Absolvenţii şi piaţa muncii (POSDRU/60/2.1/S/41750)

Setul de date de referinţă privind absolvenţii, recomandat a se utiliza în structura bazei de date instituţionale
Categorii de
informaţii

Date

4. Istoric contactare
(invitaţii/reamintiri de participare la
studiu) - se repeta pentru fiecare
etapa de contactare

3. Date de contact (actualizare date)

2. Date de contact (inițiale)

1. Date de indentificare ale studentului/absolventului

id_cod

5. Alte date

Observaţii
cod de identificare unică a unui student în baza de date

nume
prenume
facultate
domeniu de studiu (opțional)
program de studiu/specializare
formă de învăţământ
diploma obţinută (opțional)
media de absolvire (opțional)
media de licenţă (opțional)
luna absolvirii (opțional)
anul absolvirii (opțional)

Informaţiile se preiau din bazele de date existente la nivel de facultate/universitate (acele categorii
care sunt disponibile)
Menţiuni:
- valoarile câmpului „diploma obţinută” pot fi:
necompletat (pentru absolvenţii care nu au susţinut examenul de licenţă)
licenţă (pentru absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă)
Important. Este recomandat ca acest set de date să fie inclus integral în baza de date, pentru a
se asigura un minimum de informaţii comune pentru toate universităţile, acestea fiind utile în
procesul de validare şi analiză a rezultatelor.

promoţie
data naşterii
sex
naţionalitate (opțional)
durată studii

se completează cu număr de semestre

id_cod

corespunde id_cod din tabela 1. Date de identificare ale studentului

adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj,
apartament)
cod poştal
oraş de domiciliu
judeţ de domiciliu

Dacă sunt disponibile, se completează cu cea mai recentă variantă existentă la nivel de
universitate.

ţară de domiciliu
telefon
email

Informaţie obligatorie, pentru transmiterea invitaţiei de participare la studiu

id_cod
adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj,
apartament)
cod poştal

corespunde id_cod din tabela 1. Date de identificare ale studentului

oraş de domiciliu

Se actualizează/completează cu cea mai recentă variantă.

judeţ de domiciliu
ţară de domiciliu
status_actualizare_adresa

Se completează în baza de date cu Da sau Nu (după caz)

email

Se completează cu cea mai recentă variantă.

status_actualizare_email

Se completează în baza de date cu Da sau Nu (după caz)

telefon (dacă este cazul)

Se completează cu cea mai recentă variantă.

status_actualizare_tel (dacă este cazul)

Se completează în baza de date cu Da sau Nu (după caz)

id_cod

corespunde id_cod din tabela 1. Date de identificare ale studentului

contactare prin email - etapa_n

Se completează în baza de date cu Da sau Nu (după caz)

data contactare email - etapa_n

Dacă s-a completat DA pt „contactare prin email”, se completează cu data la care absolventul a
fost contactat prin email, din etapa n de contactare.

status_contactare email - etapa_n

Se completează cu următoarele stări: nu poate fi contactat (se primeşte mesaj de eroare la
emailul transmis) / s-a primit răspuns (nu participă/a accesat chestionarul) (după caz).

contactare prin scrisoare poştală
(opţional) - etapa_n
data contactare prin scrisoare poştală
(opţional) - etapa_n
status_contactare prin scrisoare poştală
(opţional) - etapa_n

Se completează în baza de date cu Da sau Nu (după caz)
Dacă s-a completat DA pt „contactare scrisoare poştală”, se completează cu data la care
absolventul a fost contactat prin scrisoare poştală, din etapa n de contactare.
Dacă s-a completat DA pt „contactare scrisoare poştală”, se completează cu următoarele stări:
nu poate fi contactat (scrisoarea a fost returnată) / a fost primit răspuns (nu participă / a accesat
chestionarul) (după caz).
Acestea pot fi completate în cadrul etapei de pregătire a aplicării chestionarului și în etapa de
aplicare efectivă a acestuia.

Observaţii:
Fiecare set de date se poate completa cu noi câmpuri, după caz, în funcţie de necesităţile de analiză de la nivel instituţional, de metodele/tehnicile de actualizare şi
validare a datelor.
Contactarea absolvenţilor şi actualizarea datelor de contact ale acestora se poate realiza atât în perioada de consolidare/validare a datelor, cât şi în perioada de aplicare
a chestionarelor.

