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Ce se întâmplă cu absolvenţii
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava?
Este o întrebare care a devenit scopul unui studiu cu caracter permanent realizat de
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră începând din anul 2006.
Metodologia cercetării:
Scopul: surprinderea traseului profesional al absolvenţilor Universităţii “Ştefan cel
Mare” din Suceava
Instrumentul utilizat: chestionarul pentru absolvenţi
Elaborarea şi prelucrarea chestionarelor a fost realizată de:
 conf. univ. dr. Carmen Cornelia Balan
 psiholog drd. Liliana Bujor
 psiholog dr. Diana Teodorescu
Aplicarea chestionarelor s-a realizat de către personalul Departamentului Acte de
studii, coordonator Maria Muscă, secretar şef USV.
Lotul investigat:
 Absolvenţii care au ridicat diploma în perioada iulie 2006 – decembrie 2012
de la Departamentul Acte de Studii
 Mărimea lotului: 10.208 de absolvenţi
 Tipul diplomei:
-

licenţă, 8109
master, 1866
certificat DPPD, 73
studii aprofundate, 26
dipoma colegiu, 4
doctorat, 4
nu au specificat tipul diplomei126

 Anul absolvirii facultăţii
-

până în 2000, 74
2001- 2005, 376
2006, 319
2007, 830
2008, 2571
2009, 1917
2010, 1308
2011, 577

-

nu au specificat, 137

Rezultate:
Pentru surprinderea aspectelor de dinamică, rezultatele au fost prelucarte pornind de
la răspunsurile absolvenţilor de licenţă şi în funcţie de promoţia de apartenenţă.
In acest raport s-au avut în vedere promoţiile 2009 (1917 absolvenţi), 2010 (1308
absolvenţi), 2011 (577 absolvenţi) - 3802 absolvenţi.
1. Statutul actual al absolventului USV
Din absolvenţii promoţiei 2009, au răspuns la acest item 96,9% dintre absolvenţi iar
dintre aceştia, mai mult de jumătate sunt angajaţi cu carte de muncă pe perioadă
nedeterminată. O pătrime se declară nici şomeri, nici angajaţi.
Promoţiile următoare, 2010 (94,6% răspunsuri), respectiv 2011 ( 96,5% răspunsuri)
înregistrează o descreştere a procentului celor angajaţi cu carte de muncă (jumătate
pentru 2010 şi mai puţin de jumătate pentru 2011).
Numărul absolvenţilor angajaţi pe perioadă determinată creşte, cu aproximativ un
procent, pentru fiecare promoţie (9%, 9.7%, 11%).
Procentul şomerilor nu depăşeşte 3% în nici una in cele trei promoţii analizate (2.6%,
2.7%, 2.3%).
Spre deosebire de raportul din 2012, actuala analiză relevă o scădere a numărului
absolvenţilor fără un statut clar (25.7%, 20.6%, 18%).
Numărul absolvenţilor care urmează o formă de învăţământ după absolvirea studiilor
de licenţă prezintă, după cum este şi firesc, o creştere semnificativă de la promoţiile
mai vechi spre cele noi (0.7%, 12.4%, 21.4%).

Motivele pentru care nu sunt angajaţi absolvenţii noştri variază de la nu am găsit un
loc de munca în acord cu pregătirea (motiv invocat de aproximativ o treime din
absolvenţii promoţiilor 2009 şi 2010 şi de jumătate din absolvenţii 2011), nu am găsit
efectiv un loc de muncă (procentele variază între 16% şi 18% fără o tendinţă clară dată
de dinamica temporală), până la intenţii de începere a unei afaceri (procentele
descresc de la absolvenţii mai vechi - 17.3% pentru 2009, spre cei din ultimele
promoţii, 15.5% pentru 2010 şi 8% pentru 2011).
Procente destul de mari înregistrează şi absolvenţii cu o atitudine pasivă faţă de
găsirea unui loc de muncă; nu au un loc de muncă pentru că nu au căutat 7% din
absolvenţii 2009, 12% din 2010 şi 13% din 2011.
Intenţiile de emigrare şi situaţia în care chiar au plecat din ţară înregistrează cel mai
mare procent pentru promoţia 2009 (8.7% intenţionează şi 5.7% sunt deja plecaţi) în
timp ce 11.5% dintre proaspeţii absolvenţi sunt orientaţi spre oportunităţi de carieră
în afara ţării.
2. Categoria profesională
Din start trebuie să precizăm că rata de răspuns la acest item este foarte scăzută şi
înregistrează chiar o tendinţă în analiza dinamicii celor trei promoţii: absolvenţii din
2009 au o disponibilitate mai scăzută de răspuns (38,8%) comparativ cu cei din 2011
(50,6%) şi chiar cu cei din 2010 (44,2%).
Cei angajaţi sunt încadraţi în diferite categorii profesionale, dintre care cele mai multe
se plasează pe axa majoră „specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice” (cf.
Profilelor Ocupaţionale).
Profesia cu cel mai mare grad de răspândire în rândul absolvenţilor celor trei promoţii
analizate este cea de cadru didactic - institutor/ profesor.
Procente la fel de semnificative înregistrează categoria absolvenţilor care au profesii
neconcordante1 cu studiile absolvite (în această categorie înregistrăm şi cel mai mare
procent pentru dimensiunea analizată, 16% promoţia 2010).
Dinamica celor trei promoţii analizate ne permite să înregistrăm tendinţe de creştere
(pentru profesia de lucrător comercial) sau de scădere (pentru cea de economist şi
funcţionar).

1

Exemple de profesii neconcordante: bucătar, ospătar, croitor, şofer, dansator, muncitor necalificat

3. Gradul de satisfacţie
Se măsoară direct, printr-un item care solicită să indice pe o scală în cinci trepte
gradul de mulţumire faţă de pregătirea dobândită în cadrul facultăţii, dar şi indirect,
prin gradul de adeziune la Asociaţia ALUMNI USV.
Cei mai mulţi absolvenţi (unul din doi) sunt în mare măsură mulţumiţi (pentru toate
cele trei promoţii analizate) faţă de pregătirea dobândită în cadrul facultăţii. Studenţii
care au finalizat studiile recent (promoţia 2011) tind să aibă un grad de mulţumire mai
mare decât cei care au finalizat cu mai mult timp în urmă (în cazul acestui item rata de
răspuns este de peste 90%).
În cazul adeziunii faţă de Asociaţia ALUMNI USV tendinţă este descrescătoareproaspeţii absolvenţi (2011) sunt mai puţin interesaţi şi mai mult indecişi să devină
membri decât cei care au finalizat în 2009 sau în 2010.
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