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Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti monitorizează permanent parcursul profesional al 

absolvenţilor săi şi gradul de inserţie al acestora pe piaţa muncii. Anual este elaborat un raport 

privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, care se face public şi se discută la nivelul Consiliilor 

celor două Facultăţi şi a Senatului Universităţii. Universitatea ,,Athenaeum” este preocupată de 

inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor de studii derulate, în vederea îmbunătăţirii 

calităţii şi a diversificării ofertei educaţionale.  

În cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră a fost creată o bază de date cu 

absolvenţii promoţiilor 2013 - 2021 şi traseul profesional al acestora.  

Pentru colectarea datelor privind inserţia absolvenţilor Universităţii ,,Athenaeum” pe piaţa 

muncii sunt folosite: Fişa absolventului precum şi alte modalităţi de a aduna informaţii despre 

inserţia absolvenţilor cum ar fi: interviul telefonic și rețelele de socializare. Datele sunt colectate 

prin intermediul unor chestionare (Fişa absolventului şi Formularul de evidenţă a încadrării 

profesionale a absolventilor), distribuite absolvenţilor la perioade de timp prestabilite, conform 

Procedurii privind monitorizarea traseului profesional al absolvenţilor.  

Acest studiu a fost realizat în luna ianuarie 2022 şi prezintă date referitoare la absolvenţii 

promoţiei 2021 (la 6 luni de la absolvire) precum şi date actualizate ale promoţiilor 2017 - 2020. 

Din datele analizate s-a concluzionat că absolvenţii Universităţii ,,Athenaeum”, promoţiile 2017 – 

2021, au înregistrat un procent ridicat de încadrare în muncă, atât pentru studiile de licenţă, unde 

ponderea celor cu contract de muncă legal, pe posturi corespunzătoare specializării absolvite, a 

variat între 92,6% (pentru promoţia 2017), 92,2% (pentru promoţia 2018), 82,1% (pentru promoţia 

2019), 79,7% (pentru promoţia 2020) şi 73,1% (pentru promoţia 2021), cât şi pentru studiile de 

master unde procentul a variat între 94,3% (pentru promoţia 2017), 94,5% (pentru promoţia 2018), 

88,7% (pentru promoţia 2019)  89,5% (pentru promoţia 2020) şi 81,9% (pentru promoţia 2021).  

Procentele ridicate se justifică şi prin faptul că numeroşi absolvenţi sunt la a doua specializare şi au 

deja un loc de muncă înainte de finalizarea studiilor la această specializare. Situaţia inserţiei 

absolvenţilor Universităţii ,,Athenaeum” este prezentată în Tabelul 1. 
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Tabelul 1. Inserţia absolvenţilor studiilor de licenţă din cadrul 

Universităţii ,,Athenaeum” 

Anul Număr absolvenţi 
Număr absolvenţi 

participanţi la studiu 

Absolventi încadraţi 
corespunzător specializării 

absolvite 
 Licenţă Masterat Licenţă Masterat Licenţă Masterat 

2017 68 35 68 (100%) 35 (100%) 63 (92,6%) 33 (94,3%) 

2018 77 55 77 (100%) 55 (100%) 71 (92,2%) 52 (94,5%) 

2019 84 53 84 (100%) 53 (100%) 69 (82,1%) 47 (88,7%) 

2020 79 38 79 (100%) 38 (100%) 63 (79,7%) 34 (89,5%) 

2021 52 61 52 (100%) 61 (100%) 38 (73,1%) 50 (81,9%) 

 
După cum se observă în tabelul 1, absolvenţii studiilor de licenţă din cadrul Universităţii 

Athenaeum înregistrează procente ridicate de încadrare în muncă, pe posturi corespunzătoare 

specializărilor urmate.  

Astfel, pentru promoţia anului 2021, la 6 luni de la absolvire, peste 73% dintre absolvenţi 

sunt încadraţi cu contract individual de muncă, pe posturi corespunzătoare specializării obţinute la 

absolvire, iar peste 35% dintre absolvenţii studiilor de licenţă s-au înscris pentru a-şi continua 

studiile de masterat în cadrul Universităţii ,,Athenaeum”. 

