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Raport privind evenimentul Think – Tank  nr.2 cu tema „Oferta pieței de 
muncă pe parcursul sau după finalizarea procesului educațional” 

organizat în cadrul proiectului „INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii 
de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică” 

 
 

Pentru îmbunătățirea activității A3.2 Dezvoltarea unui Think-Tank de dialog 

constant între profesori, studenți și angajatori pentru adresarea nevoilor curente și viitoare 

ale pieței muncii, echipa P2 – ULBS  a dorit să afle gradul de satisfacției a studenților cu 

privire la evenimentul desfășurat în 25 februarie și în special cu privire la tema discutată.  

 În cadrul ULBS, studenții au diferite oportunități de a participa la proiecte naționale 

și internaționale care au ca scop facilitarea procesului de tranziție a acestora din mediul 

academic în mediul industrial. Prin participarea la astfel de proiecte, studenții dobândesc 



  

competențe care vin în ajutorul acestora și totodată aduc un plus valoare sistemului 

educațional.  

Procesul de evaluare al studenților nu trebuie să fie stric unidirecțional, ci pentru ca 

sistemul educațional să se dezvolte în condiții optime trebuie să existe și o formă de 

evaluare de către studenți a cadrelor didactice și a evenimentelor ce se desfășoară în 

cadrul proiectelor din care face parte universitatea. Prin această formă de evaluare se 

poate observa și monitoriza gradul de satisfacție al studenților, se pot observa interesele 

individuale ale acestora și nu în ultimul rând se pot lua acțiunile necesare în urma 

statisticilor rezultate, în vederea motivării continue a studenților actuali și oferirea de noi 

oportunități pentru studenții viitori ai ULBS.  

Pentru a vedea nivelul de satisfacţie al studenţilor participanți la evenimentul think-

tank în raport cu oferta pieței de muncă pe durata sau după finalizarea procesului 

educațional, precum și de modul de organizare și desfășurare a evenimentului a fost 

realizat un chestionar. 

Motivul pentru care s-a optat pentru chestionar ca instrument lucru s-a bazat pe 

idea de operativitate. Pentru a uşura prelucrarea statistică a datelor în evaluare a fost 

utilizat un chestionar ce conţine atât întrebări deschise cât și închise. Chestionarul conține 

întrebări țintite, cu răspuns facil de marcat prin bifare.  

Pentru a asigura veridicitatea răspunsurilor, chestionarul a avut un caracter 

anonim. La sfârșitul perioadei de evaluare chestionarele au fost centralizate, iar 

rezultatele au fost prelucrate de membrii echipei P2, care au întocmit prezentul raport. 

 
Obiectivele acestui chestionar:  
 Identificarea gradului de satisfacție al studenților privind oferta pieței de muncă 

după finalizarea studiilor universitare; 

 Determinarea gradului de influență a cadrelor didactice asupra viitoarei cariere 

urmate de studenți; 

 Identificarea principalelor competențe cerute de angajatori în timpul procesului de 

angajare și compararea acestora cu competențele dobândite de studenți în cadrul 

procesului educațional; 

 Identificarea procentului de studenți care doresc și au aplicat la un loc de muncă pe 

durata procesului educațional. 

Participanți: 
 Participanții la acest studiu sunt cei 94 de studenți (81 studenti din GT și 25 

studenti din afara GT) din cadrul ULBS, de la Facultățile de: Inginerie, Litere și Arte și 



  

Științe Economice, care au participat la eveniment, studenți înscriși în grupul țintă al 

proiectului, dar și potențiali interesați de proiectul INSPIRE. 

Dintre aceștia cca. 81% (85 au completat chestionarul) au răspuns la chestionar, 

oferind feedback în ceea ce privește evenimentul Think-Tank cu tema „Oferta pieței de 

muncă pe parcursul sau după finalizarea procesului educațional”.  

După cum se observă în figura de mai jos, 42% din respondenți sunt studenți din 

cadrul Facultății de Inginerie și aproximativ 47% sunt studenți din cadrul Facultății de 

Științe Economice. 

 

 
 

O distribuție a acestora pe facultăți arată că 47.4% sunt studenți la Facultatea de 

Științe Economice, 42.1% sunt studenți la Facultatea de Inginerie, 5.3% la Facultatea de 

Litere și Arte și 5.3% la Facultatea de Științe, iar repartizarea acestora pe specializări 

poate fi observată în graficul de mai jos. 

 



  

 
 
 
Variabile și măsurare 

În cadrul chestionarului au fost folosite atât întrebări cu răspuns deschis, cât și 

întrebări cu răspuns închis, în funcție de natura variabilei analizate. 

În cadrul întrebărilor închise, studenții putând opta între cinci variante de răspuns 

construite pe o scală tip Likert: 

1. extrem de folositoare 

2. foarte folositoare   

3. folositoare  

4. nu foarte folositoare  

5. deloc folositoare 
 

Analiza rezultatelor 
În urma analizei rezultatelor primate de la respondenți au rezultat următoarele: că 

84.2% dintre studenții care au răspuns nu au mai participat la evenimente în cadrul cărora 

au mai fost abordate subiecte asemănătoare, în timp ce 15.8% au mai participat.  

