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Raportul traseului profesional al absolvenților, promoția anului 2017

Nr. Nr.

II. DATE GENERALE

2.2    Genul

Femenin  161

Masculin  95

2.3    Înainte de a fi admis la învăţămîntul profesional tehnic, ați locuit în Republica Moldova?

Da  213

Nu  43

2.4    Dacă ați locuit în R. Moldova, înainte de a fi admis la învățămîntul profesional tehnic, indicați mediul

Urban  134

Rural  122

2.5    În prezent locuiți

R.Moldova, mediu urban  212

R.Moldova, mediu rural  44

În străinătate  0

 III. STUDII și/sau ÎNCADRARE

3.1    Denumirea documentului de studii

Certificat de absolvire a ciclului de gimnaziu (9 clase)  256

Certificat de studii liceale  8

Diploma de Bacalaureat  256

Certificat de calificare (școala profesională)  2

Diplomă de studii profesionale (colegiu)  256

Diplomă de licență (universitate)  0

Altele  0

3.2
  Cum credeți, care a fost nivelul de dezvoltare a competențelor dvs. la momentul absolvirii instituţiei de
învățământ profesional tehnic?

Foarte scăzut  0

Scăzut  0

Mediu  102

Înalt  125

Foarte înalt  29

3.3    După absolvirea instituţiei de învățământ profesional tehnic

ați accedat la studii  104

v-ați încadrat în câmpul muncii  123

v-ați încadrat în câmpul muncii şi ați accedat la studii  29

3.4
   După absolvirea instituţiei de învăţământ profesional tehnic nu ați urmat alte studii şi nici nu v-ați
încadrat în câmpul muncii din motivul

concediul de îngrijire a copilului  8

înrolat în forțele armate  2

invaliditate  1

meserie/specialitate nesolicitată  1

salariul mic  12

concurență mare  2

lipsa experienței profesionale solicitată de angajator  15

apartenență gen  0

apartenență etnie  0

apartenență religie  0

1



altele  6

Componenta-derivată A

1.    Privind înapoi în timp, ați opta pentru a face studii la instituţia noastră de învăţământ?

Da  200

Nu  14

2.
   Reieşind din experiența dvs., cum credeți, care sunt punctele TARI şi SLABE ale procesului de formare
profesională în instituţia de învăţământ?

  Puncte tari:  

  Crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale 35

  Dezvoltarea lucrului in echipă 42

  Dezvoltarea simțului artistic 25

  Puncte slabe:  

3.    Dacă ați întoarce timpul înapoi, pentru care meserie / specialitate ați fi optat?

meseria /specialitatea aleasă iniţial  212

alta 2

4.
   Precizați studiile pe care le-ați realizat în perioada ulterioară celor finalizate în instituţia de învăţământ
profesional tehnic

formare profesională tehnică secundară (şcoală profesională)  0

formare profesională tehnică postsecundară colegiu  0

universitate  0

alta 0

  Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în activități extracurriculare 60

  Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională,
inclusiv managerială

52

  Crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale 33

  Dezvoltarea lucrului in echipă 39

  Dezvoltarea simțului artistic 82

  Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în activități extracurriculare 39

  Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională,
inclusiv managerială

21

Componenta-derivată B

1.    Primul loc de muncă l-ați avut:

în timpul studiilor la instituția de învățământ profesional tehnic  78

după absolvirea instituției de învățământ profesional tehnic  156

2.    Câte locuri de muncă ați avut până în prezent? Precizați.

1 loc  171

2 locuri 39

3 locuri  24

4 locuri și mai multe 0

3.   Cât timp a durat căutarea primului loc de muncă?

pînă la 1 lună  124

între 1 luna si 6 luni  96

între 6 luni și 1 an  12

4.    De cât timp sunteți angajat la actualul loc de muncă?

pînă la 1 an  208

1 an 26

2 ani  13

3 ani 0

mai mult de 3 ani 0

5.    Primul loc de muncă l-ați găsit prin intermediul:

mass-media  9

agențiilor naţionale/teritoriale de ocupare a forţei de muncă  18

agențiilor private de ocupare a forţei de muncă  5

Mai mult de 1 an  8
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contactului direct cu angajatorul  0

la iniţiativa angajatorului  18

familiei, prietenilor, cunoștințelor  53

instituției de învățământ profesional tehnic  88

Internetului  23

târgului locurilor de muncă  9

propriei afaceri  6

alta (specificați)  0

6.
   În opinia dvs., competențele deținute la momentul absolvirii instituţiei de învăţământ profesional
tehnic v-au sprijinit la momentul debutului profesional în măsură:

Foarte mare  186

Mare  42

Medie  6

Mică  0

Foarte mică  0

7.    În prezent, activați în domeniul în care ați obținut calificarea?

