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� Numeroase studii şi date statistice arată existenţa unor
neconcordanţe între nevoile companiilor angajatoare şi forţa de 
muncă pregătiă de către instiuţiile de învăţământ superior.

� Pornind de aici, este legitm să ne întrebăm:
1. Cum ar trebui instiuţiile de învăţământ superior să îşi pregătească 

absolvenţii pentru a fi cât mai competitivi pe piaţa muncii şi a fiabsolvenţii pentru a fi cât mai competitivi pe piaţa muncii şi a fi
selectaţi de către companiile angajatoare?

2. Care sunt competenţele care îi fac pe absolvenţi cât mai capabili şi 
flexibili în a „scana” oportunităţile din piaţa muncii fiind cât mai 
predispuşi la obţinerea unor sucese?



� Unul din obiectivele prioritare ale sistemului educaţional este formarea competenţelor şi 
aptiudinilor necesare pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă şi realizarea carierei
profesionale. În baza acestui obiectiv, sistemul educaţional superior îşi realizează misiunea 
de formare a forţei de muncă pentru economia naţională.

� În ultimii ani se constată o discrepanţă între formare profesională şi piata muncii, dificultăţi 
multiple de formare înregistrându-se şi în formarea profesională a absolvenţilor de
învăţământ superior.

� Pentru integrarea pieţei naţionale la cerinţele pieţei europene a forţei de muncă, rolul � Pentru integrarea pieţei naţionale la cerinţele pieţei europene a forţei de muncă, rolul 
Universităţilor în formarea competenţelor este în continuă creştere. Astfel se înregistrează 
o valorizare a competenţelor transversale în vederea găsirii unui loc de muncă în acord cu
calificările deţinute, respectiv competenţele de comunicare în limbi străine, abiltăţi de 
folosire a calculatorului şi de marketing personal (ex: autodezvoltare în căutarea unui loc 
de munca). 

� Aceste competenţe sunt avansate şi de studile internaţionale pe această temă. De 
exemplu, Tredence Graudate Barometre 2013 a colectat opinile a 317.617 studenţi din 
1057 universităţi europene. La toate cele trei niveluri de analiză (ULBS, România şi
Europa), cel mai mult sunt «apreciate experienţa profesională fără legătură cu domeniul 
studiat» şi «cunoştinţele de limba engleza».



� In 2013 a fost realizat unu studiu referitor la integrarea 
absolventilor pe piata muncii. Rezultatele studiului au aratat
urmatoarele:

Programe de studiu care conduc la angajarea in 
specializarea absolvita:

� calculatoarele� calculatoarele
� matematica
� constructii civile si industriale
� teologie pastorala
� Medicina

� Absolventii acestor specializari lucreaza in proportie de peste 
60% in joburi care sunt direct legate de specializarea absolvita. 



� Programe de studiu care conduc la angajarea in dome nii conexe celui 
absolvit:

� stiinte politice
� relatii internationale
� comunicare si relaltii publice
� administrarea afacerilor
� economia comertului, turismului si serviciilor

informatica economica� informatica economica
� afaceri internationale
� management
� marketing
� electronica aplicata
� tehnologii si sisteme in telecomunicatii

� Absolventii acestor specializari lucreaza in proportie de 30-45% in joburi conexe 
specializarii absolvite. Studiul arata ca pe aceasta lista ar putea fi adaugate si 
urmatoarele specializari: sociologie, asistenta sociala, limba si literatura 
moderna, traducere si interpretare, jurnalism.



� Programe de studiu care conduc la angajarea in dome nii diferite de cel 
absolvit:

� geografia turismului
� limba si literatura romana
� istorie
� relatii internationale si studii europene
� administratie publica� administratie publica
� administratie europeana

� Peste 40% dintre absolventii acestor specializari declara ca lucreaza in 
joburi care nu au legatura cu specializarea absolvita. Conform recrutorilor, 
angajatorii sunt mai degraba interesati de competentele pe care le au 
absolventii si de experienta anterioara de lucru si mai putin de specializarea 
absolvita sau de prestigiul universitatii. Dintre absolventii inclusi in 
esantionul studiului, 67% sunt angajati si 26% nu au un loc de munca.



Ce spun absolventii si angajatorii despre ce se inv ata in universitati:

� angajatorii sunt mai degraba interesati de competentele pe care le au absolventii si de experienta anterioara de lucru, si mai 
putin de specializarea absolvita sau de prestigiul universitatii

� in gasirea primului job, competentele de relationare intr-o echipa sunt mai importante decat cele dobandite in cadrul 
programelor de studii

� absolventii considera ca 55% dintre cunostintele si abilitatile de care au nevoie la locul de munca au fost dobandite chiar la 
locul de munca, in timp ce doar 32% au fost dobandite in facultate, iar 14% in alte imprejurari

