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A doua intalnire a Comitetului National

NR.10/ 2011

S U M AR :

si International de Avizare al Proiectelor
Strategice pentru reforma
Invatamantului Superior din Romania
In perioada 26-27 mai 2011,
a avut loc, in Bucuresti, “2nd
International

and

National

Advisory Board Meeting”, reunind experti internationali ai proiectelor
strategice pentru invatamantul superior din
Romania.
Intalnirea a avut drept scop dezbaterea
principalelor aspecte legate de viitorul invatamantului superior romanesc: “Viziunea
2025”, diferentierea universitatilor, Romania
in contextual initiativelor internationale, o
noua abordare a managementului universitar si a scolilor doctorale, registrul matricol
unic si insertia absolventilor pe piata
muncii.

A doua intalnire a Comitetului National
si International de Avizare al Proiectelor
Strategice pentru reforma
Invatamantului Superior din Romania
• Prezentarea calendarului Exercitiului
National de Evaluare a Calitatii
Cercetarii
• 38.872 de absolventi de studii
superioare au participat la primul studiu
national care urmareste legatura dintre
studiile absolvite si activitatea
profesionala
• Evenimentul public de lansare a
Exercitiului National de Evaluare a
Calitatii Cercetarii/ p.
• Proiectul Imbunatatirea Managementului Universitar la a doua intalnire a
Comitetului International de Coordonare
al proiectelor strategice pentru
Invatamintul Superior coordonate de
UEFISCDI
• Stiri pe scurt
•

Prezentarea calendarului Exercitiului National de Evaluare a Calitatii Cercetarii
In data de 28 aprilie 2011, la Academia de Studii Economice Bucuresti, Aula Magna a avut loc
prezentarea calendarului de desfasurare a Exercitiului National de Evaluare a Calitatii
Cercetarii – ENEC.
La acest eveniment au fost invitati sa participe prorectori responsabili cu
cercetarea, precum si directori ai departamentelor de cercetare din toate
universitatile (de stat, militare, particulare) din Romania.
In cadrul evenimentului s-au dezbatut Metodologia de evaluare, Ghidul de
completare si incarcare a informatiilor in Sistemul Informatic Suport Evaluare a Cercetarii
(SISEC), Metodele de validare a dosarelor pe domenii specifice, precum si alte aspecte importante
pentru primul Exercitiu National de Evaluare a Calitatii Cercetarii.
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38.872 de absolventi de studii superioare au participat la primul studiu national
care urmareste legatura dintre studiile absolvite si activitatea profesionala
In proiectul “Studiul national de monitorizare

raspuns bruta de 25,20% (din numarul total

a insertiei pe piata muncii a absolventilor din

de absolventi invitati sa participe) si o rata

invatamantul

obtinut

de raspuns neta de 35,56% (din numarul

privind

total de absolventi cu adrese corecte). Rata

participarea absolventilor promotiilor 2005 si

de raspuns bruta este in medie de 30%

2009

pentru universitatile de stat si de 16 %

rezultatele

la

superior”
tehnice

primul

s-au

preliminare

studiu

national

care

urmareste legatura dintre studiile absolvite

pentru cele particulare.

si activitatea profesionala. Chestionarul a

Pe regiuni de dezvoltare, ratele de raspuns

fost trimis absolventilor in intervalul 23

variaza intre 33,46% (pentru regiunea Nord-

noiembrie 2010 - 31 martie 2011, iar etapa

Est) si 20,51% (pentru regiunea Bucuresti-

de prelucrare si analiza a datelor a inceput

Ilfov):

pe data de 1 aprilie 2011.

•

Au fost invitati sa participe la studiu

pentru 2005 si 34,07% pentru 2009), pentru

aproximativ 154 200 de absolventi de studii

universitatile participante (4 universitati din

de licenta (41 700 absolventi din promotia

Iasi, o universitate din Bacau, o universitate

2005, respectiv 112 500 din promotia 2009)

din Suceava).

din 55 de institutii de invatamant superior,

•

41 de stat si 14 particulare. Invitatiile de

pentru 2005 si 28,96% pentru 2009) pentru

participare au fost transmise in patru etape

universitatile participante (2 universitati din

de contactare succesive, atat prin posta, cat

Galati, 2 universitati din Constanta).

si prin e-mail, in ultimele trei etape fiind

•

trimise preponderent invitatii de reamintire.

25,77% pentru 2005 si 22,59 % pentru

Ratele de raspuns obtinute in cele patru

2009) pentru universitatile participante (o

etape au fost comparabile.

universitate din Pitesti, o universitate din

Au raspuns invitatiei de participare la studiu

Ploiesti, o universitate din Targoviste).

