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SUMAR:  

Pe 17 noiembrie, a avut loc training-ul cu 

tema “ Strategic Planning for University 

Leaders” sustinut de doi experti internation-

ali cu o larga experienta in domeniu, pro-

fesorul Peter Bishop de la Universitatea 

Houston si Roumiana Gotseva, consultant 

in foresight.  

Evenimentul face parte dintr-o serie de 

training-uri organizate in cadrul proiectului 

“Calitate si Leadership pentru Invatamantul 

Superior Romanesc” avand ca obiectiv 

cresterea capacitatii de analiza prospectiva 

si capacitatea de leadership a decidentilor 

din invatamantul superior. 

La acest training au fost invitati in special 

membri ai comisiilor de asigurare a calitatii 

in universitati dar si persoane din cadrul 

structurilor de conducere ale universitatilor. 

Forcastingul, predictiile  

si rolul expertului   

In perioada 19 – 21 noiembrie 2010 a avut 

loc un nou workshop din seria “Dialogurilor 

de la Bucuresti” organizate in cadrul 

proiectului “Calitate si Leadership pentru 

Invatamantul Superior din Romania”. 

Evenimentul s-a adresat specialistilor si 

persoanelor interesate de forcasting, din 

mediul universitar si mediul de business, 

avand  ca tema “Expert Knowledge, 

Prediction, Forecasting: A Social 

Sciences Perspective”. 

 

Dr. Dragos Aligica, moderatorul 

workshopului a explicat in deschidere: 

“Trebuie sa distingem intre studiul 

fenomenelor sociale, predictii despre 

fenomenele sociale si reactiile cu privire la 

predictiile despre fenomenele sociale. 

Focusul nostru in cele doua zile de 

workshop este asupra predictiilor despre 

fenomenele sociale, mai exact despre 

metodologia forcastingului si rolul expertilor 

in forcasting.”  

 

Strategic Planning for University 
Leaders 
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• Sesiune de training pentru Platforma 

Editoriala SCIPIO, Bucuresti 

Avand in vedere numarul mare de reviste 

știintifice din Bucuresti si zonele limitrofe, in data 

de 8 decembrie 2010, va fi organizata in 

Capitala, o alta sesiune de training pentru 

Platforma Editoriala Romana – SCIPIO.ro.  

 

• Sesiune de training in autorat stiintific  

In perioada 9-10 decembrie 2010, la 

Universitatea Tehnica Bucuresti, Facultatea de 

Hidrotehnica, Amfiteatrul 2-7 va avea loc cea 

de-a 13-a sesiune de training in autorat stiintific.  

 

 

• Sedinta de lucru 

In data de 13 decembrie 2010 la Sala de 

Consiliu Aracis, va avea loc o importanta 

sedinta de lucru in cadrul proiectului „Doctoratul 

in Scoli de Excelenta – evaluarea calitatii 

cercetarii in universitati si cresterea vizibilitatii 

prin publicare stiintifica” la care vor participa, 

alaturi de echipa de management a proiectului, 

coordonatorii celor 42 de paneluri precum si cei 

6 coordonatori Panel Grup de Domenii. 

In cadrul acestui eveniment vor fi validate 

ghidurile si procedura de 

evaluare in cadrul Exercitiul 

Pilot de Evaluare a Calitatii 

Cercetarii. 

 

“Daca conduci o companie, sau elaborezi 

politici sociale, trebui sa stii care sunt 

criteriile, standardele dupa care poti decide 

ce predictie e corecta sau are sanse mai 

mari sa fie corecta, inainte ca fenomenul 

social sa aiba loc.  Predictia, indiferent de 

domeniul si subiectul ei, pentru a fi 

stiintifica, trebuie sa satisfaca anumite 

criterii” a spus   Dr. Aligica. 

 

Vorbitorii au fost renumiti cercetatori si 

specialisti in activitati de forcasting, din 

Statele Unite ale Americii, Irlanda, Australia 

si Romania. Dintre acestia ii mentionam pe 

Peter Bishop, Associate Professor of 

Strategic Foresight and Coordinator of the 

graduate program in Futures Studies at the 

University of Houston, Kesten C. Green, 

Senior Lecturer, International Graduate 

School of Business, University of South 

Australia, Scott Armstrong, Professor, 

Wharton School of Business – University of 

Pennsylvania. 

Forcastingul, predictiile si rolul expertului   

- teme dezbatute in cadrul “Dialogurilor de la Bucuresti” 

E V E N I M E N T  
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In data de 24 noiembrie 2010, la Universitatea 

Politehnica din Bucuresti a avut loc o noua 

Sesiune de formare in utilizarea Platformei 

Editoriale Romane SCIPIO, www.scipio.ro 

Platforma Editoriala Romana este un sistem 

informatic destinat publicatiilor stiintifice care 

permite automatizarea procesului editorial și 

propune spre adoptare standardele 

internaționale din acest domeniu.  

Lansata oficial pe 17 septembrie a.c., platforma 

SCIPIO.ro este in plin proces de dezvoltare 

pentru a deveni suportul național in publicare 

electronica și, in același timp, o biblioteca 

digitala complexa a intregii producții științifice din 

Romania.  

SCIPIO.ro ofera revistelor științifice interesate 

suport pe parcursul intregului flux publicațional, 

incepand de la recepția manuscrisului, pana la 

pregatirea și obținerea formei finale pentru tipar 

sau publicare online. De aceea, programul 

sesiunilor de training in utilizarea platformei 

SCIPIO, cuprinde si o prezentare a „Indexarii ISI 

a articolelor și revistelor”, un scurt curs despre 

„Managementul publicațiilor stiintifice. Planul de 

afaceri”, precum și „Resursele electronice in 

activitatea de editare”.  

Avand in vedere numarul mare de reviste 

științifice din București și zonele limitrofe, in 

prima decada a lunii decembrie va fi organizata 

tot in Capitala, o alta sesiune de training pentru 

Platforma Editoriala Romana – SCIPIO.ro. 

Aceste sesiuni sunt programate in calendarul de 

activitati al pachetului de lucru “Capacitate 

editoriala”. 

E V E N I M E N T  

Sesiune de training pentru Platforma Editoriala SCIPIO, Bucuresti 

In perioada 28 - 29 octombrie, la Universitatea 

“Lucian Blaga” Facultatea de Medicina “Victor 

Papilian” din Sibiu, a avut loc a 12-a sesiune de 

training in 

autorat 

stiintific.  

 

 

 

 

Acest eveniment continua seria trainingurilor 

dedicate tinerilor cercetatori romani, in vederea 

dezvoltarii competentelor in autorat stiintific si in 

care se abordeaza cazuri concrete de prelucrare 

a datelor, traininguri ce se desfasoara in cadrul 

proiectul „Doctoratul in Scoli de Excelenta – 

evaluarea calitatii cercetarii in universitati si 

cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica”. 

Training in autorat stiintific  
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„Imbunatatirea Managementului Universitar”  

- un an de sesiuni de formare organizate in cele 8 Centre de Competenta  

in management universitar din intreaga tara 

Incepand cu luna octombrie 2010, in cadrul 

proiectului “Imbunatatirea Managementului 

Universitar”, a debutat seria sesiunilor de 

formare in management universitar, destinate 

managerilor din universitatile romanesti. 

Astfel, timp de un an, Centrele de Competenta in 

management universitar din tara vor gazdui 

periodic sesiuni de formare pe baza celor 15 

module de formare in management universitar 

elaborate in cadrul proiectului de experti din 

mediul academic romanesc in colaborare cu 

specialisti din Marea Britanie. 

Fiecare Centru de Competenta in management 

universitar a programat cate 5 sesiuni de 

formare pentru fiecare dintre modulele pe care le 

coordoneaza, acestea urmand a fi organizate în 

intervalul octombrie 2010 – septembrie 2011. 

Participantii la aceste sesiuni de formare vor fi 

selectati in functie de publicul tinta declarat 

pentru fiecare modul, iar selectia acestora se va 

realiza pe regiuni geografice ale tarii, pana se va 

ajunge la o acoperire a centrelor universitare de 

la nivel national.  

Pe site-ul proiectului (www.management-

universitar.ro), a fost incarcat calendarul 

sesiunilor de formare, care sunt programate sa 

se desfasoare in acest interval. 

Aceste sesiuni de formare vor fi sustinute de 

echipe de formatori cu o bogata 

experienta in domenii relevante 

pentru managementul universitar, 

constituite la nivel national, in 

vederea promovarii cooperarii 

interuniversitare si asigurarii 

realizarii unui schimb de experienta 

si de bune practici eficient. 

Sesiunile de formare in 

management universitar se 

desfasoara in 3 etape principale, 

dupa cum urmeaza: livrarea propriu-

zisa a continutului modulului (prezentari 

teoretice si exemple de bune practici/studii de 

caz), elaborarea de catre participanti a unui 

studiu de caz in conformitate cu tematica 

abordata si evaluarea. Persoanele care 

finalizeaza cu succes si acesta etapa, vor primi 

un certificat care sa ateste absolvirea modulului 

respectiv. 

E V E N I M E N T  
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Sedinta de lucru cu tema „Exercitiul 

Romanesc de Evaluare a Calitatii Cercetarii” 

In perioada 7 – 8 octombrie 2010 a avut loc 

sedinta de lucru cu tema „Exercițiul Romanesc 

de Evaluare a Calitații Cercetarii”, intalnire ce 

face parte din calendarul Proiectului Strategic 

„Doctoratul in Scoli de Excelenta – Evaluarea 

calitații cercetarii in universitați și creșterea 

vizibilitații prin publicare științifica”.  