� pentru 76% dintre angajatori nu conteaza daca un posibil angajat are o diploma de licenta sau are si diploma de � pentru 76% dintre angajatori nu conteaza daca un posibil angajat are o diploma de licenta sau are si diploma de 
master

� angajatorii cred ca in invatamantul romanesc actual exista prea multe programe de studii

� atat pentru absolventi, cat si pentru recrutori, competentele dobandite in cadrul programelor de studii ocupa un loc secundar, 
fata de competentele transversale

� in opinia recrutorilor, rezultatele la examenul de licenta si reputatia universitatii nu sunt deloc importante in decizia 
de angajare

� 86% dintre absolventi considera ca au invatat meserie mai degraba la locul de munca si nu la facultate

� 80% dintre angajatori declara ca nu au nicio preferinta legata de facultatea sau universitatea din care provine studentul



� Studentii au venit cu o propunere interesanta la inceputul acestui an, 
mai exact ca universitatile din tara noastra sa primeasca bani de la 
buget in functie de rata de angajare a absolventilor.

� Ministerul Educatiei considera ca ideea este "ok, de discutat", insa 
implementarea unei astfel de initiative ar fi extrem de complicata, 
pentru ca, in primul rand, ar trebui schimbata legislatia.

� Propunerea studentilor a ajuns pe masa ministrului Educatiei, insa 
reprezentantii institutiei au spus ca, deocamdata, "nu se poate 
introduce un asemenea indicator de calitate".

� "Datele privind insertia absolventilor de nivel universitar pe piata 
fortei de munca nu sunt colectate la nivel national si, in consecinta, 
deocamdata nu se poate introduce un asemenea indicator de 
calitate pentru finantarea invatamantului universitar de stat“.



� Topul universitatilor in functie de numarul de stud enti (2014):

1. Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca: 36.391 studenti in total 
(la licenta, master si doctorat), dintre care 13.628 cu taxa

2. Universitatea din Bucuresti: 30.487 studenti in total, dintre 
care 9.241 cu taxa

3. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi: 26.200 studenti in total, 3. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi: 26.200 studenti in total, 
dintre care 9.188 cu taxa

4. Universitatea Politehnica din Bucuresti: 25.382 studenti in total, 
dintre care 2.699 sunt cu taxa

5. ASE Bucuresti: 23.678 studenti in total, dintre care 11.464 cu taxa

6. Universitatea din Craiova: 20.088 studenti in total, dintre care 7.104 
cu taxa



In 2014, Societatea Academica Romana a realizat un studiu in urma caruia 
a fost elaborat un top al integritatii universitatilor din Romania. La finalul evaluării, ce a 
durat un an, evaluatorii au stabilit că în România nu există nici o universitate de cinci 
stele.

� Topul integrit ăţii universit ăţilor române şti

01. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş 4 stele
02. UMF „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca 4 stele
03. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 4 stele
04. Academia de Studii Economice 3 stele04. Academia de Studii Economice 3 stele
05. Universitatea Maritimă din Constanţa 3 stele
06. Universitatea „Politehnica” din Bucureşti 3 stele
07. Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti 3 stele
08. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 3 stele
09. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport 3 stele
10. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 3 stele
11. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 3 stele
12. Universitatea din Bucureşti 3 stele
13. Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia 3 stele
14. Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi 3 stele
15. Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti 3 stele
16. UMF „Victor Babeş” din Timişioara 3 stele
17. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara 3 stele
18. Universitatea de Nord din Baia Mare 3 stele
19. Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti 3 stele
20. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 3 stele



21. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş 3 stele
22. Universitatea „Valahia” din Târgovişte 2 stele
23. UMF „Gr. T. Popa” din Iaşi 2 stele
24. Universitatea Politehnică din Timişoara 2 stele
25. Universitatea din Petroşani 2 stele
26. Universitatea de Vest din Timişoara 2 stele
27. Universitatea „Transilvania” din Braşov 2 stele
28. USAMV din Cluj-Napoca 2 stele
29. USAMV „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 2 stele
30. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 2 stele
31. Universitatea din Piteşti 2 stele31. Universitatea din Piteşti 2 stele
32. Universitatea din Bacău 1 stea
33. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 1 stea
34. Universitatea „Ovidius” din Constanţa 1 stea
35. Universitatea din Oradea 1 stea
36. Universitatea din Craiova 1 stea
37. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu zero stele
38. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad zero stele
39. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti zero stele
40. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa zero stele
41. UMF „Carol Davila” din Bucureşti zero stele
42. USAMV din Bucureşti zero stele



Topul transparentei in universitatile de stat din R omania (2015):

� Universitatea Politehnica Timisoara
� Universitatea “Babes Bolyai” din Cluj-Napoca
� Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures
� Universitatea din Craiova
� Universitatea de Vest din Timisoara� Universitatea de Vest din Timisoara
� Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava
� Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi
� Universitatea din Oradea
� Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
� Universitatea “Transilvania” din Brasov
� Universitatea “Valahia” din Targoviste
� Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi


