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Situația inserției profesionale a absolvenților UBB din promoția 2016 

În continuare sunt prezentate informațiile referitoare la absolvenții cursurilor 

universitare de nivel licență, master și doctorat, promoția 2016, care şi-au ridicat actele de studii 

în intervalul august 2016 – septembrie 2018. La ridicarea actelor de studii, absolvenţii 

universităţii completează un chestionar ai cărui itemi, grupați în patru categorii, se referă la: 

programul de studii universitare absolvit, primele 12 luni după absolvirea programului 

respectiv, statutul respondentului pe piața muncii în momentul completării chestionarului și 

date socio-demografice. Datele prezentate au la bază declarațiile subiecților în momentul 

ridicării diplomelor. 

A. Licență 

În intervalul menționat mai sus, 4 350 dintre absolvenții de nivel licență ai promoției 

2016 au completat chestionarul, reprezentând 84,3% din totalul populației de absolvenți de 

nivel licență. Din totalul respondenților, 58,5% urmau cursuri universitare în momentul 

completării chestionarului. Dintre aceștia, 95,3% erau înscriși la un masterat, 2,5% la un 

program de licență, iar 0,1% urmau studii doctorale. O parte dintre respondenți, 1,2%, urmau, 

în paralel, studii nivel licență și nivel master. Dintre absolvenții care urmau cursuri universitare 

de nivel master, 83% erau înscriși la Universitatea Babeș-Bolyai, iar 1,9% frecventau aceste 

cursuri la o universitate din străinătate. 

Situația sintetică privind distribuția respondenților în primele 12 luni de după absolvire 

în funcție de statutul lor pe piața muncii este redată în Tabelul 3.4.1. 

Tabel 3.4.1. – Distribuția respondenților în funcție de statutul lor pe piața muncii 

în primele 12 luni după absolvire1 

Statutul pe piața muncii procent 

angajați 62,9 % 

continuă studiile 54,0 % 

au propria afacere 3,0 % 

neangajați 2,9 % 

nonrăspuns 6,7 % 

Mai mult de jumătate dintre respondenți declară că primul loc de muncă obținut după 

absolvirea facultății a corespuns specializării absolvite. 

În primele 12 luni de la absolvire, situația absolvenților Universității Babeș-Bolyai de 

nivel licență din promoția 2016 este prezentată în Tabelul 3.4.2.2 

Tabel 3.4.2. – Situația absolvenților pe piața muncii în primele 12 luni de la 

absolvirea facultății 

Statutul ocupațional procent 

ocupat 90,4 % 

neocupat 2,9 % 

nonrăspuns 6,7 % 

                                                      
1 Procentele însumate pe categorii depășesc 100% deoarece absolvenții pot să fie angajați în timp ce își continuă studiile. 
2 În categoria „ocupați” au fost incluși: absolvenții care și-au continuat studiile, cei care s-au angajat sau și-au continuat 

activitatea la locul de muncă pe care îl aveau deja, absolvenții care și-au deschis propria afacere sau au fost liber 

profesioniști, alte situații – în funcție de răspunsul subiectului. 

În categoria „neocupați” au fost incluși: absolvenții care și-au căutat un loc de muncă, dar nu au reușit să se angajeze, 

absolvenții care nu au avut un loc de muncă în primele 12 luni de la absolvirea studiilor masterale. 
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În funcție de facultatea absolvită, situația absolvenților în primele 12 luni de la 

absolvire, este prezentată în Anexa 2 - Tabelul 4. 

B. Master 

Din absolvenții programelor de nivel master ai promoției 2016, 1 620 au completat 

chestionarul, reprezentând 69,9% din totalul populației de absolvenți de nivel master. Din 

totalul respondenților, 13,7% urmau cursuri universitare în momentul completării 

chestionarului. Dintre aceștia, două treimi erau înscriși la doctorat (63,3%), 15,8% urmau studii 

nivel licență, iar 9,9% urmau studii de nivel master, iar restul erau înscriși la alte cursuri. 

După absolvire, 48% din totalul respondenților și-au continuat activitatea la locul de 

muncă pe care îl aveau deja. Jumătate dintre absolvenții angajați consideră că primul loc de 

muncă după absolvirea masteratului corespunde cu specializarea absolvită. 

Situația sintetică a absolvenților Universității Babeș-Bolyai de nivel master în primele 

12 luni de la absolvire este redată în Tabelul 3.4.3. 

