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Introducere
Învățământul post-secundar (IPS) este văzut ca un instrument esențial în promovarea mobilității sociale și a
integrării absolvenților pe piața muncii. În contextul românesc, IPS se referă la învățământul postliceal care
este oferit în licee tehnice, în școli postliceale, în colegii non-universitare și de către furnizori acreditați de
Ministerul Muncii. În cadrul acestui raport, IPS și învățământul postliceal sunt termeni echivalenți. IPS atrage
un număr tot mai semniﬁca v de elevi. În 2019, peste 87,000 de elevi au fost înregistrați în cadrul
învățământului post-secundar (INS, 2021a). Ponderea elevilor din cadrul IPS compara v cu alte niveluri de
educație a crescut în ul mul deceniu. Dacă în 2007 exista un elev în cadrul învățământul postliceal și de maiștri
pentru ﬁecare 20 de studenți la licență, în 2019 exista un elev în învățământul postliceal și de maiștri pentru
ﬁecare 4 studenți la licență. De asemenea, a crescut ponderea absolvenților de liceu care devin elevi IPS,
ajungând în prezent la aproxima v 20% (calculele autorilor). Este important de subliniat faptul că peste 50%
din elevii din IPS urmează cursuri postliceale în domeniul de asistent medical. Dată ﬁind plasarea IPS la
joncțiunea dintre învățământul pre-universitar, învățământul superior, și piața muncii, IPS este afectat de
dinamici pice acestor sectoare. Pe lângă aceste dinamici complexe, în România, sectorul IPS a fost caracterizat
nu doar de o serie de schimbări de poli ci publice și legisla ve, ci și de un nivel ridicat de fragmentare și
diferențiere. Recent, IPS a devenit un punct de referință în dezbaterile legate de educație și piața muncii în
România.
De ce este important IPS pentru societatea românească? Un prim mo v important ține de faptul că nivelul de
ansamblu al educației școlare în România este modest și nu are un trend de îmbunătățire. Proporția
persoanelor de 25-34 de ani care au studii terțiare (ISCED 5-8) este cea mai mică din UE, cu valori aproape
neschimbate în ul mul deceniu, și la o distanță în creștere chiar și față de țări europene care nu sunt în UE
(Figura 1). În plus, reprezentanții mediului de afaceri deplâng frecvent calitatea scăzută a deprinderilor și
cunoș nțelor absolvenților școlii româneș . În același mp, nivelul ridicat al cererii de angajați care au studii
postliceale sau universitare în România se reﬂectă în diferența de venituri medii dintre aceș a și restul
angajaților, cea mai mare procentual dintre țările Uniunii Europene (Figura 2). Dezvoltarea IPS ar putea să
contribuie la creșterea nivelului de educație pentru cei care în prezent termină liceul și își încheie studiile. În
același mp, creșterea ﬂexibilității sistemului actual al IPS ar s mula o parte dintre absolvenții acestor
programe să își con nue educația în programe de p universitar. În plus, un IPS performant contribuie la
revenirea în programe educaționale a unor persoane aﬂate deja pe piața muncii. Nu în ul mul rând,
dezvoltarea IPS are potențialul de a crește echitatea educațională prin atragerea de elevi din mediile
dezavantajate.
Fig. 1 Proporția persoanelor de 25-34 de ani care au studii terțiare (ISCED 5-8)
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Fig. 2 Venitul net median pentru populația de 18-63 de ani, pe nivele educaționale, 2019
(PPS per inhabitant)
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Valoarea venitului mediu echivalat disponibil la nivelul Uniunii Europene a fost cu
71% mai mare pentru persoanele cu un nivel înalt de educație.

România are cea mai mare diferență dintre veniturile medii ale persoanelor cu un
nivel scăzut de educație și ale celor cu un nivel înalt de educație, și anume de 3,3
ori mai mare pentru persoanele cu studii superioare.

Sursa: Eurostat: Mean and median income by educational attainment level - EU-SILC survey [ilc_di08]

Cu toate că IPS reprezintă un nivel educațional esențial pentru poli cile de echitate, include un număr
semniﬁca v de elevi, și a fost afectat recent de o serie de dinamici și tranziții majore, în momentul de față nu
există o înțelegere clară despre evoluția și statusul IPS în România. Există lacune semniﬁca ve vizavi de datele
existente și accesibile legate de IPS. Cercetările pe acest subiect la nivel național sunt și ele limitate. O serie de
studii care să mapeze acest nivel de învățământ în România este necesară. Scopul raportului de față este de a
contribui la înțelegerea IPS. Acest studiu își propune să ofere o imagine de ansamblu al IPS, să descrie o serie
de dinamici care afectează IPS, să introducă o analiză a datelor existente, să discute cum arată IPS în alte
contexte internaționale, și să ofere propuneri de reforme și schimbări legisla ve care să promoveze
potențialul IPS de a susține atât mobilitatea socială cât și integrarea IPS cu sistemul de învățământ superior.
Raportul de față este bazat pe o revizuire a literaturii de specialitate și a cadrului legisla v în vigoare, interviuri
cu reprezentați ai unor structuri care reglementează acest nivel și alți stakeholderi, interviuri cu experți
internaționali în domeniul învățământului vocațional și tehnic, și analize secundare descrip ve bazate pe date
disponibile legate de IPS. Pentru a păstra anonimitatea persoanelor intervievate, nu sunt oferite detalii vizavi
de iden tatea sau aﬁlierea acestora. Notabil, vocile elevilor din IPS nu sunt reprezentate în acest raport.
Această abordare metodologică nu și-a propus o analiză exhaus vă a domeniului IPS, ci mai degrabă o
prezentare de ansamblu a sectorului în contextul lacunelor existente legate de înțelegerea acestuia.
În contextul European, există două modele principale de IPS. Unul din modelele mai des întâlnite, și promovate
în cadrul procesului Bologna și a Spațiul European al Învățământului Superior, este Ciclul de Studii Scurte din
cadrul Învățământului Superior (CSS). CSS este de obicei oferit în cadrul ins tuțiilor de învățământ superior și
oferă posibilitatea absolvenților de a-și con nua studiile la nivel de licență. Un alt model este cel al
Învățământului Post-Secundar Terțiar Non-universitar. Dis ncția dintre cele două modele este legată de
aﬁlierea sectorului cu învățământul superior. Primul model a existat în România până în 2004 ﬁind reprezentat
de studiile universitare de scurtă durată. În momentul de față, doar al doilea model este regăsit în România, o
temă discutată mai în detaliu în acest raport.
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IPS are un nivel ridicat de fragmentare și diferențiere din perspec va pul ins tuțiilor care furnizează acest
nivel de educație, compara v cu învățământul pre-universitar și superior. Pe lângă nivelul ridicat de
diferențiere orizontală, România nu are un organism centralizat pentru reglementarea învățământului
vocațional preuniversitar și universitar. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
(CNDIPT) are atribuții principale în cadrul învățământului profesional și tehnic inițial—în principal cu referință
la școlile profesionale și liceele tehnice—cu o prezență mai redusă în domeniul post-secundar și fără atribuții în
domeniul tehnic din învățământul superior. Această prezență mai redusă a CNDIPT în domeniul post-secundar
se datorează cifrei mai reduse de școlarizare în IPS decât în învățământul secundar tehnic și datorită percepției
că IPS are o vizibilitate și relevanță mai redusă. Atât Ministerul Educației cât și Ministerul Muncii împărtășesc
responsabilități pentru IPS. În prezent, nu există o pârghie execu vă națională care să monitorizeze integral IPS
și să faciliteze integrarea ver cală și orizontală a programelor educaționale, ceea ce a contribuit la
subes marea sectorului post-secundar în contextul Românesc.
Provocările sectorului IPS se manifestă și din perspec va plasării acestuia în contextului internațional al
caliﬁcărilor. Compa bilitatea programelor postliceale cu diverse instrumente compara ve internaționale (e.g.
ISCED, Cadrului European al Caliﬁcărilor) este inconsistentă. Aceste provocări sunt legate de inconsistențe
existe la nivel național. În prezent, IPS oferă caliﬁcări la nivelul 5 conform Cadrului European al Caliﬁcărilor
(CEC) (Monitorul Oﬁcial, 2014b), dar acestea nu sunt încadrate în cadrul Registrului Național al Caliﬁcărilor
Profesionale (RNCP)1. Ca excepție, caliﬁcarea de asistent medical generalist este încadrată la nivelul 5 în
Registrul Național al Caliﬁcărilor din Învățământul Superior (RNCIS). Chiar dacă există această inconsistență la
nivelul registrelor naționale ale caliﬁcărilor, comunicări personale ale actorilor decizionali au conﬁrmat că
programele postliceale din România oferă caliﬁcări la nivelul 5. Aceste discrepanțe pot ﬁ interpretate ca o
consecință a fragmentării agenților decizionali care reglementează spațiul IPS, un aspect discutat în mai mare
detaliu în cadrul acestui raport.
Atât elevii care au luat notă de trecere la bacalaureat cât și cei fără bacalaureat pot accesa IPS. Dar la
terminarea IPS, doar elevii care au promovat bacalaureatul sunt eligibili pentru a urma învățământul superior.
As el, pentru o mare parte a elevilor din IPS (cei fără bacalaureat), nu există pârghii de acces la învățământul
superior, indiferent de rezultatele obținute în cadrul IPS sau a experienței dobândite. Facilitarea accesului
elevilor IPS în cadrul învățământului superior reprezintă unul din mecanismele prin care IPS promovează
mobilitatea socială. Flexibilitatea și integrarea căilor de acces la învățământul superior facilitează accesul
acelor persoane care au șanse mai reduse de a urma învățământul superior prin traseele tradiționale, cu
precădere din medii defavorizate, și facilitează formarea con nuă și educarea pe parcursul vieții. Dezbaterile
curente publice legate de IPS, mai ales cele legate de colegiile non-universitare, s-au centrat pe idea ca
bacalaureatul—în varianta lui curentă—reprezintă un instrument imutabil, legi m, și dezirabil de sortare a
elevilor și selectare a studenților pentru universități. Suges ile de consolidare a IPS ca o cale spre studii
superioare s-au lovit de un nivel ridicat de cri că și scep cism. Această linie de argumentare perpetuează o
ierarhie între IPS și învățământul superior care copiază ierarhia actuală dintre învățământul secundar teore c,
pe de o parte, și cel tehnic și profesional, pe de o altă parte—cu consecințe detrimentele pentru promovarea
unei educații inclusive și a mobilității sociale. Acest raport subliniază importanța creării de pârghii de acces
din IPS în învățământul superior și sugerează alterna ve la bacalaureatul din prezent care să promoveze
accesul unei populații mai diverse la învățământul superior—inclusiv la ﬁnalizarea IPS—fără să sacriﬁce
elementele de selecție și evaluare pe care un examen terminal le oferă.
Datele vizavi de învățământul post-secundar sunt fragmentate și inconsistente. Acest aspect a condus la câteva
limitări ale analizelor cuprinse în raport. Mai notabilă este absența vocii elevilor din IPS în acest raport. În
prezent, elevii din învățământul postliceal/post-secundar sunt excluși din sondajele naționale despre
învățământul superior. Nu există instrumente care să replice aceste cercetări în spațiul postliceal. Datele
administra ve existente folosesc diferite deﬁniții si grupări ale IPS și sunt greu accesibile. Date despre forme
diferite de IPS sunt colectate de agenții și organisme diferite. Diferite secțiuni ale raportului subliniază lipsa
datelor pentru calcularea indicatorilor esențiali ai IPS.
1

Vezi h p://www.anc.edu.ro/rncp/
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Chiar dacă IPS este diferențiat din perspec va pului de ins tuții, nu există o diferențiere mare din perspec va
cererii educaționale. Datele existente sugerează că, în prezent, domeniul postliceal este dominat de caliﬁcări
sanitare, cu peste două treimi dintre elevi. Peste jumătate din elevii din învățământul postliceal sunt
înregistrați într-un program de asistent medical generalist.
Spre deosebire de nivelul universitar, majoritatea elevilor din IPS plătesc taxă. În 2020-2021, 42% dintre elevi
din postliceal erau la buget și 58% la taxă. În 2018, peste 29,000 de absolvenți au terminat o școală postliceală
sau de maiștri (INS, 2021c). Este neclar ce procent al absolvenților IPS sunt integrați pe piața muncii din țară și
ce procent emigrează. Există și schimbări dinamice în materie de programele oferite în postliceal, multe
programe ﬁind închise și alte programe ﬁind deschise.
Datele PISA 2018 arată că în România, la vârsta de 15 ani, 2.7% din elevi plănuiesc să urmeze programe
postliceale—a doua cea mai mică valoare între țările par cipante, după Austria. Elevii care plănuiesc să se
înscrie în programe postliceale provin din medii familiale cu un nivel mai scăzut de educație.
Învățământul post-secundar trebuie văzut în contextul mai larg al învățământului profesional și tehnic
secundar în România, a rigidității bacalaureatului, și a scep cismului actorilor principali din învățământul
superior față de dezvoltare unor alterna ve educaționale. Fragmentarea învățământului vocațional este o
provocare comună în domeniul vocațional din alte țări și nu este singulară contextului românesc. Contextul
internațional sugerează importanța dar și limitele nivelului post-secundar de a servi ca o pârghie de integrare a
unei ponderi mai ridicate a populației în educație și pe piața muncii. Dar pentru aceasta, o legătura strânsă cu
piața muncii și abilitatea de a progresa în învățământul superior sunt esențiale.
Acest raport susține o serie de propuneri de poli ci care ar putea consolida IPS și i-ar întări contribuția la
dezvoltarea societății româneș :
(1) Introducerea ciclului de studii scurte în România ar putea ﬁ o oportunitate de consolidare a reformelor
din cadrul învățământului superior.
(2) Una dintre prioritățile de poli ci publice și de echitate pentru IPS este crearea de pârghii ﬂexibile de
acces a absolvenților din IPS în cadrul învățământului superior. În contextul din România, această
provocare poate ﬁ adresată prin reformarea bacalaureatului.
(3) O altă prioritate pentru IPS reprezintă consolidarea căilor de integrare și recunoaștere a studiilor nu
doar din IPS în cadrul învățământului superior, ci și din alte forme de învățământ (e.g. profesională, liceu
tehnic, programe de studii scurte în eventualitate crearea acestora etc.) în IPS. Forme clare și transparente
de recunoaștere și transfer de credite pot facilita învățarea pe parcursul vieții.
(4) Crearea unui organism centralizat pentru a facilita integrarea și consolidarea IPS în România este
oportună. Exemple internaționale sugerează că rolul unei as el de agenții sau consiliu național poate ﬁ
mul -fațetat, de simpliﬁcare a IPS, de creștere a integrării acestuia în cadrul sistemului educațional, și de
consolidare a imaginii publice a IPS.
(5) Susținerea unor dezbateri publice pentru a seta o viziune pentru IPS.
(6) Pentru consolidarea IPS ca o pârghie de mobilitate socială, acordarea de burse sociale în IPS (inclusiv în
ins tuțiile private) este oportună.
(7) Creșterea resurselor umane din IPS poate ﬁ realizată prin dezvoltarea unui sistem de pregă re
didac că adaptat pentru profesorii care vin de pe piața muncii, precum și susținerea ﬁnanciară din partea
statului pentru pregă rea lor.
(8) Comunicare și co-decizie cu reprezentanți ai ﬁrmelor.
(9) Pentru clariﬁcarea statutului IPS, este necesară armonizarea RNCP și a standardelor de pregă re
profesionale cu nivelul de caliﬁcare CEC/CNC 5.
(10) Pentru monitorizarea calității și a impactului IPS este necesară includerea elevilor IPS în sondajele
naționale existente, colectarea de date sta s ce despre elevii din IPS, precum și realizarea sistema că de
evaluări ale programelor IPS de către par cipanți.
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Terminologie relevantă
Una dintre provocările înțelegerii IPS în România este legată de terminologia complexă folosită. Când vorbim
de IPS, vorbim de învățământ postliceal? Sunt incluse școlile de maiștri? Este IPS echivalentul ciclului de studii
scurte regăsit în alte sisteme educaționale europene? Învățământul postliceal este echivalentul
învățământului post-secundar sau al învățământului terțiar non-universitar?
În România, IPS este colocvial cunoscut ca învățământ postliceal. Pe de altă parte, învățământul postliceal are
un nivel ridicat de fragmentare. Învățământul postliceal este oferit de ins tuții de învățământ și furnizori
aﬁliați cu niveluri diferite de educație (secundar, postliceal, universitar, și neaﬁliate cu sistemul educațional
formal), în structuri cu și fără personalitate juridică, de către agenți educaționali reglementați de structuri
ins tuționale diferite (Ministerul Educației sau Ministerul Muncii). As el, IPS sau învățământul postliceal este
oferit în unități de învățământ profesional și tehnic, școli postliceale, colegii non-universitare, școli postliceale
și de maiștri, colegii non-universitare din cadrul ins tuțiilor de învățământ superior, și de către furnizori
acreditați de Ministerul Muncii.
Terminologia folosită cu referință la IPS în agregat variază și ea. De exemplu, școlile postliceale și de maiștri
sunt descrise ca învățământul post-secundar (CEDEFOP, 2019a) sau ca învățământ post-secundar non-terțiar
(Eurydice, 2019; 2020; MEN & ANC, 2018). Împreună, atât școlile postliceale și de maiștri cât și colegiile din
cadrul ins tuțiilor de învățământ superior sunt descrise în diverse documente naționale ca învățământul
terțiar nonuniversitar (Ministerul Educației, n.d.; MECS, 2015a). Alte documente oﬁciale grupează școlile
postliceale și colegiile universitare în categoria mai largă a învățământului terțiar nonuniversitar (postliceal),
inclusiv hotărârile legate de cifrele de școlarizare a învățământul de stat în anul școlar/universitar 2021-2022
(Guvernul României, 2021a). Pentru scopul înțelegerii IPS, aceste variații în terminologie nu sunt foarte u le.
Pentru simplitate, în acest raport, IPS și învățământul postliceal sunt termeni echivalenți. Pentru a prezenta
aspecte legate de complexitatea IPS, învățământul postliceal din cadrul liceelor și a școlilor postliceale este
descris separat pe alocuri de cel oferit în cadrul colegiilor non-universitare.
Două aspecte terminologice merită o atenție mai detaliată: (1) în ce măsură IPS poate ﬁ descris ca ciclu de
studii scurte—o descriere pică Spațiului European al Învățământului Superior— și în ce măsură IPS poate ﬁ
2
descris ca nivelul 5.

