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Ce facultati au fost în topul preferintelor pentru absolventii de liceu
Absolventii de liceu au ales informatica si medicina, ignorând facultati care specializeaza în meserii bine
platite. În tara exista specializari suspendate din cauza ca nu au fost suficienti doritori. Singura facultate
care pregateste specialisti în tehnologia mobilei are zeci de locuri libere.
Absolventii de liceu care au ales sa învete la Cluj, Timisoara sau Sibiu au preferat ingineria, informatica sau
medicina. În acest timp, singura facultate din România care pregateste specialisti în designul si tehnologia mobilei
si a produselor finite din lemn nu a avut cautare la tineri, desi locurile de munca sunt ca si asigurate. La Ploiesti, o
specializare unica în tara a fost suspendata din cauza lipsei de studenti, aceeasi soarta având-o si la Galati una
dintre cele mai rare specializari de la universitatile din întreaga tara. Aici, la admitere s-au prezentat doar doi
candidati si profesorii au decis sa suspende cursurile.
La Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu cea mai mare concurenta a fost la Inginerie, datorita dezvoltarii
parcului industrial de la marginea orasului, care ofera locuri de munca tinerilor înca din timpul facultatii.
Rectorul Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu, Ioan Bondrea, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca în
urma examenelor de admitere pentru anul universitar 2018 – 2019, cea mai mare concurenta a fost la Inginerie.
„Am avut concurenta mare la Inginerie. Este un lucru normal, datorita faptului ca avem parteneriate cu fabrici din
Parcul Industrial, care au nevoie de oameni bine pregatiti. Acum se va dezvolta si un centru de cercetare. Practic,
au nevoie de angajati foarte multi si foarte buni”, a spus prof.univ.dr.ing. Ioan Bondrea.
Potrivit acestuia, pentru a atrage cât mai multi studenti si din strainatate catre programele de licenta ale Facultatii
de Inginerie sunt discutii ca, pe lânga oferta actuala, sa fie introduse si module în limba engleza.
„Avem multi studenti din strainatate care vin pentru studii de inginerie, dar nu atât pe cât ne-am dori”, a spus
Bondrea.
În total, la Inginerie au fost scoase la concurs 883 de locuri la Licenta si 455 la programe de master.
Concurenta a fost si la Facultatea de Medicina, unde au candidat patru persoane pe un loc pentru toate programele
scoase la concurs, respectiv Medicina generala, Farmacie si Medicina Dentara.
În Cluj-Napoca, specialistii în IT sunt la mare cautare pe piata muncii, orasul sustinând noile tehnologii si aici
activând sute de firme din acest domeniu. Multe dintre acestea racoleaza angajatii de pe bancile facultatilor, iar
astfel diploma de licenta asigura automat un loc de munca în acest domeniu.
Facultatea de Matematica-Informatica a Universitatii ”Babes-Bolyai” (UBB) are alocate pentru anul universitar
2018/ 2019 un numar de 561 de locuri la specializarea Informatica pentru limbile româna, maghiara, germana si
engleza în primul an, numarul fiind constant din 2015.
”UBB acorda o atentie ridicata specializarilor practice, si vorbim aici si de Informatica, aceasta fiind din ce în mai
ceruta în ultimii ani. În momentul în care termina facultatea, absolventii de Informatica îsi gasesc aproape automat
un loc de munca în domeniu, daca nu si-l gasesc înca de pe bancile facultatii. Noi încercam sa pregatim toti
studentii pentru cerintele pietei muncii, care sunt corelate cu ceea ce îsi doresc angajatorii, în conditiile în care
avem parteneriate cu firme din domeniul IT. Ne adaptam în permanenta modul de predare si curricula în functie de
ceea ce ne cere piata. Facultatea de Matematica-Informatica este una în care solicitarea din partea elevilor este
foarte mare, astfel ca avem întotdeauna un numar mult mai mare de candidati decât locurile oferite”, a declarant,
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corespondentului MEDIAFAX, purtatorul de cuvânt al UBB, Laura Irimies.
Aceasta a explicat ca, din pacate, desi exista o cerere mare pentru specializarea de Informatica, locurile nu pot fi
suplimentate mai mult decât o permit spatiile de învatamânt, de practica si numarul profesorilor.
”Daca noi am creste artificial numarul locurilor alocate în anul întâi, ar însemna sa supraîncarcam si spatiile de
învatamânt si normele profesorilor, ceea ce ar duce la diminuarea calitatii actului de educatie si ar implica si
costuri financiare suplimentare”, a mentionat Irimies.
Şi la Timisoara specializarea Informatica este cea mai cautata în Universitatea Politehnica din Timisoara, la
admiterea din vara fiind înscrisi 12 candidati pe un loc, în conditiile în care viitorii studenti nu trebuie sa dea
examen de admitere.
Rectorul Universitatii Politehnica din Timisoara, Viorel Şerban, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca
specializarea Informatica, din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, este cea mai cautata din cadrul
institutiei. În timpul admiterii din vara, concurenta a fost de 12 pe un loc.
