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În pragul absolvirii liceului

raport de cercetare



Metodologie

• Populația de bază: 

– 9 licee și grupuri școlare

– 31 clase terminale

– 746 elevi din care 232 români

• Cercetare exhaustivă, chestinar autoadministrat 
supravegheat

• Culegerea datelor: 22.10.2014 – 30.10.2014 

• Volumul chestionarului: 46 întrebări (35-40 minute)



Diferența dintre eșantionul propus și realizat 
în unitățile școlare

 

Chestionare 
valide 

Eșantion 
propus 

Diferen-
ță (buc.) 

Diferența 
dintre 

procente (%) buc. % buc. % 

Liceul Teoretic Mikes Kelemen 110  17.1 118  15.8 -8 -1.3 

Liceul Teoretic Székely Mikó 99  15.4 118  15.8 -19 0.4 

Liceul Teologic Reformat 48  7.5 51  6.8 -3 -0.6 Liceul Teologic Reformat 48  7.5 51  6.8 -3 -0.6 

Liceul de Artă Plugor Sándor 46 7.2 56  7.5 -10 0.3 

Colegiul Național Mihai Viteazul 116 18.1 139  18.6 -23 0.6 

Grupul Școlar Puskás Tivadar 54 8.4 57 7.6 -3 -0.8 

Grupul Școlar Kós Károly 46 7.2 58 7.8 -12 0.6 

Grupul Școlar Economic Administrativ Berde Áron 72 11.2 88 11.8 -16 0.6 

Grupul Școlar Constantin Brâncuși 51 7.9 61 8.2 -10 0.2 

Total 642  100 746  100 -104 0 

 



Tematica cercetării

• caracteristicile socio-demografice a elevilor și a familiilor

• satisfacția față de instituția și programul de învățământ

• intenții și așteptări în continuarea carierei

• intenția de întemeierea familiei (când, copii planificați)

• experiență de migrație în familiile elevilor, intenții de 
migrație a elevilor

• mod de viață: consum cultural și mass media, internet 

• cunoștințe de limbi străine, comportament lingvistic



Caracteristici socio-demografice

� 55.9% fete

� 33% din mediul rural

� 86% stă cu părinți (77.5% a elevilor din mediul rural)� 86% stă cu părinți (77.5% a elevilor din mediul rural)

� mărimea medie a gospodăriei: 3.75 persoane

� mărimea medie a locuințelor: 3.46 camere

� media veniturilor lunare: 2700 lei (N=302)



Ultima școală absolvită a părinților %
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Distribuția statutului economic al părinților %

statutul mamei 10.0 39.3 24.2 26.6
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Evaluarea veniturilor pe mediul de rezidență %
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Distribuția elevilor după profil și sexe %
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Distribuția elevilor după specializări %
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Caracteristici Tipuri/grupe
Gradul de satisfacție față de nivelul educației din liceu (media,1-

foarte mulțumit, 4-foarte nemulțumit)

Eșantionul întreg - 1.98

Liceul

Liceul Teoretic Mikes Kelemen 2.01

Liceul Teoretic Székely Mikó 1.87

Liceul Teologic Reformat 1.63

Liceul de Artă Plugor Sándor 2.11

Colegiul Național Mihai Viteazul 2.08

Grupul Școlar Puskás Tivadar 1.94

Grupul Școlar Kós Károly 1.96

Grupul Școlar Economic Administrativ Berde Áron 2.15

Grupul Școlar Constantin Brancusi 1.98

Profilul clasei

real 1.88

uman 2.07

servicii 2.08

tehnic 1.96

artistic 2.11

teologic 1.71

pedagogic 1.86pedagogic 1.86

Specializarea

filologie 2.04

științe sociale 2.09

matematică-informatică 1.93

științe ale naturii 1.81

construcții, instalații si lucrări publice 1.85

industrie textilă și pielărie 2.13

economic 2.00

comerț 2.05

turism si alimentație 2.04

estetică și igiena corpului uman 2.32

muzică 2.28

arte plastice si decorative 2.00

teologie reformată 1.71

mecanică 1.82

electrică automatizări 2.17

pedagogie 1.86

Domiciliul stabil
sat, comună 1.90

oraș 2.03



Elevii care ar schimba profilul ales, 
pe profilul clasei actuale %
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Cunoștințe de limbi și naționalitate