Învățământul post-secundar și ciclul de studii scurte în România
Învățământul post-secundar (IPS) și ciclul de studii scurte (CSS) al învățământului terțiar au fost considerate ca
una dintre pârghiile disponibile pentru diversiﬁcarea și creșterea accesului la învățământul superior și postsecundar în contextul masiﬁcării (Cremonini 2010; EACEA, 2020; Kintzer, 1984) în contextul trecerii de la un
sistem de învățământ superior de elită la un sistem de masă sau universal (Trow, 1973). Unele sisteme
educaționale, precum Canada, au ajuns să aibă rate foarte ridicate de educație la nivel de populație prin
consolidarea CSS (vezi secțiunea Exemple Internaționale).
CSS a fost deﬁnit de OECD în 1973 ca nivel ce cuprinde ins tuții care oferă educație 'post-secundară de durată
mai scurtă, cu elemente vocaționale puternice' (OECD, 1973, p. 1). Spre deosebire de IPS, CSS este în mod
2 Nivelul 5 se poate referi la clasiﬁcările ISCED, la Cadrului Național al Caliﬁcărilor, și la Cadrul European al Caliﬁcărilor, sau QF-EHEA. Acest raport
descrie cum se plasează IPS în toate aceste clasiﬁcări. În principal, folosim nivelul 5 cu referință la Cadrul Național al Caliﬁcărilor, care este echivalent cu
Cadrul European al Caliﬁcărilor.
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tradițional legat de învățământul superior. Atât IPS cât și CSS se referă la formele de învățământ urmate după
parcurgerea învățământului secundar și sunt precursoare ale învățământului superior. La nivel European, IPS și
CSS sunt văzute ca și un instrument pentru promovarea învățării pe parcursul vieții și a creșterii legături dintre
oferta educațională și piața muncii (EURASHE, 2021), dar și pentru creșterea mobilității sociale. Relevanța CSS
în țările Bologna este semniﬁca vă. În 2018, 6.8% din studenți în cadrul învățământului terțiar din aceste țări
au fost înrolați în CSS (Eurostat, 2020).
IPS servește un scop adițional în contextul Românesc: oferirea unei alterna ve de educație con nuă sau postsecundară pentru absolvenții învățământului secundar care nu au promovat examenul de bacalaureat,
necesar în momentul de față pentru accesul la învățământul superior. Această caracteris că prezintă o barieră
pentru con nuarea studiilor în mediul universitar pentru absolvenții IPS fără bacalaureat, limitând as el
abilitatea IPS de a promova mobilitatea socială și educarea con nuă în mediul universitar, mai pică CSS.
Legătura limitată dintre IPS și învățământul superior și barierele de acces la învățământul superior după
terminarea IPS reprezintă unul dintre mo vele pentru care România este considerată în rândul statelor care nu
au implementat CSS de diferită publicații care tratează subiectul dintr-o perspec vă comparată (EACEA, 2020;
Kirsch & Beernaert, 2011).
Ca o excepție, Ordonanța de Urgență 144/2008 s pulează că diploma de absolvire de asistent medical
generalist reprezintă 'studii superioare de scurtă durată' (Monitorul Oﬁcial, 2008b, p. 17). Aceasta este și
integrată în baza de date a Comisiei Europene pentru profesiile reglementate (EC, n.d.b). Caliﬁcarea de asistent
medical generalist și alte caliﬁcări pe domeniul sanitar reprezintă două treimi din oferta educațională din IPS în
România, un aspect discutat mai pe larg în acest raport. Cu toate acestea, elevii care nu au luat notă de trecere
la bacalaureat se pot înscrie și pot absolvi programele postliceale de asistent medical generalist, fără a putea
accesa ulterior învățământul superior. Nu avem date care să descrie câți elevi din IPS au obținut bacalaureatul
înainte de a începe aceste programe sau câți încearcă să obțină bacalaureatul și obțin notă de trecere la
bacalaureat în cursul studiilor din IPS.
Alte caracteris ci ale IPS în România aliniază acest sector mai degrabă cu învățământul pre-universitar decât cu
cel universitar. Programele IPS sunt oferite în multe cazuri în cadrul ins tuțiilor de învățământ secundare.
Procesele de asigurare a calității și mecanismele de ﬁnanțare a IPS sunt reglementate de structurile
ins tuționale responsabile de învățământul preuniversitar, aspecte discutate mai pe larg în acest raport.
Pentru absolvenții IPS care au luat notă de trecere la Bacalaureat, nu se cunoaște în ce măsură pot să transfere
creditele obținute în IPS spre programele din învățământului superior (Musset, 2014). Recunoașterea
creditelor este un element esențial al abilității IPS de a promova echitatea și accesul la învățământul superior și
de asigurare a unei căi ﬂexibile de con nuare a educației. De asemenea, cu excepția școlilor de maiștri,
experiența pe piața muncii și experiența informală nu este considerată pentru admiterea în învățământul
postliceal sau recunoscută în cadrul acestuia.3
În ansamblu, datorită barierelor de acces la învățământul superior după terminarea IPS, datorită plasării IPS în
principal în cadrul ins tuțiilor educaționale secundare, și datorită u lizării proceselor de asigurare a calității și
ﬁnanțare pice învățământului pre-universitar, consistent cu literatura internațională comparată, considerăm
că România nu are în prezent CSS. As el, în România, IPS nu este echivalent cu CSS și terminologia CSS nu este
potrivită pentru contextul Românesc. Această descriere se aplică și colegiilor non-universitare, care în
momentul de față au aceeași structură ca alte programe postliceale, chiar dacă sunt oferite în cadrul
universităților.

Nivelul 5 din Cadrului Național al Caliﬁcărilor
Ministerul Educației (n.d), publicațiile CNDIPT, România Educată (2021), și o suită de alte documente
3 În momentul de față, validarea și recunoașterea învățării non-formale și informale este disponibilă până la nivelul 4 CEC/CNC (Eurydice, 2020a).
Modelul acesta nu este în mod necesar a pic în context European (e.g. Letonia recunoaște pana la nivelul 4).
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naționale sugerează că IPS oferă caliﬁcări la nivelul 5, conform Cadrului Național al Caliﬁcărilor (MEN & ANC,
2018). Conform Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), caliﬁcările CEC/CNC la
nivelul 5 includ (1) cer ﬁcatul de absolvire și (2) diploma de absolvire (CNRED, n.d.).
Cadrul European al Caliﬁcărilor (CEC) organizează rezultatele educaționale pe parcursul vieții (cunoaștere,
abilități și competențe) în 8 niveluri. CEC este conceput ca un instrument care facilitează translația între sisteme
educaționale, dar, spre deosebire de Procesul Bologna, nu are ca și scop armonizarea caliﬁcărilor (Comisia
Europeană, 2008). Descriptorii pentru CSS din cadrul Procesului Bologna sunt echivalenți cu nivelul 5 CEC
(Europass, n.d.) și culminează cu o caliﬁcare de 'associate degree' (ECA, n.d.). Cadrul legisla v din România
plasează IPS și el la nivelul 5 CEC, inclusiv prin echivalarea fostelor caliﬁcări la nivelul 3 avansat cu nivelul 5 CEC
(Monitorul Oﬁcial, 2014b).
Nivelul 5 din Cadrul European al Caliﬁcărilor este echivalent cu nivelul 5 conform Cadrului Național al
Caliﬁcărilor (Europass, n.d.). Din perspec vă legisla vă, România a adoptat registrul național al caliﬁcărilor
(RNC) în 2013 (CEDEFOP, 2019b). România a armonizat RNC cu Registrul European al Caliﬁcărilor (REC) în 2018
(CEDEFOP, 2020; Guvernul României, 2018).
În momentul de față, caliﬁcările obținute prin IPS sunt doar parțial codiﬁcate în Cadrul Național al Caliﬁcărilor
(CNC) la nivelul 5, creând discrepanțe între oferta educațională, pe de o parte, și cadrul legisla v și piața muncii
pe de o altă parte. O singură caliﬁcare la nivelul 5—asistent medical generalist—este inclusă în Registrul
5
Național al Caliﬁcărilor Profesionale (RNCP) sau în Registrul Național al Caliﬁcărilor din Învățământul Superior
(RNCIS).6 Comunicări personale cu actori decizionali au conﬁrmat că dincolo de aceste discrepanțe, programele
postliceale din România oferă caliﬁcări la nivelul 5 CEC și că cer ﬁcatele obținute la absolvirea acestor
programe s pulează ca acestea sunt acordate la nivelul 5. Există planuri pentru introducerea caliﬁcărilor la
nivelul 5 CEC în RNCP (comunicare personală).
Conform reglementarilor europene și naționale, caliﬁcările profesionale au la bază un document de standard
de pregă re profesională (Vlăduț, Stoie, & Ghețu, 2020). Acest document precizează ce trebuie să ș e un
absolvent la ﬁnalul unui program educațional și include programul de învățare și rezultatele învățării (MECS,
2015b). Prac c, ﬁecare caliﬁcare din învățământul postliceal ar trebui însoțită de un as el de document.
Standardele de pregă re profesională pentru IPS reﬂectă că aceste programe sunt la nivelul 5 în Cadrul
European at Caliﬁcărilor (CEC). Chiar dacă standardele de pregă re profesională există pentru caliﬁcările la
nivelul 5 CEC, acestea nu sunt ușor accesibile online, precum standardele de pregă re profesională pentru alte
niveluri CEC.7
Conform ar colului 340 a Legii Educației Naționale, Autoritatea Națională a Caliﬁcărilor (ANC) are atribuțiunea
de a elabora, implementa, și actualiza CNC și RNC. Această actualizare se realizează pe baza standardelor de
pregă re profesională, dar standardele de pregă re profesională nu sunt realizate de ANC (comunicare
personală).
As el de discrepanțe legate de înregistrarea educației postliceale la nivelul 5 CNC/CEC în RNCP pot duce la
diﬁcultăți în recunoașterea caliﬁcărilor obținute de elevi pe piața muncii, mai ales în contextul profesiilor
reglementate (ENIC-Naric, n.d.). Clasiﬁcări precum CNC, CEC, RNC, și REC au o relevanță crescută mai ales
pentru înțelegerea și recunoașterea cer ﬁcatelor și diplomelor obținute în context internațional. As el,
caliﬁcările obținute în România pot ﬁ înțelese de ins tuții educaționale și de piața muncii din alte țări. Aceste
instrumente au o relevanță ridicată pentru recunoașterea caliﬁcărilor în EHEA (CEDEFOP, n.d.a; n.d.b).
Clasiﬁcarea Internațională Standard a Educației (ISCED) are o relevanță crescută pentru recunoașterea și
translația cer ﬁcatelor și diplomelor de absolvire dincolo de EHEA.

Învățământul post-secundar în contextul ISCED
Ediția curentă a ISCED (pentru niveluri de educație) a fost adoptat în 2011 în cadrul conferinței generale
4 Iniția va 'Alege-ți drumul' reprezintă un portal de informare despre rutele disponibile în învățământul profesional și tehnic. Vezi
h ps://www.alege drumul.ro/caliﬁcari
5 Vezi h p://www.anc.edu.ro/rncp/
6 Vezi h p://www.anc.edu.ro/registrul-na onal-al-caliﬁcarilor-din-invatamantul-superior-rncis/
7 Vezi de exemplu h p://www.anc.edu.ro/standarde-prega re-profesionala/
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a UNESCO cu scopul de a facilita analiza și comparabilitatea caliﬁcărilor obținute în cadrul sistemelor
educaționale (UNESCO, 2012). ISCED 2011 este urmat de ISCED-F 2013, care reprezintă o clasiﬁcare a
domeniilor educaționale și de training. Domeniile educaționale aferente ISCED-F 2013 sunt înscrise în Registrul
8
Național al Caliﬁcărilor Profesionale (RNCP). CSS este echivalent cu nivelul ISCED 5, iar IPS este echivalent cu
ISCED 4. Atât în 2009 cât și în 2019, școlile postliceale ofereau caliﬁcări ISCED 4 (CEDEFOP, 2009; CEDEFOP,
2019a). Proﬁlul de țară pentru România creat de către Centrul Internațional pentru Învățământul Tehnic și
Vocațional (Interna onal Centre for Technical and Voca onal Educa on and Training, UNEVOC) din cadrul
UNESCO oferă informații vagi vizavi de caliﬁcările obținute la nivelul ICSED 4 în România și nu listează cer ﬁcări
la nivelul 5 ISCED (UNESCO-UNEVOC, 2021). Chiar dacă nivelul 5 ISCED este comparabil cu nivelul 5 CEC
(Autoritatea Națională pentru Caliﬁcări, 2018), nu putem sugera că IPS oferă caliﬁcări la nivel 5 ISCED. De fapt,
IPS oferă caliﬁcări profesionale încadrate la nivelul 4 ISCED (443 și 453) (CEDEFOP, 2015, p. 59). Momentan,
România nu a adoptat ISCED-F (comunicare personală) și este posibil ca adoptarea ISCED să adreseze câteva
dintre discrepanțele existențe în clasiﬁcările IPS.

Cadrul legislativ relevant învățământului post-secundar
Învățământul postliceal este reglementat de Legea educației naționale nr 1/2011, cu modiﬁcările ulterioare
(Parlamentul României, 2018). Colegiile din cadrul ins tuțiilor de învățământ superior acreditate sau colegiile
non-universitare, sunt reglementate prin Ordinul Nr. 4342 din 25 iunie 2015 (MECS, 2015a). Colegiile nonuniversitare sunt 'structuri fără personalitate juridică care pot ﬁ înﬁințate in cadrul ins tuțiilor de învățământ
superior acreditate' (Anexa Metodologie Cadru, Art 1, MECS, 2015a).
Conform cadrului legisla v, colegiile non-universitare și unitățile de învățământ profesional și tehnic care
școlarizează în învățământul postliceal oferă programe similare și sunt reglementate de actori comuni. Atât
colegiile non-universitare cât și școlile postliceale sunt clasiﬁcate ca învățământul terțiar nonuniversitar.
Programele oferite de ambele ins tuții au o durată de 1-3 ani. Absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de
bacalaureat sunt eligibili pentru urmarea ambelor programe. Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar (ARACIP) este responsabilă pentru procesele de evaluare externă cu scopul
asigurării calității atât pentru școlile postliceale cât și pentru colegiile non-universitare. Finanțarea ambelor se
bazează pe 'standardele de cost din învățământul preuniversitar' (Art. 3, alin. 1, MECS, 2015a). Metodologi de
organizare și desfășurare a examenului de cer ﬁcare a caliﬁcării profesionale a absolvenților învățământului
postliceal (Monitorul Oﬁcial, 2014a) este comună pentru toate structurile educaționale cu sau fără
personalitate juridică care oferă această formă de învățământ, incluzând colegiile non-universitare (EACEA,
2021b). As el, conform cadrului legisla v, singura diferență majoră dintre colegiile non-universitare și școlile
postliceale este pul de ins tuție educațională care oferă programele educaționale. Nu există diferențe între
criteriile de admitere la programele educaționale oferite, procesele de asigurare a calității, ﬁnanțarea celor
două puri de IPS, sau diplomele și cer ﬁcările oferite de acestea.
Pe lângă învățământul postliceal formal, caliﬁcări la nivelul 5 pot ﬁ oferite de către furnizori acreditați de către
Ministerul Muncii (comunicare personală). Formarea profesională a adulților se ﬁnalizează printr-un
cer ﬁcate de caliﬁcare sau de absolvire. Asigurarea calității în formarea profesională se bazează pe
metodologiile create de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale (Monitorul Oﬁcial, 2000). Furnizori
acreditați sunt reglementați printr-o serie de ordine ministeriale, precum Ordinul Nr. 353/5202 (Monitorul
Oﬁcial, 2003) ce s pulează metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților. Aceș a
sunt autorizați de comisii de autorizare județene, respec v a Municipiului Bucureș .

Învățământul profesional și tehnic în România
IPS este o componentă a învățământului profesional și tehnic (IPT). IPT cuprinde învățământul profesional,
8

Vezi h p://www.anc.edu.ro/rncp/
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învățământul dual, învățământul liceal tehnologic și învățământul postliceal, toate oferite în cadrul
învățământului preuniversitar (CNDIPT, 2019a). Conform Legii educației naționale, colegiile non-universitare
oferă învățământul postliceal (Art. 44, alin. 3, Parlamentul României, 2018) as el sunt parte a învățământului
profesional și tehnic (Art. 24, alin. 3, Parlamentul României, 2018; CNDIPT, 2019a; CNDIPT, 2015).
Una dintre ins tuțiile principale de reglementare și coordonare a IPT este Centrul Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT). CNDIPT este o ins tuție publică în subordinea Ministerului
Educației înﬁințat în 1998 cu scopul de a crește 'relevanța sistemului de educație și formare profesională
inițială în raport cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel național, regional și local […] în con nuarea
reformei învățământului profesional și tehnic' (Art. 2, Monitorul Oﬁcial, 1998). CNDIPT are mul ple atribuții în
materie de dezvoltare de poli ci și strategii în domeniul IPT, inclusiv în materie de corelare cu evoluțiile pe plan
European, de facilitare a asigurării calității, cer ﬁcare a caliﬁcărilor obținute în IPT, și dezvoltă și
implementează programe de formare profesională a cadrelor didac ce din IPT (CNDIPT, 2017).
Ac vitatea CNDIPT este centrată în principal pe domeniul unităților de învățământ profesional și tehnic.
Această prezență mai redusă a CNDIPT în domeniul post-secundar se datorează cifrei mai reduse de școlarizare
în IPS decât în învățământul secundar tehnic și datorită percepției că IPS are o vizibilitate și relevanță mai
redusă. Ac vitatea principală din spațiul de învățământ postliceal a CNDIPT este centrată pe programele
postliceale oferite în cadrul liceelor tehnice. Momentan, CNDIPT nu are ac vități centrate pe colegiile nonuniversitare (comunicare personală).
În prezent, IPT este văzut în România ca o rută mai puțin pres gioasă aleasă de elevii cu rezultate mai slabe
școlare. Această percepție este susținută de promovabilitatea mai scăzută la bacalaureat pentru elevii din
ﬁliera tehnologică și vocațională decât a absolvenților din ﬁliera teore că (România Educată, 2021). Există un
efort concertat atât în România cât și la nivel internațional de creștere a atrac vității, calității, și relevanței IPT.
Unul dintre proiectele desfășurate cu acest scop este Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020:
Dezvoltarea sistemică a învățământului profesional și tehnic în concordanță cu nevoile de dezvoltare socioeconomică la nivel național, regional și local (EACEA, 2021a).
Datorită relevanței, au fost formulate planuri de expansiune a IPT și a învățământului dual în cadrul sistemului
universitar. Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistemul Dual din România
(ANFPISDR) a avut ca și domeniu de ac vitate organizarea și coordonarea învățământului dual inițial
(ANFPISDR, n.d.). În prezent, ANFPISDR nu mai este în operare (comunicare personală). Chiar dacă Strategia
Națională de Dezvoltare a Formării Profesionale Inițiale în Sistem Dual din România pentru Perioada 20202025 nu a fost aprobată sau asumată printr-un document oﬁcial, unul dintre obiec vele strategice ale acesteia
este 'dezvoltarea învățământului dual atât din punct de vedere transversal prin creșterea numărului de
domenii, de caliﬁcări și a numărului de absolvenți, cât și longitudinal prin adaptarea cadrului legisla v pentru
caliﬁcările de nivel 4 și 5, precum și la nivel universitar' (ANFPISDR, 2020, p. 20).
Învățământul dual (CNDIPT, 2015) oferă programe educaționale care combină pregă rea din cadrul
învățământului profesional și tehnic cu prac că în cadrul mediului de muncă, cu ﬁnanțare duală a elevilor atât
prin burse publice cat și private. Programele sunt oferite în cadrul unui parteneriat între agenți economici și
unitățile de învățământ. În momentul de față, învățământul dual din România oferă caliﬁcări profesionale la
nivelul 3 (ANFPISDR, n.d.). În anul școlar 2019-2020, 175 de unități școlare din 98 de localități au școlarizat
aproape 7,000 elevi în învățământului dual în cadrul a 15 domenii de pregă re profesională, oferind 75 de
caliﬁcări profesionale (ANFPISDR, 2019). Inspirat de modelul german al învățământului vocațional,
învățământul dual reprezintă un exemplu de bună prac că a parteneriatului dintre angajatori și ins tuțiile de
învățământ, dar alte forme de parteneriate între piața muncii și programele educaționale în afara celor
menționate mai sus au posibilitatea de a crește calitatea programelor oferite și a relevanței acestora pentru
piața muncii. As el de modele, în care diferite companii au oferit cursuri de pregă re și formare a cadrelor
didac ce, au susținut baza materială tehnică a programelor educaționale, și au oferit stagii de prac că elevilor
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au funcționat în IPT atât înaintea pandemiei COVID-19 cât și în mpul pandemiei (comunicare personală). Elevii
din învățământul dual primesc burse ﬁnanțate de stat prin programul 'Bursa profesională' (Ministerul
Educației, 2017).
Statutul învățământul postliceal și al colegiilor non-universitare este mai puțin vizibil în cadrul IPT. Pla orma
9
alege-ți drumul , coordonată de către CNDIPT oferă informații comprehensive despre caliﬁcările obținute la
nivelul 5. Informații despre planurile de școlarizare și oferta educațională aferentă învățământul postliceal nu
sunt disponibile. Pla orma nu include detalii despre colegiile non-universitare.
La nivel European, Rețeaua Europeană pentru Asigurarea Calității în Educație și Formarea Profesională
(EQAVET) este un punct de sprijin pentru statele membre în obiec vul de a crește calitatea învățământului
vocațional și profesional. EQAVET (n.d.) include recomandări și modele pentru crearea de alianțe pentru
10
cooperări sectoriale pe consolidarea abilităților și competențelor (alliances for sectoral coopera on for skills),
cu atribuțiuni similare comitetelor sectoriale din România. Grupul Național pentru Asigurarea Calității (GNAC)
este punctul de referință național al rețelei EQAVET. Ac vitățile EQAVET și GNAC nu acoperă explicit
învățământul post-secundar. Similar, Sistemul European de Credit pentru Educație și Formare Profesională
(ECVET) este un instrument ce „permite acumularea și transferul creditelor dobândite prin recunoașterea
rezultatelor învățării in educația și formarea profesională (VET) din Europa” (Vlăduț, Stroie, & Ghețu, 2020, p.
3). Pentru învățământul postliceal, este sugerată u lizarea Sistemul European de Transfer și Acumulare a
Creditelor (ECTS), pic folosit în cadrul învățământului superior (Vlăduț et al., 2019).

