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Studiul national de monitorizare a 

insertiei pe piata muncii a absolventilor 

din invatamantul superior 
 

• Studiul national de monitorizare a 

insertiei pe piata muncii  

    a absolventilor din invatamantul    

      superior/ p. 1 

 

• Integrarea metodologiilor studiilor 

      prospective/ p. 2 

 

• Seria de schimburi de bune practici 

Romania – Marea Britanie, la final/ p. 5 

 

• Parteneriat universitar  

      in zona Euro-Atlantica, a Marii Negre  

       si a Marii Caspice/ p. 6 

 

• Stiri pe scurt/ p. 7  

S U M A R :  

Incepand cu luna decembrie a anului trecut, 

Consiliul National pentru Finantarea 

Invatamantului Superior – CNFIS si Unitatea 

Executiva pentru Finantarea Invatamantului 

Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare – 

UEFISCSU deruleaza proiectul Absolventii si 

piata muncii - Studiu national de 

monitorizare a insertiei pe piata muncii a 

absolventilor din invatamantul superior. 

Studiul, care se va desfasura timp de 2 ani, in 

perioada decembrie 2009 – noiembrie 2011, are 

la baza rezultatele programului PHARE TVET – 

RO 2005, prin care a fost elaborata metodologia 

de monitorizare a insertiei pe piata muncii a 

absolventilor de invatamant 

superior.  Continuare in p.3 

Integrarea metodologiilor prospective
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E V E N I M E N T  
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Integrarea metodologiilor studiilor prospective—un nou workshop din seria celor 

zece dedicate foresight-ului 

In perioada 10—11 iunie 2010 a avut loc 

“Integrating Futures Methodologies” cel de-al 

treilea workshop din seria Dialogurilor de la 

Bucuresti. Evenimentul a reunit specialisti 

internationali de renume in foresight (studii 

prospective) si a avut ca tema integrarea 

metodologiilor studiilor prospective. Evenimentul 

a fost coordonat 

de prof. George 

Cairns, RMIT 

University, 

Melbourne 

(Australia) si 

Ziauddin Sardar, 

editor al revistei 

de studii 

prospective 

„Futures” (UK) si 

a reunit nume importante precum Prof. Jim 

Dator, unul din parintii foresight-ului si Director al 

Hawaii Research Center for Futures Studies, 

Prof. Sam Cole, University at Buffalo, New York 

(USA), Prof. Ted Fuller, Business School at the 

University of Lincoln (UK), Dr. Wendy Schultz, 

Director of Infinite Futures: Foresight Research 

and Training (UK), Jordi Serra del Pino, primul 

expert in studii prospective din Spania si altii. 

Rapoartele rezultate in urma discutiilor din 

cadrul fiecarui grup de lucru vor fi integrate si vor 

fi publicate intr-o editie speciala a revistei 

Futures: The journal of policy, planning and 

futures studies. 

www.forwiki.ro 
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Proiectul isi stabileste ca principal scop 

elaborarea si dezvoltarea de instrumente de 

monitorizare a traseului socio-profesional al 

absolventilor de invatamant superior si 

implementarea acestora la nivel national si 

institutional, instrumentele respective avand o 

contributie importanta la cresterea capacitatii 

universitatilor in ceea ce priveste realizarea 

periodica a unor astfel de studii. 

Obiectivul general al proiectului este de a 

consolida rolul institutiilor de invatamant superior 

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 continue studiile universitare si sa 

invete permanent.       

 

In acest sens, traseul socio-profesional al 

absolventilor este urmarit imediat dupa 

absolvire, precum si dupa o perioada 

considerata a fi suficienta pentru atingerea unui 

anumit nivel profesional si pentru conturarea 

unei perceptii individuale privind nevoile 

profesionale si de angajare. Astfel, studiul se 

adreseaza absolventilor de studii de licenta, din 

cadrul a doua promotii: 2008/2009 (la 1 an dupa 

absolvire), respectiv 2004/2005 (la 5 ani dupa 

absolvire). 

Proiectul Absolventii si Piata Muncii isi propune 

sa raspunda mai multor nevoi identificate la 

nivelul societatii civile si al pietei muncii, printre 

cele mai importante  fiind: imbunatatirea calitatii 

procesului didactic, prin corelarea acestuia cu 

cerintele pietei muncii si cu aptitudinile, 

competentele si abilitatile dobandite de 

Studiul national de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor din 

invatamantul superior Urmare din p.1 
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absolventii de invatamant superior; 

monitorizarea periodica a insertiei socio-

profesionale a absolventilor, in scopul 

imbunatatirii relevantei ofertei educationale a 

invatamantului superior pentru piata muncii, 

precum si pentru cresterea calitatii pregatirii 

studentilor; fundamentarea 

deciziilor de la nivel national 

si institutional privind 

implementarea politicilor 

nationale in domeniul 

ocuparii fortei de munca; 

pregatirea eficienta a 

resursei umane (a 

absolventilor), care sa se 

reflecte la nivelul 

rezultatelor sistemului de 

invatamant superior. Se 

urmareste, in acest fel, atat 

continuarea reformei, cat si 

sustinerea implementarii acesteia la nivelul 

intregului sistem de invatamant superior, in 

relatie cu piata muncii si cu celelalte cinci 

proiecte strategice derulate de CNFIS-

UEFISCSU. Printre institutiile de la nivel 

national, beneficiare ale rezultatelor care vor fi 

obtinute se numara: Ministerul Educatiei, 

Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS), 

Consiliul National pentru Finantarea 

Invatamantului Superior (CNFIS), Agentia 

Nationala pentru Calificarile din Invatamantul 

Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si 

Social (ACPART), Agentia Romana de 

Asigurare a Calitatii  in Invatamantul Superior 

(ARACIS), institutii de pe piata muncii. 

In prezent, proiectul strategic Absolventii si Piata 

Muncii se afla in etapa de “Consolidare si 

validare, la nivel institutional, a bazei de date 

privind absolventii”, in paralel desfasurandu-se 

activitatea de particularizare a chestionarului de 

monitorizare la nivel institutional. Structura 

chestionarului de monitorizare a fost dezbatuta 

in cadrul unui seminar de lucru, care a avut loc 

in perioada 3-4 iunie, la Sinaia. Seminarul s-a 

desfasurat cu participarea partenerului extern, 

Universitatea din Kassel, Germania - Centrul 

International pentru Cercetari in Invatamantul 

Superior (INCHER), reprezentat de cercetatorii 

internationali Harald Schomburg si Lutz 

Heidemann, si a reprezentantilor a  43 de 

universitati de stat si particulare din intreaga 

tara, care si-au dat anterior acordul de a 

participa la proiect. 
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Urmare din p.3 

Studiul national de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor din 

invatamantul superior 
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O  P R I V I R E  G E N E R A L A  

Seria de schimburi de bune practici Romania – Marea Britanie, la final 

Inceputul lunii iulie marcheaza incheierea schim-

burilor de bune practici, din cadrul proiectului 

«Imbunatatirea Managementului Universitar>>. 

Cele trei vizite de studiu, organizate in colabo-

rare cu partenerul de proiect - Institute of Educa-

tion, University of London, au adus fata in fata 

specialisti cu experienta in domeniul manage-

mentului invatamantului superior de la universi-

tati din Romania si din Marea Britanie.  

Astfel, reprezentantii unor universitati romanesti 

( Universitatea Al. I. Cuza  din Iasi, Universitatea 

Tehnica Gh. Asachi din Iasi, Universitatea Poli-

tehnica din Timisoara, Universitatea de Vest din 

Timisoara, Universitatea Transilvania din Bra-

sov, Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, 

Universitatea Babes – Bolyai din Cluj, Universi-

tatea de Medicina si Farmacie din Cluj, Scoala 

Nationala de Studii 

Politice si Administra-

tive, Universitatea din 

Petrosani, Universita-

tea  Ovidius din 

Constanta, Universi-

tatea Dunarea de 

Jos  din Galati, Aca-

demia de Politie Al. I. 

Cuza  din Bucuresti, 

Universitatea Bucu-

resti, Academia de 

Studii Economice, 

Universitatea Tehni-

ca din Cluj, Universi-

tatea Lucian  

Blaga  din Sibiu) au avut ocazia sa viziteze uni-

versitati ca Oxford, Brighton, Thames Valley Uni-

versity, Queen Mary, Middlesex University, City 

University, Bloomsbury Colleges si Birkbeck de 

la University of London.  

Studiile de caz realizate de catre universitati, pe 

teme de interes privind managementul universi-

tar, au constituit punctul de plecare in discutii, 

urmand ca aceste studii de caz sa fie completate 

si modificate, conform celor observate in timpul  

schimburilor de bune practici. Aceste studii de 

caz in forma finala reprezinta rezultatul principal 

al schimburilor de bune practici si vor fi incarcate 

pe platforma web de cunoastere a proiectului, 

fiind un material  de studiu valoros pentru spe-

cialistii in management universitar implicati in 

proiect. 
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P A R T E N E R  P E N T R U  
E D U C A T I E  S I  C A L I T A T E  

Rectori, decani, academicieni, studenti si 

specialisti in politici educationale din Italia, 

Franta, Romania, Republica Azerbaidjan, 

Republica Kazahstan si Republica Moldova au 

discutat la Bucuresti in prima decada a lunii iulie 

peste 20 de propuneri de proiecte care vizeaza 

colaborarea in zona Euroatlantica, a Marii Negre 

si a Marii Caspice. 

Evenimentul, "21st Century Higher Education, 

Leadership, Innovation and Human Capital 

Development – Euro-Atlantic, Black Sea and 

Caspian Sea Area Studies", s-a desfasurat  in 

cadrul proiectului Calitate si Leadership pentru 

Invatamantul Superior din Romania, derulat de 

Unitatea Executiva pentru Finantarea 

Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice 

Universitare din Romania.  

 

 

 

 

 

 

Co-organizator a fost Prof. Dr. Eliot Sorel de la 

Universitatea din Washington, D.C. Dr. Eliot 

Sorel este psihiatru, cercetator de prestigiu 

international de origine romana si expert in 

politici publice in domeniul sanatatii, Doctor 

Honoris Causa al Universitatii de Medicina si 

Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti. In anul  

2004 a fost decorat de catre Presedintele 

Romaniei cu Ordinul Steaua Romaniei in grad 

de comandor.    

Cu statut de observator au luat parte la cele trei 

zile de dezbateri reprezentanti ai Presedintiei 

Romaniei, Comisiei Europene, UNESCO, 

OECD, World Bank Institute, Comisia Fulbright, 

Camera Romano-Americana de Comert.  

Proiectele ce au fost discutate vizeaza 

colaborari interdisciplinare pe domenii precum 

“long life learning”, “e-learning 2.0”, “health&life 

science”, “ITC technology for primary care”. 

Numeroase parteneriate si proiecte dintre cele 

propuse vor fi definitivate si lansate incepand cu 

anul 2011. In acest sens vor avea loc intalniri 

periodice pentru dezvoltarea proiectelor 

enuntate si pentru 

identificarea 

modalitatilor 

concrete de realizare 

a acestor 

parteneriate. 

“Cele trei zile de workshop ne-au aratat ca 

exista un mare potential si deschidere pentru 

colaborare intre institutiile de invatamant si 

cercetare din zona Euroatlantica, a Marii Negre 

Proiectul “Calitate si Leadership pentru Invatamantul Superior Romanesc”  

a deschis comunicarea pentru un parteneriat universitar  

in zona Euro-Atlantica, a Marii Negre si a Marii Caspice 

„Exista un mare potential si deschidere pentru colaborare 

intre institutiile de invatamant si cercetare din zona 

Euroatlantica, a Marii Negre si a Marii Caspice.”  

Prof. Dr. Adrian Curaj 
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In luna iunie 2010 proiectul “Studii doctorale in Romania - Organizarea Scolilor Doctorale” finalizeaza 

cu success activitatile de definire a procedurilor de pilotare a Codului Studiilor Universitare de 

Doctorat si formarea specifica a grupului tinta de experti care vor participa la implementarea 

acestuia, activitati initiate in ianuarie 2010. In actualele conditii, in cadrul proiectului, se va trece la 

exercitiului de pilotare a Codului Studiilor Universitare de Doctorat in universitatile partenere si 

colaboratoare. 