 limba maternă deloc 
puţin 

(nivel de bază) 
bine 

(nivel mediu) 
foarte bine 

(nivel avansat) 

maghiară 67.6 40.3 25.8 9.1 24.7 

maghiară română romă (ţigan) germană alta

tu 68.6 30.1 0.3 0 1

tata 67.1 30.8 0.7 0.3 1.1

mama 69.6 29.6 0.5 0.2 0.2

maghiară 67.6 40.3 25.8 9.1 24.7 

română 23.2 3.3 42.2 41.4 13.1 

engleză 0.5 8.3 43.5 35.6 12.5 

germană 0.2 44.4 48.6 6.6 0.3 

 

 Subeșantion deloc 
puţin 

(nivel de bază) 
bine 

(nivel mediu) 
foarte bine 

(nivel avansat) 

engleză 
Tineri maghiari 10.1 45.2 34.8 9.9 

Tineri români 2.8 41.3 38.5 17.3 

germană 
Tineri maghiari 37.7 55 7.2 0 

Tineri români 61.8 32.9 4.6 0.6 

 



Comportament lingvistic – tineri maghiari %

 numai 
maghiară 

în mare parte 
maghiară, dar 
câte ceva și în 

română 

jumătate 
maghiară, 
jumătate 
română 

în mare parte 
română, dar 
câte ceva și 
în maghiară 

numai 
română 

altă situație 
(folosesc 

altă limbă) 

acasă 92.1 5.8 1.2 0.2 0.5 0.2 

la cumpărături 17.7 58 20.3 2.6 1.2 0.2 

când citești ziare când citești ziare 65.8 20 9.3 1.5 1 2.5 

la locul de muncă 47.4 33.2 14.2 1.7 0.9 2.6 

la primărie 58.1 23.2 12 3.9 2.8 0 

când asculți radio 47.3 16.3 21.9 6.1 4.8 3.5 

la medic 60.2 21 12.3 2.7 3.6 0.2 

la poliție 6.6 17.4 16.2 22.8 36.2 0.9 

când vizionezi TV 42.1 25.2 22.7 3.2 1.7 5 

 



Comportament lingvistic – tineri români %

 

numai 
maghiară 

în mare 
parte 

maghiară, 
dar câte 
ceva și în 
română 

jumătate 
maghiară, 
jumătate 
română 

în mare parte 
română, dar 
câte ceva și 
în maghiară 

numai 
română 

altă situație 
(folosesc 

altă limbă) 

acasă 10.3 3.2 7.6 4.9 74.1 0 

la cumpărături 2.2 7.1 16.9 10.4 63.4 0 

când citești ziare 8.4 2.8 2.8 5.6 77.5 2.8 

la locul de muncă 6.6 2.2 6.6 5.1 79.4 0 

la primărie 5 6.2 3.7 2.5 82 0.6 

când asculți radio 2.8 2.3 6.8 5.1 76.8 6.2 

la medic 7.6 1.6 3.3 2.7 84.2 0.5 

la poliție 1.2 3 2.4 1.8 91.6 0 

când vizionezi TV 3.4 5 7.8 4.5 67 12.3 

 



Caracteristici Tipuri/grupe
Gradul de apreciere a posibilităților de angajare

(media, 1-foarte favorabile, 4-deloc favorabile)

