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 În continuarea studiilor realizate și în anii precedenți în vederea colectării datelor de 
contact ale absolvenților și a conturării situației pe piața forței de muncă a absolvenților în 
momentul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor, prezentul raportul oferă statistici pentru 
a vedea situația generală a angajabilității, dacă sunt angajați în domeniul studiilor, comparații 
între diferite domenii de studii și diferențe de gen. Datele au fost colectate cu ajutorul unui 
formular QuestionPro, disponibil anual la adresa absolventi.unibuc.ro. Secretariatele facultăților 
oferă sprijin anual în diseminarea invitației de participare la studiul curent. Menționăm că 
numărul de respondenți la studiul curent în totalul absolvenților universității diferă de la facultate 
la facultate. 
 
 Se observă că o pondere importantă, de 3 din 4 absolvenți, este reprezentată de femei 
absolvente ale studiilor universitare (a se vedea Tabel 1). Dacă realizăm o comparație între 
domenii de studii, observăm o scădere la 6 din 10 respondenți de gen feminin, însă cei mai mulți 
respondenți sunt femei indiferent de domeniul studiilor (a se vedea Tabel 2).  
  

Tabel 1. Distribuția absolvenților în funcție de gen și ciclul de studii (promoția 2021) 

 

Absolvenți 
de gen 
masculin 

Absolventi 
de gen 
feminin Total 

Licență 632 (24%) 1982 (76%) 2614 

Master 300 (21%) 1138 (79%) 1438 

Total 932 (23%) 3120 (77%) 4052 

 

Tabel 2. Distribuția absolvenților în funcție de domeniul de studii, ciclul de studii și gen 

(promoția 2021) 

 Ciclul de studii Genul  

 Licenta Master 
Absolvenți de 
gen masculin 

Absolvenți de 
gen feminin Total 

Științe exacte 443 (62%) 275 (38%) 266 (37%) 456 (63%) 722 

Științe sociale 1162 (65%) 634 (35%) 299 (17%) 1500 (83%) 1799 

Științe umaniste 759 (69%) 334 (31%) 202 (18%) 896 (82%) 1098 

Total 2364 (66%) 1243 (34%) 767 (21%) 2852 (79%) 3619 
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 Promoția 2021 se înscrie în tendința generală a ultimilor ani, astfel că putem observa că 

aproximativ o treime dintre absolvenți sunt angajați la finalizarea studiilor, indiferent de gen (a 

se vedea Figura 1).  

 

Figura 1. Comparație în timp cu privire la angajabilitate în funcție de gen la ciclul licență 

(promoția 2021) 

 
 

 Pentru finalizarea studiilor de master, observăm o tendință similară ultimului an, cu 

excepția unei creșteri a procentului de bărbați angajați, procent care însă nu depășește rezultatul 

femeilor în anul 2021, de aproximativ 3 din 4 absolvenți angajați (a se vedea Figura 2).  

 

Figura 2. Comparație în timp cu privire la angajabilitatea în funcție de gen la nivel de master 

(promoția 2021) 
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 Promoția 2021, nivel licență, este similară cu promoția 2020, astfel că aproximativ 3 din 

4 respondenți sunt angajați în domeniul studiilor, cu slabe diferențe în funcție de gen (a se vedea 

Figura 3). 

 

Figura 3. Comparație în timp cu privire la angajabilitatea în domeniul studiilor la nivel licență 

în funcție de gen (promoția 2021) 

 
 La nivel de master, indiferent de gen, 6 din 10 absolvenți sunt angajați în domeniul 

studiilor. Dacă în anii anteriori existau unele diferențieri de gen, fiind fluctuații în timp, în anul 

2021 nu există diferențe de gen în acest sens (a se vedea Figura 4).  

  

Figura 4. Comparație în timp cu privire la angajabilitatea în domeniul studiilor la nivel master 

în funcție de gen (promoția 2021) 
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 La nivel de licență, procentul de persoane angajate este mai mic decât la nivel de master, 

cu un procent sub o treime de angajați comparativ cu aproximativ două treimi la nivel de master. 

Între domenii de studii, domeniul științelor exacte rămâne fruntaș în angajabilitate, cu excepția 

genului feminin la nivel licență, unde științele sociale au un procent puțin mai ridicat, însă nu 

semnificativ (a se vedea Figura 5).  
 

Figura 5. Angajabilitatea în funcție de gen, ciclul și domeniul de studii (promoția 2021) 

 
 

 În domeniul studiilor, angajabilitatea este ușor diferită de statisticile precedente, astfel că 

în domeniul științe exacte avem în toate situațiile investigate un procent mai mare de persoane 

angajate în domeniul studiilor, cu diferența cea mai mare la bărbații absolvenți de licență: 1 din 

2 absolvenți de științe exacte licență lucrează în domeniul studiilor, comparativ cu 16% bărbați 

absolvenți de licență în științe sociale (a se vedea Figura 6).  
  

Figura 6. Angajabilitatea în domeniul studiilor în funcție de gen, ciclul și domeniul de studii 

(promoția 2021) 
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Rezultatele comparative în timp pe cicluri și domenii de studii arată slabe variații, fie pozitive, fie negative. Pentru comparația 

curentă, am inclus datele anuale din 2016 până în 2021. Observăm că există o creștere pentru științele exacte atât la nivel de licență, 

cât și la nivel de master, în schimb la celelalte două domenii observăm mai degrabă o stagnare sau o slabă regresie în ceea ce privește 

angajabilitatea absolvenților indiferent de domeniu (a se vedea Figura 7).  

 

Figura 7. Angajabilitatea absolvenților promoțiilor 2016-2021 în funcție de ciclul și domeniul de studii  
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 Dacă analizăm angajabilitatea în domeniul studiilor, putem observa că există o creștere semnificativă în științele exacte la nivel 
de licență, pe când la nivel de master o ușoară scădere. Pentru științele sociale și umaniste, procentele se păstrează similare cu 
procentele de anul trecut, mai puțin la master pentru științele sociale unde o scădere este prezentă (a se vedea Figura 8).  
 

Figura 8. Angajabilitatea absolvenților promoțiilor 2016-2021 în domeniul studiilor în funcție de ciclul și domeniul de studii  

 
 

 


