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Date necesare pentru fundamentarea politicilor publice în învățământul superior 

1. Introducere 

 

a. Prezentare generală a proiectului 
 
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării derulează, 
în perioada februarie 2012 - februarie 2014, proiectul Politici publice fundamentate în Învățământul 
Superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României, cofinanțat din Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, cod SMIS al proiectului 34912. 
 
Proiectul vizează dezvoltarea capacității instituționale de elaborare a politicilor publice în domeniul 
învățământului superior, în vederea reformării și modernizării acestuia. Instrumentul de bază în atingerea 
acestui deziderat îl reprezintă fundamentarea politicilor publice, monitorizarea și evaluarea acestora. 
 
 Activitățile aferente modulelor de lucru ale proiectului vor conduce la atingerea următoarelor obiective 
majore: 

 eficientizarea procesului de colectare și de interpretare a datelor pentru uz intern și în vederea 
raportărilor internaționale, care să servească decidenților în fundamentarea politicilor publice din 
domeniul învățământului superior; 

 dezvoltarea competențelor personalului implicat în exercițiile de raportare a datelor din 
învățământul superior, precum și ale personalului implicat în elaborarea politicilor publice, prin 
diverse sesiuni de formare, ghiduri și studii de caz; 

 elaborarea a numeroase studii privitoare la impactul politicilor publice din învățământul superior, 
la adecvarea și performanța sistemelor interne de management al calității din universitățile din 
România, la angajamentele României în Spațiul European al Învățământului Superior (SEIS) și la 
echitatea, coeziunea socială și procesul de internaționalizare în instituțiile de învățământ 
universitar; 

 dezvoltarea cadrului metodologic pentru utilizarea în România a instrumentelor de transparență 
(”transparency tools”), potrivit angajamentelor țării noastre în Spațiul European al Învățământului 
Superior, și realizarea unei analize a profilurilor universităților, după modelul U-Map; 

 dezvoltarea unui set de instrumente informaționale și metodologii specifice pentru analiza 
semantică a documentelor de politici publice din învățământul superior; 

 promovarea egalității de șanse și a dezvoltării durabile prin intermediul învățământului superior și 
a cercetării.       

Atingerea obiectivelor menționate mai sus va fi posibilă și prin implicarea a numeroși experți, recunoscuți la 
nivel național și internațional prin activitatea lor în domeniul politicilor publice în învățământul superior. 
International Association of Universities, Central European University – Budapesta, Dublin Institute of 
Technology, European University Institute – Florența, Higher Education Statistics Agency – Marea Britanie, 
European Quality Assurance Register for Higher Education sunt doar câteva din instituțiile în care activează 
experții cooptați în proiect.  
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Numeroase întâlniri de lucru, Mutual Learning Workshops, mese rotunde și sesiuni de training vor fi 
organizate în vederea atingerii obiectivelor proiectului Politici publice fundamentate în Învățământul 
Superior- o premisă necesară pentru dezvoltarea Românei.  
 

b. Prezentarea activitatii privind colectarea și gestionarea datelor din învățământul superior 

Activitatea 4 „Elaborarea de metodologii pentru fundamentarea politicilor publice în învățământul 

superior, subactivitatea 4.3 „Identificarea tipurilor de date necesare fundamentării politicilor publice 

privind implementarea Procesului Bologna, ierarhizarea programelor de studiu și clasificarea 

universităților” face parte dintr-un pachet de lucru mai complex privind colectarea și gestionarea 

datelor în învățământul superior care are ca prim obiectiv realizarea unui nucleu de agenție de 

statistică, la nivelul învățământului superior, cu rolul de a veni în sprijinul fundamentării politicilor 

publice din domeniu. 

Totodată un alt obiectiv a fost îmbunătățirea competențelor personalului implicat în exercițiile de 
raportare, prin intermediul unor sesiuni de formare în perioada noiembrie 2012 – decembrie 2013. De 
asemenea se vizeaza realizarea unei platforme online de colectare și interpretare a datelor statistice în 
învățământul superior, în perioada octombrie 2012 - ianuarie 2014.  
 
Pentru a duce la îndeplinire obiectivele propuse vom detalia în continuare activitățile necesare a fi 
întreprinse.  
 