Eșantionul întreg - 3.00

Liceul

Liceul Teoretic Mikes Kelemen 2.90

Liceul Teoretic Székely Mikó 2.85

Liceul Teologic Reformat 2.94

Liceul de Artă Plugor Sándor 3.27

Colegiul Național Mihai Viteazul 3.44

Grupul Școlar Puskás Tivadar 2.93

Grupul Școlar Kós Károly 2.48

Grupul Școlar Economic Administrativ Berde Áron 3.00

Grupul Școlar Constantin Brancusi 2.82

Filiera

teoretic 3.10

tehnologic 2.81

vocational 3.04

Profilul clasei

real 3.09

uman 3.10

servicii 2.93

tehnic 2.64

artistic 3.27

teologic 2.87teologic

pedagogic 2.82

Specializarea

filologie 3.13

științe sociale 3.08

matematică-informatică 3.11

științe ale naturii 3.05

construcții, instalații si lucrări publice 2.38

industrie textilă și pielărie 1.87

economic 2.90

comerț 2.70

turism si alimentație 2.93

estetică și igiena corpului uman 3.17

muzică 3.18

arte plastice si decorative 3.32

teologie reformată 2.87

mecanică 2.92

electrică automatizări 2.94

pedagogie 2.82

Domiciliul stabil
sat, comună 2.83

oraș 3.08

Naționalitate
maghiar 2.88

român 3.26



Domeniile în care ar lucra elevii % (N=348)

informatică

construcții

finanțe, bănci, asigurări

agricultură

administrare ape si păduri

4.6

3.4

2.9

2.6

0.3
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administrație etc.
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turism

comerț
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transport, depozitare, comunicații

informatică
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19
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4.6



După terminarea liceului unde plănuiești să lucrezi? 
(N=341, respondenții valabili care vor să se angajeze după liceu)
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5.0

14.7

7.0
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în altă comună/oraș într-o arie de 100 
kilometri

la Brașov

în altă localitate din România



După terminarea liceului unde plănuiești să lucrezi ? 
(pe etnie) (N=341, respondenții valabili care vor să se 

angajeze după liceu)



După terminarea liceului unde plănuiești să lucrezi (pe 
etnie)? (N=609 adică totalitatea respondenților)



Țările unde ar dori să lucreze elevii 
(N=182, respondenții valabili care vor să se angajeze în străinătate 

și au indicat țara)
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Diferențe etnice



Domeniile unde ar lucra elevii 
(N=348)



Ajutoarele pe care au în vizor elevii în căutarea unui loc de muncă % 
(N=398)
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7
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birou de mediere între angajatori și angajați
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alta
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Caracteristici Tipuri/grupe 
Procentul acelora care doresc 

să-si continue studiile 

Eșantionul întreg - 72.4 

Tipul liceului teoretic 92.5 

vocațional 44.3 

tehnic 36.7 

Anul de studiu XI. 32.1 

XII. 75.7 

XIII. 20 

Grupa de vârstă 16-17 ani 65.3 

18-20 ani 75.3 

peste 20 ani 16.7 

Sex  masculin 63.6 

feminin 79.4 feminin 79.4 

Domiciliul stabil sat, comună 60.8 

oraș 78.5 

Naționalitate maghiară 70.7 

română 76.6 

Ultima școală absolvită a 
tatălui 

secundar inferior 50.7 

secundar superior 80.8 

universitar sau postuniversitar 95.6 

Ultima școală absolvită a 
mamei 

secundar inferior 52.6 

secundar superior 76 

universitar sau postuniversitar 94 

Venitul familiei sub 2000 lei 58.8 

între 2000-4000 lei 76.3 

peste 4000 lei 88.1 

 



Prima opțiune (N=408) A doua opțiune (N=152) A treia opțiune (N=63) În totalitate (N=623)

Cluj
27.5 32.2 27.0 28.6

Brașov
19.6 10.5 11.1 16.5

București
11.5 10.5 14.3 11.6

Târgu Mureș
11.3 9.2

7.9
10.4

Sfântu Gheorghe
9.8 5.9

3.2
8.2

Budapesta și alte orașe din Ungaria
9.1 11.2 14.3 10.1

În străinătate
4.7 9.2 7.9 6.1

Orașe mai îndepărtate:
3.7 3.9 9.5 4.3

Sibiu
1.7 2.6

9.5
2.7

Oradea
1.5 1.3

0
1.3

Timișoara
.5

0 0
0.3

Orașe mici din Ținutul Secuiesc:
1.7 6 2.6 2.9

Târgu Secuiesc
1.0

0 0
0.6

Miercurea Ciuc
.5 5.3

1.6
1.8

Odorheiu Secuiesc
.2 .7

1.6
0.5

alte orașe din România
.7 1.3 1.6 1.0

nu știe
.5 0

0
0.3



Prima opțiune (N=328) A doua opțiune (N=107) A treia opțiune (N=42) În totalitate (N=477)

