LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE
Meritul tău. Sprijinul nostru. Viitorul României.

Studiile în străinătate și întoarcerea acasă
Prezentarea și analiza rezultatelor
-2016-

Perioadă de desfășurare: 1 septembrie – 1 octombrie 2016
Număr de răspunsuri valide: 773
Metoda anchetei & instrument de cercetare: chestionar online

©2016 – Liga Studenților Români din Străinătate

1

LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE
Meritul tău. Sprijinul nostru. Viitorul României.

REZUMAT ÎN PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ
(2010-2012-2014-2016)
Rezultatele Sondajului din 2016 consolidează rezultatele din 2010 - 2014 mai ales cu privire
la percepțiile privind studiul în străinătate, dar ridică în continuare câteva semne clare de
preocupare. Este vorba de factorii care cântăresc cel mai mult în (de)favoarea întoarcerii în
România și care pot oferi explicația deteriorării perspectivei revenirii în țară a tinerilor
educați peste hotare. Mediul guvernamental și politic este în continuare cel mai alarmant
factor cu privire la lipsa interesului pentru întoarcere acasă a tinerilor români. Totodată,
acesta pare să fie la baza celor mai serioase provocări cu care se confruntă România în
continuare din punctul de vedere al tinerilor respondenți cu studii peste hotare, și anume:
corupția la nivel înalt, clasa politică nereprezentativă, mica corupție și nivelul scăzut de
salarizare.

1. Cel mai important motiv pentru care tinerii aleg să studieze în străinătate este și în acest
an oferta educațională a universităților de peste hotare. Similar Sondajelor din anii
anteriori, acest factor a surclasat alte aspecte, precum: prestigiul universităților din
străinătate; cunoașterea unor alte culturi noi sau perspectiva exersării unei limbi străine.
2. Experiența de studiu în străinătate rămâne foarte apreciată. Majoritatea tinerilor care au
răspuns acestui sondaj au apreciat foarte favorabil și favorabil toate aspectele legate de
studiul peste hotare. Dintre acestea, cele care au primit cel mai frecvent calificativul „foarte
satisfăcut(ă)” sunt aceleași ca în anii trecuți, și anume dotările tehnice ale universității,
mediul universitar, calitatea profesorilor și aplicabilitatea cunoștințelor. Alte aspecte
satisfăcătoare sunt și în acest an oportunitățile profesionale după finalizarea studiilor,
aplicabilitatea cunoștințelor dobândite și viața socială și culturală.
3. Revenirea în țară rămâne pe o tendință pozitivă, dar este și în acest an mai puțin
atrăgătoare decât opțiunea de a rămâne în străinătate. În 2016, 53% din respondenți au
afirmat că sunt în căutare de oferte de locuri de muncă sau posibilități de antreprenoriat în
România. Sondajul din acest an nu a inclus o întrebare specifică despre întoarcerea acasă (în
care să aflăm răspunsurile da, nu sau nu știu), de aceea tendința aceasta a celor 53% dintre
respondenți de a se interesa cu privire la oportunități profesionale acasă, în România, este
privită ca un semn pozitiv.
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O analiză comparativă a rezultatelor celor 3 ediții anterioare a Sondajului LSRS, prezintă o
creștere ușoară opțiunii de revenire în România în perioada 2010 – 2014, de la 24% la 28% și
apoi la 29%.
În 2014, 39% dintre participanții la sondaj nu doreau să se întoarcă în România după
finalizarea studiilor, sau în viitorul apropiat. În schimb, 29% afirmă că vor să se întoarcă în
România, iar 32% au menționat că sunt indeciți.
În 2012, 30% din respondenți nu doreau să se întoarcă acasă după finalizarea studiilor sau în
viitorul apropiat, iar 34% nu știau sau nu au dat un răspuns la această întrebare. Totuși, 28%
din respondenți și-au afirmat dorința revenirii în țară. Ceea ce îi motiva cel mai mult cu
referire la perspectiva întoarcerii era apropierea de familie și de prieteni. La celălalt pol al
motivației se aflau: oferta educațională din România, ofertele de angajare de la acel moment
și oportunitățile de afaceri din țara noastră.
În 2010, 35% din respondenți nu doreau să se întoarcă în România, iar 38% erau nehotărâți.
În schimb, numai 24% din aceștia afirmau că vor să se întoarcă acasă.
4. Factorii care cântăresc cel mai mult în favoarea și în defavoarea întoarcerii în România
rămân similari cu cei din 2012 și 2014. Familia și prietenii sunt aspecte motivante, pe când
toate celelalte aspecte luate în considerare sunt considerate nefavorabile. Dintre acestea din
urmă menționăm mediul guvernamental și politic, oportunitățile profesionale, dar și
perspectiva de a locui în România.
În 2014, factorul care este privit în modul cel mai defavorabil (și care nu a fost inclus în
sondajele din 2010 și 2012) este mediul guvernamental și politic. Acesta nu a fost deloc
motivant pentru 74% din respondenți în 2014, pe când rezultatele din 2016 indică un
procentaj de 61%.
Tot în acest context, cele mai serioase provocări cu care se confruntă România sunt: corupția
la nivel înalt, clasa politică nereprezentativă, mica corupție și nivelul scăzut de salarizare.
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5. Dezvoltarea unei cariere în România rămâne o perspectivă similară celei din anii trecuți,
dar continuă să fie și în acest an mai puțin prioritară decât dezvoltarea unei cariere peste
hotare. Proporțiile care indică orientarea profesională către străinătate sunt mai mari decât
procentele care indică orientarea profesională către România, însă, merită menționat că
procentajul care indică orientarea spre România a crescut la 53 %.
În 2014, proporția celor care mențin contacte profesionale în România este de 61%, iar a celor
care mențin contacte profesionale peste hotare este de 88%. De asemenea, procentul celor
care se interesează de oferte de angajare sau internship în România este de 47%, iar proporția
celor care se interesează de astfel de oportunități în străinătate este de 87%. În 2012,
proporțiile care indicau orientarea profesională a tinerilor către România erau următoarele:
47% din respondenți se interesau de oferte de angajare în țara noastră, 58% mențineau
contacte profesionale în România, 37% erau interesați de training-uri și programe de
dezvoltare profesională acasă, iar 31% de oferte de internship.
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6. Cele mai frecvente nevoi la întoarcerea în România sunt în continuare legate de accesul
la piața muncii. La fel ca în 2014 și 2012, printre acestea se numără: recunoașterea completă a
diplomelor și certificatelor (pentru 70% dintre respondenți); programe speciale de internship,
fellowship & traineeship (pentru 60% din totalul celor chestionați); facilități financiare
(pentru 56% dintre tineri) și proceduri de recrutare online (pentru 46%).
7. Cei mai importanți factori pentru acceptarea unei oferte de angajare în România și
întoarcerea acasă sunt activitatea specifică postului, posibilitatea de avansare în carieră,
posibilitatea de dezvoltare profesională prin training-uri și acumulare de experiență în
domeniu și o ofertă salarială atractivă. În 2016 acești factori rămân de importanța cea mai
mare, similar cu rezultatele indicate de sondajele din 2014 și 2012, pentru aproximativ 95%
dintre tinerii respondenți.
8. Așteptările salariale rămân moderate. În acest an, 34% dintre respondenți afirmă că
salariul net minim lunar pentru care ar accepta sa lucreze în România în primul an după
întoarcere este cuprins într-un interval cuprins între 500 euro și 1000 de euro. Intervalul
următor considerat este 1000-1500 euro (27%), mai apoi urmând intervalul salarial 1500-2000
euro (16%).
În 2014, majoritatea respondenților (54%) au optat pentru salarii de început care se regăsesc într-un
interval cuprins între mai puțin de 400 de euro și 1000 de euro. Cele mai multe opțiuni din acest
interval sunt pentru 1000 de euro (17%), apoi pentru 500 de euro (11%). În afara acestui interval,
12% au optat pentru 1500 de euro. În 2012, 58% din respondenți au ales salariul minim dintr-un
interval cuprins între mai puțin de 400 de euro și 1000 de euro, unde 11% au optat pentru 500 de
euro, iar 15% pentru 1000 de euro. Pentru 1500 de euro au optat 7%. În 2010, salariul mediu net
lunar pe care tinerii și l-ar fi dorit era de 1169 de euro.
9. Concluzionând, rezultatele Sondajului din 2016 consolidează rezultatele din 2010 - 2014
mai ales cu privire la percepțiile privind studiul în străinătate, dar ridică în continuare câteva
semne clare de preocupare. Este vorba de factorii care cântăresc cel mai mult în (de)favoarea
întoarcerii în România și care pot oferi explicația deteriorării perspectivei revenirii în țară a
tinerilor educați peste hotare. Mediul guvernamental și politic este în continuare cel mai
alarmant factor cu privire la lipsa interesului pentru întoarcere acasă a tinerilor români.
Totodată, acesta pare să fie la baza celor mai serioase provocări cu care se confruntă România
în continuare din punctul de vedere al tinerilor respondenți cu studii peste hotare, și anume:
corupția la nivel înalt, clasa politică nereprezentativă, mica corupție și nivelul scăzut de
salarizare.
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INTRODUCERE
Grup-țintă. Caracteristici educaționale, profesionale și demografice
Demografic. Cei mai mulți participanții la Sondaj sunt tineri cu vârste cuprinse între 20 și 26
de ani (60% din cei chestionar, media de vârstă de 25 de ani), majoritar de gen feminin (64%
F, 35% M, restul nu au răspuns). Majoritatea se află în prezent în Anglia (25%), România
(10%), Franța (12%), Olanda (7%), Danemarca (7%), Germania (6%), Austria (5%) și SUA
(4%).

Educațional. Cele 773 de persoane care au luat parte la sondaj sunt studenți și absolvenți
români care studiază sau care au studiat în străinătate pentru o perioadă de minim un
semestru
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Cu referire la nivelul de studiu, 39% din totalul respondenților studiază sau au studiat în
străinătate la nivel de licență, 40% la nivel de master, 10% la nivel de doctorat, 3% - la nivel
de post-doctorat, iar 6% au beneficiat de bursă de mobilitate Erasmus (la nivel de licență și la
nivel de master).
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Cel mai recent program de învățământ absolvit de respondenți în România este, în cazul a
48% din cei chestionați, liceul; pentru 29% acesta este cel de licență, iar pentru 13% cel de
master.
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Școala primară
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374

48,4%

Licența
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Master
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13,2%

18
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Post-doctorat
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Niciunul dintre cele de mai sus
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Cel mai adesea, respondenții au ca bază de studiu domenii precum: Afaceri/ Management/
Economie/ Finanțe (31%), IT/ Inginerie/ Fizică/ Matematică/ Chimie (26%), Domenii
Internaționale/ Politică/ Administrație (14%), Comunicare/ Marketing/ Jurnalism/ Publicitate
(11%) și Sociologie/ Psihologie/ Cultură/ Științe Umane (11%).

Afaceri/Management/Economie/Finanțe

241

31,2%

Comunicare/Marketing/Jurnalism/Publi
citate

88

11,4%

IT/Inginerie/Fizica/Matematica/Chimie
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Medicina/Biologie/Biotehnologie
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Arhitectura/Arta/Muzica/Dramaturgie

58
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Sociologie/Psihologie/Cultura/Științe
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CONȚINUT
Scopul acestui studiu efectuat de Liga Studenților Români din Străinătate a fost identificarea
motivelor care stau la baza deciziei tinerilor români de a studia în străinătate și satisfacția
acestora față de experiențele lor, dar și cunoașterea perspectivelor lor de a reveni în țară și
provocările legate de întoarcerea acasă. De asemenea, am colectat informații despre
domeniile de studiu, perspectivele profesionale și așteptările tinerilor români față de piața
muncii din România.

STUDIILE ÎN STRĂINĂTATE
Cele mai importante motive pentru care tinerii români aleg să studieze în străinătate.
Factorii care îi determină pe tineri să studieze peste hotare sunt: oferta educațională a
universităților din străinătate (pentru 66,8% dintre respondenți este un factor foarte
important, iar pentru 27,2% este unul destul de important); prestigiul universităților de peste
hotare (46,6% îl consideră un factor foarte important, respectiv 36%, destul de important);
cunoașterea altor culturi (pentru 45,9% dintre tineri acesta reprezintă un criteriu foarte
important iar pentru 35,1% - destul de important); perspectiva exersării unei limbi străine
(51,1% dintre tineri îl consideră un factor foarte important, iar 26,1%, destul de important).
Sfatul celor din anturajul apropiat este un motiv mai puțin important decât cele patru deja
menționate (30% - destul de important iar doar 17,7% îl consideră foarte important).

