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Raport analiză aşteptări absolvenţi şi angajatori 
 

OBIECTIVELE ȘI ETAPELE CERCETĂRII 

Relaţia educaţie – piaţa muncii poate fi investigată atât prin metode 
cantitative (chestionar) cât şi prin metode calitative (interviuri în profunzime, focus-
grup). Datele obţinute prin desfăşurarea unor cercetări de tip cantitativ permit 
culegerea de informaţii importante prin eşentioane reprezentative de populaţie fie 
pentru populaţia în ansamblu a unei ţări, fie pentru segmente din populaţie 
(angajatori, studenţi sau elevi aflaţi în ultimul an de studiu). Cercetările de tip 
calitativ vin să completeze informaţiile culese prin cercetările cantitative cu date 
relevante obţinute prin interviuri în profunzime sau prin organizarea unor sesiuni de 
focus-grup atât cu diferite categorii de populaţie (persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă, absolvenţi ai unor cursuri de formare, calificare sau recalificare) dar şi 
cu reprezentanţi ai unor instituţii direct implicate în procesul de formare (cadre 
didactice, formatori) sau din mediul economic (angajatori,  reprezentanţi a 
Camerelor de Comerţ, ai AJOFM etc.). Pentru acest studiu vom face apel în special la 
cercetări de tip cantitativ, metode şi instrumente cantitative (ancheta prin 
chestionar), în cazul absolvenţilor din care va rezulta un raport de analiză ”Aşteptări 
ale absolvenților” şi al angajatorilor din care va rezulta un raport de analiză ”Analiza 
aşteptărilor angajatorilor pentru calificări de nivel 5, 6 şi nivel 7”. 

Analizăm relaţia dintre educaţie şi piaţa muncii din perspectiva a următoarelor 
categorii de populaţie: 

- din perspectiva generaţiei tinere, a celei aflate încă în sistemul de 
învăţământ pregătindu-se pentru viitorul statut de angajat; generaţiei 
adulte care deja a experimentat procesul de integrare profesională; 
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- din perspectiva angajatorului, cea de-a treia categorie de populaţie pe care 
o vom lua în calcul în materialul de faţă.  
 
Cercetările realizate în rândul angajatorilor fie ei din mediul public sau/şi 

privat în care sunt abordate aspecte privind relaţia dintre ceea ce se predă în şcoală 
şi ce anume se cere pe piaţa muncii, percepţia angajatorilor asupra calităţii educaţiei 
şi formării profesionale a populaţiei în vârstă de muncă etc.  

Educaţia şi formarea profesională a tinerilor şi adulţilor au ca finalitate 
principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi 
transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi atitudini, necesare pentru:  

a) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în 
viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot 
parcursul vieţii;  

b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;  
c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea 

unei economii durabile;  
d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, 

pe cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural;  
e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului;  
f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-

civice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural. 
 
Realizarea cercetării în cazul absolvenţilor se va efectua pe bază de chestionar 

autoaplicat, un chestionar semideschis, care să investigheze satisfacția studenților 
față de învățământ, nevoile lor de formare, nevoile lor de informare, așteptările lor 
de la instituțiile de educație. Rezultatele se vor aduna într-un raport de analiză a 
așteptărilor absolvenților. Se va opta pentru chestionarul anonim pentru o mai mare 
valoare a indicelui de adevăr al răspunsurilor. Ca metologie de construire a 
chestionarului, se va utiliza un formular cu întrebari multiple, cu tipologii diverse, 
cum ar fi: întrebări cu scale de evaluare, întrebări cu definire liberă a scalelor, 
întrebări cu criterii prestabilite, itemi de ierarhizarea opțiunilor,  întrebări proiective 
etc.  

Colectarea datelor despre absolvenți se face prin utilizarea chestionarelor, ce 
cuprind atât informații obiective legate de traiectoria educațională, dar și date de 
percepție privind calitatea și relevanța unui program de studiu. 
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Realizarea cercetării în cazul angajatorilor se va efectua pe bază de interviu 
structurat cu privire la așteptările angajatorilor față de pregătirea absolvenților – 
cunoștințe, deprinderi și abilități, competențe profesionale sau competențe 
transversale - pentru un set prestabilit de calificari nivel 5, 6 și nivel 7. Se va realiza 
un ghid de interviu care să investigheze așteptările de cunoștințe și abilități ale 
angajatorilor pentru calificari nivel 5, 6 și nivel 7. Instrumentul cantitativ se va aplica 
la agenți economici din cele 3 centre universitare, sau alte localități relevante din 
cele 3 regiuni de dezvoltare. În primul rând vor fi solicitați partenerii sociali care au 
avut experiențe directe cu absolvenții celor 3 universități, cât și partenerii care nu au 
avut experiențe de tip angajare cu absolvenții celor 3 universități. 
 Chestionarul a fost conceput astfel încât să permită surprinderea opiniilor şi 
percepţiilor angajatorilor cu privire la absolvenţii de învăţământ superior. 

Prezentul studiu scoate în evidență importanța înțelegerii aprofundate pe care 
trinomul universitate-absolvent-angajator trebuie să o aibă în privința: 

 cerințelor angajatorilor privind competențele profesionale, în contextul 
evoluțiilor din piața forței de muncă;   

 motivația tinerilor absolvenți, deci a viitorilor angajați, strâns legată de 
posibilitatea ca aceștia să obțină performanță. 

Certificarea acestor rezultate pot fi utile în:   
 adaptarea procesului de învățământ la cerințele pieții forței de muncă; 
 înțelegerea cât mai bună de către tinerii absolvenți a cerințelor și așteptărilor 

angajatorilor, raportate la bagajul de cunoștințe și aptitudini solicitat și 
posibilitatea de adaptare la aceste cerințe; 

 oferirea unui set de aptitudini și motivații cheie legate de performanța 
profesională a tinerilor angajați, încurajând astfel implicarea acestora, 
dezvoltarea profesională și, implicit, eficiența organizației. 