Universitatea Babeș-Bolyai
22.6 31.8 28.6 25.2

Universitatea Transilvania
19.2 11.2 7.1 16.4

Universitatea de Medicină
11.3 11.2 11.9 11.3

Arte
6.4 5.6 7.1 6.3

Diferite licee
5.8 2.8 0 4.6

Nu știe
5.8 3.7 9.5 5.7

Academia de politie, militari
4.3 .9 4.8 3.6

Univ. politehnică
4.0 3.7 2.4 3.84.0 3.7 2.4 3.8

Diferite specializări
3.9 .9 2.4 3.1

Universități din Ungaria
3.7 6.5 4.8 4.4

Instituții din străinătate
3.4 2.8 2.4 3.1

Alte universități din România
2.4 4.7 7.1 3.3

Univ. de medicină veterinară
2.1 3.7 2.4 2.5

Universitatea Sapientia
2.1 7.5 4.8 3.6

Academia de Științe Economice
1.5 .9 4.8 1.7

Universitatea Creștină Partium
1.5 1.9 0 1.5



arie Profilul ales pentru continuarea 

studiilor %

Prima opțiune (N=380) În totalitate (N=561) În totalitate (N=561)

Medicină medicină 10.8 10.3
15.8

asistență medicală 5.3 5.5

Inginerie și informatică politehnică 5.8 5.7

12.1automatizări și calculatoare 2.6 2.3

informatică 4.5 4.1

Economie și drept științe economice 4.5 5.3
10.6

drept 5.5 5.3

Filologie filologie 4.5 4.5 4.5

Creație arte 4.2 3.7

9.4actorie 1.3 1.1

design, grafică 4.2 4.6

Interne armată, poliție 3.9 3.4 3.4

Științe sociale psihologie 3.9 4.6

comunicare și relatii publice 3.4 2.5

14.8

comunicare și relatii publice 3.4 2.5

turism 3.2 2.9

jurnalism 2.1 2.1

sociologie, resurse umane 1.3 2.0

film, foto .8 0.7

Agronomie medicină veterinară 1.8 1.6
3.7

horticultură, agronomie 1.6 2.1

Științele naturii și inginerie 

legată de acestea

științe ale naturii 1.1 1.1

2biotehnologie industrială, inginerie 

alimentară
.5 0.9

Pedagogie pedagogie preșcolară 3.2 2.7 2.7

Alte științe Educație fizică, kinetoterapie, 

filozofie, istorie
12.9 15.2 15.2

Studii medii Legate de servicii (brutar, cofetar, 

frizer etc.)
4.7 3.6 3.6

Nu știe - 2.4 2.1 2.1



Factorii care au jucat un rol semnificativ în alegerea specializării –
media (1-nu l-a influențat, 5-influență maximă)



Caracteristicile care le-au influențat în alegerea 
orașului %

și prietenii mei s-au înscris tot aici

este aproape de domiciliul meu

e mai ieftin decât alte orașe

39.7

35

24.8

aici sunt instituții de mare prestigiu

aici pot să și lucrez pe lângă studii

după primirea diplomei mă voi putea 
angaja cu siguranță aici

oferă bune posibilități de distracție

și prietenii mei s-au înscris tot aici

66.7

64.6

56.3

50.9

39.7



Așteptările absolvenților de la continuarea studiilor
(1-deloc, 5-în totală măsură)

 media băieți fete 

independență 4.31 4.18 4.40 

un loc de muncă sigur, convenabil 4.29 4.15 4.39 

studiere, informare 4.28 4.06 4.43 

succese profesionale 4.27 4.08 4.39 

diplomă conformă cerințelor pieței 4.18 4.02 4.29 

formarea unor relații profesionale optime  4.11 3.96 4.20 formarea unor relații profesionale optime  4.11 3.96 4.20 

obținerea unei profesii 4.11 3.96 4.21 

socializare: prieteni, grupuri 4.00 

competență profesională conform cerințelor pieței 3.93 

posibilități de burse 3.51 3.25 3.68 

distracție 3.40 

viață culturală 3.19 2.99 3.32 

să ajung mai târziu pe piața muncii  2.76 

relație conjugală  2.69 2.92 2.54 

aș dori doar diplomă 2.07 

 



Aspecte în alegerea instituției - media
(1-în totalitate, 4-deloc)

aici vin și prietenii

profesorii mei mi-au recomandat această instituție

important este să învăț mai departe, nu specializarea aleasă

și părinții mei au învățat aici

3.25

3.36

3.47

3.78

să învăț la o specializare care îmi place cel mai mult 

să învăț la o specializare cu care pot să mă afirm în viitor 

să învăț în limba maternă

aceasta este instituția cea mai prestigioasă 

să nu cumva să ratez continuarea studiilor

aici este cea mai bună relația dintre profesori și cursanți

în opinia părinților mei aceasta este instituția cea mai …

1.35

1.52

2.2

2.56

2.72

3.2

3.2



Surse de informare utilizate despre instituția 
aleasă %

din ziare

de la conferințe

din cărți

din televizor

de pe panouri publicitare

din radio

7.9

7.7

7.2

6.4

3.4

2.6

de pe internet

de la prieteni

de la cunoştinţe

din familie

de la școală

de pe urma activităților extrașcolare

de pe urma vizitării instituției

de la colegi

de la rude

din pliante

din ziare

63.3

56.8

53.1

30.3

28.8

22

20.7

20.3

20.3

11.5

7.9



Caracteristici Tipuri/grupe Procentul acelora care au fost în străinătate

Eșantionul întreg - 75

Tipul liceului teoretic 83.9

vocațional 76.5

tehnic 59.5

Anul de studiu XI. 51.7

XII. 76.1

XIII. 75

Grupa de vârstă 16-17 ani 63.3

18-20 ani 77.2

peste 20 ani 69.2peste 20 ani 69.2

Domiciliul stabil sat, comună 63.2

oraș 81.4

Naționalitate maghiară 83.3

română 53.3

Ultima școală absolvită a tatălui secundar inferior 61.3

secundar superior 82.2

universitar sau postuniversitar 91.1

Ultima școală absolvită a mamei secundar inferior 55.8

secundar superior 80.5

universitar sau postuniversitar 94



Caracteristici Tipuri/grupe
Procentul acelora care au fost în excursie în 

străinătate

Eșantionul întreg - 77.5

Tipul liceului teoretic 81.9

vocațional 78.4

tehnic 67.7

Anul de studiu XI. 73.3

XII. 79.1

XIII. 25

Grupa de vârstă 16-17 ani 71.4

18-20 ani 80

peste 20 ani 22.2

Naționalitate maghiară 81.5

română 66

Ultima școală absolvită a tatălui secundar inferior 61.3

secundar superior 82.2

universitar sau postuniversitar 91.1

Ultima școală absolvită a mamei secundar inferior 64.6

secundar superior 83.4

universitar sau postuniversitar 85.5

Venitul familiei sub 2000 lei 63

între 2000-4000 lei 81.3

peste 4000 lei 92.2



Relația de rudenie cu persoana care 
trăiește/a trăit de curând în străinătate %

părinte soră/frate bunici altă rudă apropiată

prima opțiune (N=355) total (cele patru opțiuni) 
(N=606)

15.8 11.4

13
10.9

5.4
5.3

65.9 72.4



Scopul șederii în străinătate 
a rudelor apropiate %

3.2 4.4

5.5 5.6

cu scop de muncă emigrare definititvă studiere alt scop

prima opțiune (N=347) total (cele patru opțiuni, 
N=591)

51.6 48.9

38.9 41.1



Țările în care trăiesc/au trăit de curând 
rudele apropiate %

 Prima opțiune 
(N=347) 

Total (cele 4 
opțiuni) (N=591) 

Total (dintre 
cazuri) 

Elevi maghiari 
(N=256) 

Elevi români 
(N=81) 

Ungaria 35.1 32.8 54.8 68 12.3 

Germania, Austria 24.0 24.4 40.7 38.7 35.8 

Italia 13.4 13.9 23.2 10.5 63 

Anglia 9.7 8.5 14.1 15.6 8.6 Anglia 9.7 8.5 14.1 15.6 8.6 

SUA, Canada 7.1 7.1 11.9 9.4 22.2 

Spania 2.6 3.2 5.4 2 17.3 

Franța .9 1.0 1.7 1.2 1.2 

Israel .6 1.2 2.0 2.3 0 

altă țară 6.6 8.0 13.3 13.3 14.8 

 



