. În ce măsură a fost util programul de
studii)
Tipuri de calcule: media aritmetică (pe categorii de răspuns se pot calcula procente).

Scopul analizei este să identifice:
- opţiunile de răspuns care înregistrează note peste medie şi pe cele care înregistrează cele
mai mici note (scala de răspuns: 1=în foarte mică măsură la 5=în foarte mare măsură)
- contribuţia programului de studii la succesul profesional
- corelarea cu domenii de studii
4. Indicatori de ieşire (Output)
4.1 Analiza datelor privind nivelul competenţelor dobândite (răspunsurile la întrebările E2. Cum
evaluaţi nivelul propriu de competenţe la momentul absolvirii programului de studii?, E3. Cum
apreciaţi contribuţia programului de studiu absolvit în anul 2009 la dezvoltarea nivelului propriu de
competenţe?. Pentru absolvenţii de psihologie se vor analiza întrebările E5. Cum evaluaţi nivelul
propriu de competenţe de consiliere psihologică şi psihopedagogică la momentul absolvirii
programului de studii?, E6. Care este nivelul de competenţe de consiliere psihologică şi
psihopedagogică solicitat pentru tipul de activitate pe care o desfăşuraţi în prezent?)
Tipuri de calcule: media aritmetică (pe categorii de răspuns se pot calcula procente).
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Scopul analizei este să identifice:
- opţiunile de răspuns care au înregistrat note peste medie şi cele mai mici note pentru
fiecare domeniu de studiu (pentru fiecare promoţie) (scala de răspuns: 1=foarte scăzut la 5foarte ridicat)

-

corelaţia dintre competenţele absolventului şi contribuţia programului de studiu la nivelul de
competenţe respectiv (pentru fiecare promoţie)
- corelaţia dintre competenţele de consiliere psihologică şi psihopedagogică la momentul
absolvirii şi competenţele de consiliere psihologică şi psihopedagogică solicitate pentru tipul
activităţii pe care absolventul o desfăşoară în prezent
- corelarea cu întrebarea K3. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii privind
programul de studii)
Observaţie. La nivel instituţional, analiza se poate completa cu rezultatele obţinute la întrebarea
K4. Privind înapoi în timp, dacă aţi putea alege din nou, în ce măsură aţi...)
4.2 Analiza ponderii absolvenţilor fără diplomă în numărul total de absolvenţi (întrebarea B3. Aţi
obţinut o diploma?)
Tipuri de calcule: procente.

Scopul analizei este să identifice:
- ponderea absolvenţilor care nu au finalizat studiile
- corelarea cu domenii de studiu, cu regiuni, cu mediul de provenienţă (rural/urban), cu forma
de finanţare a programului de studii urmat (întrebarea B6)
4.3 Analiza situaţiei după absolvire (întrebările F1. Cum s-ar descrie situaţia dumneavoastră în
perioada imediat următoare absolvirii programului de studii? Răspuns multiplu, F2. Câte locuri de
muncă aţi avut de la absolvirea programului de studii (incluzând locul de muncă actual)?)
Tipuri de calcule: procente.

Scopul analizei este să identifice:
- situaţia absolventului după absolvirea programului de studiu urmat şi numărul de locuri de
muncă deţinute după absolvire
- procentul de absolvenţi care s-au angajat într-un domeniu corespunzător programului de
studii urmat
5. Indicatori rezultat (Outcome)
5.1 Analiza necesităţii dezvoltării de competenţe după absolvire (întrebarea E4. În ce măsură
consideraţi necesară dezvoltarea ulterioară a competenţelor dumneavoastră prin educaţie şi
formare profesională după absolvirea programului de studii?)
Tipuri de calcule: procente, media aritmetică.

