Anchetă la nivelul absolvenţilor privind statutul pe piaţa muncii
Ancheta în rândul absolvenţilor ASE s-a realizat în prima parte a lunii februarie 2016, online, pe
baza chestionarului utilizat și în anii precedenți (2012, 2013, 2014); au completat chestionarul 1212
persoane, dintre care 56 % sunt absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă, 13 % absolvenţi ai
studiilor universitare de masterat, iar 31 % au absolvit ambele cicluri de studii universitare în ASE.
Dintre absolvenții care au completat chestionarul:
-

86 % locuiesc în Bucureşti;

-

90% au vârsta sub 25 ani;

-

70% sunt de genul feminin.

În timpul studiilor universitare de licenţă, 46 % dintre absolvenţi au avut un loc de muncă.
Aspectele principale urmărite în cadrul cercetării au fost:
-

statutul absolvenţilor ASE pe piaţa muncii;

-

gradul în care absolvenţii ASE posedă competenţele solicitate pe piaţa muncii;

-

percepţia absolvenţilor faţă de ASE.

Principalele concluzii referitoare la statutul absolvenţilor ASE pe piaţa muncii:
-

96 % din absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă din ASE lucrează, îşi
continuă studiile sau desfăşoară cele două activităţi simultan, ponderea celor care nu
lucrează fiind relativ mică (4 %) și în scădere față de anul precedent;

-

Timpul necesar ca absolvenţii să-şi găsească un loc de muncă se menține relativ mic, și s-a
redus față de anul precedent; 55% dintre absolvenţi îşi găsesc un loc de muncă în mai puţin
de 3 luni de la absolvire, iar 79% dintre absolvenţi își găsesc un loc de muncă în mai puţin
de 6 luni de la absolvire. Rezultatele arată o îmbunătățire a inserției absolvenților de licență
pe piața muncii, reflectată prin scăderea timpului necesar pentru găsirea unui loc de muncă.
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Se realizează o concordanţă bună între domeniul de pregătire a absolvenţilor şi locul de
muncă, 71% dintre absolvenţi lucrând în domeniul studiilor absolvite sau în domenii conexe;
17% au declarat că nu lucrează în domeniul studiilor absolvite, iar dintre aceștia,16% nu au
găsit un loc de muncă care să corespundă acestui criteriu. O parte dintre absolvenții care nu
lucrează în domeniul studiilor absolvite, respectiv ( 7%) au preferat un loc de muncă mai
bine plătit în alt domeniu de activitate, iar 4(%) au declarant că preferă să lucreze în alt
domeniu;
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Absolvirea unei universităţi de stat (ASE Bucuresti) şi programul de studiu absolvit, rămân
principalele elemente, dintre cele care pot fi identificate, care au contribuit la găsirea unui
loc de muncă. Este de remarcat faptul că media de absolvire se menține criteriul cu cea mai
mică pondere; numai 8% dintre absolvenţi consideră că media de absolvire a fost un factor
important în găsirea unui loc de muncă. Prestigiul ASE și prestigiul facultății rămân
elementele cele mai importante în găsirea unui loc de muncă cu ponderi sensibil egale, 13%
față de 12%, în condițiile creșterii ponderii prestigiului facultății și menținerii ponderii
prestigiului ASE.

Percepţia absolvenţilor faţă de competenţele dobândite la ASE:
-

Cei mai mulți absolvenți (48%) apreciază ca utile competențele dobândite în timpul studiilor
universitare. Mai mult de jumătate dintre absolvenţi (55,%) apreciază ca foarte utile şi utile
competenţele obţinute în timpul studiilor universitare, inutile şi complet inutile
considerându-le 13% din absolvenți. Rezultatele arată o îmbunătățire a percepției
absolvenților față de calitatea studiilor de licență și concordanța competențelor dobândite cu
cerințele pieței muncii;

-

Mai slab este apreciată activitatea de practică/internship efectuată în timpul studiilor
universitare, apreciere care se accentuează în anul 2015 față de anul precedent. Ponderea
absolvenţilor care consideră utilă şi foarte utilă această activitate ramâne relativ constantă,
în timp ce ponderea celor care o consideră inutilă şi complet inutilă crește cu cca 4 puncte
procentuale, ajungând la 29%.

-

Numai 32% dintre respondenţi consideră că locul de muncă pe care îl au le permite utilizarea
deplină a competenţelor dobândite în facultate.

În ceea ce priveşte încadrarea pe piaţa muncii, absolvenţii studiilor de licenţă apreciază pozitiv
pregătirea universitară oferită de ASE. Jumătate dintre cei care au răspuns ar urma aceeaşi facultate
şi 64% dintre ei ar recomanda unui prieten/coleg să studieze în ASE.
Trebuie remarcat faptul că pe ansamblu se înregistrează o îmbunătățire a situației reflectată de
ancheta anterioară, indicând o evoluţie pozitivă în cazul majorităţii aspectelor studiate.