Tabel 3.4.3. – Distribuția respondenților în funcție de statutul pe piața muncii în 

primele 12 luni după absolvire3 

Statutul pe piața muncii procent 

angajați 79,5 % 

continuă studiile 12,5 % 

au propria afacere 5,4 % 

neangajați 3,3 % 

nonrăspuns 6,7 % 

În primele 12 luni de la absolvire, situația pe piața muncii a absolvenților Universității 

Babeș-Bolyai de nivel master din promoția 2016 este prezentată în Tabelul 3.4.4. 4 

Tabel 3.4.4. – Situația absolvenților pe piața muncii în primele 12 luni de la 

absolvirea masteratului 

Statutul ocupațional procent 

ocupat 89,9 % 

neocupat 3,3 % 

nonrăspuns 6,7 % 

În funcție de facultatea absolvită, situația absolvenților în primele 12 luni de la 

finalizarea studiilor de nivel master este prezentată în Anexa 2 - Tabelul 5. 

C. Doctorat 

Dintre absolvenţii școlilor doctorale care și-au susținut public teza pe parcursul anului 

2016, 89 au completat chestionarul, reprezentând 39,5% din totalul populației de absolvenți de 

nivel doctorat. Dintre respondenți, 69,6% sunt absolvenți ai unei facultăți din cadrul Universității 

Babeș-Bolyai, doi dintre ei au absolvit studiile de nivel licență la o universitate din străinătate, 

restul fiind absolvenți ai altor universități publice sau private din țară. În ceea ce privește studiile 

                                                      
3 Procentele însumate pe categorii depășesc 100% deoarece absolvenții pot să fie angajați în timp ce își continuă studiile. 
4 În categoria „ocupați” au fost incluși: absolvenții care și-au continuat studiile, cei care s-au angajat sau și-au continuat 

activitatea la locul de muncă pe care îl aveau deja, absolvenții care și-au deschis propria afacere sau au fost liber 

profesioniști, alte situații – în funcție de răspunsul subiectului. 

În categoria „neocupați” au fost incluși: absolvenții care și-au căutat un loc de muncă, dar nu au reușit să se angajeze, 

absolvenții care nu au avut un loc de muncă în primele 12 luni de la absolvirea studiilor masterale. 
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de nivel master, 67,4% dintre respondenți le-au absolvit la Universitatea Babeș-Bolyai, iar 5,6% 

la universități din străinătate, în principal din Europa. Majoritatea absolvenților (78,6%) au 

terminat studiile doctorale cu frecvență, în regim fără taxă. 

În ceea ce privește statutul lor pe piața muncii în primele 12 luni după obținerea titlului 

de doctor, majoritatea respondenților (76,4%) se declară angajați, iar 6,7% au propria afacere. 

Situația sintetică a absolvenților Universității Babeș-Bolyai de nivel doctorat în primele 12 luni 

după obținerea titlului de doctor este redată în Tabelul 3.4.5. 

Tabel 3.4.5. – Distribuția respondenților în funcție de statutul pe piața muncii în 

primele 12 luni după obținerea titlului de doctor5 

Statutul pe piața muncii procent 

angajați 82,0 % 

au propria afacere 6,7 % 

neocupați 4,5 % 

non-răspuns 12,4 % 

O treime (30,3%) dintre respondenți și-au căutat un loc de muncă după terminarea 

studiilor doctorale, în timp ce 55% din totalul respondenților și-au continuat activitatea la locul 

de muncă pe care îl aveau deja. 

Întrebați dacă primul loc de muncă după obținerea titlului de doctor a corespuns 

specializării absolvite, peste jumătate (52,8%) dintre respondenți au răspuns pozitiv. 

În primele 12 luni după obținerea titlului de doctor, situația absolvenților UBB din 

promoția     2016 este prezentată în Tabelul 3.4.6. 6 

Tabel 3.4.6. – Situația sintetică a absolvenților pe piața muncii în primele 12 luni 

de la obținerea titlului de doctor 

Statutul ocupațional procent 

ocupați 83,1 % 

neocupați 4,5 % 

non-răspuns 12,4 % 

  

                                                      
5 Procentele însumate pe categorii depășesc 100% deoarece absolvenții pot să fie angajați în timp ce își continuă studiile. 
6 În categoria „ocupați” au fost incluși: absolvenții care și-au continuat studiile, cei care s-au angajat sau și-au continuat 

activitatea la locul de muncă pe care îl aveau deja, absolvenții care și-au deschis propria afacere sau au fost liber 

profesioniști, alte situații – în funcție de răspunsul subiectului. 