Pentru asigurarea și armonizarea calității învățământului universitar cu domeniile 
de educație și formare profesională europene, atât studenții cât și angajatorii adoptă 
revizuirea calificărilor (acolo unde este cazul) în scopul adaptării cerințelor 
angajatorilor și totodată demararea programelor și stagiilor de practică adecvate. 
Standardele impuse prin declarația de la Bologna, pun accent pe utilizarea 
programelor de master în scopul armonizării cunoștințelor asimilate pe perioada 
studiilor cu competențele dobândite chiar și prin directa instruire la locul de muncă. 

Un învățământ superior la standarde înalte de calitate, deschis către nou și 
adaptat cerințelor pieței forței de muncă, reprezintă una dintre cele mai eficiente 



măsuri de reducere în rândul
excluziune. Totodată, educa
fundamentală în schimbările 
economică a societății. Parcurgerea de către
competitiv, le oferă acestora 
de muncă și a găsi acele locuri de muncă
că e vorba de cunoștințe de spec

Intrarea tinerilor absolven
un pas important în viața acestora. 
procesul educațional, coroborate cu aspirațiile și dorințele tinerilor 
transformate în obiective, dar 
reușita primilor pași în carieră și obținerea independenței financiare.

Pe fondul evoluțiilor economice, dar
mediul de afaceri și tehnologiile care ne înconjoară, această
către piața muncii a devenit tot mai
de învățământ superior. Locurile de muncă
întoarcerea la, sau continuarea
astăzi le iau tot mai des.  

Grafic 1:  Procentul tinerilor (15-29 ani)
pe grupe de vârstă, pentru tările UE, 2013

 

Diferențele de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și nivelul 
salariilor sunt substanțiale și aproape stabile din 2013. 
forței de muncă sunt tot mai 
din 2015 dedicat tinerilor (EU Youth Report 2015) se prezintă

rândul tinerilor a riscului de șomaj, marginalizare
Totodată, educația de calitate nu este numai o determinant

schimbările din viața fiecărui individ, ci și un factor de dezvoltare
Parcurgerea de către tineri a unui proces de învă

 oportunitatea de a se adapta mai ușor pe
locuri de muncă adaptate competențelor de care

ștințe de specialitate sau aptitudini. 
absolvenți de învățământ superior pe piața muncii

acestora. Îndată, pachetul de competențe obținute în 
țional, coroborate cu aspirațiile și dorințele tinerilor absolven

transformate în obiective, dar și povocări concrete vizând găsirea unui loc de muncă, 
șita primilor pași în carieră și obținerea independenței financiare. 

economice, dar și a schimbărilor profunde
tehnologiile care ne înconjoară, această tranziție de la școală

muncii a devenit tot mai complex pentru actuala generație de absolvenți 
țământ superior. Locurile de muncă temporare, sau cu program

continuarea studiilor, sunt decizii și acțiuni pe care tinerii de 

Sursa: EU Youth Report 2015
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Grafic 2: Gradul de încredere al tinerilor

Țările UE, 2014 
 

Același raport (EU Youth Report 2015) 
tinerilor cu privire la locul de muncă, pe
găsirii unui loc de muncă pe termen lung, sau a unui

Determinarea nevoilor de competen
muncii tinerilor absolvenți reprezintă
programe și inițiative naționale:
 Strategia Națională pentru

următoarele direcții ale sale
  Consolidarea competenţelor
  Creşterea calităţii
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posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă la terminarea
ți (24%) și-au exprimat preocuparea, nefiind

loc de muncă. 

Sursa: EU Youth Report 2015
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  O3.Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare și 
competenţe adaptate la cerințele pieței muncii, pe direcția sprijinirii adaptabilităţii şi 
dezvoltării permanente a forţei de muncă corelate cu schimbările structurale ale 
pieței muncii 

Viziunea strategiei pentru anul 2020 a fost: ”Piaţa muncii din România va fi o 
piaţă performantă, dinamică şi flexibilă, în care minim 70% din persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 20 si 64 ani vor avea acces la un loc de muncă de calitate, conform cu 
capacitatea şi competenţa lor şi venituri care să le asigure un trai decent.”  

Obiectivul general fiind: ”Atingerea unui nivel sustenabil de ocupare a forței 
de muncă susţinut de competitivitate economică, coeziune socială și dezvoltare 
durabilă.”  

Pornind de la aceste realități, rapoartele de analiza”Aşteptări ale absolvenților”  
și ”Analiza aşteptărilor angajatorilor pentru calificări de nivel 5, 6 şi nivel 7”constituie 
un obiectiv la fel de important pentru toate părțile trinomului universitate-absolvent-
angajator. Identificarea cerințelor pe care angajatorii le pun în fața absolvenților 
candidați la angajare, reprezintă un element esențial al creșterii numărului de 
absolvenți care își găsesc un loc de muncă imediat după terminarea facultății. 

Prin structurarea analizei și implicit a chestionarului, s-a urmărit obținerea 
unor răspunsuri concrete, care să ofere suportul necesar pentru rezolvarea 
problemelor identificate la nivelul societății civile și pe piața muncii:  

- creșterea relevanței învățământului superior pentru piața muncii și pentru 
societatea bazată pe cunoaștere,  

- adaptarea ofertei educaționale în funcție de evoluția pieței muncii,  
- creșterea angajabilității ca urmare a identificării competențelor transversale 

cheie,  
- orientarea educației spre dezvoltarea de competențe, abilități și aptitudini 

necesare pe piața muncii,  
- creșterea responsabilității partenerilor sociali/angajatorilor și a interesului 

acestora pentru învățământul superior,  
- dezvoltarea de instrumente pentru aplicarea eficientă a indicatorilor de 

calitate pe baza cărora este evaluat nivelul de performanță al rezultatelor din 
învățământul superior, 

- monitorizarea periodică în vederea creșterii inserției pe piața muncii a 
absolvenților de învățământ superior sunt cele care au fost identificate la 
momentul actual. 

 

 



 

 

 

I.  Chestionar - ”Așteptări ale absolvenților” UDJG - pentru calificări 
de nivel 5, 6 și nivel 7 

Metoda de cercetare și instrumentul folosit  
 

 Metoda de cercetare folosită a fost cea a anchetei realizată cu ajutorul 
chestionarului. Chestionarul (Anexa 1) a fost distribuit online prin intermediul Google 
Forms, iar datele au fost colectate cu ajutorul Google Drive pe parcursul lunii august.  
Pentru prezentul studiu, chestionarul a cuprins o serie de 8 întrebări cu tipologii 
diverse, cum ar fi: întrebări cu scale de evaluare, întrebări cu definire liberă a 
scalelor, întrebări cu criterii prestabilite, itemi de ierarhizare a opțiunilor, întrebări 
proiective etc. 

