
 

 

 
 
 

Structur ă Chestionar de monitorizare Absolven ţii şi Pia ţa Muncii  
(pentru promo țiile 2006 și 2010) 

 
Secţiunea A. Educa ţie preuniversitar ă 

- Întrebări despre formele de învăţământ urmate înainte de studiile universitare.  
- Informaţii solicitate: profilul liceului unde absolventul a obţinut diploma de bacalaureat, anul obţinerii 

diplomei de bacalaureat.  
 
Secţiunea B. Studii universitare 

- Întrebări despre programele de studii universitare urmate de-a lungul timpului (licenţă, masterat, doctorat).  
- Informaţii solicitate: instituţia în cadrul căreia s-au desfăşurat studiile, facultatea şi specializarea urmate, 

tipul de diplomă obţinută. 
 

Secţiunea C. Alte forme de educa ţie şi formare profesional ă 
- Întrebări despre alte cursuri urmate. 
- Informaţii solicitate: tipul cursului, durata acestuia. 

 
Secţiunea D. Programul de studii de licen ță absolvit în anul 2006/2010 

- Întrebări detaliate despre programul de studii.  
- Informaţii solicitate: caracteristicile programului de studiu, metodele de predare-învăţare, stagiile de 

practică, bursele obţinute, autoevaluarea competențelor dobândite în urma programului de licență, 
evaluarea condițiilor de studiu. 
 

Secţiunea E. Căutarea unui loc de munc ă după absolvire 
- Întrebări despre timpul alocat căutării unui loc de muncă.  
- Informaţii solicitate: durata de căutare a unui loc de muncă, modalitatea de căutare a unui loc de muncă, 

numărul de angajatori contactaţi. 
-  

Secţiunea F. Primul loc de munc ă dup ă absolvire  
- Întrebări despre locul de muncă deţinut după absolvirea pogramului de studii. 
- Informaţii solicitate: numărul de locuri de muncă deţinute, tipul de contract încheiat, numărul de ore lucrate, 

venitul mediu, localitatea/ţara în care absolventul a obţinut primul loc de muncă, nivelul de educaţie potrivit 
pentru primul loc de muncă, gradul în care competenţele dobândite în timpul programului de studii au fost 
utilizate la primul loc de muncă. 
 

Secţiunea G. Locul de munc ă şi profesia în prezent  
- Întrebări despre situaţia profesională actuală a absolventului. 
- Informaţii solicitate: numărul de locuri de muncă deţinute, forma de proprietate a companiei pentru care 

absolventul lucrează, sectorul şi domeniul de activitate al acesteia, tipul de contract încheiat, funcţia 
ocupată, numărul de ore lucrate, venitul mediu, ţara/orașul locului de muncă actual, nivelul de educaţie 
potrivit pentru locul de muncă actual, gradul în care competenţele dobândite în timpul programului de studii 
sunt utilizate la locul de muncă actual, gradul de staisfacție privind situația profesională curentă. 
 

Secţiunea H. Evaluarea retrospectiv ă a programului de licen ță 
- Întrebări despre utilitatea programului de studii de referinţă urmat (puncte tari/puncte slabe) şi despre 

îmbunătăţirile care i-ar putea fi aduse, cursurile care i-ar putea fi adăugate. 
 

Secţiunea I. Date biografice  
- Întrebări despre anul naşterii, gen, etnie, stare civilă, loc de rezidenţă. 

 
Secţiunea K. Evaluarea chestionarului 
 


