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I. CONSIDERAŢII GENERALE 

 În perioada 01.05.2015-01.11.2015 Universitatea TRANSILVANIA din Braşov a efectuat 

un studiu privind traseul ocupaţional al absolvenţilor săi. Studiul s-a bazat pe datele furnizate 

prin completarea de către absolvenţi a unui chestionar care a fost aprobat prin HCA nr 70 din 

23.04.2015 

 În perioada luată în considerare, un număr de 1082 de studenţi au completat 

chestionarele la secretariatele facultăţilor pe care le-au absolvit. Chestionarele au avut aceleaşi 

categorii de întrebări, fiind diferenţiate pe cele două cicluri de studii – licenţă şi master. 

 Deşi studiul a avut ca principal scop dobândirea de informaţii cu privire la absolvenţii 

din anul 2015, există un număr semnificativ de respondenţi din anii anteriori.  

 

II. REZULTATELE STUDIULUI 

II.1. Statutul pe piaţa muncii 

În prezent: 
a) Sunt angajat 
b) Îmi desfăşor activitatea ca persoană fizică autorizată 
c) Conduc propria societate comercială 
d) Desfăşor activităţi în baza unui contract de voluntariat 
e) Nu am loc de muncă 

 

Tabel 1. Situația răspunsurilor valide pentru întrebarea vizând statutul pe piața muncii 

Situaţia răspunsurilor valide Număr Procentaj 

Răspunsuri validate 1044 96.5% 

Non-răspunsuri 38 3.5% 
Total 1082 100% 

 

Dintre absolvenţii chestionaţi,  un număr de 758 au un loc de muncă, ceea ce reprezintă 

un procent de 72.6% din totalul respondenţilor.  Conform statisticii întrebării, un procent de 

21.7% dintre respondenţi nu au un loc de muncă. Analiza completă a răspunsurilor arată 

următoarea situaţie: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Statutul absolvenților pe piața muncii  

Statutul actual pe piața muncii Frecvențe 

brute 

Procentaj 

% 

Răspunsuri 

valide 

Sunt angajat  758 70.1 

Îmi desfăşor activitatea ca persoană fizică 

autorizată  

24 2.2 

Conduc propria societate comercială 

(asociat/administrator/acţionar) 

26 2.4 

Desfăşor activităţi în baza unui contract de 

voluntariat  

9 .8 

Nu am un loc de muncă  227 21.0 

Total 1044 96.5 

Răspunsuri lipsă 38 3.5 

Total 1082 100.0 
 

 

Figura 1. Reprezentarea grafică a situației absolvenților privind statutul pe piața muncii 

Situaţia poate fi analizată şi în legătură cu ciclul de studii: 
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Tabel 3. Statutul pe piața muncii în funcție de ciclul de învățământ (L = Licență, M = Master) 

Statutul pe 
piaţa muncii 

Sunt angajat Îmi desfăşor 
activitatea ca 

PFA 

Conduc 
propria 

societate 
comercială 

Desfăşor activităţi 
în baza unui 
contract de 
voluntariat 

Nu am loc 
de muncă 

L M L M L M L M L M 
Număr 
respondenţi  

637 121 18 6 21                                                       5 6 3 214 13 

 

 

 

Figura 2a și 2b. Reprezentarea grafică a situației absolvenților privind statutul pe piața muncii în 

funcție de ciclul de învățământ 

 

Analiza încadrării pe piața muncii a absolvenților, în funcție de facultatea absolvită 

(Tabel 3), arată că rata cea mai mare rată de inserție pe piața muncii o au următoarele  facultăți: 

Inginerie Mecanică (86,4% din cei 169 de absolvenți IM care au răspuns declară că sunt 

angajați), Psihologie și Științele Educației (80,5% din 123 de respondenți declară că sunt 

angajați) și Drept (60,7% din cei 163 de respondenți declară că sunt angajați). De menționat este 

faptul că numai la aceste trei facultăți a fost colectat un număr mai mare de 100 de chestionare. 