În categoria „neocupați” au fost incluși: absolvenții care și-au căutat un loc de muncă, dar nu au reușit să se angajeze, 

absolvenții care nu au avut un loc de muncă în primele 12 luni de la absolvirea studiilor masterale. 
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Tabelul 4. – Situația absolvenților pe piața muncii în primele 12 luni de la absolvirea studiilor nivel licență, 

în funcție de facultatea absolvită7 

Nr. 

Crt. 
Facultatea 

Angajați 
Continuă 

studiile 

Au propria 

afacere 
Neangajați 

Non- 

răspuns 

nr % nr % nr % nr % nr % 

1. 

Facultatea de 

Matematică și 

Informatică 

254 79,6 % 162 50,8 % 9 2,8 % 3 0,9 % 17 5,3 % 

2. Facultatea de Fizică 11 50 % 16 72,7 % 0 0 % 1 4,5 % 0 0 % 

3. 
Facultatea de Chimie și 

Inginerie Chimică 
66 63,5 % 68 65,4 % 2 1,9 % 4 3,8 % 4 3,8 % 

4. 
Facultatea de Biologie și 

Geologie 
70 53,4 % 92 70,2 % 4 3,1 % 4 3,1 % 8 6,1 % 

5. Facultatea de Geografie 193 58 % 188 56,5 % 12 3,6 % 8 2,4 % 18 5,4 % 

6. 
Facultatea de Știința și 

Ingineria Mediului 
38 55,9 % 36 52,9 % 2 2,9 % 3 4,4 % 2 2,9 % 

7. Facultatea de Drept 105 49,1 % 102 47,7 % 4 1,9 % 14 6,5 % 20 9,3 % 

8. Facultatea de Litere 167 62,3 % 151 56,3 % 5 1,9 % 7 2,6 % 12 4,5 % 

9. 
Facultatea de Istorie și 

Filosofie 
102 44,9 % 156 68,7 % 4 1,8 % 3 1,3 % 15 6,6 % 

10. 
Facultatea de Sociologie 

și Asistență Socială 
87 67,4 % 59 45,7 % 5 3,9 % 5 3,9 % 10 7,8 % 

11. 
Facultatea de Psihologie 

și Științe ale Educației 
461 65,1 % 252 35,6 % 11 1,6 % 23 3,2 % 79 11,2 % 

12. 

Facultatea de Științe 

Economice și Gestiunea 

Afacerilor 

561 71,5 % 481 61,3 % 25 3,2 % 17 2,2 % 36 4,6 % 

13. 
Facultatea de Studii 

Europene 
113 63,8 % 113 63,8 % 8 4,5 % 4 2,3 % 6 3,4 % 

14. Facultatea de Business 76 69,7 % 54 49,5 % 9 8,3 % 2 1,8 % 6 5,5 % 

15. 

Facultatea de Științe 

Politice, Administrative 

și ale Comunicării 

223 60,8 % 190 51,8 % 12 3,3 % 16 4,4 % 25 6,8 % 

16. 
Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 
100 49,3 % 122 60,1 % 9 4,4 % 8 3,9 % 25 12,3 % 

17. 
Facultatea de Teologie 

Ortodoxă 
42 63,6 % 40 60,6 % 3 4,5 % 1 1,5 % 2 3 % 

18. 
Facultatea de Teologie 

Greco- Catolică 
12 66,7 % 11 61,1 % 0 0 % 0 0 % 1 5,6 % 

19. 
Facultatea de Teologie 

Reformată și Muzică 
11 73,3 % 6 40 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

20. 
Facultatea de Teologie 

Romano- Catolică 
14 43,8 % 20 62,5 % 1 3,1 % 0 0 % 7 21,9 % 

21. 
Facultatea de Teatru și 

Film 
29 58 % 24 48 % 4 8 % 2 4,0 % 0 0 % 

22. 
Non-răspuns (nu au 

specificat facultatea) 
1 20 % 4 80 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 2736 62,9 % 2347 54,0 % 129 3,0 % 125 2,9 % 293 6,7 % 

  

                                                      
7 procentele, însumate pe facultăți, depășesc 100% deoarece absolvenții pot să fie angajați în timp ce își continuă studiile! 

