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Participarea la studiu în Austria în comparaţie cu UE

� 83% dintre tinerii între 20 şi 24 de ani sunt absolvenţi ai învăţământului  
superior

� Suma tinerilor între 18 şi 24 de ani care nu au absolvit un liceu este 
joasă, de doar 9% în comparaţie cu cea a UE de 16%
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joasă, de doar 9% în comparaţie cu cea a UE de 16%

� Insa: Situaţia tinerilor în relaţie cu UE s-a înrăutaţit în ultimii ani



Oferte de studiu după şcoala obligatorie
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Problema orientarii si consilierii în cautarea unui loc de 

muncă

� În Austria, după absolvirea scolii obligatorii (la 15 ani), urmează 
decizia rămânerii în sistemul şcolar sau urmării unei şcoli de ucenicie 
în sistem dual (aceasta imbină cursurile de la şcoală cu practica 
paralela într-o firma)

� Doar 30% dintre tinerii intrebaţi între 20 şi 24 de ani acţionează în felul 
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� Doar 30% dintre tinerii intrebaţi între 20 şi 24 de ani acţionează în felul 
în care au fost sfătuiţi la consilierea de studiu din şcoală

� 37% au vizitat centre de informare asupra locului de munca (dar dintre 
aceştia doar 17% s-au simţit sprjiniţi)

� Rezultat: Doar jumatate din persoanele care au avut contact cu astfel 
de instituţii se simt sprijinite



Situaţia absolvenţilor unei ucenicii

� Numărul celor care părăsesc timpuriu ucenicia este de 35%

� Ucenicii care rămân:
� În primul an după absolvire două treimi rămân in aceiasi intreprindere, în al 

doilea an doar o treime, iar în al treilea an doar un sfert 
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� La 1,5 ani după încheierea uceniciei, mai mult de jumatate dintre absolvenţi 
lucrează în alt domeniu economic

� Situaţia pe piaţa de munca la sfârşitul uceniciei
� La 1,5 ani după încheierea uceniciei doar jumatate din absolvenţi deţine un loc 

de munca permanent

� 42% dintre bărbaţi şi 27% dintre femei se află în şomaj



Educaţia şcolară si terţiară

� 11% dintre tinerii între 20 şi 24 de ani au absolvit cel puţin o postliceala/un colegiu şi 
34% deţin un bacalaureat

� Suma bacalaureaţilor BHS (şcoli superioare de educatie) a crescut treptat, 
momentan mai mult de 55%

� Absolvenţii BHS au şanse mari de angajare. Motive pentru aceasta sunt:
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� Absolvenţii BHS au şanse mari de angajare. Motive pentru aceasta sunt:
� Educaţie bogata în practică cu ajutorul unor firme artificiale, precum şi practica obligatorie

� Bune contacte între intreprinderi şi şcoli (personal calificat şi lucrări pentru proiecte)

� Chiar si cei care întrerup studiul (mai mult de o treime, pană la 50%) au şanse bune –
sunt preferaţi absolvenţilor de scoală bligatorie. 

� In 1990 aproape 40% dintre bacalaureaţi au început un studiu, in 2005 48%

� 41% dintre incepătorii de studiu între 1996-1997 au încheiat studiul in timp de 10 ani



Situaţia celor care înrerup şcoala

� În total cam 9% (85.500); dintre aceştia, care deţin maximum şcoala obligatorie,sunt
� 47.500 angajaţi

� 26.000 şomeri

� 17.000 nu au lucrat niciodată, iar 10.000 nu sunt înregistraţi la Forţele de Muncă (AMS)

� Cotele întrerupătorilor de la oraşe sunt mai mari, precum şi la migranţi
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� Cotele întrerupătorilor de la oraşe sunt mai mari, precum şi la migranţi

� Întrerupătorii au şanse foarte slabe la Forţele de Muncă din Austria (AMS) -> de 
aceea 41% dintre şomeri nu au decat  examenul de şcoală obligatorie

� Întrerupatorii au nevoie de o perioada de timp cu 90% mai mare pentru a putea 
reintra cu succes în sistemul de angajare; de aceea incearcă cu alte alte ocupatii 
ajutătoare, în care cu greu se pot menţine permanent.



Educaţia profesională, un succes?
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Situaţia tinerilor pe piaţa de muncă

� Rata şomajului în rândul tineretului din Austria este scazută în 
comparaţie cu rata medie din UE
� Rata medie in UE (August 2008): 14,9%

� Austria: 6,3%
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� Rata şomerilor între 15 şi 18 ani şi a celor între 19 şi 24 de ani
� în anul 1995: 2,9%  şi  7,0% (Cota totală: 6,6%)

� în anul 2000: 2,6%  şi  6,3% (Cota totală: 5,8%)

� în anul 2007: 4,2%  şi  7,7% (Cota totală: 6,2%)

� În  anul 2007, 35.000 de tineri între 15 şi 24 de ani au fost înregistraţi



Cota şomerilor tineri din Austria după sex
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Motive pentru creşterea numărului de şomeri în rândul 

tinerilor

� Domeniile de ocupaţie pentru tineret scad

� Concedieri datorate închiderii intreprinderilor sau altor motive de 
serviciu

� Creşterea numărului de ocupaţii temporare
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� Creşterea numărului de ocupaţii temporare

� Mai ales tinerii emigranţi sunt afectaţi de şomaj

� Concluzie: cererea de calificare a forţelor de muncă a crescut rapid, 
datorită schimbărilor pe plan tehnologic, globalizării, etc. – iar sistemul 
educaţional nu a putut intervenii la timp.



Pactul privitor la locurile de muncă pentru tineret 2008

� Din anul 2001, numărul de 100.000 de tineri sub 25 de ani sprijiniţi de AMS s-a 
dublat

� Măsuri alese de sprijin pentru tineret:
� Dezvoltarea continuă a practicii unei ucenicii paralel în mai multe companii : în anul 

2006/2007 peste 11.600 de tineri au fost sprijiniţi; în 2008, acest sistem nou de educaţie 
va fii ponderat la acelaşi nivel cu cel al uceniciei in sistem dual si este deja posibilă 
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va fii ponderat la acelaşi nivel cu cel al uceniciei in sistem dual si este deja posibilă 
încheierea acestuia

� Spectrul de măsuri al Forţelor de Muncă din Austria(AMS): posibilitatea încheierii si 
prelungirii unei educaţii, măsuri de sprijinire în căutarea unui loc de muncă, căutarea 
activă a unui loc de muncă.

� Noua reglementare  a sprijinului pentru  educaţia în cadrul uceniciilor

� Succese: în anul 2007 şomajul în rândul tineretului a scăzut cu 7,8% în comparaţie 
cu anul anterior