De asemenea, analiza nu poate fi considerată completă deoarece nu au fost colectate chestionare 

de la următoarele facultăți: Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Construcții, Educație 

Fizică și Sporturi Montane, Muzică. 
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Tabel 4. Statutul pe piața muncii (raportat pe facultăți) 

Variantă 
         răspuns 

 
 

Facultate 

Sunt 
angajat 

Îmi 
desfășor 

activitatea 
ca PFA 

Conduc 
propria 

societate 
comercială 

Desfășor 
activități 

de 
voluntariat 

Nu am 
un loc 

de 
muncă 

Total 
răspunsuri/facultăți 

Inginerie 

Mecanică 
146 4 8 0 11 169 

Inginerie 

Tehnologică și 

Management 

Industrial 

56 1 1 0 10 68 

Știinta și 

Ingineria 

Materialelor 

24 5 1 0 9 39 

Silvicultură și 

Exploatări 

Forestiere 

37 2 1 1 7 48 

Ingineria 

Lemnului 
27 0 1 0 3 31 

Alimentatie și 

Turism 
38 0 1 0 52 91 

Design de 

Produs și 

Mediu 

5 0 0 0 0 5 

Matematică și 

Informatică 
42 0 0 0 32 74 

Științe 

Economice și 

Administrarea 

Afacerilor 

39 2 2 1 6 50 

Psihologie și 

Științele 

Educației 

99 0 3 1 20 123 

Medicină 55 2 0 0 3 60 

Litere 35 3 0 1 3 42 

Drept 99 3 7 4 50 163 

Sociologie și 

Comunicare 
56 1 1 1 21 80 

Total 

răspunsuri  
758 24 26 9 227 1044 

 



Prezintă interes şi o analiză din punct de vedere al genului respondenţilor, cunoscut fiind 

faptul că indicatorii şomajului sunt priviţi în legătură cu acest aspect. Conform analizei, datele cu 

privire la absolvenţii Unităţii TRANSILVANIA din Braşov relevă (Tabel 5) următoarele: 

Tabel 5. Statutul pe piața muncii - raportat pe gen 

Situaţia pe piaţa 
muncii 
(% din totalul 
răspunsurilor) 

Sunt 
angajat 

Îmi desfăşor 
activitatea ca 

PFA 

Conduc propria 
societate 

comercială 

Desfăşor activităţi 
în baza unui 
contract de 
voluntariat 

Nu am 
loc de 
muncă 

 
Gen  

Masculin 41.8 1.4 1.3 0.1 6.1 

Feminin 58.2 0.9 1.1 0.8 15.4 
 

 

Figura 3. Distribuția pe genuri în funcție de statutul pe piața muncii 

În ceea ce privește tipul de organizație în care lucrează absolvenții, analiza arată că 

majoritatea lucrează într-o companie cu capital privat - 69.7 % din totalul absolvenților inserați 

pe piața muncii (Tabelul 6). 

Tabel 6. Tipul de organizație în care activează absolvenții 

Tipul de organizație Frecvență Procent (din numărul total de absolvenți inserați pe 

piața muncii) 

unei companii cu capital 

privat 

570 69.7 % 

unei instituţii publice 195 23.8 % 

unei fundaţii/asociaţii/ONG 24 2.9 % 

în alt tip de organizaţie 28 3.42 % 

Total 817                                       100% 
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II.2. Corespondenţa dintre studiile absolvite şi locul de muncă actual 
 

În ce măsură consideraţi că locul de muncă actual corespunde studiilor de licenţă/masterat 

absolvite? 

a) În foarte mare măsură 

b) În mare măsură 

c) În mică măsură 

d) În foarte mică măsură 

Tabel 7. Situația răspunsurilor valide  
Situaţia răspunsurilor valide Număr Procentaj 

Răspunsuri validate 831 76.8% 

Non-răspunsuri 251 23.2% 
Total 1082 100% 

 

În vederea aprecierii corespondenţei dintre studiile absolvite – licenţă sau masterat – şi 

locul de muncă actual, s-a cerut opinia absolvenţilor cu privire la măsura în care apreciază că 

locul de muncă are legătură cu pregătirea asigurată în cadrul Universităţii TRANSILVANIA din 

Brasov (Tabel 8). 

 

Tabel 8. Corespondența percepută dintre studiile absolvite și locul de muncă actual 

În ce măsură consideraţi că locul de muncă actual corespunde studiilor 
de licenţă/masterat absolvite? 

Frecvențe 
brute 

Procentaj 
% 

Răspunsuri valide În foarte mare măsură  338 31.2 
În mare masură  259 23.9 
În mică masură  120 11.1 
În foarte mică măsură  114 10.5 
Total 831 76.8 

Răspunsuri lipsă 251 23.2 
Total 1082 100.0 

 

 

Figura 4. Corespondența percepută dintre studiile absolvite și locul de muncă actual 
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Chiar dacă, la prima vedere, în conformitate cu frecvenţe cumulate, 71.8% din cei 

chestionaţi apreciază că locul lor de muncă ar corespunde în mare şi foarte mare măsură cu 

nivelul de studii absolvit, analizând punctual răspunsurile se pot observa şi situaţii – e drept, 

izolate – care nu denotă o asemenea legătură (absolventă SEAA – secretară, absolvent TCM – 

gestionar magazin, absolvent SIM – fotograf,  absolvent SOC – muncitor necalificat, absolvent DR 

– brand ambasador, director de marketing  sau web administrator, absolvent IM – şofer sau 

traducător) 

 În ceea ce priveşte situaţia pe facultăţi, două exemple ilustrează menţinerea tendinţelor 

mai sus menţionate, ca de exemplu: 

 

Tabel 9. Exemplificarea corespondenței dintre studiile absolvite și locul de muncă actual 

Facultate Răspunsuri În foarte mare 

măsură 

În mare 

măsură 

În mică 

măsură 

În foarte mică 

măsură 

Total 

PSE Număr 77 13 9 10 109 

% facultate 70.6% 11.9% 8.3% 9.2% 100% 

% total 9.3% 1.6% 1.1% 1.2% 13.1% 

IM Număr 55 60 27 17 159 

% facultate 34.6% 37.7% 17.0% 10.7% 100% 

% total 6.6% 7.2% 3.2% 2.0% 19.1% 

 

II.3. Momentul primei angajări 

Primul meu loc de muncă a fost: 

a) În timpul studiilor de licenţă/licenţă, master 

b) La mai puţin de 6 luni de la terminarea studiilor 

c) Între 6 luni şi un an după terminarea studiilor 

d) La mai mult de 1 an de la terminarea studiilor 

e) Nu am avut până în prezent un loc de muncă 

 

Tabel 10. Situația răspunsurilor valide  

Situaţia răspunsurilor valide Număr Procentaj 

Răspunsuri validate 966 89.3% 

Non-răspunsuri 116 10.7% 
Total 1082 100% 

 

 Răspunsurile la această întrebare (Tabel 11) evidenţiază  faptul că cei mai mulți dintre 

absolvenți (47.3%) au ocupat primul loc de muncă înainte de absolvirea studiilor de licență ceea 



ce indică preocuparea  pentru inserarea pe piața forței de muncă încă din timpul studiilor. 

Procentul total al celor care s-au angajat în primul an de la momentul absolvirii este de 31.4%.  

 

Tabel 11. Momentul primei angajări 

Primul meu loc de muncă a fost: 
Frecvențe 

brute 

Procentaj 

% 

Răspunsuri 

valide 

în timpul studiilor de licenţă 512 47.3 

la mai puţin de şase luni de la terminarea 

studiilor de licenţă/master 

247 22.8 

între 6 luni şi un an de la terminarea 

studiilor de licenţă/master 

93 8.6 

la mai mult de un an de la terminarea 

studiilor de licenţă/master 

34 3.1 

nu am avut până în prezent loc de muncă 80 7.4 

Total 966 89.3 

Răspunsuri lipsă 116 10.7 

Total 1082 100.0 
 

 

Figura 5. Momentul primei angajări 
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III. ANALIZA SITUAŢIEI ABSOLVENŢILOR  - 2014 

Aşa cum s-a menţionat, perioada colectării datelor a fost 01.05.2015-01.11.2015.  
Situaţia absolvenţilor care au completat chestionarele în această perioadă este următoarea: 

 
Tabel 12  Situația răspunsurilor valide - raportat pe anul absolvirii 

Situaţia răspunsurilor valide – raportat pe anul 

absolvirii 

Frecvențe 

brute 

Procentaj % 

Răspunsuri 
valide 

2015 236 21.8 

2014 505 46.7 

2013 177 16.4 

2012 60 5.5 

2011 27 2.5 

2010 sau mai demult 57 5.3 

Total 1062 98.2 

Răspunsuri  
lipsă 

 20 1.8 

Total 1082 100.0 

 
 
Întrucât cel mai mare număr de răspunsuri (505), corespunzător unui procent de 46.7% 

din total, a fost înregistrat pentru anul 2014, particularizarea analizei pentru acest an poate fi 
considerată relevantă.   

