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Ce este trendence Graduate Barometer 2010?

trendence Graduate Barometer (fostul European Student Barometer)
este un sondaj de opinie efectuat anual printre studenții europeni,
acesta oferindu‐le astfel posibilitatea de a‐şi exprima părerea cu
privire la cariera lor şi la sistemul educațional.
De la lansarea lui în 2003, numărul studenților participanți la sondaj
a crescut în mod constant, ajungându‐se la peste 195 000 de
participanți anul trecut. Şi aceasta datorită parteneriatelor cu peste
775 de universități din 22 de țari europene.
trendence Graduate Barometer oferă universităților şi companiilor
angajatoare informații valoroase despre preferințele şi aşteptările
studenților, facilitând astfel intrarea acestora pe piața forțelor de
muncă. În plus, studenții au şansa să compare propriile rezultate cu
cele ale studenților din toată Europa şi de asemenea să participe la
tragerea la sorți cu premii în bani.
Fă click aici pentru a vedea chestionarul online:
https://www.trend‐surveys.com/uc/esb8/?a=1

Ce întrebări apar în sondaj?
Iată câteva dintre subiectele care apar în chestionarul nostru:









Cei mai importanți factori care determină alegerea
facultății
Cum îşi evaluează studenții facultatea pe baza acestor
factori
Timpul de aşteptare şi numărul de aplicări de care este
nevoie pentru a găsi primul job
Cât de departe sunt dispuşi studenții să se mute pentru
jobul lor
Care este venitul aşteptat pentru primul job
Experiența acumulată de studenți şi cunostințele de limba
engleza.
Părerile studenților despre sistemul educațional şi despre
piața muncii
Cei mai îndrăgiți angajatori

Lista completă a întrebărilor din chestionar o găsiți la link‐ul oferit
mai sus.

© trendence 2009

Care sunt avantajele universității de pe urma sondajului?

Partner Report

Dacă vă decideți să participați la sondaj, veți primi un Raport elaborat
special pentru universitatea dvs. în care comparăm rezultatele tuturor
studenților dvs. cu rezultatele medii obținute la nivel național şi
european. În acest Partner Report aveți de asemenea opțiunea de a
alege între a primi rezultatele:
▪ tuturor studenților participanți la sondaj;
▪ pe cele ale studenților de la secțiunea Bussiness;
▪ ale celor din IT/Engineering.
O mostră a acestui Raport este disponibilă la cerere.

Cum se procedează?

trendence Graduate Barometer este un sondaj derulat online, care
nu implică nici un fel de costuri pentru dvs. ca universitate şi este în
acelaşi timp foarte uşor şi rapid de popularizat în rândul studenților.
Cea mai eficientă metodă care garantează participarea studenților
este trimterea unui email cu linkul către chestionar direct către
studenți. În acest scop vă vom pune la dispoziție un e‐mail‐exemplu
pe care îl puteți trimite studenților în numele dumneavoastră.
Această metodă tinde să atragă cel mai mare număr de răspunsuri
din partea studenților, fapt care contribuie foarte mult la acuratețea
rezultatelor din Raportul pentru universitatea dumneavoastră.
O altă metodă ar fi plasarea link‐ului către chestionar pe un site
popular al universității (ex. site‐ul universității) sau trimiterea lui
printr‐un newsletter. Toate materialele necesare popularizării linkului
în rândul studenților (ex. banner, text despre sondaj) vă vor fi trimise
prin email astfel încât efortul dvs. să fie minim.
Vom lucra împreună pentru a decide care este modalitatea optimă în
care puteți participa la sondaj.

Despre Institutul trendence

Institutul trendence este un institut de cercetare independent cu
sediul la Berlin. În fiecare an chestionăm peste 260.000 de elevi,
studenți şi tineri absolvenți din 22 de țări cu privire la aşteptările şi
preferințele lor profesionale. Angajatorii folosesc rezultatele acestui
sondaj pentru a afla mai multe despre studenți şi pentru a dezvolta o
strategie optimă de Resurse Umane.
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Date de Contact

trendence Institut
Markgrafenstr. 62
10969 Berlin
Germany
Cristiana Şotîngeanu
Coordonator Relații universitare cu România
cristiana.sotingeanu@trendence.com
For enquiries in English please contact:
Ditte Lorenz
Research Analyst
Phone +49 (0) 30 259 29 88 603
ditte.lorenz@trendence.com
Fax +49 30 259 29 88‐901
www.trendence.com
www.trendemployer.de
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