În vederea realizării nucleului de agenție de statistică (platforma, metodologii, etc) trebuie să urmărim 
datele necesare fundamentării politicilor publice privind implementarea Procesului Bologna, ierarhizarea 
programelor de studiu și clasificarea universităților. Totodata, avand in vedere complexitatea acestor date, 
pentru etapele ulterioare de dezvoltare a metodologiilor de culegere, datorita problemelor in ceea ce 
priveste disponibilitatea, diferitele metodologii de culegere, diferitele institutii care culeg aceste date la 
momente diferite, mai este necesara si o analiza in care sa fie evidentiate: 
 

- datele care sunt deja culese în momentul de față, cu privire la sistemul de învățământ superior, 
- datele care sunt culese și raportate periodic de către universități,  
- datele care sunt cerute de la nivel internațional, necolectate la nivel național.  

Mai mult decât atât, trebuie să ne focalizăm atenția și asupra datelelor cele mai relevante în procesul de 
elaborare a politicilor publice în învățământul superior, conform priorităților asumate la nivel 
guvernamental în plan național și internațional.  
 
Această “platforma” are rolul de a ajuta atât la interoperabilitatea datelor deja culese la nivelul 
învățământului superior de către diverse instituții din Romania, cât și la îmbunătățirea colectării de date 
prin oferirea unui sistem accesibil instituțiilor abilitate pentru a evita dubla colectare a datelor statistice din 
învățământul superior.  
 
De asemenea, implicarea experților din toate instituțiile ce colectează sau folosesc date statistice din 
învățământul superior este necesară pentru a răspunde cât mai bine nevoilor particulare ale fiecărei 
instituții. 
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Pentru punerea în aplicare a nucleului de agenție de statistică pentru învățământul superior cu rolul de a 
ajuta la fundamentarea politicilor publice din învățământul superior, în cadrul proiectului vom implementa 
și o platformă online de colectare și interpretare a datelor statistice în învățământul superior cu acces 
securizat. Aceasta va sprijini comunicarea între actorii implicați în prelucrarea datelor statistice și va facilita 
accesul la informații al acestora. Persoanele implicate în procesul de raportare a datelor vor beneficia și de 
training-uri în acest sens. 
 

2. Procesul Bologna – Spațiul European al Învățământului Superior 

 

a. Prezentare generală 

Procesul Bologna este numit după Declarația de la Bologna, care a fost semnată în orașul italian 

Bologna la 19 iunie 1999 de către miniștrii responsabili cu învățământul superior din 29 de țări 

europene. Astăzi, procesul Bologna uneşte 47 de țări - toate fiind parte a Convenției Culturale 

Europeane și angajate la obiectivele Spațiului European al Învățământului Superior. O caracteristică 

importantă a Procesului Bologna - și cheia succesului său - este faptul că aceasta implică, de 

asemenea, Comisia Europeană, Consiliul Europei şi UNESCO-CEPES, precum și reprezentanți ai 

instituțiilor de învățământ superior, studenţi, personal, angajatori și agenții de asigurare a calității. 

Procesul Bologna reprezintă un cadru prin intermediul căruia statele europene au dorit să creeze, 

până în 2010, un Spațiu Unic European al Învățământului Superior. Realizarea acestui scop are rolul 

de a dezvolta în Europa o economie competitivă, bazată pe cunoaștere, care ar avea potențialul de a 

oferi locuri de muncă mai bune și de a crea o mai mare coeziune socială.  Esența Procesului 

Bologna constă în conștientizarea faptului că Europa Cunoașterii este un factor indispensabil al 

cresterii social-umane, precum și o componentă esențială a procesului de consolidare și îmbogățire 

a cetățeniei europene.  

Pornind de la comunicatele adoptate cu prilejul reunirii delegațiilor oficiale naționale în contextul 

Procesului Bologna, documentul rezumă, pe linii de acțiune, asumările statelor în EHEA. 

