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Titlul proiectului: Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din
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„Absolvenții și Piața Muncii” este primul proiect național care urmărește legătura existentă
între studiile absolvite și activitatea profesională. Semnificația rezultatelor este accentuată de
faptul că această cercetare este adresată tuturor absolvenților unei promoții și nu este realizată
doar pe un eșantion al acestora. Abordarea aleasă permite identificarea problemelor sau
performanțelor la nivelul fiecărui program de studiu al unei universități. Ca urmare, acest
studiu va reprezenta o primă „radiografie” detaliată a rezultatelor sistemului de învățământ
superior din România.
Practic, studiul constă în aplicarea unui chestionar care urmărește traseul unui absolvent
începând cu anii de studii, continuând cu momentul crucial al obținerii primului loc de muncă și
apoi cu alte elemente importante pentru evoluția sa profesională. Acest chestionar se
completează on-line și conține preponderent „întrebări închise” (la care se răspunde prin
„bifare” sau selectând dintr-o listă prestabilită). Utilizând facilitățile oferite de formatul
electronic, timpul necesar pentru completare este de aproximativ 30 de minute, deși chestionarul
este aparent voluminos. Pentru acoperirea unui spectru cât mai larg de situații, este disponibilă
și o variantă tipărită care va fi transmisă, la cerere, celor care nu au acces la Internet.
Proiectul a fost inițiat și este coordonat de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului
Superior în colaborare cu Institutul INCHER – Kassel, Germania, și este co-finanțat din Fondul
Social European. Până în prezent, 67 de universități (de stat și particulare) s-au alăturat acestui
demers și numărul lor este încă în creștere. Cercetarea efectivă se va realiza pentru promoțiile
2009 (tineri aflați în tranziție între studiu și activitatea profesională) și 2005 (angajați având
acum o experiență semnificativă). Totodată, instrumentele construite și experiența acumulată
vor oferi premisele necesare unei abordări pe termen lung, în care acest tip de cercetare să fie
desfășurată anual de către universități. Astfel, rezultatele obținute vor reprezenta un punct de
referință esențial pentru demersurile în direcția creșterii calității studiilor universitare. Acest
fapt este garantat de ideea fundamentală a proiectului: nimeni nu poate evalua mai bine
calitatea și utilitatea unui program de studiu decât cel căruia îi este adresat: ABSOLVENTUL.
Obiectivul general al proiectului este de a consolida rolul universitatilor in
evaluarea modului in care cunostintele, competentele si abilitatile dobandite sunt
suficiente pentru a permite absolventilor de invatamant superior sa se angajeze pe
piata muncii, sa dezvolte o afacere proprie, sa continue studiile universitare si sa invete
permanent. Studiul va urmari traseul socio-profesional imediat dupa absolvire si dupa o
perioada considerata a fi suficienta pentru atingerea unui anumit nivel profesional si
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conturarea unei perceptii individuale privind nevoile/necesitatile profesionale si de
angajare.
Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
Identificarea competentelor absolventului la finalizarea parcursulului traseului sau
educational
Stabilirea corelatiei dintre traseul educational si competentele dobandite si
profilul socio-biografic al absolventului
Stabilirea nivelului de utilizare in cariera profesionala a competentelor dobandite
de absolvent pe parcursul traseului sau educational
Dezvoltarea, pilotarea si consolidarea instrumentelor institutionale, la nivel
national si la nivel de universitate, pentru realizarea monitorizarii periodice a
insertiei pe piata muncii a absolventilor de IS
Promovarea si sprijinirea abordarilor metodologice, la nivel national, privind
realizarea studiilor de insertie pe piaţa muncii a absolventilor
Printre instituțiile de învatamant superior care au ales să se implice în proiect se numără
și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.
Echipa instituțională a Universității Petrol-Gaze din Ploiești are următoarea
componență:
-

Prof.univ.dr.ing. Marius Gabriel PETRESCU – coordonator instituțional

-

Lector univ. dr. Mihaela Suditu – expert instituțional

-

Lector univ. dr. Cristina Georgiana SAFTA – expert instituțional

Date de contact:
Tel: 0244 - 573171 int. 198
Fax: 0244 - 575847

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invitam să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.
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