Pentru promoţia anului 2020, la un an de la absolvire, peste 79% dintre absolvenţi sunt 

încadraţi cu contract individual de muncă, pe posturi corespunzătoare specializării obţinute la 

absolvire, iar peste 30% dintre absolvenţii studiilor de licenţă continuă studiile de masterat în cadrul 

Universităţii ,,Athenaeum”. 

Pentru promoţia anului 2019, la 2 ani de la absolvire, peste 82% dintre absolvenţi sunt 

încadraţi cu contract individual de muncă, pe posturi corespunzătoare specializării obţinute la 

absolvire. 

Absolvenţii promoţiei 2018, la 3 ani de la finalizarea studiilor, sunt încadraţi in proporţie de 

peste 92% cu contract individual de muncă, pe posturi corespunzătoare specializării obţinute la 

absolvire. 

Absolvenţii promoţiei 2017, la 4 ani de la finalizarea studiilor, sunt încadraţi in proporţie de 

peste 92% cu contract individual de muncă, pe posturi corespunzătoare specializării obţinute la 

absolvire. 

Evoluţia inserţiei absolvenţilor studiilor de licenţă din cadrul Universităţii ,,Athenaeum”, 

pentru perioada 2017-2021, este prezentată în figura nr.1. 
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Figura nr. 1 Evoluţia inserţiei absolvenţilor studiilor de licenţă din cadrul  
Universităţii ,,Athenaeum” 

 
 

Absolvenţii studiilor universitare de masterat din cadrul Universităţii ,,Athenaeum”, 

promoţiile 2017-2021 au înregistrat grade ridicate de integrare pe piaţa muncii, în domeniul 

specializării absolvite, care variază de la 94,3% (pentru promoţia 2017) la 89,5% (pentru promoţia 

2020).  

Absolvenţii promoţiei 2021, au înregistrat de asemenea un procent relativ ridicat de 

încadrare în muncă, pentru studiile de master, unde ponderea celor cu contract individual de muncă, 

pe posturi corespunzătoare specializării absolvite a fost de 81,9%.  

Promoția 2017, la cinci ani de la absolvire, înregistrează un grad de inserţie de 94,3%,  

promoţia 2018 la patru ani de la absolvire înregistrează un grad de inserţie de 94,5%, promoţia 2019 

la  doi ani de la absolvire înregistrează un grad de inserţie de 88,7%, promoţia 2020 la un an de la 

absolvire înregistrează un grad de inserție de 89,5%, iar promoția 2021 la  șase luni de la absolvire 

înregistrează un grad de inserţie de 81,9%. 

Evoluţia inserţiei absolvenţilor studiilor de masterat din cadrul Universităţii ,,Athenaeum”, 

pentru perioada 2017-2021, este prezentată în  figura nr. 2. 
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Figura nr. 2 Evoluţia inserţiei absolvenţilor studiilor de masterat din cadrul  
Universităţii ,,Athenaeum” 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 
 

Absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice, studii de licenţă, prezintă un grad de inserţie 

care variază de la 92,7% (pentru promoţia 2017), la 72,3% (pentru promoţia 2020). Absolvenţii 

promoţiei 2021, au înregistrat de asemenea un procent ridicat de încadrare în muncă, pentru studiile 

de licenţă, unde ponderea celor cu contract individual de muncă, pe posturi corespunzătoare 

specializării absolvite a fost de 73,1%. 

Situaţia inserţiei absolvenţilor studiilor de licenţă din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice 

este prezentată în Tabelul 2. 

 
Tabelul 2 Inserţia absolvenţilor studiilor de licenţă 

din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice 
 

Anul 
Număr 

absolvenţi licenţă 
Număr absolvenţi 

contactaţi 
Număr absolvenţi 

încadraţi în domeniu 
2017 55 55 (100%) 51 (92,7%) 
2018 50 50 (100%) 45 (90,0%) 
2019 56 56 (100%) 44 (78,6%) 
2020 47 47 (100%) 34 (72,3%) 
2021 26 26 (100%) 19 (73,1%) 

 
 Evoluţia gradului de inserţie pentru absolvenţii studiilor de licenţă din cadrul Facultăţii de 

Ştiinţe Economice este prezentată în figura nr. 3. 
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Figura nr. 3 Evoluţia gradului de inserţie pentru absolvenţii studiilor de licenţă din  
cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice 

 
 

 În funcţie de specializare, rata de inserţie a absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice 

este prezentată în figura nr. 4. 