Universitatea TRANSILVANIA din Braşov a înregistrat în anul 2014 , un număr de  4596  
absolvenţi. În consecinţă, procentul respondenţilor pentru absolvenţii 2014 este de 10.98%. 
Acest procent poate fi considerat mulţumitor, întrucât un studiu similar defăşurat on-line pe o 
platformă UEFISCDI în perioada noiembrie-decembrie 2015 a generat o rată de răspuns de 
5.52%.  

 
Situaţia statutului pe piaţa muncii a absolvenţilor din 2014 arată astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tabel 12  Statutul pe piața muncii a absolvenților 2014 

Statutul pe piaţa muncii - 2014 Frecvențe 

brute 

Procentaj 

% 

Răspunsuri 

valide 

Sunt angajat  392 77.6 

Îmi desfăşor activitatea ca persoană fizică 

autorizată  
11 2.2 

Conduc propria societate comercială 

(asociat/administrator/acţionar) 
8 1.6 

Desfăşor activităţi în baza unui contract de 

voluntariat  
5 1.0 

Nu am un loc de muncă  72 14.3 

Total 488 96.6 

Răspunsuri 

lipsă 

 
17 3.4 

Total 505 100.0 

 
Aşa cum se poate observa, procentul absolvenţilor din anul 2014 care s-au angajat este 

de 77,6%, ceea ce reprezintă mai mult cu 7.5 procente decât acelaşi indicator evidenţiat pentru 

totalul respondenţilor - 70.1% (vezi Tabelul 2).  

Situaţia absolvenţilor dina nul 2014 poate fi detaliată ţinând cont de următoarele 

elemente: 

A. Ciclul absolvit – atât la nivel de licenţă cât şi la nivel de master se poate observa (Tabel 

13) că cei mai mulţi absolvenţi se află în postura de angajat - corespunzător celui mai 

ridicat procentaj ( 80.32%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 13   Statutul pe piața muncii al absolvenților 2014 – raportat pe ciclul absolvit 

Statutul pe piaţa muncii – 
raportat pe ciclul absolvit 

Sunt 
angajat 

Îmi 
desfășor 

activitatea 
ca PFA 

Conduc 
propria 

societate 
comercială 

Desfășor 
activități 

de 
voluntariat 

Nu am 
un loc 

de 
muncă 

Total 
răspunsuri/facultăți 

Ciclul 

absolvit 

Licenţă Valoare 

absolută 
371 0 8 4 72 466 

Procent 74.49 0 1.63 0.82 14.75 98.5 

Masterat Valoare 

absolută 
21 0 0 1 0 22 

Procent 4.3 0 0 0.2 0 4.5 

Total Valoare 

absolută 
392 11 8 5 72 488 

Procent 80.32 2.25 1.65 1.02 14.76 100 

 

Trebuie menţionat, însă, faptul că analiza privind gradul de angajabilitate va trebui  

completată ulterior, întrucât, aşa cum a reieşit din studiu, un procent de 44.2% din respondenţi 

reprezintă absolvenţi care erau deja angajaţi încă din timpul studiilor de licenţă (Tabel 14) 

