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Activitatea 2. Dezvoltarea chestionarului la nivel naţional şi
particularizarea acestuia pentru anumite domenii de studiu
de interes şi/sau cerinţele specifice de la nivel instituţional
(februarie-iulie 2010)
Elaborarea chestionarului de bază
Cooperarea cu instituţiile de învăţământ superior pentru
formularea de întrebări specifice de la nivel institutional
Cooperarea cu experţi din domeniile de studiu şi ariile
ocupaţionale selectate pentru formularea de întrebări specifice
(exp. IT sau business)
Organizarea unui seminar în vederea finalizarii (dezvoltarii)
chestionarului, avand drept scop obtinerea versiunii finale a
chestionarului
Particularizarea chestionarului la nivel institutional, cu asistenta de
specialitate de la nivel national

Activitatea 3. Consolidarea şi validarea, la nivel institutional,
a bazei de date privind absolvenţii (februarie-noiembrie
2010)
Stabilirea cadrului general, la nivel national, privind actiunile
necesare in vederea consolidarii si validarii bazei de date de la nivel
institutional privind absolventii
Realizarea actiunilor necesare la nivel institutional pentru
consolidarea si validarea initiala a bazei de date privind absolventii,
cu asistenta de specialitate de la nivel national

1/3

PLANIFICARE ACTIVITĂȚI IMPLEMENTARE STUDIU (PROMOȚIILE 2005 ȘI 2009)

noiembrie

octombrie

septembrie

august

iulie

iunie

mai

aprilie

martie

februarie

ianuarie

decembrie

noiembrie

octombrie

septembrie

2011
august

iulie

iunie

mai

aprilie

martie

februarie

ianuarie

Activități principale

decembrie

2009-2010

Activitatea 4. Aplicarea chestionarelor la nivel instituţional
(iunie 2010-martie 2011)
Stabilirea cadrului general privind cerintele si resurselor necesare
aplicarii chestionarelor
Realizarea, la nivel national, a bazei de date si a aplicatiei specifice
pentru gestionarea chestionarelor, a manualului de utilizare si a
versiunilor chestionarului (format electronic si tiparit)
Particularizarea, la nivel institutional, a bazei de date pentru
gestionarea chestionarelor, a aplicatiei si a versiunilor
chestionarului (format electronic si tiparit) pentru fiecare institutie
de învatamant superior participanta la studiu
Organizarea unui seminar de pregătire a etapei de aplicare efectiva
a chestionarelor la nivel institutional si de prezentare si utilizare a
instrumentelor aplicatiei specifice
Aplicarea efectiva a chestionarelor, in etapele stabilite de cadrul
general si implicit validarea bazelor de date de la nivel institutional
privind absolventii
Incarcarea si consolidarea primara a bazei de date de gestiune a
chestionarelor, de la nivel institutional (inclusiv cele transmise prin
e-mail/posta normala)
Prelucrarea bazei de date la nivel institutional in vederea pregatirii
etapei de analiza a rezultatelor chestionarelor (verificarea,
controlul si validarea datelor)
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Activitatea 5: Centralizarea bazei de date de la nivel national
(februarie-septembrie 2011)
Centralizarea rezultatelor la nivel national
Prelucrarea bazei de date la nivel national in vederea pregatirii
etapei de analiza a rezultatelor chestionarelor (verificarea,
controlul si validarea datelor)
Elaborarea cadrului general de analiza a rezultatelor cercetarii
(tipuri de rapoarte si statistici)
Organizarea unui seminar national de finalizare a cadrului general
de analiza si pregatirea analizelor de la nivel institutional

Activitatea 6: Analiza rezultatelor, elaborarea raportului final
şi diseminarea rezultatelor (iulie-noiembrie 2011)
Realizarea analizei multivariate a rezultatelor
Analiza rezultatelor primare (preliminare) si elaborarea raportului
preliminar
Organizarea unui seminar in vederea prezentarii si discutarii
raportului preliminar si formularea concluziilor (propunerilor)
finale ale studiului
Elaborarea raportului final si diseminarea rezultatelor finale
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