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ARGUMENT 

 
 

 GRADUL DE ANGAJARE ÎN CÂMPUL MUNCII A ABSOLVENŢILOR – CRITERIU 
IMPORTANT DE EVALUARE EXTERNĂ ȘI INDICATOR DE PERFORMANȚĂ A 
UNIVERSITĂȚII; 

 DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR – UN ASPECT CARE 
REFLECTĂ, INCLUSIV, CALITATEA FORMĂRII PROFESIONALE A SPECIALIȘTILOR ÎN 
CADRUL UNIVERSITĂȚII;  

 ÎN SCOPUL OBȚINERII DATELOR RESPECTIVE, ESTE NECESARĂ EFICIENTIZAREA 
CONTINUĂ A COMUNICĂRII UNIVERSITĂȚII CU FOŞTII STUDENŢI; 

 FACULTĂȚILE UNIVERSITĂȚII, CENTRUL DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ AL 
USEFS AU SISTEMATIZAT PROCESUL DE MONITORIZARE A CARIEREI PROFESIONALE 
A ABSOLVENŢILOR (prin aplicarea FIȘEI DE INSERTIE PROFESIONALĂ);  

 Totodată, ABSOLVENŢII SUNT IMPLICAȚI ÎN PROCESUL DE EVALUARE A 
PROGRAMELOR DE STUDII ȘI FORMULEAZĂ SUGESTII, FAC O APRECIERE obiectivă 
procesului de studii și PROPUN MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE continuă a studiilor în cadrul 
USEFS; 

 Astfel, prin RELAŢIILE DE COLABORARE CU UNIVERSITATEA, ABSOLVENTUL DEVINE 
UN PARTENER ACTIV în asigurarea calităţii procesului educaţional al instituției absolvite.  



EDUCATIA PENTRU CARIERĂ  
în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, se realizează prin: 

 promovarea imaginii universității și recrutarea tinerilor interesați de domeniul culturii fizice și a 
sportului;  

 trecerea de la educaţia pentru carieră în general, realizabilă prin intermediul tuturor disciplinelor 
de învăţământ la o orientare în carieră bine structurată şi individualizată; 

 înfiinţarea unei structuri specializate pe acest domeniu - Centrul Universitar de Ghidare şi 
Consiliere în Carieră, care gestionează etapele de educație și orientare în carieră; 

 introducerea în planurile de studii la toate programele de studii a disciplinei Consiliere 
educaţională şi a carierei; 

 implicarea în procesul de educaţie pentru carieră a părților interesate și altor actori sociali 
(părinți, angajatori, administrația publică locală, instituții educaționale, ONG, mijloace mass-
media ș.a.); 

 modernizarea procesului de studii în cadrul USEFS în baza schimbărilor socio-economice din țară 
și din lume; 

 formarea la studenți a competențelor de proiectare și management al propriei cariere; 

 corelarea optimă a potenţialulului bio–psiho–socio-cultural al tinerilor cu cerinţele sociale, 
realizabile prin programe şi oferte educaţionale centrate pe orientarea în carieră.  

 



ORIENTAREA PROFESIONALĂ ŞI GHIDAREA ÎN CARIERĂ A STUDENŢILOR -   
aspect important în creşterea angajabilităţii absolvenţilor Universităţii 

       În acest context, Centrul de Ghidare şi Consiliere în Carieră, prin implicarea activă a facultăţilor şi 

catedrelor USEFS, realizează UN ŞIR DE ACŢIUNI, precum: 

 ●   INFORMAREA sistematică a studenţilor cu privire la organizarea TÂRGURILOR 

      LOCURILOR DE MUNCĂ, FORURI ALE ANGAJATORILOR din ţară şi din străinătate ş.a. 

 ●   ORGANIZAREA ZILELOR UŞILOR DESCHISE ALE USEFS în scopul informării tinerilor cu 

      oferta educaţională a USEFS şi COMUNICAREA CU ANGAJATORII după absolvirea 

      universităţii; 

 ●   INTERMEDIEREA repartizării studenților la STAGII DE PRACTICĂ şi intermedierea  

      ANGAJĂRII în câmpul muncii; 

 ●   acordarea SERVICIILOR DE CONSILIERE: pentru conturarea unui traseu educațional și                

profesional, pentru găsirea unui loc de muncă, găsirea unui loc de practică; 

 ●   ASIGURAREA TRANSPARENȚEI INFORMAŢIILOR: prin grupurile de e-mail ale 

studenţilor/absolvenţilor, pe pagina web a Universităţii, prin anunţuri pe afişierele USEFS, anunţuri 

afişiere facultăţi, anunţuri afişiere cămine, broşuri, pliante ș.a. 