În scopul strângerii de date cât mai relevante s-a optat pentru chestionarul 
anonim pentru o mai mare valoare a indicelui de adevăr al răspunsurilor având ca 
scop investigarea satisfacţiei studenţilor faţă de învăţământ, nevoile lor de formare, 
nevoile lor de informare, aşteptările lor de la instituţiile de educaţie.  

În vederea colectării și interpretării datelor cercetării de față au fost luate în 
considerare toate variantele de răspuns considerate valide, iar pentru situațiile de 
necompletare a unui răspuns întrebarea a fost considerată drept ”fără răspuns”. 

Metoda de cercetare a presupus utilizarea atât a analizei cantitative, cât și a 
analizei calitative, iar pentru elaborarea studiului au fost parcurse trei faze: 

 

 

 

 

 

 Colectarea datelor 

 Prelucrarea datelor 

 Obtinerea rezultatelor 



 

Rezultate şi interpretări ale cercetării 

Cercetarea de față are ca scop 
ale studenţilor pentru viitoarele locuri de muncă din regiunea de dezvoltare Sud
la aceasta participând un număr de 113 responden

Chestionarul a fost transmis el
administrare online. Astfel, responden
accesul la chestionar. Pe măsura completării întrebărilor, 
întregul chestionar online, iar durata medie de completare a acestui
aproximativ 5 minute. 

Prezentăm în continuare modul de prelucrare a rezultatelor pentru fiecare 
întrebare în parte: 

1. În timpul studiilor, a
 

Grafic 3: Procentul respondenților 

 
După cum se poate observa

s-au luat în considerare și răspunsurile multiple 
din cauza faptului că au fost implica
diferite. 

Rezultate şi interpretări ale cercetării  

ță are ca scop identificarea aşteptărilor şi nevoilor de formare 
ale studenţilor pentru viitoarele locuri de muncă din regiunea de dezvoltare Sud

un număr de 113 respondenți. 

Chestionarul a fost transmis electronic, având ca mod de completare 
Astfel, respondenții au primit un link online, care le

Pe măsura completării întrebărilor, respondenții
, iar durata medie de completare a acestui

Prezentăm în continuare modul de prelucrare a rezultatelor pentru fiecare 

În timpul studiilor, ați fost implicați în următoarele activități?

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
ților cu activitățile efectuate în timpul studiilor 

observa și în graficul de mai sus, la interpretarea datelor 
și răspunsurile multiple înregistrate de la același respondent, 

că au fost implicați și au participat la diverse activități din domenii 
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2. Ce strategii utiliza
muncă? 

Grafic 4: Procentul respondenților cu strategiile utilizate în căutarea unui loc de muncă

 
În completarea rezultatelor prezentate mai sus, am centralizat în tabelul 

următor importanța strategiilor utilizate în căutarea unui loc de muncă
viitorilor absolvenții UDJG. 

 

* la interpretarea datelor s-au luat în considerare 
 

Opiniile respondenților cu privire la strategia cea mai eficientă de căutare a 
unui loc de muncă confirmă 
specializate). 

Ierarhizarea oportunităţilor de accesare a unui loc 
de muncă

Intrați pe site-uri de profil (E-jobs, Bestjobs etc)
Prin depunere CV la sediul angajatorului
Apelați la prieteni, cunoștințe, rude
Intrați pe siteul angajatorului 
Verificați anunțurile de profil din presa scrisă/online
Participare la târgurile de job-uri/profil
Accesați pagina Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă 

Ce strategii utilizați atunci când vă aflați în căutarea unui loc de 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
cu strategiile utilizate în căutarea unui loc de muncă 

În completarea rezultatelor prezentate mai sus, am centralizat în tabelul 
ța strategiilor utilizate în căutarea unui loc de muncă, în viziunea 

au luat în considerare și răspunsurile multiple înregistrate de la același respondent.

ților cu privire la strategia cea mai eficientă de căutare a 
unui loc de muncă confirmă faptul ca în tendințe este mediul online

oportunităţilor de accesare a unui loc 
de muncă 

      
Procent din 

total răspunsuri* 
jobs, Bestjobs etc) 77% 

Prin depunere CV la sediul angajatorului 61,9% 
ți la prieteni, cunoștințe, rude 35,4% 

29,2% 
ți anunțurile de profil din presa scrisă/online 28,3% 

uri/profil 16,8% 
ți pagina Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 11,5% 
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3. Care sunt criteriile după care selecta
ați dori să lucrați?

Grafic 5: Procentul respondenților 

 
Principalele motive care i

de muncă (indiferent de sectorul de activitate) sunt: 
lucru și beneficiile salariale.  
 

4. Ce fel de oportunită
angajatorul? 

Grafic 6: Procentul respondenților 

Care sunt criteriile după care selectați o companie/organizație în care 
ți dori să lucrați? 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
ților cu criteriile de selecție a unui loc de muncă 

Principalele motive care i-ar determina pe viitori absolvenți să accepte un loc 
de muncă (indiferent de sectorul de activitate) sunt: flexibilitatea programului de 

Ce fel de oportunități de dezvoltare profesională ați dori să vă propună 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
ților cu posibile oportunități de dezvoltare profesională 
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ri proprii pe baza anchetei 

să accepte un loc 
flexibilitatea programului de 

să vă propună 

 
ri proprii pe baza anchetei 



 
Având în vedere că prin studiul de fa

și nevoilor de formare ale studen
centralizat în graficul de mai sus
proceselor de educație și formare continuă, însumând activitățile care au ca scop 
dezvoltarea cunoștințelor, competen
privința pieței muncii. 

5. În ce oraș doriți să vă angajați?

* la interpretarea datelor s-au luat în considerare 

 
Grafic 7: Procentul respondenților cu zonele vizate în care doresc 

 
După cum se poate vedea 

finalizarea studiilor ar dori sa se angajeze în România, 
care sunt printre cele mai dezvoltate, 
absolvenții sistemului de învățământ superior.