Studiu de caz: școlile postliceale cu personalitate juridică
Educația postliceală este oferită atât în cadrul școlilor postliceale cu personalitate juridică, cât și în cadrul
structurilor fără personalitate juridică din cadrul liceelor cu personalitate juridică (România Educată, 2021).
Educația postliceală poate ﬁ oferită și în cadrul colegiilor non-universitare, dar aceste forme ale învățământului
IPS sunt discutate mai în detaliu în secțiunea următoare. Datorită informațiilor limitate și fragmentate despre
programele la nivelul 5 oferite de furnizorii autorizați de Ministerul Muncii, nu discutăm aceste programe în
detaliu în cadrul acestui raport.
Mai pic, învățământul postliceal este oferit în cadrul unităților de învățământ care au clase de liceu tehnologic
(Eurydice, 2019). Conform datelor ARACIP, în 2021 existau peste 400 de unități de învățământ acreditate care
ofereau programe educaționale la nivelul postliceal. Doar o parte dintre acestea erau școli postliceale (ARACIP,
2021). În contextul acesta, informațiile prezentate mai jos despre școlile postliceale oferă o imagine parțială a
ofertei educaționale IPS la nivel postliceal din România.
Fig. 3: Evoluția numărului de școli postliceale și de maiștri 1992-2019
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Conform datelor Ins tutului Național de Sta s că (INS), numărului de școli postliceale a crescut de la 379 în
1992 la 490 în 1996. În 1999 numărul școlilor postliceale a fost de cinci ori mai mic decât în anul precedent.
Conform datelor INS, în prezent numărul de școli postliceale este în ușoară creștere, ajungând la 164 în 2019
(vezi Figura 3).
În 2021, Sistemul Informa c Integrat al Învățământului din România (SIIR) iden ﬁca 210 școli postliceale.
Dintre acestea, pentru 19 (9%) forma de proprietate este publică de interes național și local, iar 191 de școli
postliceale iden ﬁcate sunt private (91%).
Unele școli postliceale reprezintă ﬁliale ale unor organizații care operează la nivel național sau regional.
Exemple includ Fundația Ecologică Green (FEG) care include peste 20 ﬁliale locale de școli postliceale (FEG,
n.d.), rețeaua națională a școlilor postliceale Henri Coandă, cu 27 de locații (Fundația Culturală Henri Coandă,
n.d.), școlile postliceale sanitare Regina Maria, și școlile sanitare postliceale Carol Davila. Aceste rețele
postliceale și învățământul postliceal privat merită să ﬁe abordat în cadrul unor cercetări viitoare.

Studiu de caz: colegiile non-universitare
IPS a avut un număr de evoluții semniﬁca ve în ul mii ani, inclusiv închiderea programelor de ciclu scurt din
cadrul ins tuțiilor de învățământ superior, dezvoltarea rețelelor de școli postliceale private, creșterea rela vă
a numărului de elevi din IPS, compara v cu alte niveluri de educație, și crearea colegiilor non-universitare.
Între aceste evoluții, un aspect a atras disproporționat atenția publicului: crearea colegiilor non-universitare.
Colegiile non-universitare, sau colegiile din cadrul ins tuțiilor de învățământ superior acreditate reprezintă o
dezvoltare recentă în cadrul învățământului post-secundar din România, în forma lor actuală reglementată de
Ordinul Nr. 4342 din 25 iunie 2015 (MECS, 2015a). Dar conceptul de colegii (non)universitare nu este nou în
România.
Chiar dacă nu mai este în vigoare în prezent, legea învățământului nr. 84/1995 s pula că învățământul
universitar era organizat în două forme 'de scurtă durată' și 'de lungă durată'. (Art. 57, Parlamentul României,
1995). În contextul acestei perioade a învățământului Românesc, învățământul superior de scurtă durată era
'organizat în colegii universitare, în cadrul ins tuțiilor de învățământ universitar de lungă durată' (Art. 62,
Parlamentul României, 1995). Admiterea în aceste colegii se făcea pe baza acelorași criterii ca și pentru
învățământul universitar de lungă durată, ambele necesitând diplome de bacalaureat (Art. 59, Parlamentul
României, 1995).
Precum în prezent, legea 84/1995 prevedea că admiterea în învățământul postliceal se putea face cu sau fără
diplomă de bacalaureat (Art. 52, Parlamentul României, 1995). Proﬁlurile disponibile în cadrul învățământului
universitar de studii scurte disponibile au inclus cel tehnic (industrie, arhitectură și construcții, agricultură și
silvicultură), ș ințe poli ce și administra ve, ș ințe economice, ș ințe juridice, medico-farmaceu ce, și
ar s c (INS, 2011a). Aceste colegii universitare au fost lichidate sau au fost reorganizate în studii universitare
de licență prin Legea 288/2004 (Parlamentul României, 2004, art. 16). Diferite instrumente și cadre
metodologice au fost create pentru a se asigura recunoașterea învățării în cadrul colegiilor universitare ca
echivalent cu nivelul de licență (MEC, 2021). Colegiile universitare—care nu mai operează în momentul de
față—au reprezentat o formă concretă de CSS în învățământul românesc.
Conform Ordinul Nr. 4342/2015, noile colegii non-universitare sunt create de universități acreditate ca și
en tăți fără personalitate juridică la hotărârea senatului universității, și conduse de un director desemnat prin
decizia rectorului universitar.
În prezent datele cu privire la colegiile non-universitare sunt limitate. SIIR iden ﬁcă doar 6 colegii non11
universitare iar acestea nu sunt include în rapoartele despre starea învățământului preuniversitar pregă te
anual de către ministerul educației (Ministerul Educației, 2020). De asemenea, colegiile non-universitare nu
11
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pot ﬁ iden ﬁcate în datele oferite de INS. Diferite surse sugerează că există 18 colegii non-universitare
autorizate să opereze provizoriu (Pantazi, 2021) în 12 județe și oferă 123 de programe în 18 domenii de
ac vitate. Cele mai frecvente programe oferite sunt cele în domeniul informa că—18 programe care oferă
caliﬁcarea de analist programator, tehnician de echipamente de calcul, administrator rețele locale de
comunicații, și tehnician infrastructură rețele comunicații—urmat de sănătate și asistență pedagogică, și
12
economic, cu 14 programe ﬁecare (Hotnews, 2021).
Oferta educațională din cadrul colegiilor non-universitare le diferențiază pe acestea de programele postliceale
oferite de liceele tehnice și școlile postliceale. Dacă specializarea de asistent medical generalist predomină în
oferta liceelor tehnice și a școlilor postliceale, programele din domeniul de informa că predomină în oferta
colegiilor non-universitare. O întrebare de cercetare care merită o analiză mai amănunțită este ce ar însemna
implicarea mai ac vă a universităților în spațiul IPS pentru calitatea programelor oferite, pentru relevanța cu
piața muncii, și pentru traiectoria elevilor după terminarea programelor—inclusiv în materie de imigrație.

Finanțarea învățământului post-secundar
Finanțarea învățământului post-secundar public de bază este aceiași ca structura ﬁnanțări din învățământul
preuniversitar. Reglementată prin Legea educației naționale nr 1/2011, cu modiﬁcările ulterioare (Parlamentul
României, 2018), ﬁnanțarea se realizează prin mul plicarea costului standard per elev cu coeﬁcienții speciﬁci
unității școlare (Art. 104, alin., 3, Parlamentul României, 2018). În 2013, costul standard per elev pentru
învățământul postliceal și de maiștri a fost de 2650 lei/elev atât pentru mediul urban cât și pentru cel rural
(Fartușnic, Florian, Iosifescu, & Măntăluță, 2014). În anul 2021, conform Hotărâri nr. 353 din 25 mar e 2021,
costul standard pentru elevii din învățământul postliceal și de maiștri de zi era de 6692 per elev atât pentru
mediul rural cât și pentru mediul urban, indiferent de limba de predare. Pentru predarea în forma de
învățământ seral, costul pe elev era de 4926 pentru învățământul în limba română și de 5518 pentru
învățământul într-o limbă a minorităților naționale. Costul standard pentru școlile postliceale este mai mic
decât cel pentru licee, școli profesionale, și învățământul dual (Guvernul României, 2021b). Ins tuțiile de
învățământ preuniversitare pot beneﬁcia și de ﬁnanțare complementară și suplementară (Eurydice, 2021a).
Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar are responsabilități în stabilirea metodologiei de
calcul a ﬁnanțării învățământului preuniversitar, inclusiv stabilirea coeﬁcienților de ﬁnanțare și a costului
standard pe elev (Hâj, 2017; Ministerul Educației, 2017; Parlamentul României, 2018). Cercetări anterioare au
semnalat diferite provocări și arii care ar putea ﬁ îmbunătățite legate de ﬁnanțarea învățământului
preuniversitar, inclusiv legate de lipsa sincronizări dintre ﬁnanțare și nevoile diferențiate ale școlilor și
ﬁnanțarea inadecvată la nivel de sistem, inclusiv pentru aspecte precum pregă rea profesională a cadrelor
didac ce (Hâj, 2017).
În contrast, ﬁnanțarea învățământului superior se bazează pe mul ple criterii de can tate—inclusiv legate de
numărul de studenți—dar și pe criterii de excelența ins tuțională. Coeﬁcienții de cost folosiți pentru
ﬁnanțarea studenților înmatriculați într-un program de studiu de licență sau masterat sunt diferențiați în
funcție de domeniul fundamental al programului și de ramura de ș ință (CNFIS, 2021).
O altă direcție de cercetare care ar trebui explorată privește susținerea statului pentru programele postliceale
private (sunt acestea eligibile pentru ﬁnanțare, și, dacă da, în ce măsură o primesc), și cea pentru elevii din
categorii socio-economice dezavantajate. Dinamicile ins tuțiilor private și de stat în România sunt complexe
datorită sistemului de bugetare a programelor de stat (Mihut, 2021). Asfel, o analiză viitoare mai amănunțită,
focusată pe IPS, ar ﬁ binevenită.
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Asigurarea calității învățământului post-secundar
Asigurarea calității în educație în România este reglementată prin Legea nr. 87/2006. Aceasta prevede atât
principii și prac ci pentru asigurarea interna și externă a calității în educație (CNDIPT, 2019). Fiecare
organizație furnizoare de educație are responsabilitatea de a înﬁința o comisie pentru evaluarea și asigurarea
calității, cu reprezentanți ai unor stakeholderi ins tuționali diverși. Pentru învățământul postliceal, această
comisie trebuie să includă un reprezentant al elevilor (Art. 11, Alin. 4, Parlamentul României, Legea nr.
87/2006). Acest proces de asigurare a calității are ca și scop dezvoltarea capacității ins tuționale și dezvoltarea
unei culturi ins tuționale de îmbunătățire con nuă a educației.
Cadrul Național de Asigurare a Calității (CNAC) în învățământul profesional și tehnic oferă unităților IPT
informații operaționalizate pentru asigurarea internă a calității pe baza standardelor de acreditare și evaluare,
13
precum și a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru învățământul preuniversitar.
CNAC a fost elaborat pornind de la și este compa bil cu Cadrul European de Referință pentru Asigurarea
Calității în Formarea Profesională (EQARF) (MECTS & CNDIPT, 2011).
Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar (ARACIP) este responsabilă pentru
evaluarea externă a școlilor postliceale și a colegiilor non-universitare. Evaluările IPS realizate de ARACIP sunt
disponibile pe site-ul ARACIP. Începând cu anul școlar 2021-2022, ARACIP va u liza noi standarde de calitate în
scopul evaluării interne și externe a calității. Noile standarde au fost adoptate prin Hotărârea de Guvern Nr.
994/2020 și se referă la trei domenii: (1) capacitate ins tuțională, (2) eﬁcacitate educațională, și (3)
managementul calității (Guvernul României, 2020). În 2021, ARACIP era în procesul de ﬁnalizare a ghidurilor de
aplicare a noilor standarde. Noile standarde includ doi indicatori speciﬁci pentru învățământul liceal,
vocațional și tehnic, învățământul profesional și învățământul postliceal. Aceș indicatori sunt: (1) proiectarea
în echipă a ac vităților de învățare la locul de muncă, de către tutorele de prac că și cadrul didac c
responsabil, cu urmărirea derulării stagiului de pregă re prac că și (2) respectarea condițiilor de aplicabilitate
și u lizarea listei minime de resurse materiale din standardele de pregă re profesională în ac vitățile de
învățare (ARACIP, 2021a). Raport anual asupra calității educației colegiilor non-universitare trebuie publicat pe
site-ul ins tuției de învățământ superior. In 2012, ARACIP a iden ﬁcat supraevaluarea ca o problema a
rapoartelor interne de asigurare a calității în învățământul postliceal (Iosifescu et al., 2012). Este neclar în ce
măsură auto-supraevaluarea ins tuțională ca parte a proceselor interne de asigurare a calității este o
provocare curentă a învățământului postliceal.
În 2018 o anchetă media din Suedia a iden ﬁcat 27 de asistenți medicali care au obținut cer ﬁcate de caliﬁcare
în România și Polonia fără a par cipa la cursurile programelor de asistent medical. Suges a raportării a fost că
aceste programe emit diplome false (SVT Nyheter, 2018). În România, inves gația a iden ﬁcat patru școli,
localizate în Timișoara, Caransebeș, Drobeta Turnu Severin, și în Târgu-Mureș, care au oferit diplome acestor
asistenți medicali fără ca aceș a să par cipe ﬁzic la cursuri (Marica, 2018). Aceste rapoarte au tras semnale de
alarmă în Romania, care a inițiat veriﬁcări ale cazurilor raportate, fără a găsi dovezi care să subtanțieze
validitatea anchetei Suedeze (comunicare personală).
În ceea ce privește evaluarea sa sfacției beneﬁciarilor față de procesele educaționale, în prezent, există
diferite instrumente de cercetare care colectează date despre experiența studenților în învățământul superior
și rezultatele acestora. Sondajul Eurostudent este un instrument de colectare de date și monitorizare a
condițiilor de viață și de studiu ale studenților din 28 de țări Europene, inclusiv România (MEC, Eurostudent,
UEFISCDI, n.d.).
Dezvoltat de UEFISCDI, Ches onarul Național Studențesc colectează date despre nivelul de sa sfacție a
studenților în România (Ches onarul Național Studențesc, n.d.). Studiul național de monitorizare ‚Absolvenții
13

Vezi CNAC în învățământul profesional și tehnic la h p://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/4.8.1.%20Anexa%202.pdf

17

ÎNVĂȚĂMÂNTUL POST-SECUNDAR ÎN ROMÂNIA

DRAFT

și Piața Muncii' a colectat date despre rezultatele pe piața muncii a patru promoții de absolvenți ai
învățământului superior din România (anii 2005 și 2009 în prima etapă a studiului și anii 2006 și 2010 în a doua
etapă a studiului). Aceste instrumente de cercetare oferă informații importante despre experiența și rezultatul
studenților, cu relevanță pentru poli ci ins tuționale și naționale. Până în prezent, elevii sau absolvenții de IPS
nu au fost incluși în aceste cercetări, cu toate că studiile postliceale reprezintă ul mul nivel de studii absolvite
pentru unii absolvenți.
În 2011, 3% din populația stabilă de 10 ani și peste au avut o caliﬁcare postliceală sau de maiștri ca cel mai înalt
nivel de caliﬁcare (INS, 2011). Date despre calitatea programelor IPT, precum și alte aspecte legate de
experiența elevilor, au fost colectate la nivel național de la elevi și cadre didac ce în cadrul IPT în 2017, dar doar
un număr redus de elevi din postliceal au răspuns la ches onarul administrat, ceea ce a dus la eliminarea
răspunsurilor acestora din rezultatele studiului (Iosifescu, Novak, Petrescu, 2018).
Cercetările viitoare pot adresa lacunele curente legate de lipsa vocii elevilor din IPS. Cercetări care să
agregheze datele disponibile legate de calitatea învățământului postliceal, într-un format accesibil, inclusiv din
14
rapoartele ARACIP și din rapoartele interne de asigurare a calității, ar ﬁ binevenite. Cercetări legate de
rezultatele învățării elevilor din postliceal, inclusiv integrarea acestora pe piața muncii, ar oferi informații u le
despre calitatea IPS și despre aspectele care merită îmbunătățite.