Caracteristici Tipuri/grupe
Procentul acelora care s-au gândit să 

emigreze

Eșantionul întreg - 72.5

Anul de studiu XI. 48.3

XII. 74.9

XIII. 31.3

Grupa de vârstă 16-17 ani 74.2

18-20 ani 73.5

peste 20 ani 30.8peste 20 ani 30.8

Domiciliul stabil sat, comună 65.8

oraș 75.9

Naționalitate maghiară 70.9

română 77.3

Ultima școală absolvită a mamei secundar inferior 64.2

secundar superior 74.4

universitar sau postuniversitar 80.7



Motivele intenției de emigrare %
 Respondenții care ar 

emigra (N=454) 
Filieră 

teoretică 
(N=238) 

Filieră 
vocațională 

(N=74) 

Filieră 
tehnologică 

(N=142) 

Condiții de trai, salarii 31.9 32.4 32.4 31 

Locuri de muncă 21.4 19.3 20.3 25.4 

Posibilități de dezvoltare 12.6 17.6 8.1 6.3 

Acolo e mai bine 10.4 5 1.4 23.9 

Posibilitățile din România (locuri Posibilitățile din România (locuri 
de muncă, viitor, salar) 

8.8 10.1 12.2 4.9 

Altele (relații sociale, mentalitate, 
strângerea resurselor pentru 
afaceri, independență) 

6.2 5.9 10.8 4.2 

Cultură nouă, locuri noi attractive, 
călătorii, deschidere 

5.1 4.2 9.5 4.2 

Pentru a studia 3.7 5.5 5.4 0 

 



Motivele pentru care nu ar emigra %

70%
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3.3
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27.5

9.2
15

5.8 10

nu sunt pregătit pentru 
plecare, nu vreau, plec doar 
temporar

aș fi departe, străin

aici văd posibilități, viitor
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tineri maghiari 
(N=120)

tineri români 
(N=40)

33.3
20
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17.5
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îmi place aici

locul natal, acasă
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Frecvența cu care se practică activitățile de timp liber -
media (1-zilnic, 5-deloc)

mergi la club, discotecă?

citești revistă despre mod de viață, …

citeți literatură populară? (ex. thriller, roman …

mergi la teatru, la operă?

mergi la concert de muzică ușoară?

mergi la cinema?

mergi la concert, recital de muzică clasică?

3.42

3.43

3.47

3.51

4.05

4.09

4.42

4.53

folosești internetul?

folosești calculatorul?

petreci timpul cu prietenii?

te uiți la televizor?

faci sport, faci exerciții fizice?

mergi la cafenea, baruri, terase?

mergi la cumpărături în hipermarceturi?

ascuți radio?

citești ziar, revistă culturală, politică?

mergi în excursie?

citeși literatură beletristică?

1.22

1.48

1.67

1.93

2.17

2.54

2.54

2.76

2.79

3.36

3.42



Vârsta medie la care s-au întâmplat/se vor întâmpla diferitele evenimente hotărâtoare

 
Vârsta 
medie 

Numărul 
de 

cazuri 

Deviația 
de la 

valoarea 
medie 
(ani) 

Niciodată 
% din 

răspunsuri 
valide 

Nu a 
răspuns 

prima dată când pot pleca-veni de acasă când 
vreau 

16.6 572 2.9 
2.4 8.7 

a mă muta de la părinți, a trăi independent 21.2 575 2.9 4.2 6.5 

prima experiență sexuală  17.5 522 3.2 4 15.3 

a câștiga bani destui, pentru a mă putea 
întreține 

21.6 585 3 
2.7 6.4 

a procura prima pregătire profesională 21.1 548 2.8 4.5 10.6 a procura prima pregătire profesională 21.1 548 2.8 4.5 10.6 

a fi mamă/tată pentru prima dată 27 566 3.3 4.9 7.3 

a fi foarte îndrăgostit pentru prima dată 17 541 2.8 4.9 11.4 

a termina școala 19.3 585 2.2 1.3 7.6 

a lucra full time 22.6 540 3.4 7.2 9.3 

a merge singur prima dată la distracție 16.3 544 2 7.3 8.6 

a avea o prietenă/un prieten, în relație 
serioasă pentru prima dată 

17.4 558 2.5 
3 10.4 

a fuma în public prima dată 17 297 2.4 48.7 9.8 

a mă îmbăta  16.5 395 2.6 31.1 10.4 

a trăi în concubinaj cu un partener 23 498 3.4 12.6 11.2 

a mă căsători 26.5 549 3.5 7.7 7.3 

 