Principalele linii de acțiune analizate corespund cu direcțiile care, de-a lungul timpului, au 

reprezentat priorități în cadrul Procesului Bologna. Acestea au fost enumerate în ordinea în care se 

regăsesc în Comunicatul de la Leuven, comunicat ce trasează principalele direcții de acțiune pentru 

perioada 2010-2020. La acestea s-au adăugat dimensiunile în care, conform aceluiași comunicat, 

există o serie de obiective deja atinse (cadrele calificărilor și sistemul de trei cicluri, asigurarea 

calității și recunoașterea). 

Direcțiile de analiză urmărite sunt: 
 

 Dimensiunea socială a educației 
 Învățarea pe tot parcursul vieții 
 Angajabilitatea 
 Învățământul centrat pe student 
 Educație, cercetare și inovare 
 Internaționalizare 
 Mobilitate 

http://bologna.ro/a/upfolders/bologna99.pdf
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 Colectarea datelor 
 Instrumente multidimensionale de transparență 
 Finanțare și guvernanță 
 Cadrul calificărilor și sistemul de trei cicluri 
 Asigurarea calității 
 Recunoaștere 

Impact: 

o Standardizarea Cadrelor Naționale ale Calificărilor astfel încât să fie compatibile cu 

Cadrul European al Calificărilor ce a fost adoptat în 2005 și conține sistemul de 3 

cicluri:  primul ciclu – licență, cu o durată de 3-4 ani, al II-lea ciclu – masterat (1-2 ani) și 

al III-lea ciclu – doctorat. Pentru a avea acces în ciclul II de studii, studentul trebuie să 

termine ciclul întâi, cu o durată minimă de 3 ani. Diploma eliberată la finalizarea ciclului I 

corespunde unui nivel de calificare care permite inserția pe piața de muncă europeană. Al 

doilea ciclu trebuie să permită accesul la master și/sau doctorat; 

 

o Mobilitatea personalului didactic, a studenților și a absolvenților. Scopul Spațiului 

European al Învățământului Superior este ca studenții, cadrele didactice și cercetătorii să 

poată profita la maximum de mobilitate în Europa pentru a participa la cursuri oferite de 

instituții de învățământ superior sau programe de formare; 

 

o Implementarea sistemului european de credite de studii, care se bazează pe recunoașterea 

academică totală, ceea ce presupune că perioada de studii în străinătate (inclusiv examene 

și alte forme de evaluare) înlocuiește perioada de studii superioare comparabile din tară, în 

ciuda unor eventuale diferențe în conținutul programelor de studii; 

 

o Eliberarea suplimentului de diplomă într-o limbă de circulație europeană larg răspândită 

pentru a descrie natura, nivelul, contextul si statutul studiilor care au fost finalizate cu 

succes de catre persoana desemnata in documentul original; 

 

o Înființarea unui Registrului European de Asigurare a Calității pentru Învățământul 

Superior (EQAR) care sa include agentii certificate de asigurare a calitatii din Europa; 

 

o Recunoașterea învățământului pe tot parcursul vieții, ca element esențial al Spațiului 

European al Învățământului Superior. Acesta presupune recunoașterea învățământului în 

forma sa anterioară, inclusiv învățământul nonformal și informal, crearea unor modele mai 

flexibile de livrare a informației, centrate pe student și lărgirea accesului la educație în 

învățământul superior; 

 

o Promovarea egalității oportunităților în învățământul superior, în sensul accesului, 
participării și finalizării cu succes a studiilor. Aceasta implică și sanse egale de mobilitate, 
în ceea ce privește portabilitatea ajutorului financiar, îndepărtarea barierelor și oferirea 
de stimulente. 
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b. Datele necesare fundamentării politicilor publice privind implementarea Procesului Bologna 

România este semnatară a Declarației de la Bologna încă din 1999. Perioada începând de la momentul 
semnării până în ziua de astăzi, a implicat o serie de reforme majore, în conformitate cu liniile de acțiune 
ale Procesului Bologna. Aceste linii de acțiune au fost discutate în cadrul conferințelor ministeriale ce au loc 
în mod regulat, o dată la doi ani: Praga (2001), Berlin (2003), Bergen (2005), Londra (2007), Leuven (2009), 
Budapesta/Viena (2010), București (2012). Începând cu anul 2005, în cadrul conferințelor bianuale s-au 
prezentat rapoartele țărilor participante privind stadiul de implementare a Procesului Bologna. Prin urmare 
și în România au fost elaborate raporte de implementare (2005, 2007, 2009 și 2012). Pe lângă aceste 
documente, ca surse de analiză asupra implementării Procesului Bologna, mai avem doar legislația 
națională, date statistice și studii de percepție realizate de instituții sau actori din învățământul superior. 