In cadrul acestui eveniment a fost prezentata, 

spre validare, forma finala a metodologiilor 

specifice de evaluare pe cele  42 de domenii 

stiintifice identificate si a fost discutata 

procedura de implementare in cadrul Exercitiului 

National de Evaluare a Cercetarii (ENEC). La 

intalnire au luat parte membrii International 

Steering Committee, membrii Comitetului de 

coordonare, Echipa de management, precum si 

reprezentanti ai mediul academic romanesc, 

direct implicati in acest proiect. 

 
Sesiune de training editorial, Bucuresti 
 

Pe 12 noiembrie 2010 a avut loc o noua sesiune 

de Training Editorial. 

Activitatea de training editorial se desfasoara 

prin intermediul unui ghid de training pentru 

editori cat si prin organizarea de sesiuni de 

formare pe teme specifice.  Actiunea din 12 

noiembrie este ce-a de-a 7-a dintr-un numar de 

10 sesiuni programate in calendarul de activitati 

al pachetului de lucru “Capacitate editoriala”, 

proiectul „Doctoratul in Scoli de Excelenta – 

evaluarea calitatii cercetarii in universitati si 

cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica”. 

 

Pe baza unei analize amanuntite a practicii 

internationale in domeniu si a unei largi 

consultari a reprezentantilor mediului academic 

romanesc, au fost identificare 42 de domenii de 

specialitate si au fost dezvoltate metodologiile 

specifice de evaluare pe domenii. 

Intre 20  octombrie – 30 noiembrie a.c., 

metodologia pregatita pentru Exercitiul National 

de Evaluare a Calitatii Cercetarii (ENEC), se 

testeaza, prin pilotare, pe un numar de 8 

universitati: Universitatea „Al I. Cuza” Iasi, 

Universitatea „Transilvania” din Brasov, 

Universitatea Politehnica din Bucuresti, 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu 

Hatieganu” Cluj-Napoca, Universitatea „Babes 

Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din Bucuresti, 

Academia de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-

Napoca; Universitatea Nationala de Muzica din 

Bucuresti. 

Vor fi evaluate 26 de domenii, iar pe baza 

rezultatelor obținute in aceasta etapa, in 

perioada 30 noiembrie 2010 – 15 februarie 

2011, va fi calibrata si validata intreaga 

procedura de evaluare care va fi utilizata in 

cadrul Exercitiului National de Evaluare a 

Cercetarii in Universitati. – ENEC. 

Exercitiul National de Evaluare a Calitatii Cercetarii in Universitati  

- testarea metodologiei de evaluare (pilotare) 
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Proiectul “Studii Doctorale in Romania – 

Organizarea Scolilor Doctorale ”, se afla in 

prezent in faza de Pilotare a Noului Model de 

Scoala Doctorala care se desfasoara in 

perioada ianuarie 2010 – iunie 2011. Exercitiul 

de pilotare a noului model de scoala doctorala 

are la baza Codul Studiilor Universitare de 

Doctorat, document realizat in cadrul 

proiectului. In acest scop, in luna noiembrie, 

echipa de experti a proiectului impreuna cu 

coordonatorii echipelor disciplinare vor oferi 

suport universitatilor partenere si colaboratoare 

in adaptarea regulamentelor proprii de 

organizare si functionare a studiilor universitare 

de doctorat la prezentul Cod. 

Participarea echipei de experti, care se va 

implica in analiza stadiului actual al exercitiului 

de pilotare a Codului Studiilor Universitare de 

Doctorat, va consta in supervizarea activa a 

exercitiului de pilotare in universitatile partenere 

si colaboratoare si in comunicarea constanta cu 

colaboratorii din cadrul acestor institutii. In 

acest mod, se incearca rezolvarea 

eventualelor dificultati sau nelamuriri aparute 

pe parcurs precum si gasirea celor mai 

practice solutii de adaptare a Codului 

Studiilor Universitare de Doctorat la 

particularitatile universitatilor partenere si 

colaboratoare.  

In luna decembrie 2010 in cadrul proiectului  

“Studii Doctorale in Romania – Organizarea 

Scolilor Doctorale” se va organiza intalnirea: 

“Pilotarea Codului Studiilor Universitare de 

Doctorat -Analiza stadiului actual” la care vor 

participa reprezentanti ai universitatilor 

partenere si colaboratoare si in cadrul careia se 

va realiza analiza stadiului exercitiului de 

pilotare, precum si discutarea dificultatilor 

intampinate. 

Pilotarea Noului Model de Scoala Doctorala  

Tel: 021 307 19 71/ 021 307 19 72 

Fax: 021 307 19 19 

E-mail: presa.proiecte@uefiscsu.ro 

C O N T A C T  

 

 

www.forhe.ro 

www.edu2025.ro 

www.ecs-univ.ro 

www.management-universitar.ro 

www.studii-doctorale.ro 

www.rmu.ro 

R E S U R S E  W E B  

E V E N I M E N T  