Cei mai importanți factori pentru alegerea
studiului în străinătate

27.20%
37.40%

35.10%

26.10%

45.90%

51.10%

66.80%
46.60%

30%
17.70%

Oferta
Prestigiul
Cunoașterea altor
educațională a universităților din
culturi
universităților din
străinătate
străinătate

Foarte Important

Exersarea unei
limbi străine

Destul de important
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Satisfacția privind experiența de studiu în străinătate
Majoritatea tinerilor care au participat la acest sondaj apreciază următoarele aspecte legate
de experiența lor de studiu în străinătate:


calitatea cursurilor (aproximativ 55% se declară foarte satisfăcuți de acest aspect,
iar 40% destul de satisfăcuți);



aplicabilitatea cunoștințelor dobândite (54% foarte satisfăcuți, respectiv 38%
destul de satisfăcuți);



calitatea profesorilor (56% foarte satisfăcuți, iar aproximativ 39% destul de
satisfăcuți);



sistemul de evaluare a cunoștințelor (44,5% foarte satisfăcuți, 43% destul de
satisfăcuți);



mediul universitar (62% foarte satisfăcuți, iar 31% destul de satisfăcuți);



dotările tehnice (82% sunt foarte satisfăcuți, iar 15% destul de satisfăcuți);



oportunități profesionale după finalizarea studiilor (52% foarte satisfăcuți,
respectiv aproximativ 33% destul de satisfăcuți);



viața socială și culturală (56% sunt foarte satisfăcuți, 30% destul de satisfăcuți).

Satisfacția privind experiența de studiu în străinătate
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ÎNTOARCEREA ACASĂ
În ceea ce privește dorința studenților și absolvenților români din străinătate de a se
întoarce în România după finalizarea studiilor sau în viitorul apropiat, răspunsurile variază.
În 2016, 53% din respondenți au afirmat că sunt în căutare de oferte de locuri de muncă sau
posibilități de antreprenoriat în România. Sondajul din acest an nu a inclus o întrebare directă
despre întoarcerea acasă (în care să aflăm răspunsurile da, nu sau nu știu), de aceea tendința
aceasta a celor 53% dintre respondenți de a se interesa cu privire la oportunități profesionale
acasă, în România, este privită ca un semn pozitiv.
În 2014, din totalul respondenților care au luat parte la acest studiu, 315, adică 29%, au spus
DA dorinței întoarcerii acasă; 415, adică 39%, au spus NU dorinței revenirii în țară, iar 344,
adică 32% și-au exprimat nehotărârea.
În 2012, 30% din respondenți nu doreau să se întoarcă acasă după finalizarea studiilor sau în
viitorul apropiat, iar 34% nu știau sau nu au dat un răspuns la această întrebare. Totuși, 28%
din respondenți și-au afirmat dorința revenirii în țară. Ceea ce îi motiva cel mai mult cu
referire la perspectiva întoarcerii era apropierea de familie și de prieteni. La celălalt pol al
motivației se aflau: oferta educațională din România, ofertele de angajare de la acel moment
și oportunitățile de afaceri din țara noastră.
În 2010, 35% din respondenți nu doreau să se întoarcă în România, iar 38% erau nehotărâți.
În schimb, numai 24% din aceștia afirmau că vor să se întoarcă acasă.

Întoarcerea în România
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Aspecte în favoarea sau în defavoarea întoarcerii în România.
În această privință, au fost luate în considerare următoarele: apropierea de familie,
apropierea de prieteni, a locui în România, ofertele profesionale din România, oportunitățile
de afaceri din România, mediul guvernamental și politic.
În favoarea perspectivei întoarcerii acasă, cel mai mult cântăresc următorii factori: apropierea
de familie (foarte motivant pentru 38% și destul de motivant pentru 34%) și apropierea de
prieteni (foarte motivant pentru 21% și destul de motivant pentru 36%).

Aspecte în favoarea întoarcerii
34%
36%
38%

21%

Apropierea de familie

Apropierea de prieteni

Foarte motivant

Destul de motivant

În schimb, ceilalți factori luați în considerare cântăresc mai mult în sens negativ: faptul de a
locui în România este considerat de către deloc motivant pentru 31% și puțin motivant
pentru aproximativ 30% dintre tineri; ofertele profesionale din România sunt văzute ca fiind
deloc motivant pentru 40% și puțin motivante pentru 32%; oportunitățile de afaceri din
România reprezintă deloc motivante pentru aproximativ 31% și puțin motivante pentru 30%.

Aspecte în defavoarea întoarcerii
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Mediul guvernamental și politic din România este factorul care cântărește cel mai mult în
defavoarea întoarcerii în țară pentru respondenți, 61% dintre aceștia considerându-l deloc
motivant și 19% puțin motivant.