Documentele de referință care pot indica ce trebuie să implementeze România în cadrul 

Procesului Bologna sunt: 

 Declarația de la Bologna, 18-19 Iunie 1999; 

 Comunicatul de la Praga, 18-19 mai 2001; 

 Raportul de țară al României, 2003; 

 Comunicatul de la Berlin, 18-19 septembrie 2003; 

 Raportul de țară al României, 2005; 

 Comunicatul de la Bergen, 19-20 mai 2005; 

 Raportul de țară al României, 2007; 

 Comunicatul de la Londra, 17-18 mai 2007; 

 Raportul de țară al României, 2009; 

 Comunicatul de la Leuven/Louvain-la-Neuve, 28-29 aprilie 2009; 

 Declaratia Bologna Policy Forum de la Leuven/Louvain-la-Neuve, 28-29 aprilie 2009; 

 Raportul de țară al României, 2012; 

 Comunicatul de la Budapesta/Viena, 10-12 martie 2010; 

 Declaratia Bologna Policy Forum de la Viena, 12 martie 2010; 

 Comunicatul de la București, 26-27 aprilie 2012; 

 Declaratia Bologna Policy Forum de la București, 26-27 aprilie 2012; 

 Raport cu privire la evoluțiile realizate la nivel european, național și instituțional: Spațiul 

European al Învățămânului Superior (EHEA) în context global - Praga, 12-13 februarie 

2009; 

 Studiul referitor la reflectarea angajamentelor României în Spațiul European al 

Învățămânului Superior (EHEA) în context național; 

 Strategia pe mobilitate 2020 pentru Spatiul European al Invatamantului Superior. 

În ceea ce privește datele necesare completării raportului de țară privind implementarea 

procesului Bologna ar fi necesare următoarele tipuri de date: 

o Date referitoare la instituțiile de învățământ superior - acestea cuprind informații 

legate atât de numărul, statutul lor, modul de funcționare și asigurare a calității interne cât 

și programele de studiu, criteriile de admitere sau numărul de școli doctorale;  

 



 

 
 
 

    7 

o Date referitoare la parcursul educațional al studenților – acestea cuprind informații 

referitoare la alegerile pe care le fac studenții în parcursul lor educațional; 

 

o Date referitoare la gradul de cuprindere în învățământul superior a grupurilor 

dezavantajate – aici sunt cuprinse datele necesare pentru creșterea participării la 

învățământul superior a studenților care provin din medii dezavantajate, care sunt de altă 

etnie sau români din afara granițelor țării; 

 

o Date referitoare la modul de implementare a sistemului de creditare ECTS – acestea 

cuprind informații despre numărul de credite aferent fiecărui program de studiu, legătura 

dintre credite și rezultatele învățării și numărul de ore de studiu echivalente unui credit 

ECTS; 

 

o  Date referitoare la gradul de integrare și participare a instituțiilor de învățământ 

superior în cadrul Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA) – aceste 

date fac referire atât la parteneriate sau alianțe instituționale cât și la programe de co-tutelă 

sau mobilități ale studenților și ale personalului instituțiilor de învățământ superior; 

 

o Date cu privire la latura financiară a învățământului superior – aceste date cuprind 

valoarea burselor și a împrumuturilor acordate, valoarea taxelor de studiu cât și numărul 

de studenți care beneficiază de ajutoare sau sunt nevoiți să plătească taxe; 

O prezentare detaliată a acestor tipuri de date o puteți regăsi în Anexa 1 a acestui document, 

secțiunea I. 