Mobilitatea în străinătate pe pia
este însă relativ redusă.  

 
 

Având în vedere că prin studiul de față ne-am propus identificarea a
formare ale studenților pentru viitoarele locuri de muncă

i sus informații cât mai detaliate cu privire la realizarea 
ție și formare continuă, însumând activitățile care au ca scop 

or, competențelor și aptitudinilor viitorilor absolvenți UDJG în 

ș doriți să vă angajați? 

au luat în considerare și răspunsurile multiple înregistrate de la același respondent.

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei

zonele vizate în care doresc oportunități de angajare 

După cum se poate vedea și în graficul de mai sus, respondenții imediat după 
finalizarea studiilor ar dori sa se angajeze în România, orientându-se spre ora

mai dezvoltate, așadar pot oferi mai multe oportunități pentru 
ții sistemului de învățământ superior. 

în străinătate pe piața muncii a absolvenților cu studii super

 

 

identificarea așteptărilor 
ților pentru viitoarele locuri de muncă, am 

ții cât mai detaliate cu privire la realizarea 
ție și formare continuă, însumând activitățile care au ca scop 

țelor și aptitudinilor viitorilor absolvenți UDJG în 

și răspunsurile multiple înregistrate de la același respondent. 
ri proprii pe baza anchetei 

ții imediat după 
se spre orașele 

șadar pot oferi mai multe oportunități pentru 

cu studii superioare 



 
 

6. Ce domenii de activitate a
 

Grafic 8: Procentul respondenților pentru

 
În urma analizei acestor răspunsuri 

mai acurată despre domeniile de activitate
dezvolte în Galați, acestea acoperind 
agricultură la cultură. Principalele domenii 
majoritatea respondenților sunt
marketing/management. 

 
7. Ce companii ați dori să își înceapă activitatea pe viitor in Galați?

 
În graficul de mai jos se po

pentru începerea activității în zona vizată
această întrebare, neavând la dispozi
aleagă acel angajator pentru care î

Ce domenii de activitate ați dori să se dezvolte pe viitor în Galați?

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
pentru diferite domenii de activitate 

În urma analizei acestor răspunsuri libere se va putea contura o imagine cât 
domeniile de activitate ce își doresc viitori absolvenți

ți, acestea acoperind o gamă largă, de la social la educa
. Principalele domenii a căror dezvoltare este dorită de 

sunt: domeniul IT, urmat de ingineria industrială 

ți dori să își înceapă activitatea pe viitor in Galați?

În graficul de mai jos se pot observa companiile dorite de către 
ții în zona vizată. Respondenții au oferit răspunsuri libere la 

această întrebare, neavând la dispoziție o listă predefinită de companii din care să 
aleagă acel angajator pentru care își doresc să înceapă activitatea în Gala

 

 

ți dori să se dezvolte pe viitor în Galați? 

 
ri proprii pe baza anchetei 

e va putea contura o imagine cât 
și doresc viitori absolvenți să se 

o gamă largă, de la social la educațional, de la 
a căror dezvoltare este dorită de 

domeniul IT, urmat de ingineria industrială și 

ți dori să își înceapă activitatea pe viitor in Galați? 

către respondenți 
ții au oferit răspunsuri libere la  

ție o listă predefinită de companii din care să 
înceapă activitatea în Galați. 



Grafic 9: Companiile dorite de responden

 
8. Ce tipuri de activită

„Dunărea de Jos din 
muncă? 

Grafic 10: Procentul responden

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
Companiile dorite de respondenți pentru începerea activității în zona vizată 

Ce tipuri de activități ați vrea să fie organizate de Universitatea 
„Dunărea de Jos din Galați” pentru a vă sprijini în căutarea unui loc de 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
Procentul respondenților cu tipurile de activități dorite pentru sprijinirea în căutarea unui loc de muncă

 

 

 
ri proprii pe baza anchetei 

ți ați vrea să fie organizate de Universitatea 
ți” pentru a vă sprijini în căutarea unui loc de 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei 
ți dorite pentru sprijinirea în căutarea unui loc de muncă. 



 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 

Grupul de respondenții a fost format cu preponderență din viitori absolvenți 
cu studii superioare UDJG. Completarea chestionarului de către studenții care 
urmează să finalizeze studiile reliefează faptul că doresc să se implice în căutarea 
unui loc de muncă și în dezvoltarea abilităților de relaționare, formarea unei gândiri 
practice, activități interculturale. 

 

II. Chestionar - ”Analiza așteptărilor angajatorilor pentru calificări 
de nivel 5, 6 și nivel 7” - din regiunea de dezvoltare Sud-Est 

 

Realizarea prezentului studiu, având ca titlu"Analiza așteptărilor angajatorilor 
pentru calificări de nivel 5, 6 și nivel 7" vine să ofere o imagine la zi a cerințelor 
angajatorilor în privința atât a aptitudinilor, cât și, într-un cadru mai larg, a 
ansamblului de competențe generale pe care aceștia le așteaptă de la un absolvent 
de învățământ superior, aflat în căutarea unui loc de muncă. 

Metoda de cercetare și instrumentul folosit 
 
Metoda de cercetare folosită a fost cea a anchetei realizată cu ajutorul 

chestionarului. Chestionarul (Anexa 2) a fost distribuit online prin intermediul Google 
Forms, iar datele au fost colectate cu ajutorul Google Drive pe parcursul lunii august.  

În vederea realizării anchetei referitoare la așteptările angajatorilor față de 
pregătirea absolvenților – cunoștințe, deprinderi și abilități, competențe profesionale 
sau competențe transversale – s-a elaborat un set prestabilit de întrebări.  
În scopul strângerii de date cât mai relevante, corespunzătoare domeniului de 
activitate al companiilor din care fac parte respondenții, au fost utilizate și întrebări 
deschise (e.g. teme / discipline / domenii specifice activităților companiilor, care ar 
trebui să se regăsească în programele studiilor de licență sau master), aşteptările 
legate de cunoştinţe şi abilităţi ale angajatorilor pentru calificări nivel 5, 6 şi nivel 7. 