Nevoi la întoarcerea acasă
Dintre nevoile referitoare la întoarcerea în România, listate în cadrul sondajului, cele mai
importante au fost: recunoașterea completă a diplomelor și a certificatelor (70% din totalul
respondenților) și derularea de programe speciale de internship, fellowship & traineeship
(60% din total) și obținerea unor facilități financiare sub forma deducerilor fiscale (56% din
totalul respondenților). Au urmat, în ordinea importanței, următoarele nevoi: proceduri de
recrutare online (46%); programe guvernamentale speciale pentru locuințe (40%); târguri de
cariere (32%); și împrumuturi bancare avantajoase (20%).

Nevoi la întoarcerea în România
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Număr
răspunsuri

Factor
Recunoașterea completă a diplomelor și a
certificatelor
Programe speciale de internship, fellowship &
traineeship
Facilități financiare (deduceri fiscale)

Procentaj din totalul
respondenților (773)

541

70,0

459

59,4

432

55,9

Proceduri de recrutare online
Programe guvernamentale speciale pentru
locuințe
Târguri de cariere

354

45,8

308

39,8

248

32,1

Împrumuturi bancare avantajoase

154

19,9

Între dezvoltarea unei cariere în România și urmarea unui parcurs profesional peste
hotare
Proporțiile care indică orientarea profesională către străinătate sunt mai mari decât
procentele care indică orientarea profesională către România, iar diferențele procentuale sunt
însemnate (de la 15% la 40%). Spre exemplu, proporția celor care mențin contacte
profesionale în România este de 63%, iar a celor care mențin contacte profesionale peste
hotare este de 91%. De asemenea, procentul celor care se interesează de programe de
dezvoltare profesională (internship, traineeship sau angajare) în România este de 53%, iar
proporția celor care se interesează de astfel de oportunități în străinătate este de 85%.
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Ceea ce contează în eventualitatea unei cariere acasă
Cei mai importanți factori pentru acceptarea unei oferte de angajare la întoarcerea în țară
sunt:
-

activitatea specifică postului, considerată foarte importantă și destul de importantă
pentru 97% dintre respondenți;

-

posibilitatea de avansare în carieră este foarte importantă și destul de importantă
pentru 96% dintre tineri;

-

posibilitatea de dezvoltare profesională prin training-uri și acumulare de experiență
în domeniu este pentru 94% dintre tineri foarte importantă și destul de importantă;

-

oferta salarială este considerată foarte importantă de către 72% și destul de
importantă de către 24% dintre tinerii care au participat la sondaj.

Factorii cei mai importanți pentru o carieră acasă
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Celelalte aspecte analizate au fost oportunitatea de a călători, spațiul de muncă, flexibilitatea
programului de lucru și prestigiul companiei ofertante au o importanță mai redusă, aspectele
acestea fiind foarte importante pentru mai puțin de 45% din respondenți. Cel mai puțin
important factor este considerată proximitatea față de locuința personală, acesta fiind destul
de

important

pentru

doar

37%

dintre
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Factori importanți pentru o carieră acasă
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Așteptări salariale în România
34% dintre respondenți au ales salariul net minim lunar pentru care ar accepta să lucreze în
România în primul an după întoarcere dintr-un interval cuprins între 500 euro și 1000 de
euro. Intervalul următor considerat este 1000-1500 euro (27%), mai apoi urmând intervalul
salarial 1500-2000 euro (16%). Totodată, 22% dintre participanți au așteptări salariale peste
2000 euro, în timp ce doar 2% dintre respondenți au luat în calcul un salar mai mic de 400
euro.

Intervalele salariale cel mai bine reprezentante
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Provocări privind întoarcerea acasă
Principalii patru factori care fac dificil accesul tinerilor cu studii în străinătate pe piața
muncii din România sunt ofertele de muncă limitate ca varietate (pentru 60%), accesul limitat
la informații despre oportunități profesionale (pentru 47%), lipsa unei corespondențe între
specializarea studiată și piața muncii din România (46%), ofertele de muncă neatrăgătoare
(43%) și supra-calificarea (pentru 37%). Un factor mai puțin important sunt procedurile de
recrutare complexe (21%) și doar 17% dintre respondenți consideră că nerecunoașterea
diplomelor sau certificatelor obținute în străinătate poate considera o problemă.
500
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Provocări cu care se confruntă România
Întrebarea legată de provocările majore cu care se confruntă România în prezent a inclus 12
astfel de provocări. Fiecare dintre acestea a primit un punctaj de la 1 la 10, care să evidențieze
gradul lor de importanță.
Cele mai serioase provocări cu care se confruntă România din perspectiva tinerilor care au
studiat în străinătate sunt:
-

corupția la nivel înalt;