Scopul analizei este să identifice:
- măsura în care programul de studii acoperă necesarul de competenţe solicitat de piața
muncii (nevoia de dezvoltare ulterioară a competenţelor prin educaţie şi formare
profesională) (scală de răspuns: 1=în foarte mică măsură la 5=în foarte mare măsură)
- corelarea cu domeniile de studiu
- corelarea cu secţiunea C. Alte forme de educaţie şi formare profesională.
5.2 Analiza răspunsurilor privind durata căutării unui loc de muncă şi modul de obţinere a unui loc
de muncă (întrebările G1. Când aţi început să căutaţi un loc de muncă?, G2. Timp de câte luni aţi
căutat primul loc de muncă?, G3. Cum aţi încercat să găsiţi primul loc de muncă după absolvire?,
G4. Care a fost cea mai eficientă metodă de obţinere a primului loc de muncă după absolvire?)
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Tipuri de calcule: procente, medii (media aritmetică, mediana, modul), abatere standard, minim, maxim.

Scopul analizei este să identifice:
- durata căutării unui loc de muncă
- modalităţile utilizate pentru găsirea unui loc de muncă; cele mai des utilizate metode de
căutare a unui loc de muncă
- cea mai eficientă metodă de obţinere a unui loc de muncă
- corelarea cu programul/domeniul de studii
5.3 Analiza duratei până la găsirea unui loc de muncă, după absolvirea programului de studiu
(întrebările H1. Când aţi început activitatea la primul loc de muncă de după absolvirea programului
de studii?, I3. Când aţi început activitatea la actualul loc de muncă)
Tipuri de calcule: medie aritmetică, maxim, minim (diferenţe între momentul începerii activităţii la locul de
muncă şi momentul absolvirii programului); procente (raportat la an).

Scopul analizei este să identifice:
- perioada necesară ocupării unui loc de muncă
- ponderea absolvenţilor care şi-au păstrat locul de muncă avut dinaninte de absolvirea
programului de studii
- corelarea cu domeniul de studiu
5.4 Analiza motivelor pentru care absolventul nu deţine un loc de muncă în domeniul de studiu de
referinţă (întrebarea I15. Din ce motive nu aveţi un loc de muncă în domeniul de studiu (de
referinţă) sau într-unul conex? Răspuns multiplu)
Tipuri de calcule:procente.

Scopul analizei este să identifice:
- motivele pentru care absolvenţii nu ocupă un loc de muncă în domeniul studiat
- corelarea cu domeniul de studiu
5.5 Analiza aspectelor care, în opinia absolventului, îi determină pe angajatori să-i ofere un loc de
muncă (întrebarea H2. Cât de importante consideraţi că au fost următoarele aspecte pentru a-l
determina pe primul angajator să vă ofere un loc de muncă după absolvirea programului de studii?)
Tipuri de calcule: procente.

Scopul analizei este să identifice:
- opţiunile de răspuns care au înregistrat note peste medie şi cele mai mici note pentru
fiecare domeniu de studiu (pentru fiecare promoţie) (scală de răspuns: 1=foarte puţin
importante la 5=foarte importante)

-

criteriile care stau la baza deciziei angajatorilor de a oferi un loc de muncă absolventului
corelarea cu domeniul de studiu

5.6 Analiza situaţiei profesionale actuale (întrebarea I1. Care este situaţia dumneavoastră
profesională actuală? Răspuns multiplu)
Tipuri de calcule: procente.

Scopul analizei este să identifice:
- procentul de absolvenţi care deţin un loc de muncă în prezent sau sunt în căutarea unui loc
de muncă
- corelarea cu domeniul de studiu
5.7 Analiza măsurii în care sunt utilizate la locul de muncă competenţele şi cunoştinţele dobândite
pe parcusul programului de studii de referinţă (întrebările H9. În ce măsură aţi utilizat cunoştinţele
şi competenţele dobândite pe parcursul programului de studii la primul loc de muncă de după
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absolvire?, I13. În ce măsură utilizaţi cunoştinţele şi competenţele dobândite pe parcursul
programului de studii de referinţă la locul de muncă actual?)
Tipuri de calcule: procente, media aritmetică.