 
Figura nr. 4 Evoluţia gradului de inserţie pentru absolvenţii studiilor de licenţă din cadrul  

Facultăţii de Ştiinţe Economice în funcţie de specializarea urmată 
 

 

 

Rata de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii este cea mai ridicată pentru specializarea 

Contabilitate şi Informatică de Gestiune, între 84,2% şi 93,4%. Promoţiile 2017-2020 ale 

specializării înregistrează rate ridicate de inserţie pe piaţa muncii, la doi ani şi respectiv la 1 an de la 
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absolvire. Rata înaltă se justifică şi prin faptul că numeroşi absolvenţi sunt la a doua specializare şi 

au deja un loc de muncă înainte de finalizarea studiilor la această specializare. La 6 luni de la 

absolvire, studenţii promoţiei 2021, au înregistrat de asemenea un procent ridicat de încadrare în 

muncă, unde ponderea celor cu contract individual de muncă, pe posturi corespunzătoare 

specializării absolvite a fost de 84,2%. 

La specializarea Administrarea Afacerilor, se înregistrează rate de inserţie relativ stabile. 

În cazul promoţiei 2017, mai mult de 89% dintre absolvenţi erau încadraţi cu contract individual de 

muncă, pe posturi corespunzătoare specializării obţinute la absolvire iar peste 25% urmau cursurile 

de master din cadrul universităţii. La 6 luni de la absolvire, studenţii promoţiei 2021 prezentau o 

pondere de 76,2% de încadrare în muncă, cu contract individual de muncă, pe posturi 

corespunzătoare specializării absolvite. O parte din absolvenţii promoţiilor analizate sunt angajaţi în 

alte domenii decât cele corespunzătoare specializării absolvite sau urmează cursurile de master ale 

altor universităţi. 

Absolvenţii studiilor de master, din cadrul Facultăţii de Ştiinte Economice, au înregistrat 

un grad de inserţie care variază de la 94,4% (pentru promoţia 2017) la 88,2% (pentru promoţia 

2020).  La 6 luni de la absolvire, studenţii promoţiei 2021, au înregistrat un procent relativ ridicat de 

încadrare în muncă, unde ponderea celor cu contract individual de muncă, pe posturi 

corespunzătoare specializării absolvite a fost de 81,8%. 

 Situaţia inserţiei absolvenţilor studiilor de master din cadrul Facultăţii de Ştiinte Economice 

este prezentată în Tabelul 3. 

 
Tabelul 3 Inserţia absolvenţilor studiilor de master din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice 
 

Anul 
Număr 

absolvenţi masterat 
Număr absolvenţi 

contactaţi 
Număr absolvenţi 

încadraţi în domeniu 
2017 18 18 (100%) 17 (94,4%) 
2018 23 23 (100%) 22 (95,7%) 
2019 15 15 (100%) 13 (86,7%) 
2020 17 17 (100%) 15 (88,2%) 
2021 22 22 (100%) 18 (81,8%) 

 
 Evoluţia gradului de inserţie pentru absolvenţii studiilor de master din cadrul Facultăţii de 

Stiinţe Economice este prezentată în figura nr. 5 
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Figura nr.5 Evoluţia gradului de inserţie pentru absolvenţii studiilor de master  
din cadrul Facultăţii de Stiinţe Economice 

 
 

Ratele de inserţie a absolvenţilor studiilor de masterat specializarea Contabilitate, audit şi 

consultanţă este de peste 80%. Pentru promoţia 2017, la patru ani de la absolvire, 94,4% dintre 

absolvenţi erau deja încadraţi cu contract individual de muncă pe posturi corespunzătoare 

specializării. La 6 luni de la absolvire, studenţii promoţiei 2021, au înregistrat un procent ridicat de 

încadrare în muncă, unde ponderea celor cu individual de muncă, pe posturi corespunzătoare 

specializării absolvite a fost de 81,8%. 