-

clasa politică nereprezentativă;

-

mica corupție;

-

nivelul scăzut de salarizare;

-

sistemul sanitar defectuos.
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Acestea au primit nota 10, adică gradul maxim de gravitate din partea a 30-45% dintre
tinerii participanți la acest studiu.

Cele mai mari provocări cu care se confruntă România
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Alte provocări cărora le-a fost atribuit nivel maxim de gravitate, dar din partea unor
proporții mai mici de respondenți sunt:
-

infrastructura deficitară;

-

deteriorarea nivelului general de cultură;

-

sistemul de educație neperformant;

-

degradarea calității presei și a spațiului public de dezbatere;

-

piața muncii neatrăgătoare;

-

instabilitatea economică;

-

cadrul neprielnic pentru business și antreprenoriat;

-

calitatea scăzută a vieții din orașe.

Între 12% și 27% dintre respondenți au acordat calificativul maxim de gravitate (nivelul 10)
provocărilor menționate în paragraful anterior.
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Provocări cu care se confruntă România
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REMARCI DE FINAL
Analiza de perspectivă a rezultatelor Sondajului LSRS „Studiul în străinătate și întoarcerea
acasă” din anul 2016 trimite către câteva constatări, prezentate în detaliu în partea
următoare.
Cu privire la studiul în străinătate. Pentru cei care au terminat doar școala primară în
România, oferta educațională și prestigiul universităților din străinătate a fost în general mai
puțin important în alegerea universităților decât pentru cei care au ales studiul in străinătate
la o vârstă mai înaintată. Cele mai înalte așteptări le au cei care au plecat la studii în
străinătate după ce în prealabil absolviseră un doctorat sau un post-doctorat în România.
La fel ca mai sus, apropierea de prieteni este un aspect mai motivant pentru cei care au
petrecut o perioadă mai îndelungată de timp n România (au absolvit cel puțin liceul), decât
pentru cei care au absolvit numai școală primară sau gimnazială.
Cunoașterea altor culturi reprezintă un motiv mai important pentru cei care pleacă la studii
cu programul Erasmus, decât pentru cei care pleacă pentru un post-doctorat sau studii de
licență (undergraduate). Totodată, exersarea unei limbi străine reprezintă un motiv mai
important pentru alegerea studiului în străinătate pentru cei care au studiat un program, în
comparație cu studenții care au ales studiul in străinătate pentru licență, doctorat sau postdoctorat.
Oportunități profesionale. Nivelul de satisfacție în legătură cu oportunitățile profesionale
după terminarea studiilor este cel mai scăzut în cazul studenților care au beneficiat de
mobilitatea Erasmus Graduate (în timpul studiului de master), în comparație cu studenții
absolvenți de programe de licență, master sau post-doctorat.
Oportunitățile de afaceri din România reprezintă unul dintre cele mai nemotivante aspecte
pentru întoarcerea tinerilor în România. Mai mult, este cel mai puțin motivant factor pentru
absolvenții de doctorat in străinătate, în timp ce cele mai ridicate scoruri s-au înregistrat
pentru absolvenții de master și o mobilitate Erasmus în timpul masterului.
Cei care mențin contacte profesionale în România sunt mai puțin satisfăcuți cu oportunitățile
profesionale de după absolvire din străinătate. La fel, aceștia sunt mai interesați de oferte de
traineeship și internship în România decât cei care sunt mai satisfăcuți cu ofertele
profesionale din străinătate. Nu s-a înregistrat nicio diferență semnificativă pentru cei
interesați de oportunități de afaceri în România.
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S-au înregistrat rezultate semnificative pentru toate întrebările legate de satisfacția cu studiul
în străinătate vs. Dorința de a menține contacte profesionale în străinătate ori de a urma un
internship în străinătate. Astfel, cu cat satisfacția cu studiile in străinătate este mai ridicată,
cu atât studenții/absolvenții își doresc să găsească o oportunitate de angajare în tara de
studiu. Rezultate similare au fost înregistrate și pentru dorința de a iniția o afacere (deși la
un nivel mai scăzut decât in cazul oportunităților de angajare).
Așteptări salariale. 37,5% dintre studenții la nivel de licența își doresc un salariu între 5001000 euro pentru a accepta o ofertă de angajare în România, în timp ce 26,8% așteaptă un
salariu între 1000-1500 euro.