Metoda de cercetare a presupus utilizarea atât a analizei cantitative, cât și a 
analizei calitative, iar pentru elaborarea studiului au fost parcurse trei faze: 

 



 
 

Pentru prezentul studiu, chestionarul a cuprins 
lor, au fost preferate, în majoritatea cazurilor, întrebările închise, cu un număr relativ 
mic de variante de răspuns. Acest lucru a favorizat prelucrarea ulterioară a datelor, 
dar fără a aduce atingere cantităţii şi calităţii 
fost conceput astfel încât să permită 
a creşte rata de răspuns, întrucât timpul ridicat de completare este principalul factor 
care duce la refuzul completării unui 

Întrebările incluse în chestionar au urmărit obţinerea de informaţii referitoare 
la competenţele dobândite de către absolvenţi în timpul studiilor universitare, 
necesitatea dezvoltării pe parcursul studiilor a anumitor competenţe suplimentare, 
evaluarea calităţii pregătirii academice, a programelor de studii ale angajaţilor etc.
astfel încât să permită surprinderea opiniilor şr percepţiilor angajatorilor cu privire la 
absolvenţii de învăţământ superior.
  Datele culese din chestionare au fost c
care a permis o prelucrare facilă, rapidă şi eficientă a lor. Alte metode utilizate în 
acest demers au fost observarea şi măsurarea datelor colectate, urmate de gruparea 
lor după tipul de întrebare (item). Datele au fo
(calculându-se anumiţi indicatori sintetici, de obicei rate de structură) urmând apoi 
prezentarea lor, în cadrul studiului, su
Finalitatea tuturor acestor etape a fost dată d
supuse apoi procedeelor specifice de analiză, urmate de efectuarea de interpretări şi 
formularea de concluzii referitoare la percepţia
teoretică şi practică a absolvenţilor de învăţ
academic, privit în ansamblul său, şi la adecvarea domeniilor şi programelor ele 
studii universitare la cerinţele mediului de afaceri.

Pentru prezentul studiu, chestionarul a cuprins 14 itemi, iar, în conceperea 
lor, au fost preferate, în majoritatea cazurilor, întrebările închise, cu un număr relativ 
mic de variante de răspuns. Acest lucru a favorizat prelucrarea ulterioară a datelor, 
dar fără a aduce atingere cantităţii şi calităţii informaţiilor obţinute. Chestionarul a 

astfel încât să permită includerea unui număr redus de întrebări pentru 
a creşte rata de răspuns, întrucât timpul ridicat de completare este principalul factor 
care duce la refuzul completării unui chestionar. 

Întrebările incluse în chestionar au urmărit obţinerea de informaţii referitoare 
la competenţele dobândite de către absolvenţi în timpul studiilor universitare, 
necesitatea dezvoltării pe parcursul studiilor a anumitor competenţe suplimentare, 
evaluarea calităţii pregătirii academice, a programelor de studii ale angajaţilor etc.
astfel încât să permită surprinderea opiniilor şr percepţiilor angajatorilor cu privire la 
absolvenţii de învăţământ superior. 

Datele culese din chestionare au fost centralizate cu ajutorul Google Forms
care a permis o prelucrare facilă, rapidă şi eficientă a lor. Alte metode utilizate în 
acest demers au fost observarea şi măsurarea datelor colectate, urmate de gruparea 
lor după tipul de întrebare (item). Datele au fost supuse mai întâi prelucrării primare 

se anumiţi indicatori sintetici, de obicei rate de structură) urmând apoi 
prezentarea lor, în cadrul studiului, sub formă descriptivă, tabelară sau
Finalitatea tuturor acestor etape a fost dată de rezultatele cercetării. Acestea au fost 
supuse apoi procedeelor specifice de analiză, urmate de efectuarea de interpretări şi 
formularea de concluzii referitoare la percepţia angajatorilor despre pregătirea 

practică a absolvenţilor de învăţământ superior, dar şi la calitatea actului 
, privit în ansamblul său, şi la adecvarea domeniilor şi programelor ele 

studii universitare la cerinţele mediului de afaceri. 

 

 

 

14 itemi, iar, în conceperea 
lor, au fost preferate, în majoritatea cazurilor, întrebările închise, cu un număr relativ 
mic de variante de răspuns. Acest lucru a favorizat prelucrarea ulterioară a datelor, 

Chestionarul a 
includerea unui număr redus de întrebări pentru 

a creşte rata de răspuns, întrucât timpul ridicat de completare este principalul factor 

Întrebările incluse în chestionar au urmărit obţinerea de informaţii referitoare 
la competenţele dobândite de către absolvenţi în timpul studiilor universitare, 
necesitatea dezvoltării pe parcursul studiilor a anumitor competenţe suplimentare, 
evaluarea calităţii pregătirii academice, a programelor de studii ale angajaţilor etc., 
astfel încât să permită surprinderea opiniilor şr percepţiilor angajatorilor cu privire la 

Google Forms, 
care a permis o prelucrare facilă, rapidă şi eficientă a lor. Alte metode utilizate în 
acest demers au fost observarea şi măsurarea datelor colectate, urmate de gruparea 

st supuse mai întâi prelucrării primare 
se anumiţi indicatori sintetici, de obicei rate de structură) urmând apoi 

b formă descriptivă, tabelară sau grafică. 
e rezultatele cercetării. Acestea au fost  

supuse apoi procedeelor specifice de analiză, urmate de efectuarea de interpretări şi 
angajatorilor despre pregătirea 

i la calitatea actului 
, privit în ansamblul său, şi la adecvarea domeniilor şi programelor ele 



Chestionarul aplicat a fost principalul instrument pentru colectarea de 
informaţii de la angajatori. Deşi au fost utilizate şi diverse studii referitoare la piaţa 
forţei de muncă din regiune, datele obţinute direct de la angajatori au răspuns cel 
mai bine obiectivelor studiului, chestionarul fiind special elaborat pentru a obţine 
informaţii specifice. 