Diferențe în planificarea numărului copiilor %

Caracteristici Tipuri/grupe Un copil Doi 
Trei sau 

mai mulți 
Deloc 

Eșantionul întreg - 14.6 63.3 17.2 4.9 

Tipul liceului teoretic 15.7 59.4 19.2 5.7 

vocațional 16.3 67.8 11.4 4.5 

tehnic 6.7 66.7 23.3 3.3 

Anul de studiu XI. 17.2 58.6 17.2 6.9 

XII. 13.6 63.9 17.6 4.9 

XIII. 53.8 46.2 0 0 

Grupa de vârstă 16-17 ani 15.1 58.1 18.3 8.6 Grupa de vârstă 16-17 ani 15.1 58.1 18.3 8.6 

18-20 ani 13.5 64.5 17.5 4.4 

peste 20 ani 63.6 36.4 0 0 

Ultima școală 
absolvită a tatălui 

secundar inferior 18.6 67.4 11.3 2.7 

secundar superior 11.2 61.2 21.9 5.8 

universitar sau 
postuniversitar 

14.7 58.9 19.4 7 

Ultima școală 
absolvită a 
mamei 

secundar inferior 15.2 72.3 9.9 2.6 

secundar superior 14.7 59.5 20.6 5.2 

universitar sau 
postuniversitar 

12.3 60.3 19.9 7.5 

 



Concluzii: caracteristici socio-demografice

� 2/3 ai elevilor locuiesc în orașe, 1/3 în sate sau comune

� 77.5 % dintre elevii din mediul rural locuiesc acasă la părinți 
și în timpul școlii 

� cei mai mulți locuiesc în gospodării de 4 persoane 

� nivelul de studii ai părinților este ridicat: peste 20% au studii 
superioare și peste 10% au terminat o școală postlicealăsuperioare și peste 10% au terminat o școală postliceală

� statutul economic al părinților este favorabilă: circa 50% sunt 
independenți/întreprinzători sau angajați în muncă 
intelectuală/de birou

� starea materială a familiilor este destul de pozitivă: 788.97 
lei/cap de gospodărie și 43.4 procente își pot permite și 
lucruri mai scumpe cu economisire, 4.8 procente își permit 
orice fără reducerea altor cheltuieli



Concluzii: instituția de învățământ
� cei mai mulți elevi ai claselor terminale au ales profil real (28.5 

procente), uman (23.9 procente) și servicii (19.2 procente)

� fetele au avut medie mai mare decât băieții, orășenii decât cei 
din mediul rural, copii părinților cu studii universitare, a celor 
care efectuează muncă intelectuală și a celor cu venituri mai 
mari - decât copii celorlalte categoriimari - decât copii celorlalte categorii

� alegerea filierei (teoretic-vocațional-tehnologic) se asociază 
cel mai mult cu nivelul educațional al tatălui și cu cea al 
mamei, dar și cu venitul familiei, sexul, mediul de proveniență 
și ocupația părinților

� 2/3 sunt mai degrabă mulțumiți de nivelul educației primite în 
liceu, iar aproape 20% este chiar foarte mulțumită de ea

� dacă ar avea posibilitatea, aproape 20% ar alege un alt profil



Concluzii: naționalitate și cunoștințe de limbi

� 95% a tinerilor maghiari trăiesc în familii omogene din punctul de vedere a 
naționalității, în 3.4% au mamă maghiară și tată român, în 1.2% au mamă 
româncă și tată maghiar

� tinerii români trăiesc în 91% în familii omogene, în 4.5% a cazurilor au mamă 
maghiară și tată român, iar în 3.4% mamă româncă și tată maghiar