Observația este valabilă și pentru însumarea cifrelor – nu se obține totalul absolvenților pe o facultate! procentele sunt 

calculate prin raportarea numărului la totalul de pe fiecare categorie (facultate). 



5 

Tabel 5 – Situația absolvenților pe piața muncii în primele 12 luni de la absolvirea masteratului, în funcție de 

facultatea absolvită8 

Nr. 

Crt 
Facultatea 

Angajați 
Continuă 

studiile 

Au propria 

afacere 
Neangajați 

Non- 

răspuns 

nr % nr % nr % nr % nr % 

1. 

Facultatea de 

Matematică și 

Informatică 

66 90,4 % 6 8,2 % 2 2,7 % 0 0 % 4 5,5 % 

2. Facultatea de Fizică 11 68,8 % 5 31,3 % 0 0 % 0 0 % 2 12,5 % 

3. 
Facultatea de Chimie și 

Inginerie Chimică 
36 69,2 % 13 25 % 1 1,9 % 2 3,8 % 3 5,8 % 

4. 
Facultatea de Biologie și 

Geologie 
57 78,1 % 19 26 % 3 4,1 % 0 0 % 4 5,5 % 

5. Facultatea de Geografie 107 75,9 % 14 9,9 % 8 5,7 % 7 5 % 13 9,2 % 

6. 
Facultatea de Știința și 

Ingineria Mediului 
24 68,6 % 5 14,3 % 4 11,4 % 1 2,9 % 3 8,6 % 

7. Facultatea de Drept 36 85,7 % 2 4,8 % 2 4,8 % 2 4,8 % 3 7,1 % 

8. Facultatea de Litere 65 73,9 % 18 20,5 % 1 1,1 % 5 5,7 % 5 5,7 % 

9. 
Facultatea de Istorie și 

Filosofie 
59 67 % 31 35,2 % 1 1,1 % 3 3,4 % 6 6,8 % 

10. 
Facultatea de Sociologie 

și Asistență Socială 
44 73,3 % 6 10 % 3 5 % 4 6,7 % 6 10 % 

11. 
Facultatea de Psihologie 

și Științe ale Educației 
179 78,9 % 22 9,7 % 14 6,2 % 8 3,5 % 21 9,3 % 

12. 

Facultatea de Științe 

Economice și Gestiunea 

Afacerilor 

322 88,7 % 21 5,8 % 14 3,9 % 10 2,8 % 13 3,6 % 

13. 
Facultatea de Studii 

Europene 
48 80 % 4 6,7 % 5 8,3 % 1 1,7 % 5 8,3 % 

14. Facultatea de Business 33 91,7 % 1 2,8 % 4 11,1 % 1 2,8 % 1 2,8 % 

15. 

Facultatea de Științe 

Politice, Administrative 

și ale Comunicării 

91 81,3 % 13 11,6 % 11 9,8 % 0 0 % 6 5,4 % 

16. 
Facultatea de Ed. Fizică 

și Sport 
52 74,3 % 4 5,7 % 9 12,9 % 4 5,7 % 8 11,4 % 

17. 
Facultatea de Teologie 

Ortodoxă 
25 65,8 % 11 28,9 % 1 2,6 % 3 7,9 % 3 7,9 % 

18. 
Facultatea de Teologie 

Greco- Catolică 
8 72,7 % 2 18,2 % 0 0 % 1 9,1 % 0 0 % 

19. 
Facultatea de Teologie 

Reformată și Muzică 
4 66,7 % 2 33,3 % 1 16,7 % 0 0,0 % 0 0 % 

20. 
Facultatea de Teologie 

Romano- Catolică 
12 75 % 1 6,3 % 0 0 % 1 6,3 % 2 12,5 % 

21. 
Facultatea de Teatru și 

Film 
6 60 % 2 20 % 2 20 % 1 10,0 % 1 10,0 % 

22. 
Non-răspuns (nu au 

specificat facultatea) 
3 100,0 % 0 0 % 1 33,3 % 0 0,0 % 0 0 % 

 TOTAL 1288 79,5 % 202 12,5 % 87 5,4 % 54 3,3 % 109 6,7 % 

 

                                                      
8 procentele, însumate pe facultăți, depășesc 100% deoarece absolvenții pot să fie angajați în timp ce își continuă studiile! 

Observația este valabilă și pentru însumarea cifrelor – nu se obține totalul absolvenților pe o facultate! procentele sunt 

calculate prin raportarea numărului la totalul de pe fiecare categorie (facultate). 