Tabel 14   Momentul primei angajări a absolvenților 2014 

Situaţia privind momentul primei angajări 
Frecvențe 

brute 
Procentaj 

Răspunsuri 

valide 

în timpul studiilor de licenţă 223 44.2 

la mai puţin de şase luni de la terminarea 

studiilor de licenţă/master 
135 26.7 

între 6 luni şi un an de la terminarea studiilor de 

licenţă/master 
49 9.7 

la mai mult de un an de la terminarea studiilor 

de licenţă/master 
17 3.4 

nu am avut până în prezent loc de muncă 32 6.3 

Total 457 90.5 

Răspunsuri lipsă 48 9.5 

Total 505 100.0 



B. Facultăţi – deşi analiza oferă date despre statutul pe piaţa muncii a absolvenţilor tuturor 

facultăţilor din Universitate, trebuie menţionat faptul că o comparaţie între cele 18 

facultăţi nu este tocmai indicată, întrucât există o diferenţă semnificativă în ceea ce 

priveşte numărul de absolvenţi-respondenţi, dat fiind faptul că studiul se află abia în 

prima sa fază. Estimăm că această diferenţă se va diminua pe măsură ce, în următoarele 

sale faze, numărul de răspunsuri din partea tuturor facultăţilor  va creşte. 

 Tabel 14   Statutul pe piața muncii al absolvenților 2014 – raportat pe facultăți 

Facultatea Sunt angajat Îmi desfășor 
activitatea 

ca PFA 

Conduc 
propria 

societate 
comercială 

Desfășor 
activități de 
voluntariat 

Nu am un 
loc de 
muncă 

Total 
răspunsuri 
/ facultăți 

Inginerie Mecanică 82 2 2 0 5 91 

Inginerie Tehnologică şi 

Management Industrial 
42 1 0 0 9 52 

Ştiinta şi Ingineria 

Materialelor 
22 4 1 0 9 36 

Silvicultură şi Exploatări 

Forestiere 
19 1 0 1 3 24 

Ingineria Lemnului 14 0 0 0 3 17 

Alimentaţie şi Turism 1 0 0 0 0 1 

Matematică şi Informatică 3 0 0 0 0 3 

Ştiinţe Economice şi 

Administrarea Afacerilor 
5 0 0 0 0 5 

Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei 
68 0 1 1 10 80 

Medicină 43 1 0 0 2 46 

Litere 8 0 0 0 0 8 

Drept 45 2 4 3 25 79 

Sociologie şi Comunicare 40 0 0 0 6 46 

Total 392 11 8 5 72 488 

 

Un procent de 61.2% din respondenţi consideră în mare sau foarte mare măsură că locul 

de muncă actual corespunde studiilor de licenţă/masterat absolvite, în timp ce abia 22.4% 

dintre absolvenţii 2014 chestionaţi consideră că această apreciere este importantă în mică sau 

foarte mică măsură.  

 

 

 

 

 



Tabel 16  Corespondența percepută dintre studiile absolvite și locul de muncă actual la nivelul 

absolvenților 2014 

Percepţia asupra locului de muncă actual Frecvențe 

brute 

Procentaj 

Răspunsuri valide În foarte mare măsură  174 34.5 

În mare măsură  135 26.7 

În mică măsură  63 12.5 

În foarte mică măsură  50 9.9 

Total 422 83.6 

Răspunsuri lipsă 83 16.4 

Total 505 100.0 

 

 

IV. CONCLUZII 

În urma analizei statisticii întrebărilor, se pot elabora câteva concluzii principale: 
 un procent de 72.6% din totalul respondenţilor are un loc de muncă, cea mai mare 

parte – în postura de angajat 
 procentul celor care nu lucrează este de 21.7% şi este reprezentativ, în primul rând 

pentru absolvenţii ciclului de licenţă 

 un procent de 53% din respondenţi s-au angajat pentru prima dată în timpul 

studiilor de licenţă 

 71.8% dintre respondenţi consideră – în mare sau foarte mare măsură – că există o 

legatură  între locul de muncă actual şi programul de studii urmat 

 

 

 

 

 

 

Notă 
Colectarea informaţiilor din acest studiu, cu completarea unor întrebări din chestionar, va fi 

reluată în sesiuni regulate imediat după cele două sesiuni de licenţă/disertaţie organizate în 

cadrul Universităţii. Următoarea fază a studiului va avea loc în lunile martie-aprilie 2015. 

Chestionarele vor fi distribuite atât în formă fizică – prin secretariatele facultăţilor – cât şi în 

formă electronică – prin platforma SAPM a UEFISCDI. În acest fel se urmăreşte creşterea 

numărului de răspunsuri şi completarea informaţiilor deţinute în baza de date actuală. 

 

 