Rolul industriei și comitetele sectoriale
Datorită legăturii strânse dintre IPS și piața muncii, industria și angajatorii au un rol important în IPS. Formal,
reprezentați ai industriei sunt implicați ac v în procesul de creare a standardelor de pregă re profesională prin
comitetele sectoriale și ca reprezentanți în cadrul Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social
(CLDPS). Reprezentanți ai industriei sunt și parteneri pentru programele postliceale existente. Conform Legii
559/2004, comitetele sectoriale au rolul de dezvoltare, actualizare, și validare a caliﬁcărilor (Monitorul Oﬁcial,
2004). Acestea validează standardele ocupaționale pentru sectoarele de ac vitate pentru care sunt
responsabile (Eurydice, 2019). Comitetele sectoriale, împreună cu ANC și Ministerul Muncii au
responsabilitatea de a analizează ﬁecare caliﬁcare din nomenclatorul caliﬁcărilor și de a elabora ﬁșa caliﬁcării
în baza căreia se va realiza introducerea caliﬁcării în RNCP (Ministerul Educației Naționale, 2019). Comitetele
sectoriale au și responsabilitatea de a veriﬁca corelarea standardelor ocupaționale cu cerințele introducerii
ocupației aferente în Clasiﬁcarea Ocupațiilor din România (COR) (Ministerul Educației Naționale, 2018).
15
Conform site-ului ANC, momentan 16 comitete sectoriale operează în România.
La nivel local, reprezentanți ai patronatelor și ai organizaților sindicale sunt implicați în ac vitățile CLDPS
16
(Monitorul Oﬁcial, 2015). CLDPS sunt aﬁliate inspectoratelor școlare și au atribuții în domeniul IPT.
Conform metodologiei de elaborare, validare, aprobare, și ges onare a standardelor ocupaționale și a
modelului de standard ocupațional, comitetele sectoriale pot propune modiﬁcări sau completări la nivelul
standardului ocupațional și au responsabilități vizavi de validarea standardelor ocupaționale de proﬁl
(Ministerul Educației Naționale, 2018).
Implicarea industriei este un element important în crearea unui sistem IPS relevant pentru piața muncii și de
calitate (vezi secțiunea despre contextul internațional). Comunicările personale cu diferiți stakeholderi din
România au sugerat că implicarea comitetelor sectoriale și ale industriei în general variază atât între regiuni cât
și între domenii de ac vitate. Atât în alte contexte internaționale cât și în România, nivelul de implicare al
industriei este în compe ție cu alte priorități (e.g. crize economice, evoluții tehnologice, pandemie, contextul
poli c, etc.). Factori culturali și factori legați de cât de simple sunt procesele și procedurile prin care sunt
consultați/implicați reprezentanții industriei pot duce la o implicare mai ac vă sau mai pasivă a acestora
(comunicare personală, expert internațional TVET). Cercetări viitoare ar putea explora cum este percepută
implicarea industriei și cum poate ﬁ îmbunătățită aceasta din perspec va angajatorilor, a reprezentanților
14

Rapoartele interne de asigurare a calității includ date despre indicatori legați de echitate (etnicitate, nivelul de educație al părinților, structura
familială etc.).
15 Vezi h p://www.anc.edu.ro/comitete/
16
Vezi h ps://nou.siphd.ro/f/2020/00000034374.pdf
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comitetelor sectoriale, și ai reprezentanților patronatelor și sindicatelor din CLDPS.
Rolul IPS este și da a încuraja antreprenorialul. As el, elevii curenți au oportunitatea de a se auto-angaja și de a
crea joburi. România are un nivel mai ridicat de reprezentare a femeilor și a nerilor în crearea și
managementul unei noi afaceri, dar poli cile viitoare se pot focusa pe eliminarea diﬁcultăților existente în
crearea de noi afaceri, inclusiv promovarea poli cilor an -corupție (EC & OECD, 2018).
Angajatorii au un interes direct ca forța de muncă să aibă competențele și abilitățile necesare pentru joburile
curente și joburile viitorului dar este posibil ca angajatorii să nu ﬁe dispuși să plătească salariile aferente
caliﬁcărilor mai înalte ale forței de muncă (comunicare personală). As el, piața muncii nu poate ﬁ complet
responsabilă de pârghiile de creștere a calității și relevanței IPS și IPT. Sarcina statului este să creeze mecanisme
prin care calitatea și relevanța IPS include, dar merge dincolo de relevanța acestuia pentru piața muncii
(Bădescu et al., 2016; Bădescu, Mihuț, & Sum, 2018) și contribuie la susținerea unei societăți sustenabile care
valorează cunoașterea, gândirea cri că, e ca profesională, valorile democra ce, incluziunea, și învățarea pe
parcursul vieții. Aceste scopuri și valori sunt consistente cu diferite strategii naționale pentru învățământ (de
17
exemplu, Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015-2020 și Planul Național de Redresare și
18
Rezistență ).

***

17 Vezi h ps://www.edu.ro/sites/default/ﬁles/ﬁsiere%20ar cole/Strategie_inv_ter ar_2015_2020.pdf
18 Vezi h ps://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/06/0c2887df42dd06420c54c1b4304c5edf.pdf
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Cap. II. Ce ne spun datele existente
despre învățământul postliceal?

Date existente legate de diferite componente ale sistemului de învățământ, inclusiv date despre IPS, sunt
publicate de diferite rapoarte naționale. De exemplu, un studiu publicat în 2018 prezintă în detaliu aspecte
legate de calitatea IPT în România și include date sta s ce despre nerii între 15-24 de ani (Iosifescu, Novak, &
Petrescu, 2018). Ministerul Educației publică rapoarte privind starea învățământului preuniversitar din
România, care includ date despre învățământul postliceal. Ul ma ediție, pentru anul 2019-2020, include date
despre numărul de elevi din cadrul învățământului postliceal, rata de cuprindere în cadrul învățământului
postliceal pe vârste și la nivel de sex, rata abandonului școlar și de absolvire, precum și date despre personalul
didac c. Raportul privind starea învățământului preuniversitar u lizează date INS (Ministerul Educației, 2020).
Această secțiune a raportului este centrată pe o serie de indicatori relevanți pentru învățământul postliceal și
u lizează în principal date care provin din SIIR și INS. Date din PISA sunt u lizate pentru a inves ga
caracteris cile elevilor care plănuiesc să urmeze educația postliceală la ﬁnele studiilor secundare.

Evoluția numărului de elevi și absolvenți
Conform INS, numărul de elevi înregistrați în cadrul învățământului postliceal și de maiștri a ajuns la peste
92,000 în 2019, mai mult decât dublul numărului înregistrat în 2006 (vezi Figura 4).

Figura 4: Evoluția numărului de elevi în cadrul învățământului postliceal și de maiștri 1992-2019

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1994

1992
1993

1998

1996
1995

1997

2002

2000
1999

2001

Învățământul postliceal (inclusiv învățământul special)

2006

2004
2003

2005

2010

2008
2007

2009

Învățământul de maiștri

2014

2012
2011

2013

2018

2016
2015

2017

2019

Sursa: INS, preluat din Tempo Online

Datele obținute din SIIIR indică și ele o creștere ușoară a numărului de elevi din postliceal pe durata intervalui
studiat, cu o stagnare în ul mii doi ani. În același mp, a scăzut numărul unităților postliceale cu personalitate
juridică, și a crescut numărul mediu și median al elevilor din ﬁecare program. Merită observat că numărul de
elevi din SIIIR nu coincide cu cel din INS (care este folosit, printre altele, în Raportul privind starea
învățământului preuniversitar din România 2019 – 2020), ﬁind mai mic cu aproxima v 10% la începutul
intervalului studiat și cu 3% la ﬁnal.
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Tabelul 1. Evoluția numărului de unități postliceale cu personalitate juridică (PJ),
a localităților în care sunt acestea, și a numărului de elevi, între 2017 și 2021.
Nr. localități

Nr. unități cu
personalitate
juridică

Nr. elevi
mediană/
unitate cu
personalitate
juridică

Nr. elevi medie
/ unitate cu
personalitate
juridică

Nr. elevi

2017 - 2018

615

189

82590

25

21

2018 - 2019

599

185

84100

30

25

2019 - 2020

565

178

89381

37

28

2020 - 2021

571

186

88397

35

28
Sursa: SIIIR

Numărul de absolvenți ai școlilor postliceale și de maiștri a avut o traiectorie similară cu numărul de elevi care
urmau cursuri postliceale. În 2018, aproape 30,000 de persoane au absolvit învățământul postliceal și de
maiștri, ușor mai scăzut decât în anii precedenți (vezi Figura 5).

Figura 5: Numărul de absolvenți ai școlilor postliceale și de maiștri, 1993-2018
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Notă: Figura a fost generată de către autori

Atât datele INS, cât mai ales cele din SIIIR sugerează că învățământul postliceal are un trend mai favorabil decât
cel al învățământului preuniversitar în ansamblu, care a fost con nuu descendent în ul mul deceniu. Diferența
de trend este notabilă și în comparație cu învățământul liceal, unde scăderea medie anuală a fost de 2% pe
durata perioada 2017-2021. As el, chiar dacă numărul de elevi în cadrul învățământului postliceal și de maiștri
a rămas rela v constant în ul mii ani, proporția elevilor în această formă de învățământ a crescut compara v
cu numărul de studenți înrolați în învățământul superior. Dacă în 2007 exista un elev în învățământul postliceal
și de maiștri pentru ﬁecare 20 de studenți la licență, în 2019 exista un elev în învățământul postliceal și de
maiștri pentru ﬁecare 4 studenți la licență (vezi Figura 6). Acest lucru se datorează declinului demograﬁc care a
dus la o reducere dras că a numărului de elevi din cadrul învățământului preuniversitar și studenți din
universitar (Ministerul Educației, 2020). Atrac vitatea învățământului postliceal și de maiștri se datorează, în
parte, faptului că a crescut numărul de absolvenți de liceu fără diplomă de bacalaureat (MENCS, 2016).
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Figura 6: Evoluția numărului de studenți în cadrul învățământului postliceal
și de maiștri și de licență 1995-2019
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Notă: Figura a fost generată de către autori

Numărul de școli postliceale și de maiștri și numărul de elevi înrolați în IPS a avut o evoluție descendentă între
anii 1950-1990. În 1950, școlile postliceale și de maiștri au înscris un număr mai ridicat de elevi (95,373) decât
învățământul superior (53,007). În 1980, pentru ﬁecare elev într-o scoală profesională sau de maiștri existau 6
studenți înscriși in învățământul superior (Petrescu, Anghelache, Gogu, & Angel, 2018).

Distribuția elevilor între buget și taxă
Majoritatea programelor postliceale sunt cu taxă, și majoritatea elevilor la postliceal sunt la taxă. În 20202021, 42% dintre elevi erau la buget și 58% la taxă. Toate programele care au peste 200 de elevi sunt cu taxă
(vezi Figura 7). O mare parte dintre programele cu mulți elevi sunt ale unor școli private. Toți elevii de postliceal
care sunt în școli private sunt la taxă, iar 10% dintre elevi din total sunt în școli de stat la taxă.
Figura 7: Numărul de elevi în 2017 comparativ cu 2020 pe tip de ﬁnanțare și forme de proprietate
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Notă: Figurile au fost generate de către autori
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Caliﬁcările profesionale și schimbări la nivel de program
Numărul caliﬁcărilor profesionale oferite în cadrul învățământului postliceal a crescut în ul mele decenii. În
2002, existau 101 de caliﬁcări profesionale in Nomenclatorul caliﬁcărilor profesionale care se asigurau prin
învățământul postliceal. În același an, caliﬁcările obținute prin educația postliceală erau clasiﬁcate la nivelul 3
de caliﬁcare (Monitorul Oﬁcial, 2002). In 2012, existau 200 de caliﬁcări profesionale în învățământul postliceal
și de maiștri (CNDIPT, 2017). În prezent, conform cadrului legisla v, școlile postliceale oferă caliﬁcări la nivelul 5
conform Cadrului Național al Caliﬁcărilor (Ministerul Educației, n.d). Conform pla ormei Alege-ți drumul, în
19
2021 existau 203 caliﬁcări profesionale la nivelul 5, grupate în 25 de domenii (calculele autorilor ). O discuție
mai detaliată a discrepanței dintre cadrul legisla v și Registrul Național al Caliﬁcărilor Profesionale este inclusă
în secțiunea Nivelul 5 din Cadrului Național al Caliﬁcărilor.
Mai amănunțit, putem observa ﬂuctuațiile la nivel de program între 2017-2018 și 2020-2021. Datele
următoare din SIIR surprind schimbările pentru acele programe care existau la ambele momente de mp (nu
sunt incluse programele existente la început și programele care s-au închis pe parcurs, și nici cele înﬁințate pe
parcurs). Aceste programe au crescut în medie cu 5.7 elevi, cu o valoare mediană de 3. Media este ridicată întro măsură notabilă de un număr mic de programe care au crescut cu peste 100 elevi. Un program din Bârlad,
specializarea asistent medical generalist, privat, a crescut cu 256 de elevi (vezi Figura 8).
Figura 8: Distribuția programelor în funcție de câți elevi au pierdut sau câștigat între 2017 și 2020
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Dominanța domeniului sanitar
Analiza distribuției pe specializări indică un fapt remarcabil: peste jumătate dintre elevii din prezent sunt
cuprinși în programe de Asistent medical generalist. Însumate, specializările medicale cuprind peste două
treimi din numărul total al elevilor de postliceal (vezi Anexa 1).
Specializările care au avut creșterea cea mai mare a numărului de elevi sunt asistent medical generalist și, la
mare distanță, asistent medical de radiologie și analist programator. Cele cu scăderea cea mai mare sunt tot în
domeniul medical: asistent medical de farmacie, urmată la distanță de asistent medical balneoﬁziokinetoterapie și recuperare (vezi Anexa 2). Totodată, conform Ordinului 4046/2018, domeniul medical
este singurul domeniu de studii în care există posibilitatea legisla vă de echivalare a studiilor posliceale cu
părți din programele de licență (Monitorul Oﬁcial, 2018). Studii viitoare pot inves ga în ce măsură acest Ordin
se aplică.
19 Vezi h ps://www.alege drumul.ro/caliﬁcari
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Migrația asistenților medicali din România în țări din vestul Europei este bine documentată (Balan & Brindusa,
2019). Aceasta a devenit un fenomen mai răspândit după ce România a devenit membră a Uniunii Europene și
diplomele și cer ﬁcările obținute în țară au început să ﬁe recunoscute în străinătate (Rahova, 2011). În prezent
nu există date la nivel național care să arate câți dintre absolvenții de învățământ postliceal sanitar sunt
absorbiți pe piața muncii sanitare autohtone. Anecdo c, percepția este că o mare parte a acestor absolvenți
emigrează (comunicări personale). Unele programe postliceale sanitare folosesc ac v mesaje de recrutare
care evidențiază posibilitatea absolvenților de a lucra în străinătate ca asistenți medicali. Directorul Școlii
Postliceale Sanitare „Grigore Ghica-Vodă” din Iași aﬁrmă într-un interviu din presă din 2020 că anual 50-60 la
sută dintre absolvenții școlii plecau în străinătate imediat după ﬁnalizarea studiilor, dar că în ul mii doi ani de
zile a avut loc o scădere a numărului de absolvenți care aleg să plece în străinătate, iar acest lucru se datorează
creșterii salariilor asistenților medicali din sistemul sanitar din România (Ciubotariu, 2020).
În concluzie, specializările medicale cuprind o parte extrem de importantă a elevilor din postliceal, și sunt în
creștere. O întrebare care merită inves gată este cea absorbției pe piața muncii, precum și cea a intenției de
migrație. Este posibil ca succesul acestor programe să ﬁe în special urmarea unei cereri consistente din alte
țări, caz în care oportunitatea unui sprijin suplimentar din partea statului ar ﬁ discutabilă.
Pentru Asistent medical generalist, specializarea cu cel mai mult succes, 81% dintre elevi sunt in programe
private. Dintre cei care sunt în programe de stat, 60% sunt la buget, iar restul la taxă. As el, 11% dintre toți
elevii sunt la buget. Distribuțiile sunt asemănătoare și pentru celelalte specializări din domeniul medical.
O analiză a programelor care s-au închis pe parcursul celor patru ani indică, o dată în plus, situația aparte a
specializării Asistent medical generalist, cu doar 16% dintre programe ajunse la zero elevi. Un sfert dintre
specializări au avut toate programele ajunse la zero, și doar 20% dintre ele au avut jumătate sau mai mult dintre
programe cu elevi la ﬁnalul intervalului studiat (vezi Anexa 3).
20

Domeniul sanitar ocupă o poziție aparte și prin existența unor reglementări legisla ve care permit obținerea
de cer ﬁcate prin procese de revalorizare, adică prin upgradarea unor diplome obținute anterior, în
combinație cu parcurgerea unor cursuri noi și/sau cer ﬁcarea unor competențe profesionale. Revalorizarea se
aplică și la nivelul învăţământului universitar, întrucât cei care îndeplinesc anumite condiţii legale de acces şi
care susţin examenul de licenţă, dobândesc diplomă de licenţă de asistent medical generalist.

Supraviețuirea și succesul programelor postliceale
Este surprinzător faptul că programele care au elevi la buget au o șansă mai scăzută de supraviețuire pe durata
celor patru ani încluși în analiza anterioară (2017-2018 și 2020-2021) decât cele care sunt la taxă: 40% față de
64%. În cazul specializării cu cel mai mare succes, cea de Asistent medical generalist, programele care au locuri
la buget (deci sunt de stat), au o șansă de supraviețuire apropiată de cele la taxă: 87%, față de 83%. Cel mai
probabil, corelațiile sunt urmarea faptului că programele cu taxă funcționează într-un context mai favorabil
decât cele la buget (în termeni de specializare, locație, posibil și calitatea pregă rii), și reușesc să compenseze
dezavantajul nebugetării.
Analiza datelor din SIIIR, luate împreună cu date din alte surse la nivel de județ, oferă o imagine mai clară
despre factorii determinanți ai succesului programelor postliceale.
As el, există o corelație pozi vă între procentul de elevi la postliceale care pregătesc asistenți medicali din
populația totală a unui județ și procentul de elevi la postliceale în alte domenii din populația totală a unui județ
(vezi Figura 9). Județele care au universități de medicină au o proporție de elevi la postliceale care pregătesc
asistenți medicali peste trendul descris de dreapta de regresie. Cu alte cuvinte, universitățile de medicină par
să ﬁe o resursă pentru învățământul postliceal medical.