Scopul analizei este să identifice:
- măsura în care competenţele dobândite pe parcursul programului de studii au fost folosite
la primul loc de muncă şi sunt folosite la actualul loc de muncă (scala de răspuns: 1=în foarte
mica măsură la 5=în foarte mare măsură)

-

corelarea cu domeniul de studiu

5.8 Analiza tipurilor de contract obţinut (întrebare H4. Ce tip de contract de muncă aţi avut la primul
loc de muncă de după absolvirea programului de studii?, I4. Ce tip de contract de muncă aveţi în
prezent?) şi forma de organizare a companiei/instituţiei (întrebările I8. Care este forma de
proprietate a companiei/organizaţiei pentru care lucraţi?)
Tipuri de calcule: procente.

Scopul analizei este să identifice:
- tipul de contract pentru primul loc de muncă şi pentru actualul loc de muncă pe domenii
(pentru fiecare promoţie)
- corelarea cu domeniul de studiu şi forma de proprietate a instituţiei
5.9 Analiza tipurilor de organizaţii (forma de proprietate) în care sunt angajaţi absolvenţii
(întrebarea I8. Care este formare proprietate a companiei/organizaţiei pentru care lucraţi?)
Tipuri de calcule: procente.

Scopul analizei este să identifice:
- forma de proprietate a organizaţiei în care absolvenţii deţin un loc de muncă (pentru fiecare
promoţie)
- corelarea cu domeniul de studiu
5.10 Analiza veniturilor (brute) obţinut la primul loc de muncă şi la locul de muncă actual (întrebările
H6. Ce venit mediu lunar brut şi net (estimativ in lei) aţi avut la primul loc de muncă de după
absolvire?, I6. Care este venitul dumneavoastră mediu lunar brut şi net (estimativ in lei) în
prezent?)
Tipuri de calcule: procente, minim şi maxim.

Scopul analizei este să identifice:
- nivelul mediu al venitului brut pe domenii de studiu
- corelarea cu forma de proprietate a organizaţiei în care absolvenţii deţin un loc de muncă,
cu tipul de contract, cu sectorul/domeniu de activitate, cu ocupaţia, cu funcţia, cu numărul
de locuri de muncă în paralel (pentru fiecare promoţie)
5.11 Corelarea sectorului/domeniului de activitate cu studiile universitare absolvite (întrebările B5.
Cum se numeşte instituţia unde aţi studiat şi care este facultatea şi specializarea în care aţi
studiat?, I11. În ce sector şi ce domeniu de activitate lucraţi în acest moment?)
Tipuri de calcule: procente.

Scopul analizei este să identifice:
- ponderea absolvenţilor care lucrează în domeniul pe care l-au studiat şi a celor care
lucrează în alt domeniu decât cel studiat (pentru fiecare promoţie)
5.12 Analiza răspunsurilor privind ocupaţia actuală (întrebarea I9. Care este ocupaţia
dumnevoastră actuală?)
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Tipuri de calcule: procente.

Scopul analizei este să identifice:
- distribuţia ocupaţiilor pe domenii de studiu
5.13 Analiza nivelului de competenţe solicitat pentru tipul de activitate desfăşurată în prezent
(întrebarea: I18. Care este nivelul de competenţe solicitat pentru tipul de activitate pe care o
desfăşuraţi în prezent?)
Tipuri de calcule: media aritmetică.

Scopul analizei este să identifice:
- opţiunile de răspuns care au înregistrat note peste medie şi cele mai mici note pentru
fiecare domeniu de studiu (pentru fiecare promoţie) (scala de răspuns: 1=foarte scăzut la
5=foarte ridicat)

-

corelarea competenţelor dobândite/dezvoltate pe parcursul studiilor cu nivelul de
competenţe utilizate după absolvire (întrebările: E2. Cum evaluaţi nivelul propriu de
competenţe la momentul absolvirii programului de studii?), pe domenii de studii
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