 

Rezultate şi interpretări ale cercetării 

Chestionarul a fost transmis electronic, cu auto
respondenții au primit un link online, care le
medie de completare a acestui chestionar online a fost de 
Informațiile obținute prin completarea chestionarului au fost prelucrate luându
considerare atât numărul total de răspunsuri, cât 
respondent. La studiul de fa
reprezentanți a 41 de companii 

Prezentăm în continuare modul de prelucrare a rezultatelor pentru fiecare 
întrebare în parte: 

1. Tipul organizației: 

             Grafic 11: Procentul responden

 

Chestionarul aplicat a fost principalul instrument pentru colectarea de 
maţii de la angajatori. Deşi au fost utilizate şi diverse studii referitoare la piaţa 

forţei de muncă din regiune, datele obţinute direct de la angajatori au răspuns cel 
mai bine obiectivelor studiului, chestionarul fiind special elaborat pentru a obţine 

Rezultate şi interpretări ale cercetării  

Chestionarul a fost transmis electronic, cu auto-administrare. Astfel, 
ții au primit un link online, care le-a permis accesul la chestionar. 

medie de completare a acestui chestionar online a fost de aproximativ 2 minute.
țiile obținute prin completarea chestionarului au fost prelucrate luându

considerare atât numărul total de răspunsuri, cât și criteriul specific al 
La studiul de față a participat un număr de 41 de responden

de companii din zona de dezvoltare S-E. 

Prezentăm în continuare modul de prelucrare a rezultatelor pentru fiecare 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei

Procentul respondenților cu forma de organizare a activităţii  

 

 

Chestionarul aplicat a fost principalul instrument pentru colectarea de 
maţii de la angajatori. Deşi au fost utilizate şi diverse studii referitoare la piaţa 

forţei de muncă din regiune, datele obţinute direct de la angajatori au răspuns cel 
mai bine obiectivelor studiului, chestionarul fiind special elaborat pentru a obţine 

administrare. Astfel, 
a permis accesul la chestionar. Durata 

aproximativ 2 minute. 
țiile obținute prin completarea chestionarului au fost prelucrate luându-se în 

și criteriul specific al fiecărui  
41 de respondenți, 

Prezentăm în continuare modul de prelucrare a rezultatelor pentru fiecare 

ri proprii pe baza anchetei 



 

2. Domeniul principal de activitate:

În vederea obținerii de informații cât mai detaliate cu privire la competențele și 
cunoștințele pe care angajatorii se așteaptă să le găsească la absolvenții UDJG, 
domeniilor în care activează companiile implicate în cercetare, am centralizat în 
de mai jos diversele domenii de activitate reprezentate de responden

 

                                                                                                                
Grafic 12: Procentul responden

3. Ați angajat în ultimii ani tineri absolvenți de învățământ superior?

Un procent majoritar, de 70
această întrebare a sondajului, fapt care 
piața forței de muncă. 

0
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Domeniul principal de activitate: 

ținerii de informații cât mai detaliate cu privire la competențele și 
ștințele pe care angajatorii se așteaptă să le găsească la absolvenții UDJG, 

domeniilor în care activează companiile implicate în cercetare, am centralizat în 
de mai jos diversele domenii de activitate reprezentate de respondenți. 

                                                                                                                Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
Procentul respondenților referitor la domeniul principal de activitate 

 
 

ți angajat în ultimii ani tineri absolvenți de învățământ superior? 

Un procent majoritar, de 70,7% dintre respondenți au răspuns cu ″Da″ la 
această întrebare a sondajului, fapt care scoate în evidență o dinamică pozitivă pe 

41 responses

 

 

ținerii de informații cât mai detaliate cu privire la competențele și 
ștințele pe care angajatorii se așteaptă să le găsească la absolvenții UDJG, specifice 

domeniilor în care activează companiile implicate în cercetare, am centralizat în graficul 

ri proprii pe baza anchetei 

ți au răspuns cu ″Da″ la 
ță o dinamică pozitivă pe 



Grafic 13:Procentul responden

 

4. Cum evaluați gradul de concordanță al 
absolvenților de facultate la cerințele organizației dumneavoastră?

Grafic 14: Procentul responden
specialitate ale absolvenților de facultate la cerin

 
Peste 75% din responden

de specialitate, raportate la cerin
mediu, bun și excelent. 
 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
:Procentul respondenților care au angajat în ultimii ani tineri absolvenți de învățământ superior

ți gradul de concordanță al cunoștințelor de specialitate ale 
ților de facultate la cerințele organizației dumneavoastră? 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
Procentul respondenților cu evaluarea gradului de concordanță al cuno

ultate la cerințele angajatorilor. 

espondenți, consideră că gradul de adecvare al cuno
specialitate, raportate la cerințele ocupațiilor din organizațiile lor este de nivel 

 

 

ri proprii pe baza anchetei 
ților care au angajat în ultimii ani tineri absolvenți de învățământ superior 

ștințelor de specialitate ale 

ri proprii pe baza anchetei 
l cunoștințelor de 

cunoștintelor 
țele ocupațiilor din organizațiile lor este de nivel 



5. Cum evaluați gradul de concordanță al aptitudinilor și abilităților absolvenților 
de facultate la cerințele organizației dumneavoastră?

     Grafic 15: Procentul responden
absolvenților de facultatela cerințele angajatorilor.

 

Peste 70% din responden
aptitudinilor și abilităților, raportate la cerin
bun și excelent.  

 
6. În procesul de recrutare 

superior, ce importanță acordați profilului educației universitare absolvite?

Grafic 16: Procentul respondenților 

ți gradul de concordanță al aptitudinilor și abilităților absolvenților 
țele organizației dumneavoastră? 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
Procentul respondenților cu evaluarea gradului de concordanță al aptitudinilor și abilităților 

țele angajatorilor. 

espondenți, consideră că gradul de concordan
, raportate la cerințele organizațiilor este de nivel mediu, 

În procesul de recrutare și selecție a tinerilor absolvenți de învățământ 
ță acordați profilului educației universitare absolvite?

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
ților referitor la importanța acordată profilului educației universitare absolvite.

 

 

ți gradul de concordanță al aptitudinilor și abilităților absolvenților 

ri proprii pe baza anchetei 
ță al aptitudinilor și abilităților 

concordanță al 
este de nivel mediu, 

și selecție a tinerilor absolvenți de învățământ 
ță acordați profilului educației universitare absolvite? 

ri proprii pe baza anchetei 
ța acordată profilului educației universitare absolvite. 