20 Ordinul ministrului educației naționale, al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare ș ințiﬁcă și dezvoltare tehnologică și al

ministrului sănătății nr. 4.317/943/2014
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Figura 9: Corelație între procentul de asistenți medicali și în alte domenii per județ
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Datele indică o corelație nega vă între procentul de elevi la postliceale din populația totală a unui județ și
procentul de populație din mediul rural (vezi Figura 10). As el, învățământul postliceal nu pare să contribuie la
reducerea disparităților rural/urban. Un grup de patru județe învecinate din sudul țării au o proporție de elevi
la postliceale mult peste trendul descris de dreapta de regresie. Ar merita inves gat ce explică succesul
postlicealului în aceste județe. În același mp, județul Brașov este mult sub trend.
Figura 10: Corelație între procentul de elevi în IPS și populația rurală per județ
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Datele indică o corelație nega vă între procentul de elevi la postliceale din populația totală a unui județ și
procentul de populație din mediul rural (vezi Figura 10). As el, învățământul postliceal nu pare să contribuie la
reducerea disparităților rural/urban. Un grup de patru județe învecinate din sudul țării au o proporție de elevi
la postliceale mult peste trendul descris de dreapta de regresie. Ar merita inves gat ce explică succesul
postlicealului în aceste județe. În același mp, județul Brașov este mult sub trend.
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Aspirația de a urma învățământul postliceal
România a fost una dintre cele 74 de țări și societăți cuprinse în studiul PISA 2018, iar acest studiu a inclus
întrebări pentru elevii de 15 ani despre nivelul studiilor la care intenționează să se înscrie și pe care
intenționează să le termine. Proporția dintre respondenți care au indicat nivelul postliceal este de 2.7% (137
respondenți, marja de eroare aprox. 0.7%). Figura 11 reprezintă proporțiile celor care au indicat ISCED 4 pentru
ﬁecare dintre țările/societățile cuprinse în studiu, iar România are a doua cea mai mică valoare (după Austria).

Figura 11: Proporțiile de elevi care indică nivelul post-liceal non-universitar (ISCED 4)
drept nivel de absolvire așteptat în țările cuprinse în PISA 2018
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Sursa datelor: PISA 2018 (www.oecd.org/pisa/data/)
Notă: Figura a fost generată de către autori

Este de remarcat discrepanța ridicată dintre proporția celor care aﬁrmă că ar opta pentru nivelul postliceal (23.5%) și cei care devin elevi de postliceal: aproxima v 20% din ﬁecare cohortă. Diferența între aspirațiile
educaționale și școala absolvită se poate datora bacalaureatului (o parte dintre cei care cad examenul rămân
doar cu opțiunea postlicealului pentru con nuarea studiilor) și vizibilității încă reduse în societate a nivelului
postliceal.
Cine sunt elevii din România care optează pentru nivelul postliceal? Figura 12 reprezintă relația dintre scorurile
PISA la ci re și matema că pentru cei care au optat pentru ISCED 4 și pentru ceilalți. Graﬁcul include valorile de
prag dintre nivelul 1 și nivelul 2. Se observă că marea majoritate a elevilor interesați de ISCED 4 au sub nivelul 2
atât la ci re cat si la matema că. Desigur, nu ș m câți dintre aceș a ar urma să ajungă la nivelul 2 până la
ﬁnalizarea liceului.
Analiza sta s că mul variată realizată de autorii acestui raport indică faptul că atât performanța educațională
la 15 ani, cât și nivelul economic și educațional al părinților sunt predictori semniﬁca vi sta s c ai opțiunii
pentru ISCED 4: elevii cu performanțe școlare mai scăzute, care provin din familii mai sărace și cu părinți mai
puțin educați nd să aleagă ISCED 4 mai frecvent decât ceilalți. Din păcate, datele nu cuprind informații despre
localitate de proveniența a elevilor și despre regiunea din care provin.

26

ÎNVĂȚĂMÂNTUL POST-SECUNDAR ÎN ROMÂNIA

DRAFT

Figura 12.: Relația dintre scorurile PISA 2018 la citire și matematică
pentru elevii cei care au optat pentru ISCED4 și pentru ceilalți

Sursa datelor: PISA 2018 (www.oecd.org/pisa/data/)
Notă: Figura a fost generată de către autori

Avem doar informații anecdo ce despre mo vațiile persoanelor de peste 15 ani de a urma programe de
postliceal. Într-un interviu de presă publicat în 2020, directorul Școlii Postliceale Sanitare „Grigore Ghica-Vodă”
din Iași, care are în medie, 500 de absolvenți anual, aﬁrmă că dintre aceș a, 25 la sută sunt persoane care au
terminat studii de licență, master și doctorat la universități din Iași cu alt proﬁl: ”Din cauza faptului că nu au
unde să se angajeze, aleg să se pregătească pentru un domeniu care le oferă o posibilitate rapidă de angajare,
dar și un salariu ofertant. Cel mai vârstnic cursant la școala postliceală are 60 de ani. Am avut un doctor în
ș ință care a absolvit studiile de asistent medical generalist la noi. Totodată, șefa de promoție a anului 2019 era
conferențiar universitar doctor cu specializare în Limba engleză. Este mai avantajos să studiezi o ramură care îți
promite un salariu cel puțin decent și o posibilitate imediată de angajare, decât să ﬁi doctor în marke ng și să
lucrezi la o casă de marcat din supermarket” (Ciubotariu, 2020).
Ca parte a acestui studiu, autorii au intervievat un student masterand în ș ințe sociale la Universitatea BabeșBolyai care este și elev la Școala Postliceală "Mirona" din Reghin, specializarea ”antrenor pentru dans spor v”.
Este plauzibil faptul că proporția elevilor care au bacalaureat și urmăresc o reconversie profesională să ﬁe chiar
mai ridicată în programele postliceale pentru analiș programatori. As el, este posibil ca percepția generală
asupra programelor postliceale că sunt aproape exclusiv pentru elevi care nu au luat bacalaureatul să nu ﬁe
corectă. Faptul că trendul privind numărul de elevi cuprinși în învățământul postliceal nu se corelează cu
scăderea ratei de succes la bacalaureat în 2010 susține această idee. În concluzie, lipsa unor informații
sistema ce privind trecutul educațional și profesional al elevilor limitează serios analizele asupra nivelului
postliceal din România.

Rolul bacalaureatului asupra învățământului post-secundar
Examenul de bacalaureat are un rol major în inﬂuențarea mobilității sociale. Elevii care trec examenul de
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bacalaureat au posibilitatea să urmeze studii universitare, iar cea mai mare parte a lor valoriﬁcă această
posibilitate. În ianuarie 2019, 73.5% din absolvenții de bacalaureat din anul școlar 2017-2018 s-au înscris într-o
universitate românească (Hâj, Țucă, & Alexe-Coteț, 2021). La rândul lor, studiile universitare au un efect notabil
în contextul României: absolvenții de universitate au rate de șomaj mult mai mici, venituri mai mari, și speranța
de viață mai ridicată. Aceste beneﬁcii ale studiilor superioare pentru indivizi sunt consistente cu literatura
internațională (Arnhold & Malee Basset, 2021).
Merită observat că bacalaureatul cons tuie un ﬁltru pentru cei care decid să își con nue studiile după liceu: în
2020, proporția celor promovați a fost de 63% dintre cei înscriși, cea mai mică de după 2014 (probabil și urmare
a contextului COVID). Dacă rata de promovabilitate ține cont de numărul de elevi care termină liceul, indiferent
dacă s-au înscris la bacalaureat sau nu, atunci rata coboară la aproxima v 50%. Dacă raportarea se face la cei
care sunt în țară și au vârsta necesară pentru bacalaureat, proporția coboară și mai mult.21
Dată ﬁind importanța bacalaureatului, este u l să amin m câteva dintre problemele modului de evaluare
folosit în prezent:
a). Valoarea de prag nu are o jus ﬁcare teore că și empirică serioasă. Un absolvent de liceu
trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a promova examenul de bacalaureat: a.
la toate probele susținute elevul trebuie să obțină o notă peste 5 și media tuturor probelor să
ﬁe peste nota 6. Nu este deloc clar de ce au fost alese aceste note. O jus ﬁcare posibilă ar ﬁ
aceea că un elev care nu a a ns valorile de prag are un nivel insuﬁcient pentru a putea urma
studii universitare în condiții bune. Testele PISA, aplicate elevilor de 15 ani, au deﬁnit un as el
de prag, cel al nivelului 2: ”Ci tori la Nivelul 2 pot iden ﬁca idea principală într-un text de
lungime medie. Aceș a pot înțelege relații și să deducă mesajul dintr-o parte a textului când
această informație nu este proeminentă, bazându-se pe inferențe, și/sau când textul include
22
informații irelevante.” Elevii care nu a ng nivelul 2 sunt numiți în spațiul public ”analfabeți
funcțional”, și reprezintă aproxima v 40% dintre elevii români de 15 ani. Nu există însă nici un
studiu care să evalueze suprapunea dintre notele la bacalaureat și scorurile PISA, și nici studii
care să analizeze corespondențele dintre abilități și evaluările realizate de bacalaureat.
b). Subiectele de bacalaureat nu sunt concepute as el încât să permită comparații în mp.
As el, proporția celor care trec acest ﬁltru variază de la un an la altul și datorită modului în care
sunt concepute subiectele, și nu doar datorită variațiilor de performanță ale celor care dau
examenele.
c). Organizarea bacalaureatului a avut probleme serioase de corec tudine de-a lungul
mpului. Cercetarea realizată de Borcan, Lindahl și Mitrut (2017) evaluează aceste probleme,
precum și efectele schimbărilor de poli ci din 2010, când rata de succes s-a redus aproape la
jumătate (Figura 13). Nu este clar însă dacă problemele sunt în con nuare la un nivel redus sau
a avut loc o revenire treptată a lor. As el, creșterea de la 44% din 2012 la 73% în 2017 s-ar putea
datora creșterii calității educației, creșterii corupției, unor subiecte mai ușoare, a unei autoselecții mai severe în rândul celor care au decis să ﬁe examinați pentru bacalaureat, sau altor
23
factori (Figura 14).
d). Bacalaureatul actual creează distorsiuni în procesul de învățare, întrucât duce la alocarea de
resurse disproporționat de mari pentru materiile din care au loc testările.
e). Tipurile de testare care compun bacalaureatul ampliﬁcă diferențele de succes între elevii
din medii socio-economice avantajate față de ceilalți. În mod paradoxal, reducerea corupției la
bacalaureat a ampliﬁcat aceste diferențe (Borcan, Lindahl, Mitrut 2017).
21

Nu putem oferi es mări precise pentru că în absența unui recensământ recent (ul mul este din 2011) nu avem date despre nerii de 18-20 de
ani care sunt în țară.

22 PISA 2018 technical report (PISA 2018 Technical Report - PISA (oecd.org)), traducere în Română de autori a textului ”Readers at Level 2 can

iden fy the main idea in a piece of text of moderate length. They can understand rela onships or construe meaning within a limited part of the
text when the informa on is not prominent by producing basic inferences, and/or when the text(s) include some distrac ng informa on”

23 Dintre alți factori posibili, amin m doi: (1) creșterea nivelului de educație a părinților (unul dintre determinanții puternici ai performanțelor

școlare a elevilor), (2) creșterea performanțelor școlare ale elevilor datorită ieșirii din sistemul școlar românesc a unor neri care au părăsit țara.
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Diferențele apar datorită faptului că subiectele alese s mulează recurgerea la meditatori privați, prac că
foarte larg răspândită în elevilor din clasele ﬁnale de liceu (Pup, 2021), distribuită diferit în funcție de nivelul de
bogăție a familiilor elevilor. 24
Figura 13: Medii ale proporțiilor celor care au trecut bacalaureatul
la nivel de județ
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Figura 14: Rata de promovare la bacalaureat (% dintre candidații prezenți)
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Efectele unor schimbări în examenul de bacalaureat asupra învățământului post-secundar depind atât de
numărul celor care ar urma să treacă noile testări cât și de atributele acestora. Analiza efectelor schimbărilor în
modul de examinare la bacalaureat în 2010 oferă câteva indicii pentru proiecțiile de viitor:
1. Scăderea masivă a numărului de studenți în România, aproape la jumătate pe parcursul a 5-6 ani, a precedat
scăderea ratei de succes la bacalaureat, deci nu a fost un efect al acesteia—așa cum apare uneori menționat în
spațiul public. Acest fapt oferă susținere ideii conform căreia implozia învățământului superior privat a creat
premisele adoptării unor poli ci de reducere a corupției la bacalaureat, și nu invers. Dacă e așa, avem un semn
de alarmă serios privind inﬂuența pe care pot să o aibă furnizorii privați de educație, și care se poate manifesta
la toate nivelele de învățământ, inclusiv cel al nivelului postliceal.
2. Creșterea numărului de elevi cuprinși în învățământul postliceal începe în 2006 și a nge un vârf în 2014.
Trendul nu se corelează nici cu creșterea numărului de studenți din universități (datorat creșterii universităților
private, având o creștere con nuă până în 2007), și nici cu scăderea ratei de succes la bacalaureat în 2010. Acest
fapt nu exclude faptul că bacalaureatul este important pentru decizia de a urma studii postliceale, însă arată că
sunt și alți factori care explică variațiile de trend.
24 Conform datelor din studiul „Meditaţiile în România: sistem educaţional paralel sau complementar?“, realizat în 2020 de Societatea Academică

din România şi Ins tutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES), alături de fundaţia Friedrich Ebert S ung România, unu din trei elevi a
par cipat la meditaţii plă te în anul şcolar 2019-2020, iar cei care nu par cipă la meditații nd să ﬁe care trăiesc în familii mai numeroase, cu
peste 3 copii, în mediul rural, în regiunea Moldova, au cel puțin un părinte cu studii elementare, iar venitul părintelui respondent este sub 1500 lei
pe lună.
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Cap. III. Învățământului post-secundar
în context internațional
Învățământul post-secundar în contextul Bologna și European

Procesul Bologna promovează colaborarea între guvernele a 48 țări pentru a crește nivelul de coerență în
domeniul învățământului superior. Acesta a dus la crearea Spațiul European al Învățământului Superior
(European Higher Educa on Area, EHEA). Ca parte a EHEA, țările semnatare s-au angajat să recunoască mutual
caliﬁcările obținute în alte țări și să implementeze un sistem de asigurare a calității (Comisia Europeană, n.d.).
Cadrul de caliﬁcări EHEA (QF-EHEA) descrie trei cicluri de caliﬁcări, în mare parte alineat cu structura licență
(primul ciclu), masterat (al doilea ciclu), și doctorat (al treilea ciclu) (EHEA, 2005).
Terminologia CSS este prezentă și în Procesul Bologna încă din 2003. CSS a fost adoptat în 2005 ca parte a
Descriptorilor Dublin (EACEA, 2018). Descriptorii Dublin pentru CSS nu se referă în mod speciﬁc la învățământul
vocațional și pot ﬁ aplicați domeniilor academice și profesionale (Leegwater, 2015). CSS a fost inclus în QFEHEA în 2015, ca în 2018 acesta să devină nivel de caliﬁcare de sine stătător iar statele semnatare pot decide
dacă acestea sunt incluse în cadrul național propriu al caliﬁcărilor (EHEA, 2018; EURASHE, 2019). Statutul IPS în
cadrul Procesului Bologna și EHEA este mai puțin clar datorită lipsei aﬁlierii acestuia cu învățământul superior.
Chiar dacă mai puțin proeminent în EHEA, învățământului vocațional și IPS este prioritar la nivel european
datorită legăturii strânse dintre acestea și piața muncii și dezvoltarea economică. Iniția ve precum ﬁnanțarea
din cadrul Erasmus+ pentru Centrele de Excelența Vocațională (CEV), lansată de către Comisia Europeană, își
doresc promovarea colaborării între actorii relevanți din cadrul ecosistemului de inovație atât la nivel național
cât și la nivel internațional (EC, n.d.). CEV sunt concepute ca oferind atât educație vocațională inițială cât și
educație vocațională con nuă, pe parcursul vieții și să promoveze cooperarea internațională ﬁe între CEVs care
operează într-un domeniu speciﬁc similar sau încearcă să dezvolte soluții inovatoare pentru a adresa probleme
comune societale sau tehnologice (EC, 2020). Ca urmare a compe ției de ﬁnanțare CEV lansată în 2019, două
dintre cele șapte proiecte selectate au avut parteneri din România. Partenerii acestor proiecte includ
WorldSkills România, Universitatea din Bucureș , și Liceul Tehnologic Cezar Nicolau, pe lângă agenți economici
(EACEA, 2019). As el de iniția ve nu își doresc doar dezvoltarea IPT, ci și promovarea internaționalizării în acest
domeniu.
O dezvoltare paralelă la nivel European menită să promoveze relevanța învățământului pentru piața muncii și
educarea pe parcursul vieții este crearea de micro-cer ﬁcate. Micro-cer ﬁcatul este o forma de caliﬁcare
obținută în urma parcurgerii unui curs sau modul, pe baza unei evaluări transparente (EC, n.d.c). Microcer ﬁcatele pot ﬁ disponibile în format hibrid, online, sau în persoană. Aceste forme de cer ﬁcare sunt u le
pentru dobândirea de abilitați și cunoș nțe noi targhetate, într-o perioadă de mp mai scurtă decât caliﬁcările
și diplomele tradiționale. As el de cer ﬁcate sunt u le pieței muncii și cursanților și oferă posibilități mai
răspândite și ﬂexibile de învățare pe parcursul vieții. In context European, micro-cer ﬁcatele sunt văzute și ca
mecanisme de adresare a nevoilor societale, cum ar ﬁ revitalizarea economică în urma pandemiei COVID-19 și
tranziția la o economie sustenabilă (EC, n.d.c). U lizarea micro-cer ﬁcatelor are o istorie lungă în alte contexte,
inclusiv SUA, și în anumite domenii de ac vitate specializate (e.g. IT, contabilitate). Chiar dacă microcer ﬁcatele sunt dis ncte de CSS și de învățământul post-secundar, acestea au în comun dorința de a crea
ﬂexibilitate și o legătură mai strânsă între mediul educațional și piața muncii. Ins tuțiile care oferă IPS, pe lângă
ins tuțiile de învățământ superior, ar putea oferi aceste forme de caliﬁcare. O analiza bazată pe contextul
Romanesc sugerează că micro-cer ﬁcarile ar ﬁ u le și de importanță strategică pentru Romania și ca o serie de
stakeholderi naționali, inclusiv ANC, agențiile naționale de asigurare a calității, si Ministerul Educației pot
susține crearea și oferirea de micro-cer ﬁcate (Iucu, Ciolan, Nedelcu, & Car s, 2021).
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Două dintre provocările principale ale IPS în contextul Românesc evidențiate în primele părți ale raportului
sunt nivelul ridicat de fragmentare și barierele de mobilitate educațională la terminarea IPS. Această parte a
raportului va ilustra cum IPS sau CSS (după caz) sunt organizate în alte contexte naționale și va oferi exemple de
poli ci care ar putea adresa provocările sistemului autohton. Pentru acest raport, au fost selectate câteva
exemple de sisteme educaționale diverse, dar diferite de contextul Românesc. Prezentarea acestor sisteme nu
înseamnă că recomandăm propuneri de poli ci care să le emuleze. Acestea ilustrează că provocările întâlnite
în Romania nu sunt neapărat unice în domeniul educației post-secundare și ca adresarea acestor provocări
este în sine un proces complex. Studii viitoare pot compara contextul românesc cu modele de IPS și CSS ale
țărilor vecine sau post-comuniste.