În ceea ce privește datele necesare analizei modului de implementare a Procesului Bologna și 

fundamentarea de politici noi sau de îmbunătățire a politicilor existente ar fi necesare 

următoarele tipuri de date: 

o Date referitoare la parcursul educațional al studenților – acestea cuprind informații 

referitoare la alegerile pe care le fac studenții în parcursul lor educațional; 

 

o Date referitoare la gradul de cuprindere în învățământul superior a grupurilor 

dezavantajate – aici sunt cuprinse datele necesare pentru creșterea participării la 

învățământul superior a studenților care provin din medii dezavantajate, care sunt de altă 

etnie sau români din afara granițelor țării; 

o Date referitoare la gradul de integrare și participare a instituțiilor de învățământ 

superior în cadrul Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA) – aceste 

date fac referire atât la parteneriate sau alianțe instituționale cât și la programe de co-tutelă 

sau mobilități ale studenților și ale personalului instituțiilor de învățământ superior; 

 

o Date referitoare la oferta educațională a instituțiilor de învățământ superior – 

acestea cuprind informații legate de posibilele trasee educaționale de care pot beneficia 

studenții; 
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o Date referitoare la baza materială a instituțiilor de învățământ superior – aici fiind 

cuprinse spațiile puse la dispoziție pentru activitățile didactice cât și dotările de natură 

tehnică a instituțiilor de învățământ superior;  

 

o Date referitoare la modul de adaptare a programelor de studiu a instituțiilor de 

învățământ superior la cerințele pieței de muncă – acestea cuprind informații legate de 

absolvenți și modul în care universitățile sprijină introducerea acestora pe piața muncii; 

 

o Date referitoare la participarea studenților în luarea deciziilor la nivel instituțional și 

național – acestea contorizează recunoașterea studenților ca participanți cu drepturi egale 

în procesul educațional; 

O prezentare detaliată a acestor tipuri de date o puteți regăsi în Anexa 1 a acestui document, 

secțiunea II. 

3. Ierarhizarea programelor de studiu și clasificarea universităților. 

 

a. Prezentarea generală a conceptului de ierarhizare a programelor de studiu si 

clasificare a universitatilor 

Clasificările și ierarhizările au rolul de a completa într-o anumită măsură atât setul de instrumente 

Bologna cât și procesele și structurile existente prin furnizarea datelor necesare în scopul realizării 

comparațiilor la nivelul instituțiilor de învățământ superior, programelor de studii și a sub-unităților 

acestora. De precizat este faptul că acestea nu au fost dezvoltate în cadrul Procesului Bologna.  În 

mod tradițional, clasificările realizează gruparea instituțiilor de învățământ superior în grupe bazate 

pe similitudini în timp ce ierarhizările realizează o ierarhie a instituțiilor de învățământ superior, a 

departamentelor și a programelor de studiu. Clasificările care grupează elementele în ierarhii, 

denumite și ierarhizări verticale sunt cele care realizează o condensare puternică și stârnesc cel mai 

adesea confuzii. Acestea se realizează pe baza unui criteriu sau a unui set de criterii față de care are 

loc evaluarea universităților, departamentelor și a programelor de studiu. Indicatorii utilizați sunt 

adesea orientați către rezultate și își propun să măsoare performanța sau reputația.  

Clasificările și ierarhizarile pot fi instrumente fiabile de transparență în contextul în care datele pe 

care acestea le furnizează sunt exacte, indicatorii utilizați sunt relevanți în raport cu ceea ce trebuie 

să măsoare și utilizatorii informațiilor înțeleg motivul diferențelor conturate de rezultate. 

O mare parte din clasificări și ierarhizări sunt bazate pe indicatori cuantificabili. Această abordare 

este adesea criticată pe motiv că anumite aspecte ale învățământului superior nu pot fi măsurate sau 

cuantificate. Ierarhizările sunt considerate discutabile mai ales când vine vorba de subiecte precum 

discipline, limbi, dimensiunea instituției, nivelul la care se realizează cercetarea, etc.    

b. Sisteme de ierarhizare si clasificare in Europa 

Una dintre abordările întâlnite în țările Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA) este 

cea bazată pe complementaritatea instituțiilor de învățământ superior mai degrabă decât pe 
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comparabilitate. Această abordare este utilizată în Bulgaria, Olanda, Danemarca, Elveția, Slovacia 

și Belgia, clasificarea se realizează prin lege, iar în patru dintre cazuri instituțiile de învățământ 

superior au posibilitatea de a migra între clase.  