“Pe primul loc, de departe este Facultatea de Automatica si Calculatoarele, care are trei specializari: Calculatoare
si Tehnologia Informatiei, Automatica si Informatica Aplicata si, de asemenea, este Informatica simpla, unde
concurenta este astronomica, pentru ca acolo concursul este doar pe baza de dosare, nu se da examen. În aceasta
vara am avut 12 pe un loc. La celelalte doua specializari se dau examene si am avut în jur de trei pe un loc”, a
afirmat Viorel Şerban.
Potrivit reprezentantilor Universitatii Politehnica din Timisoara, în acest an universitar au fost admisi peste 700 de
candidati în cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, în conditiile în care cifra de scolarizare a fost dublata
în ultimii cinci ani. Cu toate acestea, numarul IT-istilor este insuficient pentru companiile din vestul tarii.
“Noi, din pacate, avem si o limita a scolarizarii, în sensul în care daca vrem învatamânt de calitate, nu putem sa-i
luam chiar pe toti sau sa dublam locurile peste noapte. În fiecare an asiguram o crestere de 10, 20% a numarului de
locuri, ceea ce am facut si anul acesta, ca sa asiguram si învatamânt de calitate. Eu cred ca este un ritm bun,
capacitatea noastra ca si cadre didactice pentru un învatamânt de calitate ne asigura o crestere anual. Cred ca daca
ne raportam la ultimii cinci ani, aproape ca am avut o dublare . Nu acoperim nevoia de IT-isti, însa, asa cum am
spus, avem o anumita limita, este si un lucru bun ca absolut toti studentii nostri se angajeaza, nu e unul neangajat.
Pe partea de IT, angajabilitatea este de 100%, iar pe universitate avem peste 90%”, a explicat Viorel Şerban.
Conform rectorului Universitatii Politehnica din Timisoara, la polul opus se afla facultati precum Constructii,
Inginerie Mecanica sau Transporturi, unde viitorii studenti nu se înghesuie sa se înscrie.
“În continuare în zona constructiilor avem probleme si nu stiu de ce, pentru ca în acest domeniu parca e un interes.
Stationam ca si interes în zona constructiilor. Tot asa, Ingineria Mecanica si Ingineria Transporturilor nu se
situeaza la ce ne-am astepta noi. Sunt câteva domenii pe care parca piata le-ar cere, dar studentii nu au interes”, a
precizat Viorel Şerban.
În cadrul Universitatii Politehnica din Timisoara învata aproximativ 16.000 de studenti.
La Brasov, Facultatea de Ingineria Lemnului din cadrul Universitatii Transilvania, care nu scoate niciun somer, a
ramas cu locurile neocupate.
Aici studentii ar avea locul de munca asigurat la finalul studiilor, în fabricile din judet.
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Potrivit reprezentantilor universitatii, aceasta este singura facultate din România care pregateste specialisti în
designul si tehnologia mobilei si a produselor finite din lemn.
"În sesiunea din septembrie erau disponibile la Facultatea de Ingineria Lemnului 120 de locuri. Au fost admisi 36
de candidati", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Liliana Rogozea, purtatorul de cuvânt si prorector relatii
publice din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov.
Reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov sustin ca, în judet, s-a declansat o criza
de forta de munca în toate domeniile.
"În judetul Brasov este o criza acuta de forta de munca. Toti angajatorii se plâng de lipsa fortei de munca,
indiferent ca e vorba de industria lemnului, textila, în orice domeniu. În primul rând, si din punct de vedere
demografic, a scazut foarte mult populatia judetului Brasov, dupa aceea multe dintre persoanele care au terminat o
anumita forma de învatamânt nu sunt adaptate la piata, exact la cerintele pietei din ziua de astazi. Şi sotul meu a
facut tot industrializarea lemnului, înainte de Revolutie era o singura fabrica, un singur patron, era la Brasov si o
sectie la Râmnicu Vâlcea, acum s-au înfiintat mai multe. În judetul Brasov avem în fiecare saptamâna peste 500 de
locuri de munca vacante", a declarant, pentru MEDIAFAX, Liliana Dragomir, directorul AJOFM Brasov.
La Ploiesti, conducerea Universitatii Petrol Gaze a decis suspendarea specializarii Geologia resurselor petroliere
din cadrul Facultatii Ingineria Petrolului si Gazelor, unica în tara, din cauza numarului mic de studenti.
“Am renuntat la specializarea Geologia resurselor petroliere din lipsa de candidati. Numarul a fost insuficient
pentru a face cel putin o grupa de 25 de studenti. Este prima data, prima data când este suspendata. Probabil ca la
anul daca scoatem din nou la concurs, daca vor fi candidati, reluam. E trist pentru ca este o specializare unica în
România si nu numai, nu stiu în Europa daca mai exista”, a spus Iulian Nistor, decanul Facultatii Ingineria
Petrolului si Gazelor.
Potrivit lui Nistor, specializare este grea, dar ca meserie este foarte cautata.
