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Anunț de presă
Stadiul implementării proiectului
Ministerului Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Academia Română a demarat în luna
iunie 2016 implementarea proiectului “Dezvoltarea capacităţii Ministerului Educaţiei Naţionale
de monitorizare şi prognoză a evoluţiei ȋnvăţămȃntului superior ȋn raport cu piaţa muncii” –
SIPOCA 3, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional
Capacitate Administrativă.
Scopul proiectului vizează dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației
Naționale de a elabora politici bazate pe evidențe, pentru îmbunătățirea ofertelor
educaționale ale instituțiilor de învățământ superior, precum și o mai bună corelare a
acestora cu nevoile pieței muncii.
Proiectul răspunde unei nevoi acute a mediului socio – economic: formarea
profesională de nivel universitar și postuniversitar a tinerei generații în raport cu
cerințele și exigențele pieței forței de muncă.
Adresabilitatea proiectului este largă: de la studenți - la conducerea instituțiilor de învățământ
superior, de la potențial angajat – la angajator, de la decident spre aplicant, asigurându-se
astfel fluxul comunicațional la toate nivelurile interesate/implicate.
În prezent, proiectul se apropie de finalizarea primului an de implementare. Pentru realizarea
mecanismului de monitorizare, un rezultat principal al proiectului, au fost defășurate
următoarele activităţi:
 elaborarea ghidurilor de interviu, ce urmează a fi folosite în interacţiunea experţilor cu
unităţile de învăţământ superior;
 analiza funcțională a sistemelor de monitorizare existente la nivelul MEN;
 analiza unor proiecte privind monitorizarea absolvenţilor de învăţământ superior
(licenţă, masterat, docotorat) din perioada 2007-2013, proiecte aflate în coordonarea
MEN şi instituţiilor subordonate/aflate în coordonare;
 analiza funcțională privind sistemele de monitorizare a absolvenților, existente în cele
48 de universități de stat din România.
 au fost concepute chestionare necesare evaluării bunelor practici în domeniul
monitorizării inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.
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Pentru realizarea analizei privind calitatea și relevanța programelor oferite de
universități pe domenii de specializare (la nivel regional), au fost desfăsurate
următoarele activități:
 documentarea privind indicatorii care au relevanţă pentru dezvoltarea regiunii şi
pentru piaţa muncii din regiunea repartizată;
 inventarierea programelor de studiu;
 vizite la sediile universităţilor pentru a colecta datele necesare pentru a identifica
punctul de vedere al actorilor din mediul academic cu privire la relevanţa programelor
de studii.
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