O altă abordare întâlnită în contextul european este clasificarea multidimensională care descrie 

profilul instituției de învățământ superior fără a defini și clasele specifice de grupare. Această 

clasificare este centrată pe beneficiar, el fiind cel care stabilește criteriile potrivit cărora pot fi 

diferențiate instituțiile de învățământ superior. Un astfel de sistem este întâlnit în Norvegia și 

conține o multitudine de indicatori de intrare și ieșire, grupați în funcție de: dimensiune, educație, 

cercetare, economie, internaționalizare și cooperarea cu sectorul privat. Alt exemplu de menționat 

este U-Map, un instrument de transparență dezvoltat inițial în cadrul unui proiect cu finanțare UE, 

începând cu anul 2005, de către Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Olanda. 

Instrumentul descrie diversitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva a șase 

dimensiuni, fiecare cu indicatorii săi (3-5 pe dimensiune, 23 în total). Aceste dimensiuni sunt: 

predare și învățare, profilul studentului, implicarea în cercetare, implicarea în schimbul de 

cunoaștere, orientarea internațională și angajamentul regional.
1
   

O serie de clasificări care realizează o ierarhizare a instituțiilor de învățământ superior sunt 

întâlnite în Albania, Bulgaria, Germania, Kazakhstan și Olanda. Un astfel de exemplu este 

clasificarea CHE University Ranking, un instrument influent de transpareță în Spațiului European 

al Învățământului Superior (EHEA). Acest intrument, împreuna cu ierarhizările naționale este 

recomandat a fi folosit doar în scop de informare, el putând crea efecte nedorite în ceea ce privește 

dorința instituțiilor de învățământ superior de a realiza un punctaj cât mai ridicat.    

O descriere detaliată a dimensiunilor identificate cât și a indicatorilor utilizați de aceste 
instrumente o puteți găsi în cadrul Anexei 2. 

c. Introducerea ierarhizarilor si clasificarilor în Romania (Legea 1/2011) 

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 (art. 193), pe baza HG 

789/2011 universitățile din Romania au fost clasificate în 3 categorii: universități centrate pe 

educație, universități de educație și cercetare științifică sau universități de educație și creație 

artistică și universități de cercetare avansată și educație.
2
 

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului, prin Unitatea  Executiva pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI),  a dezvoltat platforma 

electronică de colectare a datelor și informațiilor pentru evaluarea universităților și programelor de 

studii cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii, disponibilă la: 

http://chestionar.uefiscdi.ro/. 

                                                           
1
 The European Classification of Higher Education Institutions, http://www.u-map.eu/methodology.doc/ 

2
 Legea Educației Naționale nr.1 / 2011 

http://chestionar.uefiscdi.ro/
http://www.u-map.eu/methodology.doc/
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În România mai există o clasificare, realizată de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în 

Învățământul Superior (ARACIS) pe o perioadă de patru ani. Acolo universitățile au fost clasificate 

ca fiind cu:  grad înalt de încredere, cu încredere sau cu neîncredere.  

În ceea ce privește programele de studiu. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

realizează o ierarhizare anuală a programelor de studii ale universităților acreditate din sistemul 

național de învățământ din România și publică rezultatele ierarhizării conform legislației precizate 

anterior. 

Nevoia introducerii ierarhizărilor și clasificărilor în cadrul reformei învățământului superior a fost 

motivata prin faptul că, deși toate universitățile din țară, publice sau private, își afirmau rolul de 

instituții de învățământ superior focalizate atât pe educație cât și pe cercetare, acestea nu puteau 

demonstra rezultate semnificative pe niciunul dintre planuri. O altă piedică folosita ca argument era 

reprezentată de gradul ridicat de uniformizare a finanțării din partea statului, fapt ce oferea 

puține stimulente pentru îmbunătățirea calității educației și a cercetării. Fiecare instituție de 

învățământ superior primea finanțare în funcție de numărul de studenți. În ceea ce privește direcțiile 

de dezvoltare a instituțiilor de învățământ superior, uniformitatea standardelor de calitate a fost 

considerat a fi un factor nociv, împiedicând flexibilitatea universităților în a dezvolta proceduri de 

asigurare a calității specifice propriului profil. 