COMUNICAREA CU ABSOLVENȚII 

    ●    În cadrul USEFS, COMUNICAREA cu foștii studenți se realizează prin aplicarea 
FIŞEI DE MONITORIZARE A INSERŢIEI PROFESIONALE A 
ABSOLVENŢILOR ŞI EVALUARE A PROGRAMELOR DE STUDII ÎN RAPORT 
CU AŞTEPTĂRILE PIEŢEI DE MUNCĂ; 
 ●   REZULTATELE obţinute în urma acestei acţiuni reflectă mai multe ASPECTE 
IMPORTANTE PENTRU UNIVERSITATE, precum: gradul de angajabilitate a 
absolvenţilor; necesitatea pieţei privind specialiştii calificaţi în domeniile de formare 
a Universităţii; identificarea problemelor din Programele de studii ale Universităţii; 
gradul de satisfacţie a foştilor studenţi privind calitatea procesului educaţional 
universitar; calitatea personalului didactic care asigură realizarea Programului; 
utilitatea Programului pentru angajarea în câmpul muncii şi dezvoltarea carierei ş.a.   
  ●   FIȘA DE INSERȚIE se aplică începând cu anul 2015. În ceea ce urmează, vom 
prezenta DATELE COMPARATIVE privind INSERŢIA PE PIAŢA MUNCII A 
ABSOLVENŢILOR din ultimele trei promoţii (2015, 2016, 2017) în total pe 
Programe de studii (cu frecvență și frecvență redusă).  
 



Inserţia profesională a absolvenților USEFS  
programul Educaţie fizică/Psihopedagogie 
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Inserția profesională a absolvenților USEFS  
programul Educaţie fizică şi sport 
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Inserția profesională a absolvenților USEFS  
programul Cultura fizică de recuperare 
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Inserția profesională a absolvenților USEFS  
programul Cultura fizică recreativă 
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Inserția profesională a absolvenților USEFS  
programul Securitate civilă şi ordine publică 
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Inserția profesională a absolvenților USEFS  
programul Servicii de securitate a proprietăţii 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

promoţia 2015 promoţia 2016 promoția 2017

67%

52%

42%

0% 0%

38%

15%
19%

12%

conform calificarii

domenii conexe

continuarea studiilor



Inserția profesională a absolvenților USEFS  
programul Servicii antiincendii 
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• Absolvenți 

• Angajatori 

• Agenți economici 

• Alte instituții educaționale 

Implicarea activă a părților interesate 
în activitățile universității 

• Parteneriate de cercetare/ Conferințe științifice 

• Seminare/Mese rotunde 

• Ateliere de lucru 

• Activități sportive 

• Implicarea în procesul  de îmbunătățire continuă a Programelor de studii 

Organizarea activităților  comune  

• Liceenilor/tinerilor interesați de oferta universității 

• Candidaților la studii 

• Studenților/Absolvenților 

Oferirea serviciilor de consiliere și 
ghidare în carieră 

• Participare la emisiunile TV, radio, presa 

• Organizarea/participarea la târgurile locurilor de muncă 

• Organizarea evenimentelor promoționale a ofertei educaționale a 
universității 

Promovarea imaginii Universității 

Principalele măsuri propuse pentru îmbunătățirea parteneriatului în educaţia pentru 
carieră și creșterea angajabilității absolvenților se referă la:  





CONCLUZII 

•     actualmente universitatea 
iniţiatoarea parteneriatului social în 
vederea asigurării unei educaţii pentru 
carieră de calitate a tinerilor; 

•   este necesară  implicarea mai activă 
a  mediului academic în promovarea 
ofertei de educaţie, cercetare şi 
inovare, astfel încât să se dinamizeze şi 
mai mult parteneriatele dintre 
universitate, piaţa muncii şi alţi actori 
sociali. 



 

 

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE 