  

Din analiza graficului anterior se poate constata că un procent mare (peste 
80%) din respondenți acorda o importanță mare și foarte mare profilului 
educației universitare absolvite de către viitorii angaja

 

7. În procesul de recrutare 
superior, ce importanță acordați rezultatelor obținute în timpul și la absolvirea 
studiilor universitare? 

Grafic 17: Procentul responden
absolvirea studiilor universitare. 

 

Ca urmare a analizei răspunsurilor, constatăm că o pondere foarte mare a 
viitorilor angajatori consideră că rezultatele ob
studiilor universitare de către candida
importanță medie, mare și foarte mare.
 

8. În procesul de recrutare 
superior, ce importanță acordați experienței profesionale dobândite în timpul 
facultății? 

Din analiza graficului anterior se poate constata că un procent mare (peste 
ți acorda o importanță mare și foarte mare profilului 

universitare absolvite de către viitorii angajați. 

În procesul de recrutare și selectie a tinerilor absolvenți de învățământ 
ță acordați rezultatelor obținute în timpul și la absolvirea 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
Procentul respondenților ce reflectă importanța rezultatelor obținute în timpul și la 

Ca urmare a analizei răspunsurilor, constatăm că o pondere foarte mare a 
viitorilor angajatori consideră că rezultatele obținute în timpul și la absolvirea 

către candidații la posturile din organizațiile lor au o 
ță medie, mare și foarte mare. 

În procesul de recrutare și selecție a tinerilor absolvenți de învățământ 
ță acordați experienței profesionale dobândite în timpul 

 

 

Din analiza graficului anterior se poate constata că un procent mare (peste 
ți acorda o importanță mare și foarte mare profilului 

ți de învățământ 
ță acordați rezultatelor obținute în timpul și la absolvirea 

ri proprii pe baza anchetei 
ținute în timpul și la 

Ca urmare a analizei răspunsurilor, constatăm că o pondere foarte mare a 
ținute în timpul și la absolvirea 

ții la posturile din organizațiile lor au o 

și selecție a tinerilor absolvenți de învățământ 
ță acordați experienței profesionale dobândite în timpul 



Grafic 18: Procentul responden
timpul facultății. 

 

Pentru angajatori, cele mai importante aspecte pe care ace
considerare la angajarea unui absolvent de învă
profesională, profilul educației universitare obținute și impresia lăsată de candidat la 
angajare. 

 

9. În procesul de recrutare 
superior, ce importanță acordați reputației facultății absolvite?

Grafic 19: Procentul respondenților cu importan

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
Procentul respondenților cu importanța acordată experienței profesionale dobândite în 

Pentru angajatori, cele mai importante aspecte pe care aceștia le iau în 
angajarea unui absolvent de învățământ superior sunt: experiența 

ției universitare obținute și impresia lăsată de candidat la 

În procesul de recrutare și selecție a tinerilor absolvenți de învățământ 
ță acordați reputației facultății absolvite? 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
importanța acordață reputației facultății absolvite. 

 

 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei 
ței profesionale dobândite în 

știa le iau în 
țământ superior sunt: experiența 

ției universitare obținute și impresia lăsată de candidat la 

și selecție a tinerilor absolvenți de învățământ 

 
Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei 



 

 

10.  În procesul de recrutare a absolven
importante 5 competențe pe care trebuie sa le aibe viitorul angajat:

Grafic 20: Procentul responden
angajat. 
 
 

Angajatorii chestionați consideră că cele mai importante competențe generale 
pe care le așteaptă de la un absolvent de învă

 Capacitatea de a învăța rapid
 Capacitatea de adaptare
 Cunoștințele de specialitate
 Gândirea analitică 
 Adaptare la muncă în colectivitate

 
 
 

11. Care sunt cele mai importante aptitudini ale viitorilor angaja

În procesul de recrutare a absolvenților de învățământ superior, alege
țe pe care trebuie sa le aibe viitorul angajat: 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
Procentul respondenților cu importanța competențelor pe care trebuie sa le aibe viitorul 

ți consideră că cele mai importante competențe generale 
la un absolvent de învățământ superior sunt: 

ța rapid 
Capacitatea de adaptare 

ștințele de specialitate 

colectivitate 

Care sunt cele mai importante aptitudini ale viitorilor angajați? 

 

 

alegeți cele mai 

 
Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei 

ța competențelor pe care trebuie sa le aibe viitorul 

ți consideră că cele mai importante competențe generale 



Grafic 21: Procentul responden
 

Din punctul de vedere al angajatorilor
aptitudini ale viitorilor angaja
continuu, urmată de capacitatea de a
lucra bine în echipă. 

 

12. Cum colaborați cu universitățile 
pentru locurile de muncă pentru care face

Grafic 12: Procentul respondenților referitor la 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
Procentul respondenților cu mai importante aptitudini ale viitorilor angajați. 

Din punctul de vedere al angajatorilor chestionați, cele mai importante 
aptitudini ale viitorilor angajați sunt deschiderea la nou și dorința de a învăța 
continuu, urmată de capacitatea de a-și asuma responsabilități și capacitatea de a 

ți cu universitățile în identificarea de absolvenți, candidați 
pentru locurile de muncă pentru care faceți angajări? 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
referitor la colaborarea cu universitățile în identificarea de absolvenți. 

 

 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei 

ți, cele mai importante 
ți sunt deschiderea la nou și dorința de a învăța 

și asuma responsabilități și capacitatea de a 

ți, candidați 

 
Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei 



 

În ceea ce privește colaborarea cu universitățile, se constată că un procent important 
au avut experiențe pozitive în identificarea de absolvenți ca viitori angajați, însă există și un 
procent semnificativ de viitori angajatori care nu au încercat să colabore
acest lucru determinând luarea unor decizii în direc
prin care să se faciliteze comunicarea dintre mediul academic 

13. Ce considerați că ar trebui să facă institu
bună pregătire și integrare a absolvenților pe piața muncii?

Grafic 13: Procentul respondenților 
muncii de către instituțiile de învățământ superior.