Exemple internaționale
Structurile și purile de IPS sau CSS diferă între țări mai mult decât structurile învățământului superior. Există
unele modele generale de IPS și CSS, cum ar ﬁ cel germanic (vezi Austria, Germania, Elveția, de exemplu), cel
nord-american (SUA și Canada), cel oceanic (vezi Australia). Dar comparațiile între aceste modele și cel
Românesc sunt diﬁcile, nu doar datorită diferențelor legate de IPS, ci și datorită diferențelor legate de istorie și
context economic, social și poli c la nivel național. Diferențe între aceste sisteme educaționale (e.g. calitate,
ﬁnanțare etc.) fac comparațiile și mai complicate. De exemplu, multe dintre sistemele educaționale care sunt
considerate ca modele de bună prac că în IPS, IPT, și CSS (e.g. SUA, Australia, Germania, Austria etc.) sunt state
federale, cu diferențe majore în structurile guvernamentale și regionale care le coordonează.
Modelul germanic al învățământului tehnic este des sugerat ca model de bună prac că datorită legăturii foarte
strânse între piața muncii și sistemul educațional și prezența unui învățământ dual consolidat. Cu toate
acestea, în parte, succesul modelului germanic este bazat pe o sortare mpurie a elevilor pe traiectoria
academică și pe cea tehnică și pe plasarea acestor elevi în ins tuții de învățământ secundare, și mai târziu
terțiare, cu focus academic (universități) sau tehnic (universități de ș ințe aplicate).
Austria reprezintă una dintre țările cu un sistem de educație vocațională integrat și integral sistemului
educațional secundar și terțiar. Similar României, elevii pot intra în învățământul vocațional în anul 9 al
învățământului obligatoriu. Dar Austria reprezintă unul dintre sistemele în care selecția elevilor pe rute
academice și aplicate (sau tracking) se realizează devreme, încă de la vârsta de 10 ani (Eurydice, 2020/2021).
Literatura de specialitate sugerează o legătura foarte strânsă între selectarea mpurie a elevilor și perpetuarea
inegalităților sociale (Brunello & Checchi, 2007). Mai mult, selectarea mpurie nde să aibă efecte nega ve
pentru elevii cu performanțe slabe sau medii, fără a îmbunătăți rezultatele elevilor cu performanțe ridicate
anterior selectării (Piopiunik, 2014). Atât sistemul educațional austriac cat si alte sisteme educaționale care
u lizează modelul germanic sunt des cri cate pentru această caracteris că (Schneeweis & Zweimüller, 2014).
Literatura internațională sugerează că sistemele educaționale cu tracking la vârste mai avansate au un nivel
mai ridicat de egalitate (Van de Wer orst, 2018), inclusiv pe criterii de gen (Pekkarinen, 2008). Efectele
selecției mpurii se mențin chiar dacă există mecanisme ulterioare de ‚corectare' a traseelor educaționale
(Biewen & Thiele, 2020). Atât Austria cât și Germania nu au CSS în sine. În Germania, învățământul vocațional
este consolidat în cadrul învățământului secundar, cu căi de acces directe de a con nua studiile tehnice și
vocaționale în politehnici și universități de ș ințe aplicate, cu câteva reforme recente în domeniul educației
con nue (Eurydice, 2021b). În Austria, ciclul scurt este parte a învățământului terțiar (nivelul 5 ISCED), oferit în
școli și colegii pentru persoanele angajate, colegii industriale (care sunt similare școlilor de maiștri din
România), și alte ins tuții vocaționale și tehnice post-secundare (Eurydice, 2021c). As el, există un nivel
ridicat de fragmentare al IPS și a învățământului vocațional și în modelul germanic.
Similar altor țări, IPS și CSS în Marea Britanie sunt caracterizate de un nivel ridicat de fragmentare, atât
ins tuțională cât și din perspec va cer ﬁcatelor și diplomelor oferite. Marea Britanie are un sector dis nct și
25
paralel învățământului superior care include formele de educație IPS și CSS: Further Educa on (FE),
25

Pentru a nu crea confuzii, termenul nu este tradus în limba Română. Acesta nu este echivalent cu ‚învățământ con nuu'. Alte țări, precum
Irlanda, au acest sistem paralel.
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deși granițele dintre aceste sectoare au devenit tot mai difuze în ul mii ani (comunicare personală). Anglia
26
oferă mul ple cer ﬁcate și diplome la nivelul 4 și 5 ISCED. Cele mai comune cer ﬁcate și diplome sunt higher
na onal cer ﬁcate la nivelul 4 și higher na onal diploma și founda on degree la nivelul 5. Unele programe la
nivelul 5 sunt oferite de universități, ceea ce poate duce la compe ție pentru studenți între acestea și
ins tuțiile de FE (comunicare personală).
Accesul din învățământul profesional și tehnic secundar în cadrul învățământului vocațional și tehnic terțiar
este rela v simplu, cu structuri care recunosc studiile specializate anterioare. De asemenea, există pârghii de
recunoaștere și transfer a creditelor obținute la nivelul 4 și 5 înspre programele de licență oferite de
universitățile din Marea Britanie. Spre deosebire de România, accesul la IPS și CSS (cât și la universități) se
bazează pe o evaluare mai comprehensivă a aplicanților, și admiterea acestora nu depinde într-o măsură
deﬁni vă de o notă la un examen național (excepții ﬁind ins tuțiile superioare de elită). Un sistem centralizat
de admitere este u lizat la nivel național atât pentru universități cât și pentru opțiunile din FE prin pla orma
Universi es and Colleges Admissions Service.27
Spre deosebire de România, populația din FE în Anglia este preponderent adultă. În anul academic 2019/2020,
30.5% din studenții FE au avut între 19-24 de ani și 53.2% au avut între 25-49 de ani (Department of Educa on,
2020a). As el, FE este consolidat ca o formă de învățare con nuă.
Sistemul Britanic este mai ﬂexibil și permite un nivel mai ridicat de mobilitate decât cel întâlnit în România, în
28
ciuda nivelului ridicat de fragmentare. Acest lucru nu este neapărat datorat existenței unei structuri naționale
care să coordoneze și să integreze opțiunile existente (aspect similar modelului germanic). În parte, existența
parteneriatelor între universități și structurile FE facilitează căile ﬂexibile (Parry, Saraswat, & Thompson, 2017).
Recent, Anglia a început reforme pentru a crea căi duale cu progresii mai deﬁni ve academice sau tehnice,
similare sistemului germanic. În Anglia, după completarea examenului General Cer ﬁcate of Secondary
Educa on (GCSE), pic la vârsta de 16 ani, elevii puteau con nua într-o suită de cursuri de 2 ani, ﬁe vocaționale
(e.g. Higher Na onal Cer ﬁcate) ﬁe academice (A-levels). În 2020, Anglia a introdus așa numitul T-levels care
este prezentat ca echivalent al A-levels și este focusat pe abilități și competențe relevante pentru piața muncii
(e.g. contabilitate, construcții, resurse umane, etc.). T-levels sunt parte a unui proces care este în desfășurare în
Angia (și în alte țări) de revizuire și simpliﬁcare a caliﬁcărilor vocaționale și academice existente (Department of
Educa on, 2020b). Aceste reforme pot reprezenta un model de referință în discuțiile despre modiﬁcarea
bacalaureatului.
Similar Marii Britanii, Irlanda are un sector ex ns de Further Educa on, numit Further Educa on and Training
(FET). Recent, Irlanda a demarat un set de reforme de transformare a FET. Ul ma strategie a fost publicată în
2020, cu scopul de a ﬁ implementată până în 2024. Aceasta are trei obiec ve principale: (1) crearea de căi
ﬂexibile și simpliﬁcate de acces la și tranziție în/din FET, (2) a oferi cursanților o experiență academică
consistentă, de calitate, și relevantă pentru piața muncii, și (3) consolidarea iden tății acestui sector la nivel
local și național (SOLAS, 2020). Responsabile pentru aceste obiec ve ambițioase sunt în principal SOLAS și
Comitetele de Educație și Training (Educa on Training Boards sau ETBs). Înﬁințată în 2013, SOLAS este o agenție
a Departmentului pentru Educație Superioară și Con nuă (Department of Further and Higher Educa on—care
încorporează atât învățământul superior cât și FET). Pe lângă ac vitățile de implementare a strategiei 20202024, SOLAS lucrează cu ins tuții responsabile pentru înțelegerea și dezvoltarea de poli ci și proceduri legate
de nevoile pieței muncii, atât curente cât și viitoare, la nivel național și regional (SOLAS, n.d.). Similar Marii
Britanii, căile de acces din FET către învățământul superior în Irlanda au fost susținute de parteneriate
ins tuționale. Dar exemplul Irlandei arată că poate exista fragmentare și în ceea ce privește căile de acces din
IPS în învățământul superior. O revizuire a căilor de acces existente din FET în învățământul superior în Irlanda a
descoperit peste 1,000 de căi de acces (Department of Educa on and Skills, 2020). Unul din rolurile SOLAS este
de a simpliﬁca aceste căi. Exemplul Irlandei este mai relevant contextului românesc în parte datorită faptului că
ambele țări au un sistem centralizat de guvernare. As el, SOLAS poate deveni un punct de referință în discuțiile
despre cum ar putea ﬁ coordonat IPS mai eﬁcient în România.
26 Vezi h ps://www.gov.uk/what-diﬀerent-qualiﬁca on-levels-mean/list-of-qualiﬁca on-levels pentru o listă completă a caliﬁcărilor și diplomelor
disponibile.
27Vezi h ps://www.ucas.com/
28Vezi un exemplu de cum pot ﬁ tranferate creditele din FE (și nu numai) în cadrul studiilor universitare aici h ps://www.open.ac.uk/study/credittransfer/
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În modelul nord-american, CSS este oferit în principal în cadrul colegiilor (colegii comunitare în SUA și colegii în
Canada). Acestea sunt parte integrală a învățământului superior, cu pârghii de acces și transfer a creditelor
obținute în cadrul învățământului superior. În mod pic, colegiile oferă așa numitele caliﬁcări de associates
degrees, dar recent unele colegii au început să ofere diplome de licență în ambele țări. Atât în Canada cât și în
SUA există multe modele de colegii, diferite structuri coordonatoare, și diferite criterii de acces, în mare parte
datorită structuri federale ale celor două țări. Notabil pentru acest raport este prezența sistemului de major și
minor, sau specializare principală și specializare secundară, în cadrul studiilor universitare. Chiar dacă modelul
de 'minor' nu reprezintă o formă de CSS, acesta ar putea ﬁ dezvoltat în România (Bădescu et al., 2018) ca o
modalitate de creare a studiilor scurte în universități.
Ontario, Canada a creat în 2011 o agenție similară SOLAS din Irlanda, denumită Ontario Council on Ar cula on
and Transfer (ONCAT). ONCAT are scopul de a facilita mobilitatea și transferul între colegii, universități, și
ins tutele indigene (Indigenous Ins tutes). ONCAT are și un rol important de conectare a diferiților
stakeholderi regionali, prin grupuri regionale, și găzduirea de evenimente publice relevante misiunii acesteia
(ONCAT, n.d.). Dezbateri legate de ﬂexibilitatea transferului creditelor sunt obiectul poli cilor educaționale și în
Canada și în SUA. În Canada, susținut de o serie de documente cadru despre cum pot ﬁ luate decizii despre căile
de acces (Lennon et al., 2016; Wheelahan et al., 2016), Ontario a standardizat transferul creditelor între toate
colegiile și universitățile publice și a creat o pla ormă pentru a facilita iden ﬁcarea căilor de transfer a
29
creditelor pentru studenți. Canada este unul dintre puținele sisteme educaționale din lume unde peste 60%
din populația peste 25 de ani a terminat cel puțin o formă de învățământ post-secundară (Banca Mondială,
n.d.).30 Succesul Canadei este în mare parte datorat numărului ridicat de par cipanți în IPS, în cadrul colegiilor.
În SUA, California are o pla ormă similară care oferă informații despre căile de acces și de transfer de credite
obținute în cadrul unui colegiu comunitar public la o universitate publică din California.30 În parte datorită creării
de căi ﬂexibile de acces între diferite ins tuții și niveluri de învățământ, California a fost des numit unul dintre
cele mai de succes sistem de învățământ terțiar din lume (Douglass, 2000).
Australia a stabilit între 1992-1996 un sistem de învățământ vocațional național. Înainte de această perioadă,
ﬁecare teritoriu din Australia a avut sistemul propriu de învățământ vocațional (Noonan, 2016). Finanțarea
acestui sistem provine atât de la guvernul național cât și de la ﬁecare teritoriu. O caracteris că importantă a
modelului Australian este nivelul ridicat de implicare a industriei în cadrul învățământului vocațional. Cu toate
acestea, implicarea industriei variază și este des subsumată altor priorități ale acesteia. Similar cu modelul din
alte țări discutate, există căi clare de progres între programe vocaționale din învățământul secundar către
programele tehnice și vocaționale în învățământul terțiar, cu pârghii dezvoltate de transfer al creditelor.
Pârghiile de transfer a creditelor din învățământul vocațional în cel superior variază între universități. În
anumite situații, posibilitatea de transfer este foarte puternică, dar este mai puțin dezvoltată la ins tuțiile de
elită (comunicare personală). Australia este în procesul de a consolida structurile responsabile de învățământul
vocațional și tehnic, dar în prezent acestea sunt fragmentate. În cazul Australiei, nivelul ridicat de fragmentare a
structurilor de reglementare a început să aibă consecințe asupra nivelului de implicare a industriei; cu cât
sistemul educațional este mai complex, cu atât mai puțin interesată este industria de a se implica (comunicare
personală).
În concluzie, atât în Marea Britanie, Canada, și SUA, legătura dintre învățământul post-secundar și cel
universitar este facilitată prin ins tuții de învățământ superior care oferă ambele niveluri de educație și creează
pârghii funcționale de transfer (inclusiv de credite) pentru studenți (comunicări personale). Evidențe pentru
acest model au fost iden ﬁcate și în România, în cadrul universităților care au incorporate colegii nonuniversitare (comunicare personală).
Exemplele de mai sus sugerează că diﬁcultățile legate de fragmentarea IPS nu sunt unice României, și pot
persista și în sisteme des menționate ca exemple de bună prac că. Dar aceste sisteme oferă exemple de poli ci
care ar putea facilita ﬂexibilitatea căilor de acces și de recunoaștere a învățării din IPS pentru a consolida
potențialul acestuia de creștere a mobilității sociale. Spre deosebire de România, unde accesul la învățământul
29Mai multe informații despre această pla ormă sunt disponibile la h ps://www.ontariocolleges.ca/en/apply/transfer-credits. Pla orma în sine
30 este accesibilă la h ps://www.ontransfer.ca
În 2017, doar 17.7% din populația de peste 25 de ani a României a completat o formă de educație post-secundară (Banca Mondială, n.d.)
31Pla orma este disponibilă la h ps://assist.org/
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superior se realizează printr-o singură cale (absolvirea bacalaureatul), în sistemele analizate există rute de
acces ﬂexibile sau diverse din IPS în cadrul învățământului superior. Facilitarea mobilității sociale și a con nuării
parcursului educațional în învățământului superior se realizează nu doar prin facilitarea accesului prin mul ple
puncte de acces, dar și prin echivalarea unei părți a studiilor din IPS în cadrul învățământului superior. Această
echivalare se realizează ﬁe prin recunoașterea învățării anterioare sau prin recunoașterea și transferul
creditelor dobândite în IPS. As el de pârghii de acces și transfer de credite ar putea ﬁ implementate și în
România.

***
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Cap. IV.Propuneri de politici
și schimbări legislative
Acest raport are scopul de a contribui la înțelegerea IPS în România dar, după cum sugerăm în introducere, o
serie de studii vizavi IPS sunt necesare. Multe aspecte esențiale înțelegerii IPS (e.g. rolul inspectoratelor școlare,
aspecte curriculare, vocea elevilor etc.) nu sunt incluse în acest raport. Alte aspecte esențiale ale IPS sunt
discutate la un nivel generic (e.g. programele la nivelul 5 oferite de furnizorii acreditați de Ministerul Muncii,
ﬁnanțarea IPS; diferențe între învățământul public și privat în IPS etc.). As el, există ample oportunități de
dezvoltare a unor studii ulterioare complementare acestui raport.
Cu toate acestea, raportul oferă o imagine de ansamblu a IPS bazat pe o analiză a cadrului legisla v, discuții cu
stakeholderi naționali și experți internaționali, o revizuire a literaturii de specialitate, și o serie de analize
empirice pe date existente. Cumula v, acest raport oferă o bază anali că pentru o serie de propuneri de poli ci
publice și schimbări legisla ve pentru sectorul IPS.

Dezvoltarea ciclului de studii scurte al învățământului terțiar prin dezvoltarea
specializărilor de licență de tip secundar
Dezvoltarea ciclului de studii scurte al învățământului terțiar ar avea câteva avantaje clare, susținute de
rezultatele incluse în acest raport și de interviurile cu angajatori. As el, ar facilita dezvoltarea de programe
universitare mai ﬂexibile și mai ușor de adaptat nevoilor angajatorilor, ar crește proporția studenților care
reușesc să își ﬁnalizeze studiile, și ar s mula apariția unor traiectorii educaționale mai complexe și pe toată
durata vieții.
Reglementările actuale includ referiri la dublele specializări, însă acestea se referă la recunoașterea situației în
care un student obține un număr mai mare de credite decât cel necesar pentru obținerea unei licențe, și nu
prevăd cazurile în care numărul ar ﬁ mai mic decât cel minim din prezent. As el, în OUG nr. 96 din 8 decembrie
2016, Ar colul Ar colul 1 (6) aﬁrmă că ”Senatul universitar poate înﬁinţa duble specializări, formate prin
alăturarea a două programe de studiu acreditate existente, incluse în Nomenclatorul domeniilor şi
specializărilor/programelor de studii universitare şi structura ins tuţiilor de învăţământ superior." De
asemenea, este inclusă precizarea că ”studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins între
minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, respec v între minimum
240 şi maximum 300 de credite, în cazul dublei specializări, şi se ﬁnalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC.”
Cadrului legal actual facilitează dublele specializări și considerăm că această direcție ar reprezenta o

oportunitate de testare a fezabilității și interesului pieței muncii pentru modelul CSS. As el,
recomandarea noastră este următoarea:
R1. Propunem dezvoltarea ciclului de studii scurte al învățământului terțiar prin construcția
unui sistem hibrid între modelul american de “minor“ și modelul Bologna, în care principiile
stabilite în Declarația Bologna, de durată a specializărilor și de armonizare a învățământului
superior sunt respectate, dar în care sunt oferite studenților serii de cursuri în domenii
secundare, similar organizării studiilor în cadrul conceptului de “minor”. Modelul hibrid are
următoarele componente:
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1. Universitățile crează pachete de cursuri pe modelul “minor”, care în contextul românesc pot ﬁ
denumite specializări secundare. Specializările secundare cumulează un conținut condensat al cursurilor
oferite adițional studiilor de licență existente. Acest pachet de cursuri poate ﬁ creat urmând modelul
modulului pedagogic.
2. Aceste cursuri vor reprezenta în mare măsură, o selecție a cursurilor deja existente în pachetele de
predare, deci nu necesită neapărat un efort de predare mai ridicat.
3. Pentru a mo va universitățile în a crea o structură ﬂexibilă pentru studenți în care specializările
secundare devin o prac că curentă, Statul alocă ﬁnanțări suplimentare pentru studenții care urmează o
specializare secundară. Acastă ﬁnanțare suplimentară poate ﬁ ajustată la numărul de credite necesare în
completarea unei specializări secundare.
4. Cursurile parcurse într-o specializare de licență pe care un student dorește să o abandoneze pot ﬁ
restructurate, cu anumite limite legate de conținut și număr de credite într-o specializare secundară, ce
poate ﬁ recunoscută în forma unui cer ﬁcat de absolvire de studii scurte (CSS).
5. Modelul este ﬂexibil, permițând absolvenților de CSS să redevină studenți și să își completeze studiile
pentru nivelul de licență standard.