Nord – Est: 33,46% (din care 32,03%

Sud – Est: 28,14% (din care 26,21%

Sud – Muntenia: 23,60% (din care

38.872 de absolventi rezultand o rata de
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•

Sud – Vest Oltenia: 26,94% (din care 25,50% pentru 2005 si 27,80% pentru 2009)

pentru universitatile participante (o universitate din Craiova),
•

Vest: 25,01% (din care 29,09% pentru 2005 si 23,50% pentru 2009) pentru

universitatile participante (3 universitati din Timisoara, 2 universitati din Arad, o universitate
din

Petrosani,

universitate

o
din

Resita).
•

Nord – Vest:

26,37% (din care
27,85%
2005

pentru
si

25,75%

pentru 2009) pentru
universitatile
participante

(7

universitati din ClujNapoca,
universitati

2
din

Oradea)
•

Centru: 28,46% (din care 27,30% pentru 2005 si 29,04% pentru 2009) pentru

universitatile participante (o universitate din Alba-Iulia, 2 universitati din Brasov, o
universitate din Targu-Mures, 2 universitati din Sibiu).
•

Bucuresti - Ilfov: 20,51% (din care 28,28% pentru 2005 si 18,45% pentru 2009) pentru

universitatile participante (17 universitati).
Etapa de prelucrare si analiza a datelor se afla inca in desfasurare, activitatile de analiza
detaliata a datelor si interpretare a rezultatelor fiind realizate de catre expertii romani din
cadrul Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii
si Inovarii (UEFISCDI), in stransa colaborare cu expertii partenerului german, Universitatea
din Kassel - Centrul International pentru Cercetari in Invatamantul Superior (INCHER).
Pentru pregatirea si desfasurarea acestei etape la nivelul fiecarei universitati implicate, au
avut loc ateliere de lucru regionale, la care participa reprezentantii universitatilor in vederea
realizarii propriilor prelucrari si analize ale datelor.
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Evenimentul public de lansare a Exercitiului National de Evaluare a Calitatii Cercetarii
Obiectivul principal al proiectului “Doctoratul in

de domenii de specialitate identificate in urma

Scoli de Excelenta – Evaluarea calitatii cercetarii

unei analize amanuntite a practicii internationale

din universitati si cresterea vizibilitatii prin

in domeniu si a consultarii reprezentantilor

publicare

mediului

stiintifica”

este

evaluarea

calitatii

academic

romanesc.

E.N.E.C.

va

cercetarii stiintifice din universitatile romanesti.

permite evidentierea performantelor in domeniul

Acest obiectiv va fi atins prin intermediul primului

cercetarii stiintifice din universitatile romanesti si

exercitiu de evaluare din Romania, Exercitiul

clasificarea acestora pe domenii ale stiintei

National de Evaluare a Calitatii Cercetarii –

conform

ENEC.

proiectului.

metodologiei

elaborate

in

cadrul

–

Evenimentul public de lansare a avut loc in data

septembrie 2011 prin intermediul Sistemului

de 12 mai 2011, fiind gazduit de Aula Academiei

Informatic

Romane, in prezenta unui important numar de

ENEC

se

deruleaza

Suport

in

perioada

Evaluare

a

mai

Cercetarii

(SISEC). Pe baza informatiilor incarcate in

personalitati ale vietii academice

aceasta platform informatica se va genera

din Romania.

rezultatul procesului de evaluare pentru cele 42
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Proiectului Imbunatatirea Managementului Universitar la a doua intalnire a
Comitetului International de Coordonare al proiectelor strategice pentru Invatamintul
Superior coordonate de UEFISCDI
Odata

cu

necesitatii financiar-administrative,

recunoasterea

sef

laborator,

deschiderii internationale in invatamantul departament, catedra, prodecani, decani,
superior si implicarea universitatilor in plan prorectori, rectori, precum si posibili ocupanti
european/international, a devenit evidenta ai acestor pozitii.
nevoia

unui

management

capabil

sa

Incepand cu luna martie a

stimuleze membrii comunitatii academice sa

anului

intre in competitie pentru a dezvolta aceste

2010

prezent,

institutii ca furnizori de servicii.

si
un

pana

in

numar

considerabil de persoane care ocupa pozitii

Perfectionarea echipelor de management ale de management in universitatile romanesti
universitatilor

din

Romania

premisele

imbunatatirii

administrative,

a

creeaza au participat la sesiuni de formare in
capacitatii management universitar, unii dintre acestia

managementului

si

a beneficiind si de un schimb de bune practici

calitatii resurselor umane in vederea cresterii in UK, la universitati de prestigiu precum
competitivitatii

institutiilor

de

invatamant New

Colledge

of

Oxford,

Times

Vally

superior. Totodata, promovarea cooperarii si University, University of Brighton, etc.
interactiunii

inter-universitare

asigura

Pentru a impartasi din experienta dobandita

premisele realizarii, prin efort comun, a unor

in timpul schimbului de bune practici cat si

obiective sistemice, de reforma a intregului

din cadrul sesiunilor de formare la care au

sistem. Proiectul se adreseaza cu precadere

luat parte, atat un formator cat si un cursant

echipelor de management ale institutiilor de

si-au prezentat punctul de vedere in cadrul

invatamant universitar: sef birouri/servicii

evenimentului „2nd International Advisory
Board and National Aadvisory Board Meeting
of the Cluster of Strategic Projects in the
Reform Process of Higher Education in
Romania” desfasurat in perioada 26-27 mai
2011 la Bucuresti.
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6 mai - Sesiune de training editorial, Iasi

internationale

In data de 6 mai 2011 Universitatea Tehnica

procesul

„Gheorghe Asachi” din Iasi, a avut loc o

domeniu. De asemenea, vor fi disponibile

noua

functionalitatile cu ajutorul carora fiecare

Sesiune

Activitatea

de

de

training

training

editorial.