Pentru studenții/absolvenții de master, 31,4% au așteptări

salariale intre 500-1000 euro, iar 29,1% își doresc un salariu de 1000-1500 euro. Pentru
absolvenții de doctorat, așteptările salariale sunt mai ridicate, cu 55,1% dintre aceștia dorind
un salariu intre 1000-2000 euro. Rezultate similare si pentru studenții la programe Erasmus,
cu 56% dintre undergraduate si 75% dintre postgraduate așteptând salarii între 500-1000
euro.
Provocările întoarcerii acasă. Tinerii care nu mențin contacte profesionale în România și care
nu sunt interesați de oportunități de internship în România, tind să perceapă că România se
confruntă cu provocări majore. Astfel, cei care nu mențin contacte profesionale în România și
care nu sunt interesați de oportunități de intenrship consideră că România se confrunta cu
instabilitate economică, o calitate scăzută a vieții în orașe, o piață a muncii neatrăgătoare, un
cadru neprielnic pentru business și un nivel scăzut de salarizare. Aceste rezultate denotă
faptul ca acești factori cântăresc foarte mult în decizia tinerilor de a se întoarce în România.
Pe de altă parte, cei care au menționat ca mențin contacte profesionale în România consideră
că aceste provocări nu sunt atât de majore precum cei care nu mențin contacte profesionale
în România, diferențele fiind semnificative între cele doua grupuri pentru majoritatea
factorilor.
În raport cu perspectiva unei cariere în România, tinerii cu studii peste în străinătate
consideră în continuare că

activitatea specifică postului, posibilitatea avansării și a

dezvoltării la locul de muncă sunt mai importante decât oferta salarială. Aceste rezultate,
care le susțin pe cele prezentate în raportul sondajului LSRS din anul 2014, indică un semnal
favorabil și un mesaj încurajator pentru angajatorii din România. Acești factori considerați
foarte importanți de un număr foarte mare de respondenți pot fi îmbunătățiți de către
angajator, astfel creând un cadru prielnic tinerilor care aleg să se întoarcă în România, după
finalizarea studiilor în străinătate.
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ADDENDUM. LSRS
Percepții despre LSRS. Întrebările finale ale sondajului au fost neobligatorii și au vizat
evidențierea rolului și activităților LSRS care sunt cele mai relevante, necesare și utile pentru
comunitățile de studenți și absolvenți români din străinătate.
Potrivit răspunsurilor înregistrate, activitățile considerate ca fiind cele mai necesare și utile
sunt: consilierea academică pentru admiterea la studii în străinătate (43% din totalul de
respondenți ai sondajului au bifat acest aspect); promovarea imaginii României în străinătate
(39% din totalul de respondenți); dezvoltare personală și profesională prin organizarea de
seminarii, workshops sau sesiuni de networking (25%); implicarea în societatea civilă
românească (22%); organizarea de evenimente studențești și de tineret (21%), facilitarea
găsirii unui loc de muncă (19%) și finanțarea studiilor în străinătate (14%).

Activități necesare și utile ale LSRS
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La întrebarea despre părerea respondenților despre scopul și misiunile LSRS, cei mai mulți
dintre tinerii care au răspuns la această întrebare (82%) consideră LSRS ca o organizație care
conectează studenții și absolvenții români din străinătate. În plus, pentru 43% dintre
respondenți, LSRS reprezintă o organizație care sprijină implicarea tinerilor în dezvoltarea
României și pentru aproximativ 30%

dintre participanții la acest studiu LSRS este o

organizație care îi ajută pe tinerii români să studieze în străinătate.
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Scopul și misiunea LSRS
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Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenţilor și absolvenților români de peste
hotare un cadru deschis de dialog și acţiune.
LSRS promovează inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare
ai României, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară.
Obiectivul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale,
sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României.
LSRS este o organizație neguvernamentală, apolitică și echidistantă.

Reproducerea parțială sau integrală a acestor informații este permisă numai cu indicarea sursei.
©2016 – Liga Studenților Români din Străinătate. Toate drepturile rezervate.

22