Revizuirea modului de organizare a bacalaureatului și a utilizării rezultatelor
pentru admiterea în învățământul post-secundar (IPS)
În momentul de față, în contextul românesc, una dintre barierele principale pentru accesul la învățământul
superior este condiția de absolvire a bacalaureatului. Această condiție afectează progresia educațională a
elevilor din IPS. Un mecanism de evaluare mai eﬁcient și care să reﬂecte abilitățile și conținuturile
educaționale ale elevilor din diferite traiectorii educaționale este necesar în România. De aceia propunem un
număr de schimbări pentru bacalaureat. Eventualele schimbări ale bacalaureatului ar putea să urmeze una
dintre următoarele două direcții, sau o combinație între ele:
1. Notarea bacalaureatului să ﬁe realizată pe o scală diferită de cea din prezent, iar valoarea de prag 5 să
ﬁe eliminată sau înlocuită cu valori de prag cu semniﬁcații clare și fundamentate empiric. As el, este
dezirabil ca punctajul obținut să indice poziția într-un ranking al celor testați în anul respec v (de
exemplu, un anumit scor indică plasarea între primii 45%), să permită comparații între ani diferiți, și să
ofere informații cât mai clare despre abilitățile și cunoș nțele celui testat. Dintre testele internaționale
care ar putea ﬁ folosite ca model pentru notare amin m aici testele SAT din Statele Unite și CSAT din
Coreea de Sud.
2. Schimbarea conținutului și a modalității de testare. Una dintre ideile discutate în spațiul public, inclusiv
în rândul poli cienilor cu atenție pentru aspectele educaționale, este aceea de a înlocui total sau parțial
bacalaureatul cu o testare p PISA. PISA este de departe cel mai vizibil instrument internațional de
es mare a calității învățării. Acesta își propune să realizeze evaluarea pregă rii elevilor de 15 ani pentru
viața adultă într-un mod care este independent de curricula școlară națională, precum și de contextul
cultural al ﬁecărei societăți (OECD, 2000).32 Un alt studiu educațional care permite comparații între țări,
care include România, și care are o abordare parțial diferită față de PISA este TIMSS (Trends in
Interna onal Mathema cs and Science Study). TIMSS es mează rezultate la matema că și ș ințe pentru
elevi de clasa a patra și a opta, și, în mp ce cunoș nțele de matema că testate de PISA sunt puse în
contexte cât mai apropiate de viața reală, problemele din TIMSS sunt mai apropiate de cele întâlnite în
programele școlare ale țărilor par cipante. Chiar dacă au abordări diferite, sunt remarcabile corelațiile
dintre rezultatele celor două testări la nivel de țară, de aproxima v 0.9, fapt care contribuie la validarea
ambelor testări (concurrent validity).
32 PISA a fost dezvoltat și lansat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) în 2000, iar de atunci datele au fost culese o
dată la ﬁecare trei ani, folosind instrumente care permit nu doar comparații între țări, ci și în mp. PISA este un studiu care de la o ediție la alta și-a
ex ns aria de cuprindere, numărul de sisteme educaționale incluse crescând de la 43 la 79 la ul ma culegere de date, în 2018.
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R2. Recomandăm o combinație între cele două direcții descrise, urmând ca cel puțin în primii
ani elevii să poată alege între cele două puri de evaluări.
Un examen de bacalaureat cu conținut și modalitate de testare diferite în sensul descris anterior ar avea un
potențial mai ridicat de a oferi informații u le pentru procesul de învățământ ulterior liceului. As el, ar ﬁ u l ca
pregă rea școlară să țină cont de nivelele de literație ale elevilor în domeniile care sunt relevante ﬁecărui
program IPS (ex. ci re, matema că, digital).

R3. Recomandăm ca admiterea pentru învățământul post-secundar (IPS) și pentru ciclul de
33
studii scurte (CSS) în eventualitatea creării acestuia să ﬁe condiționată de testarea la
bacalaureat, as el:
1. Pentru învățământul post-secundar, să nu existe o condiție generală de prag minim pentru admitere, însă
elevii care sunt sub un anumit prag (ﬁxat as el încât să exprime un nivel minim de literație) să urmeze un
curs remedial (de recuperare) cu accent pe literație. În acest moment, o mare parte dintre elevii din
învățământul post-secundar nu au trecut examenul de bacalaureat, iar programele post-secundare nu sunt
obligate să țină cont de măsura în care elevii lor au deﬁcite educaționale. În situația actuală, elevii cu grad de
literație foarte scăzut au șanse mici să beneﬁcieze de pe urma unor cursuri noi, iar cursurile la care par cipă
pierd din calitate, cu efecte pentru toți par cipanții.
2. Pentru ciclul de studii scurte al învățământului terțiar (CSS), în eventualitatea introducerii acestuia, va
exista o condiție de prag minim, care exprimă un nivel minim de literație, sub care un elev/student ar avea
diﬁcultăți majore să urmeze cursuri de nivel CSS.

Flexibilizare crescută prin creșterea posibilităților de recunoaștere de cursuri sau
între programe absolvite (proceduri de recunoaștere a învățării anterioare).
Programele educaționale la nivel postliceal și universitar au unele cursuri comune, și un sistem diﬁcil și limitat
de recunoaștere a lor atunci când apar suprapuneri. În același mp, viitoarele programe scurte sau cele care ar
oferi micro-cer ﬁcate pot ﬁ complementare programelor de învățământ postliceal, sau într-o relație de
sinergie/susținere reciprocă cu acestea. As el, obținerea unor micro-cer ﬁcate, completate cu cursuri
postliceale și (eventual) experiență profesională, ar putea ﬁ echivalate cu absolvirea unor programe postliceale.
În același mp, perspec va obținerii unei diplome postliceale poate s mula elevii să urmeze programe scurte.
Aceste prac ci sunt consistente cu modelele internaționale discutate în acest raport.

R4. Recomandăm dezvoltarea unor mecanisme de recunoaștere a învățării anterioare pentru
recunoașterea cursurilor absolvite. Acestea ar trebui să permită recunoașterea:
1. între programele IPS,
2. între micro-cer ﬁcate, IPS, și CSS, atunci când va ﬁ cazul
3. între IPS și nivelul de licență
De asemenea, acordarea de cer ﬁcări ar trebui să includă și aspecte ce țin de experiența profesională a
cursanților. Interviurile realizate de noi cu angajatori din domenii dinamice și cu un ritm rapid de perimare a
cunoș ințelor cerute angajaților, precum IT&C, indică convingerea larg răspândită că educația formală de p
postliceal sau universitar poate să facă față schimbării rapide doar prin includerea și/sau recunoașterea unor
componente mai consistente de prac că profesională la locul de muncă. În acest context, mecanismul
revalorizării aplicat în învățământul postliceal sanitar cons tuie un precedent important care ar trebui analizat
și ex ns.
33În cadrul acestor recomandări, ne referim la CSS în contextul unei potențiale introduceri a acestuia, după modelul recomandat în secțiunea
'Dezvoltarea ciclului de studii scurte al învățământului terțiar prin dezvoltarea specializărilor de licență de p secundar’
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R5. Recomandăm dezvoltarea unor mecanisme prin care experiența profesională a elevilor și
studenților să ﬁe evaluată și valorizată pentru obținerea de cer ﬁcări profesionale (proceduri
pentru recunoașterea învățării în contexte nonformale).
Crearea unei agenții sau a unui consiliu național focusat pe învățământul
vocațional
În prezent, România nu are o agenție sau un consiliu responsabil integral pentru învățământul profesional și
tehnic din cadrul învățământului secundar și terțiar. Acest lucru înseamnă că nu există o singură ins tuție în
România care să aibă o viziune de ansamblu asupra IPS și a dinamicilor pice acestuia. Organismul cu sarcini
apropiate este CNDIPT, care în prezent nu are responsabilități clare pentru colegiile non-universitare și o
implicare mai redusă în spațiul postliceal (comunicare personală).
Este posibil ca alte discrepanțe din IPS (e.g. codiﬁcarea parțială a caliﬁcărilor obținute prin IPS în CNC) să ﬁe mai
ușor rezolvate în prezența unei agenții sau consiliu responsabil de IPS. SOLAS (Irlanda) și ONCAT (Ontario,
Canada) pot servi ca un punct de referință pentru crearea unei as el de agenții.
R6. Recomandăm crearea unei agenții sau al unui consiliu național dedicat învățământului vocațional. Sarcinile
acestei agenții pot să includă
1. Crearea de căi ﬂexibile de acces și progres din IPT în alte forme de învățământ,
2. Crearea de metodologii și monitorizarea proceselor de recunoaștere a învățării/creditelor din IPS în alte
forme de învățământ și invers,
3. Crearea de pla orme de transparen zare a căilor de acces și de recunoaștere disponibile diferiților
stakeholderi,
4. Consolidarea legăturilor și parteneriatelor din IPS, învățământ superior, și reprezentanți ai industriei,
5. Creșterea vizibilității IPS,
6. Centralizarea de date legate de IPS,
7. Coordonarea de studii relevante IPS,
8. Dezvoltarea și revizuirea viziunii asupra scopurilor și rolului IPS în contextul național.

Susținerea unor dezbateri publice care să informeze viziunea pentru IPS
Un aspect important de poli că publică în domeniu IPS este legat de setarea de obiec ve și scopuri clare pentru
întregul sistem. O viziune asupra rolului IPS și a manierei în care acesta servește diferite priorități naționale este
necesară în contextul Românesc. În contrast cu istoria recentă a IPS, în care dinamici legate de dependențele de
cale și de cerere a pieței au setat cursul acestuia, sunt necesare o serie de poli ci ac ve, derivate dintr-o viziune
mai largă pentru IPS. Este IPS parte a poli cilor de promovare a echității și mobilității sociale? Este IPS parte a
soluției de creștere a nivelului populației cu studii post-secundare? Care este rolul IPS în cadrul învățării con nue
și pe parcursul vieții? În ce măsură ar trebui IPS dezvoltat pentru a răspunde nevoilor pieței muncii naționale?
Cum este alineat IPS cu poli cile economice și de inovație ale țării? Considerăm că aceste dezbateri sunt
esențiale în orice efort de reformare a IPS și că setarea unei viziuni pentru acest sector poate seta cursul
învățământului terțiar în România pentru mai multe generații.
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Schimbări în modul de bugetare a IPS
În prezent, o parte dintre programele de succes din IPS nu sunt bugetate, ﬁind organizate de școli private. Acest
lucru limitează accesul din partea unor categorii dezavantajate de elevi la pregă rea pentru profesii care au
succes pe piața muncii.
De asemenea, ﬁnanțarea programelor IPS nu ține cont de costurile de pregă re sau de importanța
specializărilor pentru societate, ci se realizează prin alocarea de locuri bugetate. Acest p de ﬁnanțare
conduce la variații mari de ﬁnanțare de la un an la altul, și descurajează inves țiile în calitatea programelor.
În plus, modul de alocare de locuri bugetate ar trebui să țină cont mai mult de proiecții de dezvoltare pe
termen mediu și nu doar pe termen scurt.

R7. Recomandăm ca mecanismul de ﬁnanțare a învățământului postliceal să includă
următoarele aspecte:
1. Revizuirea modului de alocare de locuri bugetate as el încât să țină cont de planurile de dezvoltare la
nivel regional și național pe termen scurt, mediu și lung.
2. Acordarea de burse sociale pentru elevii/studenții care urmează programe organizate de școli private.
3. Formula de ﬁnanțare prin locuri bugetate să ﬁe înlocuită printr-o formulă care atenuează ﬂuctuațiile
anuale. O soluție posibilă este aplicarea unei formule care ține cont de numărul de elevi înscriși pe
parcursul a mai multor ani, cu ponderi care descresc pe măsură ce anul considerat este mai îndepărtat. În
plus, formula de ﬁnanțare ar trebui să țină cont de costurile necesare pregă rii (mai mari în cazul în care
specializarea necesită laboratoare, u laje, consumabile, etc.), precum și de importanța specializărilor
pentru societate.

Creșterea calității resursei umane din învățământul post-secundar
În prezent, specialiș i angajați ai unor operatori economici, interesați să desfășoare ac vități didac ce în
unitățile de învățământ profesional (inclusiv cel dual) şi tehnic sunt obligați să urmeze modulului de formare
psihopedagogică/masteratului didac c. As el, legislația în vigoare (Legea 1/2011, art. 238; OMEC 5991/2020,
art. 3, alin. (2)) prevede, pentru exercitarea profesiunii didac ce, obliga vitatea absolvirii ﬁe a cursurilor unui
master didac c, ﬁe a modulului de formare psihopedagogică. În același mp, sunt vizibile în spațiul public luări
de poziție ale unor operatori economici implicaţi în sprijinirea învăţământului profesional (inclusiv cel dual) şi
tehnic, care doresc să ofere specialiş , angajaţi proprii, care să desfășoare şi ac vitate didac că în şcoli, însă
cer și eliminarea obliga vității, pentru aceș specialiș , de a absolvi un curs de formare
psihopedagogică/master didac c, sau introducerea unui aviz special, după modelul avizului de cult.
Ținând cont de contextul în care sistemul de pregă re didac că este puțin adaptat pentru specialiș i din ﬁrme
care doresc să devină profesori, precum și de faptul că deﬁcitul de profesori bine pregă ți în IPS este însemnat,
recomandarea noastră este următoarea:

R8. Propunem dezvoltarea unui sistem de pregă re didac că adaptat pentru profesorii care
vin de pe piața muncii, precum și susținere ﬁnanciară din partea statului pentru pregă rea
lor. Propunem și permiterea angajării de prac cieni care să predea în IPS materiile de
specialitate care nu fac parte din trunchiul comun.
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Întărirea mecanismelor de comunicare și co-decizie cu reprezentanți ai
angajatorilor
Implicarea industriei este un element important pentru dezvoltarea unui sistem IPS de calitate, după cum am
arătat în modele internaționale incluse în acest raport. În același mp, mecanismul prin care industria este
reprezentată prin comitete sectoriale și ale industriei are câteva limitări importante. As el, implicarea acestor
comitete nde să ﬁe redusă și preponderent reac vă. În același mp, cele 16 comitete sectoriale acoperă întro măsură incompletă piața muncii din România. Sectorul IT&C, cu cea mai rapidă dezvoltare în ul mii ani, si cu
o contribuție 7% din PIB, nu este reprezentat.

R9. Recomandăm analiza mecanismelor de comunicare și co-decizie dintre IPS și
reprezentanții angajatorilor pentru iden ﬁcarea unor soluții pentru întărirea acestor
mecanisme.
Armonizarea RNCP și a standardelor de pregătire profesionale cu nivelul de
caliﬁcare CEC/CNC 5
În momentul de față, caliﬁcările obținute prin IPS sunt doar parțial codiﬁcată în CNC la nivelul 5, creând
discrepanțe între oferta educațională, pe de o parte, și cadrul legisla v și piața muncii pe de o altă parte. O
singură caliﬁcare la nivelul 5—asistent medical generalist—este inclusă în RNCP.

R10. Pentru clariﬁcarea statutului IPS, este necesară armonizarea RNCP și a standardelor de
pregă re profesionale cu nivelul de caliﬁcare CEC/CNC 5.
Colectarea de date despre sector
În prezent, datele legate de IPS sunt fragmentate, u lizează deﬁniții diferite, și nu oferă posibilitatea de a
desfășura analize detaliate despre acest sector. Pentru a informa poli ci publice, este necesar ca datele
existente să ﬁe centralizate și armonizate. Unde sunt disponibile—atât date la nivel individual cât și la nivel
agregat—acestea ar trebui făcute disponibile pentru analiză cercetătorilor și altor stakeholderi.
În prezent, există diferite instrumente de cercetare care colectează date despre experiența studenților în
învățământul superior și rezultatele acestora (e.g. Sondajul Eurostudent; Ches onarul Național Studențesc).
Aceste instrumente de cercetare oferă informații importante despre experiența și rezultatul studenților, cu
relevanță pentru poli ci ins tuționale și naționale. Până în prezent, elevii sau absolvenții de IPS nu au fost
incluși în aceste cercetări, cu toate că studiile postliceale reprezintă ul mul nivel de studii absolvite pentru unii
absolvenți.
R11. Pentru monitorizarea calității și pentru evaluarea impactului social al IPS este necesară
1. Includerea elevilor IPS în sondajele naționale existente, inclusiv în cadrul sondajelor dedicate studenților.
2. Colectarea de date sta s ce despre elevi care includ informații despre trecutul lor educațional (ex. dacă au
bacalaureat sau nu, ce alte programe de p IPS sau universitar au mai absolvit), precum și despre proﬁlul lor
socio-economic (ex. sex, vârstă, mediu de rezidență).
3. Realizarea sistema că de evaluări ale programelor IPS de către par cipanți.
4. Unde datele sunt disponibile, acestea ar trebui făcute disponibile cercetătorilor pentru a facilita analize
relevante.
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL POST-SECUNDAR ÎN ROMÂNIA (IPS)
Specializările cu cei mai mulți elevi - 2021
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Peste jumătate dintre elevii din IPS sunt cuprinși
în programe de Asistent medical generalist.

În 2020, doar 25% din populația
României au avut studii terțiare, în
comparație cu 40% la nivel European.

Un IPS puternic ar putea consolida
nivelul de expertiză a forței de
muncă din Romania și facilita

Media României este mai scăzută

ACCESUL LA IPS ȘI OPORTUNITĂȚI LA ABSOLVIRE:

IPS

Toți absolvenții de liceu, cu sau fără notă de trecere
la bacalaureat, pot accesa IPS.
La terminarea IPS, doar elevii care au promovat

PROPUNERI DE POLITICI
Coordonare
și strategie

1. Crearea unei agenții sau al unui
consiliu național focusat pe
învățământul vocațional;
2. Susținerea unor dezbateri publice
care să informeze viziunea pentru IPS;
3. Compilarea de date și facilitarea

Expansiune și
consolidare
a sectorului

Flexibilizare
și acces

1. Dezvoltarea ciclului de studii
scurte al învățământului terțiar prin
dezvoltarea specializărilor de
licență de tip secundar;

1. Revizuirea bacalaureatului;
2. Creșterea posibilităților de
recunoaștere de cursuri absolvite și
a competențelor dobândite.