Da  202

Nu  31

8.    Nu sunt angajat conform calificării, deoarece:

nu-mi place munca în meseria/specialitatea aleasă  

nu am competențele necesare pentru a practica în acest domeniu  

nu am făcut faţă concursului de post  

intenționez să mă reprofilez  

nu mă satisface salariul  

nu-mi plac condițiile de muncă  

nu-mi permite sănătatea  

prefer să muncesc în străinătate  

alt motiv  

0

6

0

5

11

0

0

7

0

9.
   Indicați gradul de solicitare a competenţelor la locul dvs. de muncă
actual:

Gândire analitică  

De negociere  

De lucru în condiții de stres  

De coordonare a activităților  

De utilizare eficientă a timpului  

De lucru în echipă  

De utilizare a calculatorului și a internetului  

De a găsi soluții și idei noi  

De a prezenta produse, idei, de a prezenta rapoarte în fața unei audiențe

0 0 6 29 184

0 0 0 12 89

0 0 0 56 116

0 0 0 45 48

0 0 5 39 88

0 0 0 45 125

0 0 2 32 182

0 0 0 25 49

0 0 0 2 26

1 2 3 4 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De a de a scrie rapoarte, documente etc.  0 0 0 25 560

De comunicare într-o limbă străină  0 0 0 56 1280

De antreprenoriat  0 0 0 45 1430

10.
   În ce măsură utilizați la locul dvs. de muncă actual competențele profesionale obţinute în învăţămîntul
profesional tehnic?

Foarte mare  212

Mare  22

Medie  0

Mică  0

Foarte mică  0

11.    După angajare, ați efectuat formare continuă (de calificare / recalificare)?

Da  24

Nu  201

12.   Acticavați în domeniul specialității absolvite?

Da  0
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Nu  0

13.    Ocupați o funcție de conducere?

Da  19

Nu  206

14.    Care a fost venitul dvs. lunar la primul loc de muncă, după absolvire?

Pînă la 2000 lei  0

2001-4000 lei  96

4001-6000 lei  85

Peste 6000 lei  54

15.    Care este venitul dvs. lunar la actualul loc de muncă?

Pînă la 2000 lei  0

2001-4000 lei  96

4001-6000 lei  85

Peste 6000 lei  54

16.    Ce tip de studii, în opinia dvs., ar fi cele mai indicate pentru actualul loc de muncă?

Studii profesional tehnice secundare (şcoală profesională)  0

Studii profesional tehnice postsecundare (colegiu)  230

Studii superioare  4

Cursuri de scurtă durată  0

Fără studii  0

17.    Ce tip de contract de muncă aveți în prezent?

Durată nedeterminată  58

Durată determinată  126

Sînt angajat al propriei mele firme  2

Fără contract de muncă  26

Voluntariat  0

18.    Care este statutul companiei/ organizației la care lucrați?

Instituție de stat  62

Instituție privată  135

Organizaţie non guvernamentală  32

Firma dvs. proprie  2

Altul, specificați  0

19.    Privind înapoi în timp, ați opta pentru a face studii la instituţia noastră de învăţământ?

Da  231

Nu  3

20.
   Reieşind din experiența dvs., cum credeți, care sunt punctele TARI şi SLABE ale procesului de formare
profesională în instituţia de învăţământ?

  Puncte tari:  

  Crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale 79

  Dezvoltarea lucrului in echipă 92

  Dezvoltarea simțului artistic 65

  Puncte slabe:  

  Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în activități extracurriculare 20

  Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională,
inclusiv managerială

0

  Crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale 61

  Dezvoltarea lucrului in echipă 72

  Dezvoltarea simțului artistic 86

  Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în activități extracurriculare 37

  Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională,
inclusiv managerială

0
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