 



  

 
 

Informațiile obținute din cadrul acestui eveniment din partea reprezentațiilor 

companiilor au fost considerate folositoare de 15.8% dintre aceștia, 47.4% spun că sunt 

foarte folositoare și ceilalți considerându-le extrem de folositoare.  

 

 
 

La întrebarea legată de informațiile primite de la reprezentanții universității (cadrele 

didactice invitate la eveniment), studenții au fost considerat că 63.2% sunt foarte utile și 

ceilalți participanți au spus că au fost utile.  

 



  

 
 

În ceea ce privește dorința studenților de a-și găsi un loc de muncă 78.9% au spus 

că nu au aplicat în ultima perioadă pe un loc de muncă pe când ceilalți studenți au spus 

că au aplicat. 

 

 
 

Dintre cei 21% din studenții participanți care au aplicat pentru un loc de muncă au 

spus că printre competențele solicitate de către angajator se numără: 

 cunoștințe conform programei; 

 deschidere către nou; 

 lucrul în echipă; 

 competențe lingvistice; 

 punctualitate; 

 determinare; 



  

 spirit de echipă. 

 

 
 

Privind competențele studenților în momentul interviului 47.4% sunt de părere că 

acestea au coincis cu cele solicitate de către angajator, iar 42.1% spun că nu știu și 

ceilalți participanți au spus că nu au coincis. 

 

 
 

 

Printre motivele care ar fi cauza acestor neconcordanțe, aceștia au amintit: 

 planul de învățământ; 

 lipsa interacțiunii cu cadrele didactice; 

 studentului. 

Studenții participanți susțin că pe lângă competențele practice sunt necesare și 

următoarele competențe pentru a-și începe cariera profesională: 

 competențele teoretice; 

 competențe de dezvoltare personală; 

 munca în echipă; 

 să stăpânească arta de a vorbi și de a menține o conversație; 



  

 implicarea; 

 competențe digitale. 

 

 
Studenți participanți și-au exprimat și părerea despre îmbunătățirea relației dintre 

profesor-student-angajator și ne-au sugerat următoarele metode de îmbunătățire: 

 să existe o deschidere mai mare din partea părților implicate; 

 să se organizeze alte evenimente care să permită interacțiunea părților implicate; 

 să se facă cunoscute dorințele celor trei părți pentru a ajunge la un rezultat comun 

cât mai reușit; 

 să existe o comunicare eficientă între părțile implicate; 

 

 



  

 

Iar pentru că ne dorim să îmbunătățim și să dezvoltăm aceste evenimente a fost 

creată și o astfel de întrebare, unde respondenții ne-au transmis următoarele opinii despre 

evenimentul de Tink-Tank nr. 2: 

 un eveniment educativ; 

 dorința de a fi prezentate exemple concrete de oferte pentru locuri de muncă 

actuale; 

 au apreciat Mentimeter datorită posibilității de a-și expune părere; 

 dorința de a exista un timp mai mare alocat întrebărilor din partea studenților. 

 
 

În completarea întrebării anterioare li s-a cerut o notă pentru evenimentul 

organizat, iar scara de notare ar fi cuprinsă între 1 (foarte slab) și 5 (excelent). 

 

 



  

 

Iar la întrebarea “Ce alte evenimente ați dori să organizăm în cadrul proiectului 

INSPIRE?”, printre subiectele care ar reprezenta un interes pentru studenți se numără: 

 evenimente în care să se poată discuta cu angajatorii; 

 pregătirea pentru un interviu; 

 sesiuni de rol și simulări ale interviurilor; 

 ateliere în care studenții să lucreze direct cu angajatorii; 

 evenimente legate business; 

 
 
Concluzii 

Analiza a scos în evidență că ar trebui să existe o mai  bună comunicare între 

profesori - studenți - angajatori. Astfel, atât angajatorii cât și studenții participanți 

consideră că, în momentul de față, sistemul de învățământ superior reușește să furnizeze 

studenților doar cunoștințele teoretice, nu însă și abilitățile practice cerute la un potențial 

loc de muncă. Studiile mai arată că problemele cu care se confruntă absolvenții ce caută 

primul job s-au acutizat din cauza crizei.  

Fără pretenția de exhaustivitate, această evaluare a dorit să colecteze date care, 

analizate, vor putea duce la o îmbunătățire a cunoștințelor studenților pentru o carieră 



  

profesională. Având în vedere acuratețea cu care au fost culese datele, considerăm că 

răspunsurile studenților chestionați trebuie luate în considerație cu mare seriozitate. Astfel 

că, prezentele rezultate reprezintă o imagine a situației reale și identifică golurilor în tot 

ceea ce înseamnă pregătirea profesională a unui student.  

Având în vedere rezultatele obținute, prin datele prelucrate privind așteptările 

studenților din ULBS și considerând că acest proiect permite realizarea unei monitorizări 

interne continue și eficace, cu identificarea facilă a posibilității de ameliorare a serviciilor 

conexe universității noastre, se recomandă implementarea sistematică a chestionarului 

analizat în prezentul studiu. 
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