Sursa: Mihuț, G. & Bădescu, G. (2022). Învățământul post-secundar în România. UEFISCDI
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Acest raport oferă o imagine de ansamblu asupra învățământului post-secundar (IPS) în România. Colocvial
cunoscut ca și învățământul postliceal, IPS este oferit în unități de învățământ profesional și tehnic, în școli
postliceale, în colegii non-universitare, și de către furnizorii acreditați de ministerul muncii.
IPS este un sector în creștere și are potențialul de a deveni foarte relevant pentru România. Dacă în 2007,
pentru ﬁecare 20 de studenți la licență exista un elev în postliceal, în 2019 pentru ﬁecare 4 studenți la licență
exista un elev în postliceal. Aproxima v 20% din absolvenții de liceu devin elevi în IPS. Contrar imaginii
prevalente a legăturii strânse dintre IPS și rezultatele slabe la bacalaureat, acest raport arată că creșterea
numărului de elevi cuprinși în învățământul postliceal nu se corelează nici cu creșterea numărului de studenți
din universități și nici cu scăderea ratei de succes la bacalaureat în 2010. Acest fapt nu exclude relevanța
bacalaureatul pentru decizia de a urma studii postliceale, însă arată că alți factori sunt necesari pentru a
explică variațiile de trend. IPS nu trebuie gândit ca o rută pentru elevii cu rezultate academice mai slabe, ci ca
un traseu care poate să faciliteze mobilitatea socială și învățarea pe parcursul vieții.
Acest raport evidențiază o serie de caracteris ci curente ale IPS. Chiar dacă numărul caliﬁcărilor profesionale
oferite în cadrul învățământului postliceal a crescut în ul mele decenii, în prezent, peste jumătate dintre elevii
din IPS sunt cuprinși în programe de asistent medical generalist, un domeniu care domină oferta de IPS în
România. Majoritatea programelor din IPS sunt private și majoritatea elevilor sunt la taxă. În anul școlar 20202021, 42% dintre elevii din IPS erau la buget și 58% la taxă. Există un nivel de vola litate foarte ridicat în ceea ce
privește programele din IPS. Aproape jumătate dintre programele existente în anul școlar 2017-2018 nu mai
aveau elevi în 2020-2021. Programele cu elevi la buget au avut o șansă mai scăzută de supraviețuire în acest
interval.
În 2020, doar 25% din populația României a avut studii terțiare, în comparație cu 40% la nivel European. Media
României este mai scăzută decât cea a Bulgariei și Serbiei. Un IPS puternic ar putea consolida nivelul de
exper ză și formare con nuă a forței de muncă din Romania. Pentru a consolida rolul IPS, este necesară
diversiﬁcarea căilor de acces din IPS la învățământul superior prin reformarea bacalaureatului și prin creșterea
posibilităților de recunoaștere a cursurilor din IPS și transferul de credite în cadrul învățământului superior.
Schimbări legisla ve și de poli ci publice vizavi IPS trebuie gândite în contextul unei viziuni de ansamblu asupra
sectorului și a legăturii acestuia cu alte niveluri de educație și cu piața muncii.
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Anexe
Anexa 1: Numărul de elevi, media și mediana pe specializare
din învățământul postliceal, SIIR
Specializare/Calificare
Asistent medical generalist
Asistent medical de farmacie
Asistent medical balneo -fiziokinetoterapie și recuperare
Tehnician transporturi auto interne și internaționale
Asistent medical de radiologic
Analist programator
Asistent de gestiune
Tehnician controlul calității produselor agroalimentare
Tehnician laborant pentru protecția calității mediului
Maistru mecanic
Maistru electromecanic auto
Tehnician echipamente periferice și birotică
Tehnician silvic
Tehnician diagnostic auto
Tehnician echipamente de calcul
Tehnician devize și măsurători în construcții
Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație
Tehnician tehnolog mecanic
Tehnician electronist echipamente de automatizare
Tehnician protecția plantelor
Maistru electromecanic aparate de masura și automatizări
Tehnician în activități de secretariat
Tehnician electromecanic auto
Tehnician optometrist
Maistru construcții civile, industriale și agricole
Tehnician electroenergetician
Administrator rețele locale și de comunicații
Tehnician instructor auto
Asistent medical de laborator
Tehnician activități de agroturism montan
Cosmetician
Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții
Stilist
Tehnician cadastru funciar -topograf
Creator - proiectant îmbrăcăminte
Tehnician aparate electromedicale
Tehnician nutriționist
Agent de turism - ghid
Maistru electrician centrale, stații și rețele electrice
Asistent manager
Tehnician operator mașini cu comandă numerică
Maistru instalator în construcții

Mean
58.0
19.4
17.5
29.8
29.8
22.6
25.3
25.5
27.5
23.4
30.3
29.3
37.3
25.5
29.4
28.8
27.4
26.1
27.7
29.9
24.1
27.4
27.6
36.9
22.7
27.9
25.3
30.1
15.0
28.9
18.2
33.3
22.2
23.4
21.8
26.3
27.8
27.2
23.2
28.3
23.4
22.6

Median
44.0
18.0
16.0
29.0
27.0
27.0
27.0
27.0
30.0
28.0
29.0
29.0
27.0
25.5
28.0
29.5
28.0
26.0
27.5
28.5
27.5
28.0
28.5
29.0
23.0
26.0
28.0
30.0
16.0
28.0
19.0
33.0
27.0
25.0
20.0
27.0
28.0
28.0
25.0
28.0
28.0
24.0

Număr total
48099
7667
3070
1340
1222
1222
1162
1097
961
912
908
851
783
766
646
634
631
627
610
597
579
576
496
480
477
446
430
422
406
404
401
400
399
397
371
368
361
353
348
340
327
317
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Asistent manager unități hoteliere
Tehnician infrastructura rețele telecomunicații
Tehnician proiectant în construcția de mașini
Tehnician electronist telecomunicații
Agent vamal
Asistent de gestiune în transporturi
Antrenor
Maistru masini și aparate electrice
Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului
Agent comercial
Maistru telecomunicații
Agent fiscal
Tehnician activități comerciale
Tehnician dietetician
Tehnician maseur
Tehnician în echipamente biomedicale
Tehnician pentru panificație și produse făinoase
Tehnician electronist electronică industrială
Maistru construcții navale
Designer vestimentar
Funcționar bancar
Maistru electrician în construcții
Maistru confecții îmbrăcăminte (maistru croitor)
Maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții
Cameraman - fotoreporter
Maistru cazangerie, construcții metalice și sudură
Operator portuar
Maistru mecanic la exploatarea, întreținerea și repararea
utilajelor și echipamentelor de foraj -extracție
Tehnician exploatări forestiere
Topograf în construcții
Designer în industria lemnului
Proiectant decorațiuni interioare
Maistru tâmplar mobilă și binale
Detectiv particular
Laborant pentru construcții
Maistru la producerea metalelor neferoase
Maistru mecanic agricol
Operator economic diriginte oficiu poștal
Tehnician în comerț internațional
Maistru frigotehnist
Tehnician termoenergetician
Maistru agronom

19.5
31.1
25.1
21.8
27.5
36.7
45.8
24.9
29.0
23.0
78.5
26.0
26.4
25.6
15.6
40.0
18.7
25.3
24.8
24.3
16.0
23.3
18.4
30.3
12.5
12.3
34.0

25.0
27.5
24.0
26.0
24.5
26.5
45.5
24.0
28.5
28.0
78.5
30.0
28.0
26.0
14.5
24.0
24.0
25.0
24.0
26.0
18.5
21.5
19.0
31.0
10.5
14.5
34.0

312
311
276
262
220
220
183
174
174
161
157
156
132
128
125
120
112
101
99
97
96
93
92
91
75
74
68

22.0

21.0

66

33.0
32.5
31.0
15.3
29.5
18.7
27.5
27.5
27.5
27.5
27.5
27.0
25.0
24.5

33.0
32.5
31.0
18.5
29.5
19.0
27.5
27.5
27.5
27.5
27.5
27.0
25.0
24.5

66
65
62
61
59
56
55
55
55
55
55
54
50
49
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Tehnician produse finite din industria lemnului
Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice
Tehnician ortoprotezist
Editor de imagine
Maistru electromecanic locomotive
Maistru termoenergetic
Pedagog de recuperare
Tehnician chimist
Tehnician în prelucrarea cărnii și a laptelui
Maistru mecanic pentru utilaje de construcții și
terasamente
Maistru electrician protecții prin relee și automatizari în
centrale electrice
Operator sunet
Maistru pentru tehnologia chimică anorganică
Maistru mecanic întreținere și reparare utilaje și instalații
în industrializarea lemnului
Optician
Maistru ceramist (ceramică fină)
Maistru la prelucrarea țițeiului și petrochimie
Maistru pentru produse făinoase și panificație
Ergoterapeut
Tehnician în industria cimentului

23.5
22.0
21.0
17.0
31.0
15.0
7.5
30.0
9.7

23.5
22.0
21.0
17.0
31.0
15.0
7.5
30.0
0.0

47
44
42
34
31
30
30
30
29

29.0

29.0

29

25.0

25.0

25

22.0
21.0

22.0
21.0

22
21

19.0

19.0

19

9.5
18.0
18.0
18.0
8.0
0.0

9.5
18.0
18.0
18.0
8.0
0.0

19
18
18
18
16
0
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Anexa 2: Variația numărului de elevi pe specializare
din postliceal între 2017-2018 și 2020-2021, SIIR

Specializare/Calificare
M ean
Asistent medical generalist
5.9
Asistent medical de radiologic
9.1
Analist programator
3.0
Maistruelectromecanic auto
8.0
Asistent de gestiune
2.4
Antrenor
19.7
Agent vamal
11.0
Tehnician silvic
9.2
Organizator de conferințe, congrese, târguri și
10.3
expoziții
Tehnician echipamente perifericebirotică
și
5.0
Tehnician infrastructura rețele telecomunicații 10.0
Tehnician electroenergetician
12.0
Tehnician tehnolog mecanic
4.0
Maistru construcții navale
13.5
Agent comercial
6.5
Tehnicianelectromecanic auto
5.2
Asistent de gestiune în transporturi
5.5
Tehnician în activități de secretariat
2.6
Tehnician activități de agroturism montan
3.4
Tehnician cadastru funciar
-topograf
2.1
Maistrumecanic
1.3
Asistent medical de laborator
0.9
Maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții
6.5
Tehnician protecția plantelor
1.9
Maistru construcții civile, industriale și agricole 2.8
Tehnicianactivități comerciale
11.0
Maistru electrician centrale, stații și rețele electrice
2.5
Tehnician diagnostic auto
0.9
Tehnician devize și măsurători în construcții
1.1
Funcționar bancar
4.0
Tehnicianinstructor auto
1.3
Tehnician laborant pentru protecția calității
0.9
mediului
Agent de turism- ghid
1.4
Proiectant decorațiuni interioare
7.0
Maistru mecanic la exploatarea, întreținerea și
repararea utilajelor șiechipamentelor de foraj
- 6.0
extracție
Tehnician nutriționist
1.2
Administrator rețele locale și de comunicații
0.5
Tehnician aparate electromedicale
1.0

M edian
4.0
9.0
2.0
3.5
2.5
17.0
9.0
3.5

Sum
3867
228
91
80
72
59
55
55

10.0

41

3.5
4.0
1.0
-2.0
13.5
8.5
3.0
6.0
2.5
-1.0
3.5
3.5
0.0
6.5
2.0
4.0
11.0
1.5
2.0
1.5
4.0
2.0

40
40
36
28
27
26
26
22
21
17
17
15
13
13
13
11
11
10
10
9
8
8

3.0

8

0.0
7.0

7
7

6.0

6

2.0
1.5
-0.5

6
4
4
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Designer vestimentar
1.5
Tehnician proiectant în
construcția de mașini
1.0
Maistru cazangerie, construcții metalice și sudură1.0
Tehnician în comerț internațional
2.0
Tehnician în echipamente biomedicale
2.0
Maistru frigotehnist
1.0
Maistrutermoenergetic
1.0
Tehnician pentru panificație și produse făinoase 1.0
Maistru masini și aparate electrice
0.0
Operator economic diriginte oficiu poștal
0.0
Optician
0.0
Pedagog de recuperare
0.0
Tehnician electronist echipamente de automatizare
0.0
Tehnician electronist telecomunicații
0.0
Operator portuar
-1.0
Tehnician proiectant urbanism și amenajarea
-0.5
teritoriului
Tehnician termoenergetician
-1.0
Maistru ceramist (ceramică fină)
-3.0
Tehnician dietetician
-3.0
Asistent manager
-1.0
Tehnician produse finite din industria lemnului -5.0
Tehnician electronist electronică industrială
-3.5
Maistru electromecanic aparate de masura și
-1.3
automatizări
Tehnician echipamente de calcul
-2.0
Cosmetician
-0.6
Creator- proiectant îmbrăcăminte
-1.0
Maistru electrician în construcții
-5.0
Tehnician maseur
-5.0
Tehnician optometrist
-3.3
Tehnician operator mașini cu comandă numerică -7.5
Cameraman- fotoreporter
-11.0
Tehnician
controlul
calității
produselor
-2.0
agroalimentare
Asistent de gestiune înunități de cazare și
-1.5
alimentație
Stilist
-5.4
Tehnician transporturi auto interne și internaționale
-1.9
Maistru instalator în construcții
-5.8
Asistent manager unități hoteliere
-5.3
Agent fiscal
-8.5

Asistent medical balneo -fiziokinetoterapie
recuperare
Asistent medical de farmacie

și

1.5
-2.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
-1.0

3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
-1

-0.5

-1

-1.0
-3.0
-3.0
3.0
-5.0
-3.5

-1
-3
-3
-5
-5
-7

0.5

-8

1.0
0.0
-1.0
-5.0
-5.0
-1.0
-7.5
-11.0

-8
-9
-9
-10
-10
-13
-15
-22

2.0

-22

0.0

-22

-1.0
0.0
-3.0
-2.0
-5.0

-27
-28
-29
-32
-34

-3.5

-2.0

-444

-4.1

-3.0

-1236
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Anexa 3: Lista programelor postliceale închise
între 2017-2018 și 2020-2021, SIIR

Asistent medical generalist

Fără elevi in
2020
16.3%

Antrenor

25.0%

Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație

30.8%

Creator - proiectant îmbrăcăminte

33.3%

Asistent medical de farmacie

38.9%

Asistent medical balneo -fiziokinetoterapie și recuperare

39.2%

Agent fiscal

42.9%

Agent comercial

44.4%

Cosmetician

44.8%

Asistent de gestiune

45.0%

Asistent medical de radiologic

46.3%

Analist programator

48.5%

Agent vamal

50.0%

Maistru ceramist (ceramică fină)

50.0%

Maistru electrician protecții prin relee și automatizari în centrale electrice

50.0%

Maistru frigotehnist

50.0%

Maistru termoenergetic

50.0%

Operator economic diriginte oficiu poștal

50.0%

Operator portuar

50.0%

Optician

50.0%

Tehnician pentru panificație și produse făinoase

50.0%

Tehnician termoenergetician

50.0%

Asistent manager

57.9%

Tehnician echipamente periferice și birotică

58.1%

Tehnician instructor auto

58.8%

Administrator rețele locale și de comunicații

59.3%

Asistent de gestiune în transporturi

60.0%

Cameraman - fotoreporter

60.0%

Tehnician electronist electronică industrială

60.0%

Tehnician silvic

60.0%

Specializare/Calificare

Tehnician protecția plantelor
Maistru confecții îmbrăcăminte (maistru

61.9%
croitor)

62.5%

Tehnician diagnostic auto

63.9%

Tehnician în activități de secretariat

64.3%

Tehnician cadastru funciar -topograf

65.0%

Editor de imagine

66.7%

Maistru pentru tehnologia chimică anorganică

66.7%

Operator sunet

66.7%

Tehnician exploatări forestiere

66.7%

Tehnician în comerț internațional

66.7%

Asistent medical de laborator

67.3%

Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții

68.8%
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Tehnician activități de agroturism montan

68.8%

Maistru electrician centrale, stați i și rețele electrice

69.6%

Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului

70.0%

Tehnician electroenergetician

70.4%

Maistru electromecanic auto

71.4%

Tehnician dietetician

71.4%

Tehnician tehnolog mecanic

71.4%

Tehnician aparate electromedicale

72.2%

Tehnician operator mașini cu comandă numerică

72.2%

Agent de turism - ghid

73.3%

Tehnician electromecanic auto

73.3%

Tehnician controlul calității produselor agroalimentare

74.2%

Asistent manager unități hoteliere

75.0%

Designer vestimentar
Maistru mecanic la exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor și echipamentelor de foraj

75.0%
-extracție

75.0%

Maistru tâmplar mobilă și binale

75.0%

Pedagog de recuperare

75.0%

Tehnician electronist telecomunicații

75.0%

Tehnician transporturi auto interne și internaționale

75.4%

Maistru electromecanic aparate de masura și automatizări

75.9%

Maistru mecanic

76.3%

Tehnician echipamente de calcul

76.5%

Tehnician optometrist

76.9%

Tehnician electronist echipamente de automatizare

77.1%

Tehnician devize și măsurători în construcții

77.8%

Designer în industria lemnului

80.0%

Funcționar bancar

80.0%

Maistru construcții civile, industriale și agricole

80.0%

Maistru construcții navale

80.0%

Maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții

80.0%

Tehnician produse finite din industria lemnului

80.0%

Tehnician proiectant în construcția de mașini

80.0%

Maistru instalator în construcții

81.0%

Tehnician laborant pe ntru protecția calității mediului

81.1%

Tehnician infrastructura rețele telecomunicații

81.3%

Maistru electrician în construcții

83.3%

Tehnician maseur

83.3%

Tehnician nutriționist

83.3%

Stilist

84.8%

Maistru masini și aparate electrice

85.7%

Maistru cazangerie, construcții metalice și sudură

87.5%

Proiectant decorațiuni interioare

91.7%

Asistent medical de igienă și sănătate publică

100.0%
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Asistent medical de nutriție și dietetică

100.0%

Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice

100. 0%

Asistent producător film TV

100.0%

Asistent regizor artistic

100.0%

Bibliotecar studii medii

100.0%

Creator - proiectant articole din piele și înlocuitori

100.0%

Ergoterapeut

100.0%

Laborant pentru construcții

100.0%

Maistru agronom

100.0%

Maistru electromecanic locomotive

100.0%

Maistru fabricarea cherestelei

100.0%

Maistru la construcții de căi ferate, drumuri și poduri

100.0%

Maistru la prelucrarea țițeiului și petrochimie

100.0%

Maistru la producerea metalelor neferoase

100.0%

Maistru mecanic agricol

100.0%

Maistru mecanic întreținere și reparare utilaje și instalații de exploatarea lemnului

100.0%

Maistru mecanic întreținere și reparare utilaje și instalații în industrializarea lemnului

100.0%

Maistru sondor la probe de producție, intervenții și reparații sonde

100.0%

Tehnician activități comerciale

100.0%

Tehnician chimist

100.0%

Tehnician drumuri și poduri

100.0%

Tehnician edilitar

100.0%

Tehnician hidroenergetician

100.0%

Tehnician iluminare filmare

100.0%

Tehnician în echipamente biomedicale

100.0%

Tehnician în prelucrarea cărnii și a laptelui

100.0%

Tehnician ortoprotezist

100.0%

Topograf în construcții

100.0%
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