� dintre tinerii români 30.1% se consideră român și 23.2% declară limba română 
ca fiind limba maternă

� elevii români cunosc mai bine limba engleză decât colegii lor maghiari� elevii români cunosc mai bine limba engleză decât colegii lor maghiari

� media școlară are o legătură strânsă cu cunoștințele de limba română, engleză 
și germană, dintre care corelația cea mai puternică cu limba engleză: tinerii cu 
rezultate școlare mai bune vorbesc mai bine limbi străine

� elevii liceelor teoretice au cunoștințe mai avansate de limbi străine decât 
colegii lor de la alte filiere

� tinerii maghiari se caracterizează cu o folosire mai eterogenă a limbilor în 
anumite medii: la cumpărături, la lucru, la primărie, la medic, respectiv la 
consum mass-media audio-vizual (radio, TV)

� se observă dominanța folosirii limbii române la poliție



Concluzii: intenții de intrare pe piața muncii

� aproape 75% a respondenților au apreciat posibilitățile de angajare din 
zonă ca fiind mai puțin favorabile sau deloc favorabile

� cea mai bună apreciere a posibilităților de angajare din zonă aparține 
elevilor Grupului Școlar Kós Károly, a filierelor tehnice, a specializării de 
industrie textilă și pielărie, respectiv elevilor care au domiciliul stabil în 
mediul rural și sunt de naționalitate maghiară

� aproape 10% a elevilor nu se teme deloc și aproape 25% se teme doar � aproape 10% a elevilor nu se teme deloc și aproape 25% se teme doar 
în mică măsură că nu se va putea angaja după terminarea liceului

� 43.2% dintre elevi încă nu au planuri de angajare, deoarece doresc să-și 
continue studiile după absolvirea liceului, fără a se angaja

� 56.9 % celor care vor să se angajeze după liceu, adică aproape 1/3 a 
elevilor claselor terminale, după absolvirea liceului vor să lucreze în 
străinătate

� cei mai mulți ar prefera să lucreze în Germania, Anglia și Ungaria



Concluzii: continuarea studiilor

� aproape 75% dintre elevi planifică continuarea studiilor

� probabilitatea continuării studiilor crește peste valoare medie în cazul 
elevilor din liceele teoretice, a fetelor, a orășenilor, a românilor, a celor 
în familiile cărora stocul de educație este una ridicată, respectiv a 
tinerilor care provin din familii cu o situație materială mai favorabilă

� majoritatea absolvenților din Sfântu Gheorghe doresc să-și continue 
studiile la nivel universitarstudiile la nivel universitar

� localitatea respectiv instituția cea mai atractivă din punctul de vedere al 
studiilor superioare se dovedește a fi Clujul și universitatea cu tradiții 
din oraș (UBB)

� pe al doilea loc se află Universitatea Transilvania din Brașov, iar pe locul 
trei Universitatea de Medicină din Târgu Mureș

� 10% a absolvenților planifică să plece la Universități din Ungaria, iar 
următorul grup dorește să-și continue studiile în Sfântu Gheorghe



Concluzii: emigrarea

� 75% a respondenților au deja experiențe din străinătate: excursii (77.5%) 
și vizite la rude (41.8%)

� aproape 60% dintre tineri au o persoană în familie care a trăit sau trăiește 
în străinătate: sunt mari diferențe între elevii maghiari și români (62.9% 
versus 47%) respectiv între băieți și fete (47.7% versus 66.1%).

� 55.3% a tinerilor intervievați a denumit cel puțin o persoană din familie, 
care a trăit sau trăiește în străinătate, 24.1% două persoane, 9.5% trei 
rude apropiate, 5% au patru persoane plecate din familie (majoritatea cu rude apropiate, 5% au patru persoane plecate din familie (majoritatea cu 
scopuș de a lucra)

� aproape 75% dintre absolvenți s-au gândit la emigrare

� tinerii români, orășenii și cei care provin din familii mai educate sunt 
preocupate de emigrare în mai mare măsură

� aproape 33% dintre ei ar pleca pentru condițiile mai bune de trai din 
străinătate și pentru salarii mai bune, în general 20% are ca scop 
angajarea