 

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

 
Absolvenţii Facultăţii de Administraţie Publică, studii de licenţă, prezintă un grad de inserţie 

care variază de la 92,3% (pentru promoţia 2017) la 90,6% (pentru promoţia 2020). Absolvenţii 

promoţiei 2021, au înregistrat un procent relativ ridicat de încadrare în muncă, pentru studiile de 

licenţă, unde ponderea celor cu contract individual de muncă, pe posturi corespunzătoare 

specializării absolvite a fost de 73,1% 

Situaţia inserţiei absolvenţilor studiilor de licenţă din cadrul Facultăţii de Administraţie 

Publică este prezentată in Tabelul 4 

Tabelul 4  Situaţia inserţiei absolvenţilor studiilor de licenţă  
din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică 

Anul 
Număr 

absolvenţi licenţă 
Număr absolvenţi 

contactaţi 
Număr absolvenţi 

încadraţi în domeniu 
2017 13 13 (100%) 12 (92,3%) 
2018 27 27 (100%) 26 (96,3%) 
2019 28 28 (100%) 25 (89,3%) 
2020 32 32 (100%) 29 (90,6%) 
2021 26 26 (100%) 19 (73,1%) 

Evoluţia gradului de inserţie pentru absolvenţii studiilor de licentă din cadrul Facultăţii de 

Administraţie Publică este prezentată în figura nr. 7. 
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Figura nr. 7 Evoluţia gradului de inserţie pentru absolvenţii studiilor de licenţă  

din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică 
 

 
 

Absolvenţii studilor de master din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică au 

înregistrat un grad de inserţie care variază de la 94,1% (pentru promoţia 2017) la 90,5% (pentru 

promoţia 2020). Absolvenţii promoţiei 2021, au înregistrat un procent relativ ridicat de încadrare în 

muncă, unde ponderea celor cu contract individual de muncă, pe posturi corespunzătoare 

specializării absolvite a fost de 82,1%. 

Situaţia inserţiei absolvenţilor studiilor de master din cadrul Facultatii de Administraţie 

Publică este prezentată în Tabelul 5. 

 
Tabelul 5  Situaţia inserţiei absolvenţilor studiilor de master din cadrul 

 Facultatii de Administraţie Publică 
 

Anul 
Număr 

absolvenţi master 
Număr absolvenţi 

contactaţi 
Număr absolvenţi 

încadraţi în domeniu 
2017 17 17 (100%) 16 (94,1%) 
2018 32 32 (100%) 30 (93,8%) 
2019 38 38 (100%) 34 (89,5%) 
2020 21 21 (100%) 19 (90,5%) 
2021 39 39 (100%) 32 (82,1%) 

 
 Evoluţia gradului de inserţie pentru absolvenţii studiilor de master din cadrul Facultăţii de 

Administraţie Publică este prezentată în figura nr. 8 
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Figura nr. 8 Evoluţia gradului de inserţie pentru absolvenţii studiilor de master din cadrul 
Facultăţii de Administraţie Publică 

 

 
 
                                                                           
 Concluziile care se desprind din prezentul raport sunt următoarele: 

 Absolvenţii Universităţii ,,Athenaeum” din Bucureşti prezintă procente ridicate şi foarte 

ridicate (peste 73%), în ceea ce privește inserția pe piața muncii atât pentru cei de la studiile de 

licenţă cât şi pentru cei de la studiile de master, precum și pe cele două facultăţi. 

 Se constată un procent de inserţie pe piaţa muncii mai mare pentru absolvenţii programelor de 

master de la cele două facultăţi. Procentul mai mare se justifică şi prin faptul că marea 

majoritate a absolvenţilor aveau deja un loc de muncă înainte de finalizarea studiilor de master. 

 

 

Întocmit, 
Conf.univ.dr. Radu Brînduşa                                                                                                       
                     
                                                                          
 
 

Aprobat în şedinţa Senatului Universitar din data de 09.03.2022. 
 