Rolul ierarhizării programelor de studiu a fost gandit in sensul de a oferi informații 

potențialilor beneficiari cu privire la calitatea academică a programelor în domeniile de predare, 

cercetare, servicii studențești, servicii comunitare și internaționalizare. 

Clasificarea universităților a fost bazată pe rezultate cuantificabileși are rolul de a diferenția 

universitățile și programele de studiu existente în funcție de un anumit set de criterii. Această 

clasificare este divizată în două etape, cea de identificare, în care fiecare universitate își va contura 

propriul profil și cea de consolidare în care are loc evaluarea calității instituționale.  

Finațarea de la bugetul de stat a instituțiilor de învățământ superior era prevazută a fi modificată în 

concordanță cu rezultatele clasificării. O linie de finanțare de bază este acordată în funcție de 

alinierea universităților la setul de criterii standard referitoare la calitatea învățământului superior, 

elaborat de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și aprobat de Ministerul 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.  O linie de finanțare suplimentară pentru dezvoltarea 

instituțională trebuia acordată celor mai bine clasate universități și programe de studii din 

componența fiecărei clase.  

Prin urmare se viza o alocare mai eficientă a resurselor, având ca efect scontat promovarea 

excelenței în cadrul tuturor claselor instituțiilor de învățământ superior. 

d. Primul exercitiu de clasificare a universitatilor si ierarhizare a programelor de 

studii 

Cu sprijinul Asociației Universităților Europene (EAU) universitățile din România au fost 

clasificate pentru prima dată în istorie, în anul 2011. În urma clasificării, instituțiile de învățământ 
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superior evaluate au fost împărțite după cum urmează: 12 universități de cercetare avansată și 

educație, 30 de universități de educație și cercetare științifică sau universități de educație și creație 

artistică și 48 de universități centrate pe educație.
3
 

În ceea ce privește cele 1074 de programe de studiu, acestea au fost împărțite în funcție de 

performanță (de la A – cel mai bun, la E cel mai slab), după cum urmează: A – 217 (20.19%), B – 

238 (22.14%), C – 264 (24.56%), D – 131 (12.19%), E – 225 (20.93%).  

e. Tipuri de date necesare conform ultimului exercițiu de clasificare și ierarhizare:  

 

 Date referitoare la numărul de studenți înmatriculați; 

 Date referitoare la numărul de programe de studii; 

 Date referitoare la procesul de predare și învățare; 

 Date referitoare la cercetare științifică; 

 Date referitoare la relațiile universității cu mediul extern; 

 Date referitoare la capacitatea instituțională. 

O prezentare detaliată a acestor tipuri de date o puteți regăsi în Anexa 3 a acestui document. 

Aceste tipuri de date pot fi grupate și după cum urmează: 

 Date generale referitoare la învățământul superior; 

 Date referitoare la contextul național al învățământului superior; 

 Date referitoare la intrarea în învățământul superior; 

 Date referitoare la progresul pe durata studiilor în cadrul celor trei cicluri Bologna; 

 Date referitoare la absolvirea învățământului superior și integrarea pe piața muncii. 

O prezentare detaliată a acestor tipuri de date o puteți regăsi în Anexa 4 a acestui document. 

f. Propunere privind tipuri de date ce pot fi integrate în cadrul unui exercițiu de 

ierarhizare și clasificare a universităților 

Plecând de la raportul cu privire la datele culese de către universitățile din România, datele 

deținute de INS, exemplele de bună practică din Europa și tipurile de date culese în ultimul 

exercițiu de ierarhizare în cadrul Anexei 5, propunem un set de date ce ar putea fi utilizate într-un 

astfel de exercițiu care să respecte câteva principii: 

a) Universitățile au declarat culegerea acestor date; 

b) Pentru datele care nu provin de la universități, există surse de date credibile și 

verificabile; 

c) Datele utilizate sunt în concordanță cu modelele de bună practică de la nivel european 

ținând cont de specificațiile naționale. 

                                                           
3
 Metodologia de evaluare pentru clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studiu 

http://chestionar.uefiscdi.ro/ 

http://chestionar.uefiscdi.ro/