S T I R I  P E  S C U R T  

Parteneriat universitar in zona Euro-Atlantica, a Marii Negre si a Marii Caspice 

si a Marii Caspice in vederea dezvoltarii 

capitalului uman pentru inovare. Parteneriatele 

care se vor coagula in urma acestui workshop 

vor crea oportunitati remarcabile pentru tinerii 

studenti si profesionisti, imbunatatind mobilitatea 

si colaborarea acestora in zona. Investitia in 

capitalul uman este una din conditiile esentiale 

pentru dezvoltarea inovarii; un parteneriat intre 

universitati din zona Euro-Atlantica, a Marii 

Negre si a 

Marii 

Caspice va 

crea 

oportunitati 

remarcabile 

de colaborare pentru tinerii 

cercetatori, studenti si 

decidenti din zona politicilor 

publice si va dezvolta 

stabilitatea economica si 

sociala.” a spus Adrian Curaj, 

coordonatorul proiectelor 

strategice pentru invatamantul 

superior din Romania derulate 

de UEFISCSU. 

 

La randul sau, Prof. Dr. Eliot Sorel a declarat:  

“Pentru mine e important sa pun in legatura cele 

trei tari importante in viata mea: Romania, tara in 

care m-am nascut, Franta, unde am trait dupa 

ce am plecat din Romania si SUA, tara unde imi 

desfasor activitatea acum. Este un moment la 

care am visat de foarte mult timp. Ceea ce este 

cel mai important pentru o tara este 

ingeniozitatea oamenilor sai – aceasta trebuie 

cultivata si valorificata. Prin 

aceste proiecte ne propunem 

sa cultivam ingeniozitatea 

tinerilor din Romania.”  

„Cel mai important pentru o tara este 

ingeniozitatea oamenilor sai – aceasta trebuie 

cultivata si valorificata”  

Prof. Dr. Eliot Sorel  

De la stanga la dreapta: Prof. Dr. Eliot Sorel si Prof. Paulo Guerrieri  

Urmare din p. 5 
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Training editorial  

In data de 4 iunie 2010, la Universitatea de Şti-

inŃe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu 

de la Brad” Iaşi, s-a desfasurat un training edito-

rial cu reprezentanti ai revistele recunoscute de 

CNCSIS, de tip B+. 

Actiunea de la Iasi este ce-a de-a cincea       

dintr-un numar de 10 sesiuni programate a avea 

loc in cadrul proiectului „Doctoratul in Scoli de 

Excelenta – evaluarea calitatii cercetarii in 

universitati si cresterea 

vizibilitatii prin publicare 

stiintifica”, pachetul de lucru – 

„Capacitate editoriala”. 

Activitatea de training editorial 

se desfasoara prin intermediul 

unui ghid de training pentru 

editori cat si prin organizarea de 

sesiuni de formare pe teme 

specifice.   

Training in autorat stiintific  

În cadrul proiectului „Doctoratul 

in Scoli de Excelenta – 

evaluarea calitatii cercetarii in 

universitati si cresterea 

vizibilitatii prin publicare 

stiintifica”, pachetul de lucru “Cresterea 

capacitătii de autorat stiintific” continua seria 

trainingurilor dedicate tinerilor cercetatori 

romani, în vederea dezvoltării competentelor în 

autorat stiintific si în care se abordează cazuri 

concrete de prelucrare a datelor.  

In perioada 24—25 iunie 2010, Universitatea 

"Transilvania" din Brasov a gazduit cea de-a 

zecea sesiune de training, la care au participat 

114 doctoranzi. 

S T I R I  P E  S C U R T  

Tel: 021 307 19 71/ 021 307 19 72 

Fax: 021 307 19 19 

E-mail: presa.proiecte@uefiscsu.ro 

C O N T A C T  

 

 

www.forhe.ro 

www.edu2025.ro 

www.ecs-univ.ro 

www.management-universitar.ro 

www.studii-doctorale.ro 

www.rmu.ro 

R E S U R S E  W E B  


