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Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor UBB 

- promoţia 2013 - 

La ridicarea actelor de studii absolvenţii universităţii completează un chestionar dezvoltat pe patru 

dimensiuni care se referă la: programul de studii universitare absolvit, situația absolvenților după absolvirea 

studiilor nivel licență și primul lor loc de muncă, statutul absolvenților pe piața muncii în momentul 

completării chestionarului și caracteristici socio-demografice În prezentul raport sunt expuse informațiile 

referitoare la absolvenții promoției 2013 nivel licență, masterat și doctorat având la bază declarațiile 

subiecților în momentul ridicării diplomelor. Intervalul de culegere a datelor a fost octombrie 2013 – 

septembrie 2015 – pentru absolvenții nivel licență, respectiv august 2013 – septembrie 2015 – pentru 

absolvenții nivel master și doctorat. 

După absolvire, situația absolvenților UBB din promoția 2013 este prezentată în Tabelul 1: 

Tabelul 1 – Situația absolvenților UBB, nivel licență, master, doctorat, promoția 2012, în primele luni de la absolvirea facultății 

 Licență Master Doctorat 

 12 luni de la absolvire 6 luni de la absolvire 

Angajați 64,6% 84,0% 85,7% 

Continuă studiile 53,6% 13,7% 2,2% 

Neocupați 7,1% 6,5% 7,6% 

Non răspuns 3,1% 3,8% 5,9% 

La momentul completării chestionarului, peste trei sferturi (84,3%) dintre absolvenții de nivel licență 

care își continuă studiile și urmează cursuri universitare de nivel master sunt înscriși la UBB. 

În ceea ce privește primul loc de muncă ocupat după absolvire, acesta corespunde cu specializarea 

absolvită pentru mai mult de jumătate din absolvenții de nivel licență și master (licență – 55,3%, master – 

58,6%), fiind aproape de jumătate pentru absolvenți de nivel doctorat (49,2%). 

În timpul studiilor, numărul absolvenților care au avut un loc de muncă permanent/în majoritatea 

timpului crește de la puțin peste un sfert pentru absolvenții de nivel licență (28%), până la aproape două 

treimi pentru absolvenții de nivel doctorat (61,1%), fiind puțin peste jumătate pentru absolvenții de nivel 

master (58,2%). 

Peste jumătate dintre absolvenți au un loc de muncă în organizații cu capital privat și mixt, iar 

aproximativ un sfert dintre absolvenți – în organizații publice. 