 

 Întrebați despre activitățile pe care universitățile ar trebui să le organizeze pentru 
a pregăti profesioniști capabili să se integreze rapid în companiile lor, reprezentanții 
organizațiilor implicate în acest studiu 
Creșterea ponderii activităților practice 
în parteneriat cu angajatorii –

 

14. De ce tipuri de servicii aprecia
universitate pentru a se integra mai u

ște colaborarea cu universitățile, se constată că un procent important 
țe pozitive în identificarea de absolvenți ca viitori angajați, însă există și un 

procent semnificativ de viitori angajatori care nu au încercat să colaboreze cu universită
acest lucru determinând luarea unor decizii în direcția organizării unor programe universitare 
prin care să se faciliteze comunicarea dintre mediul academic și angajatori. 

bui să facă instituțiile de învățământ superior pentru o 
și integrare a absolvenților pe piața muncii? 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei
ților referitor la stadiul de pregătirea și integrarea absolvenților pe piața 

țiile de învățământ superior. 

ți despre activitățile pe care universitățile ar trebui să le organizeze pentru 
ști capabili să se integreze rapid în companiile lor, reprezentanții 

țiilor implicate în acest studiu au considerat ca fiind cele mai importante
șterea ponderii activităților practice – 82,9% și organizarea de activită

– 80,5%. 

De ce tipuri de servicii apreciați că ar trebui să beneficieze studenții, în 
pentru a se integra mai ușor, în muncă: 

 

 

ște colaborarea cu universitățile, se constată că un procent important 
țe pozitive în identificarea de absolvenți ca viitori angajați, însă există și un 

ze cu universitățile 
ția organizării unor programe universitare 

superior pentru o mai 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei 
și integrarea absolvenților pe piața 

ți despre activitățile pe care universitățile ar trebui să le organizeze pentru 
ști capabili să se integreze rapid în companiile lor, reprezentanții 

considerat ca fiind cele mai importante: 
rganizarea de activități/proiecte 

ți că ar trebui să beneficieze studenții, în 



Grafic 14: Procentul responden
integrarea mai ușoră în câmpul muncii.

Prezentul studiu scoate în eviden
trinomul universitate-absolvent
 cerințelor angajatorilor privind competențele profesionale, în contextul 

evoluțiilor din piața forței de
 motivația tinerilor absolvenți, deci a viitorilor angajați, strâns legată de 

posibilitatea ca aceștia să
 
Coroborarea acestor rezultate pot fi utile în:
 adaptarea procesului de învă
 înțelegerea cât mai bună de către tinerii absolven

angajatorilor, raportate
posibilitatea de adaptare la aceste cerin

 oferirea unui set de aptitudini 
profesională a tinerilor
dezvoltarea profesională 

 

Pornind de la aceste realită
aptitudinile absolvenților de 
important pentru toate păr
Identificarea cerințelor pe care angajatorii le pun în fața absolvenților candidați la
angajare, reprezintă un element esen
găsesc un loc de muncă imediat după terminarea facultă

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei

Procentul respondenților cu tipurile de servicii beneficie studenților, în universitate pentru 
câmpul muncii. 

studiu scoate în evidență importanța înțelegerii aprofundate pe care 
absolvent-angajator trebuie să o aibă în privința: 

țelor angajatorilor privind competențele profesionale, în contextul 
țiilor din piața forței de muncă; 
ția tinerilor absolvenți, deci a viitorilor angajați, strâns legată de 

știa să obțină performanță. 

Coroborarea acestor rezultate pot fi utile în: 
adaptarea procesului de învățământ la cerințele pieții forței de muncă

t mai bună de către tinerii absolvenți a cerințelor și așteptărilor 
angajatorilor, raportate la bagajul de cunoștințe și aptitudini solicitat și 
posibilitatea de adaptare la aceste cerințe 
oferirea unui set de aptitudini și motivații cheie legate de perfor
profesională a tinerilor angajați, încurajând astfel implicarea acestora, 
dezvoltarea profesională și, implicit, eficiența organizației. 

Pornind de la aceste realități, Analiza cerințelor angajatorilor în raport cu 
ților de învățământ superior constituie un obiectiv la fel de 

important pentru toate părțile trinomului universitate-absolvent
țelor pe care angajatorii le pun în fața absolvenților candidați la

angajare, reprezintă un element esențial al creșterii numărului de absolvenți care își 
imediat după terminarea facultății. 

 

 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza anchetei 

, în universitate pentru 

ță importanța înțelegerii aprofundate pe care 

țelor angajatorilor privind competențele profesionale, în contextul 

ția tinerilor absolvenți, deci a viitorilor angajați, strâns legată de 

țământ la cerințele pieții forței de muncă 
ți a cerințelor și așteptărilor 

ștințe și aptitudini solicitat și 

și motivații cheie legate de performanța 
ți, încurajând astfel implicarea acestora, 

țelor angajatorilor în raport cu 
constituie un obiectiv la fel de 

absolvent-angajator. 
țelor pe care angajatorii le pun în fața absolvenților candidați la 

șterii numărului de absolvenți care își 



 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

  
 Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului: POCU/379/6/21/124388, 
cu titlul: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR 
ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S”. 
Proiectul are ca scop activității de analizare a nevoilor beneficiarilor (studenți și 
angajatori) în vederea dezvoltării ofertelor educaționale de educație terțiară prin 
calificări și ocupații cu potențial antreprenorial.  
1. Identificarea așteptărilor și nevoilor de formare ale studenților pentru viitoarele 
locuri de muncă 
 2. Identificarea așteptărilor de cunoștinte și abilități ale angajatorilor pentru calificări 
nivel 5, 6 și nivel 7. 
 

Proiectul este finanţat în cadrul Progamului Operațional Capital Uman, 
cofinanțat din Fondul Social European, Axa prioritară 6 – Educație și competențe; 
Prioritatea de investiții – 10.ii. „Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la 
învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului 
de educație, în special pentru grupurile defavorizate”; Componenta 1 – 379 Bursa 
Student-Antreprenor – Măsura activă pentru creșterea participării studenților din 
categorii vulnerabile la programe de studii de licență – Regiuni mai puțin dezvoltate, 
Operațiune compozită OS 6.7, 6.9, 6.10. 
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