editorial

de

luate

in

consideratie

evaluare

pentru

in

fiecare

universitate va putea importa in mod

se

desfasoara prin intermediul unui ghid de

automat date in SISEC.

training pentru editori cat si prin organizarea

In acest sens, in data de 30 mai 2011 la

de sesiuni de formare pe teme specifice.

Sala Senatului, Universitatea Politehnica

Actiunea de la Iasi face parte dintr-o serie

din Bucuresti, s-a desfasurat o Sesiune

de 10 sesiuni programate a avea loc in

de dezbatere a functionalitatilor platformei

cadrul proiectului „Doctoratul in Scoli de

SISEC.

Excelenta – Evaluarea calitatii cercetarii in
universitati

si

cresterea

vizibilitatii

prin

publicare stiintifica”, pachetul de lucru –
„Capacitate editoriala”.

30 mai 2011 - Sesiune de dezbatere a
functionalitatilor Sistemului Informatic
Sesiune de training in autorat stiintific

Suport Evaluare a Cercetarii
Pentru

buna

desfasurare

Exercitiu

National

Cercetarii

(ENEC)

de
a

a

perioada

23-24

iunie

2011,

la

a

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca a

dezvoltat

avut loc o noua sesiune de training in

Evaluare
fost

In

primului

Sistemul Informatic Suport Evaluare a

autorat stiintific.

Cercetarii (SISEC) -

Sesiunile de training in autorat stiintific se

http://sisec.ecs-univ.ro/SISECCMS.

desfasoara in cadrul pachetului de lucru

In acest moment este disponibil si functional

“Cresterea capacitatii de autorat stiintific”,

modulul

productiei

in vederea dezvoltarii competentelor in

stiintifice (articole, carti si brevete), urmand

autorat stiintific. In cadrul acestora se

ca in perioada imediat urmatoare sa se

abordeaza cazuri concrete

poata introduce si celelalte date necesare

de prelucrare a datelor.

de

introducere

a

evaluarii. Au fost deja importate si sunt
disponibile

in

SISEC

bazele

de

date
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Sesiune de training pentru Platforma

sesiunilor de training in utilizarea platformei

Editoriala SCIPIO

SCIPIO,

Avand in vedere numarul mare de reviste

„Indexarii ISI a articolelor si revistelor”, un

stiintifice interesate in utilizarea Platformei

scurt

Editoriale

publicatiilor stiintifice. Planul de afaceri”,

Romane

SCIPIO

-

cuprinde
curs

si

si

o

despre

www.scipio.ro continua seria sesiunilor de

precum

„Resursele

formare. Pe 24 iunie 2011, la Universitatea

activitatea de editare”.

prezentare

a

„Managementul

electronice

in

„Petru Maior” din Targ Mures, a avut loc o
Sesiunile de training sunt programate in

noua sesiune de formare.
ofera

calendarul de activitati al pachetului de lucru

revistelor stiintifice interesate

“Capacitate editoriala”, proiectul „Doctoratul

Platforma
suport

SCIPIO

pe

parcursul

publicational,

incepand

manuscrisului,

pana

intregului
de
la

la

in Scoli de Excelenta – Evaluarea calitatii

flux

cercetarii

receptia

pregatirea

in

universitati

si

cresterea

vizibilitatii prin publicare stiintifica”.

si

obtinerea formei finale pentru tipar sau
publicare online. De aceea, programul
Economic Clusters, Knowledge Econ-

Karlsson

omy and Development Strategies - Mu-

European Regional Science

tual Learning Workshop

Association,

Evenimentul a avut loc in perioada 28 – 29

Shapira – Director al Man-

mai

chester Institute of Innovation Research,

2011,

la

Hotel

Intercontinental,

–

Presedinte
Prof.

al

Philip

Bucuresti.

Prof. Kingsley Haynes – Director al State

La intalnire au participat experti internation-

Economic Development Center. Moderato-

ali recunoscuti in domeniu: Prof. Charlie

rul intalnirii a fost Prof. Paul Dragos Aligica.

RESURSE WEB

www.ecs-univ.ro
www.management-universitar.ro
www.studii-doctorale.ro
www.rmu.ro

www.forhe.ro
www.edu2025.ro

C O N T AC T

Tel: 021 307 19 71/ 021 307 19 72
Fax: 021 307 19 19
E-mail: presa.proiecte@uefiscsu.ro
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