„Specializarea asta am înfiintat-o dupa revolutie, la Ploiesti. Am avut cereri la început, chiar si acum înainte de
ultima criza a petrolului, chiar am ocupat locurile la maxim, 50 de locuri avem capacitatea maxima de scolarizare.
Şi acum a scazut numarul de copii, s-au îndreptat catre alte specializari”, a precizat Iulian Nistor.
La Galati, una dintre cele mai vechi si mai rare specializari universitare, Piscicultura, a fost suspendata din cauza
lipsei de studenti. Anul acesta, la admitere s-au prezentat doar doi candidati si profesorii au decis sa suspende
cursurile.
Piscicultura, o specializare cu o traditie de 70 de ani în cadrul Universitatii Dunarea de Jos din Galati, a fost
suspendata timp de un an. Asta desi facultatea are dotari moderne, cu laboratoare si statii de cercetare în care au
fost investite sume mari de bani.
„În ciuda faptului ca infrastructura de cercetare si statia pilot de sistem recirculant de acvacultura si cu toate ca
laboratorele nou create sunt de ultima generatie si asiguram o dotare exceptionala pentru formare, pentru
exploatare si pentru exportarea tehnologiei piscicole, candidatii la admitere au fost foarte putini, ceea ce a dus la o
hotarâre a conducerii universitatii de a nu face în acest an specializarea de piscicultura si acvacultura”, a declarat
decanul Facultatii de Ştiinta si Ingineria Alimentelor, Camelia Vizireanu.
Profesorii galateni spun ca piscicultura este un domeniu atractiv din punct de vedere financiar, însa absolventii de
liceu nu stiu nimic despre acest lucru.
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„Este un domeniu foarte atractiv, dar pe tinerii liceeni cineva trebuie sa-i directioneze, sa le insufle aceasta
specializare, care este foarte frumoasa. La liceu, la zoologie ar trebui studiat acest domeniu, nu e nicio lectie
despre pestii din Dunare sau pestii din Marea Neagra. Şi atunci e foarte greu daca nu ai cunostinte despre acest
domeniu sa te îndrepti spre aceasta specializare. Saptamâna trecuta am fost sunat de doi proprietari de ferme
piscicole care ofereau un salariu de 6.000 de lei pe luna, plus cazare si masa, ei nu gaseau ingineri specializati.
Sfârsitul nu e aici si sunt convins de asta. Încercam pe viitor sa facem mai atractiva, mai cunoscuta aceasta
specializare. Anul acesta va fi o pauza. Va urma reorganizarea politicii de promovare, încercam sa intram mai bine
în licee pentru a mediatiza mai mult”, a spus profesorul Tudor Ionescu.
Reprezentantii universitatii galatene cred ca de vina pentru lipsa de interes a tinerilor sunt trendurile actuale si
conditiile proaste din Galati.
„Din pacate, în ultimii ani ne confruntam cu o scadere a numarul de candidati care doresc sa patrunda pe zona de
industrie alimentara. Trendul în ultimii ani la admiterile care s-au dat si pe formarea universitara este în domeniul
IT-ului, posturi care sunt foarte bine platite si în zona facultatilor de medicina, care le ofera o sansa de a pleca în
strainatate. De asemenea, din cauza conditiilor socio- economice si politice s-a produs o migratie, o deplasare a
tinerilor catre alte centre universitare în defavoarea orasului Galati. Aici as pune si conditiile oferite de oras pentru
ca, neavând un mediu economic bine dezvoltat, e normal ca nu ai ce sa le oferi tinerilor. Ceea ce nu stiu elevii de
liceu este ca si cu aceasta facultate se poate pleca peste hotare”, a afirmat decanul SIA, Camelia Vizireanu.
Profesorii de la Universitatea Dunarea de Jos din Galati cred ca specializarea piscicultura ar putea fi revigorata
prin implicarea agentilor economici.
„Solutia ar fi ca mediul economic sa se implice. Cei din mediul economic vin la universitate si solicita specialisti
în acvacultura, în pescuit, pentru ferme piscicole de sturioni, de pastravi, dar ceea ce nu fac ei este faptul ca nu
mediatizeaza lucru acesta, nu spun ca au nevoie. Din cauza asta, absolventii de liceu au impresia ca specializarea
nu este oportuna pentru cariera lor chiar daca sunt pasionati de mediul acvatic”, a explicat Marian Coada, unul
dintre specialistii galateni în piscicultura.
Specializarea piscicultura din cadrul Facultatii de Ştiinta si Ingineria Alimentelor a avut soarta industriei din
Galati: pe vremuri era prospera, iar dupa revolutie a început sa decada si apoi s-a închis. Orasul Galati era în
perioada interbelica cel mai mare centru de comercializare a pestelui din tara, pentru ca dupa Revolutie fabricile de
conserve sa se închida una dupa alta. Ca urmare, institutele de piscicultura nu au mai prezentat interes pentru
autoritati, iar facultatea galateana a avut din ce în ce mai putini studenti. În prezent, Facultatea de Ştiinta si
Ingineria Alimentelor are 600 de studenti, dar în anii ‘90 acolo învatau mii de tineri.
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