Impreuna construim viitorul

Buletin informativ
Sesiuni de training pentru
Platforma Editoriala SCIPIO, Bucuresti
Avand in vedere numarul mare de reviste
stiintifice interesate in utilizarea Platformei
Editoriale Romane SCIPIO - www.scipio.ro
continua seria sesiunilor de formare.
In data de 8 decembrie 2010 a fost
organizata in capitala, la Universitatea
din Bucuresti, Facultatea de Drept ultima
sesiune din anul 2010, iar in data de 28
ianuarie a.c. primul eveniment al anului

NR.8/ 2011

S U M AR :
•Sesiuni de training pentru plaforma
editoriala SCIPIO, Bucuresti/ p. 1
•Invitatii de participare la proiectul national
“Absolventii si Piata Muncii”/ p. 1
•Workshop-ul Universitatea
Antreprenoriala/ p. 2
•Exercitiul National de Evaluare a
Cercetarii/ p. 4
•Sesiune de training in autorat stiintific,
Bucuresti/ p. 5

2011. Acesta a fost gazduit de Biblioteca

•Foresight for Public Policies/ p. 5

Universitatii "Transilvania", iar cei 30 de

•Imbunatatirea Proiectului de Cod al

participanti au reprezentat un numar de 15

Studiilor Universitare de Doctorat/ p. 6

reviste stiintifice din Brasov si Sibiu.
Continuare in p. 3
A inceput ultima etapa de transmitere a
invitatiilor de participare la proiectul
national “Absolventii si Piata Muncii”

•Sesiune de training editorial, Pitesti/ p. 7
•Sesiune de training in autorat stiintific,
Pitesti/ p. 7
•Sesiune de training pentru platforma
editoriala SCIPIO, Cluj-Napoca/ p. 7

Incepand din 2 martie, reprezentantii celor 55 de universitati de stat si particulare implicate
in proiectul “Absolventii si Piata Muncii - Studiu national de monitorizare a insertiei pe piata
muncii a absolventilor din invatamantul superior” transmit catre proprii absolventi cea de a
patra si ultima serie de invitatii de participare la studiu.
In aceasta ultima etapa, invitatiile transmise sunt atat mesaje de reamintire, prin care absolventii sunt rugati sa raspunda la intrebarile dintr-un chestionar on-line cat si scrisori insotite
de chestionarul tiparit, pentru cei care nu au acces la internet sau au ales aceasta varianta
de participare.
Invitatiile de participare sunt transmise absolventilor de studii universitare de licenta,
promotiile 2005 si 2009, atat prin posta cat si prin e-mail, si sunt adresate acelor absolventi
care inca nu au accesat chestionarul electronic.
Pe parcursul celor trei etape de contactare a absolventilor, desfasurate pana in prezent,
peste 33.000 de absolventi au accesat chestionarul electronic. Chiar daca in ultimele doua
etape s-au trimis preponderent mesaje de reamintire, ratele de raspuns

Continuare in p. 5
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Workshop-ul Universitatea antreprenoriala
In perioada 8 - 10 februarie 2011, in cadrul

moderatori ai discutiilor in grupuri de lucru,

proiectului

care au constituit o parte importanta a

strategic

„Imbunatatirea
fost

workshop-ului, concluziile acestor grupuri

organizate 2 serii succesive ale workshop-

urmand a fi sintetizate intr-un document final

ului

cu

al evenimentului.

of

De asemenea, workshop-ul s-a bucurat de

Managementului

Universitar”,

”Universitatea

participarea

au

antreprenoriala”,

partenerului

Institute

Education, University of London, UK.

participarea deosebita a lui Sir Peter Scott,

Workshop-ul, desfasurat in Bucuresti, a avut

personalitate

ca

de

invatamantului superior britanic, care a

universitate antreprenoriala, cu accent pe

sustinut prezentari si care s-a alaturat

dezvoltarea universitații antreprenoriale in

grupurilor

Romania, pornind de la experienta britanica

experienta sa in domeniul teoriei, politicilor

in domeniu, si a reunit rectori si prorectori ai

si managementului invatamantului superior.

universitatilor de stat si private din intreaga

Acest workshop face parte din seria de

tara.

sesiuni de instruire prevazute in proiect,

tematica

Reprezentantii

principala

partenerului

conceptul

Institute

de

marcanta

lucru,

in

domeniul

impartasind

din

adresate in mod special top managementul

of

universitar din Romania.

Education au prezentat aspecte relevante
pentru tematica evenimentului si au fost
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Sesiuni de training pentru Platforma Editoriala SCIPIO, Bucuresti
Urmare din p. 1

Platforma Editoriala Romana este un

activitatea de editare”.

sistem

publicatiilor

In luna ianuarie 2011, au fost deschise si

automatizarea

validate conturi pentru 62 de noi utilizatori

informatic

stiintifice

care

procesului

destinat
permite

editorial

adoptare

si

standardele

propune

spre

pe Platforma SCIPIO, un numar de 18

din

reviste au inceput sa se foloseasca de

internationale

acest domeniu.
SCIPIO.ro

facilitatile oferite de acest complex sistem

ofera

revistelor

stiintifice

informatic si au fost publicate 50 de noi

interesate suport pe parcursul intregului flux

articole. La sfarsitul lunii ianuarie 2011, pe

publicational,

incepand

Platforma Scipio erau inregistrati 181 de

manuscrisului,

pana

de
la

la

receptia

pregatirea

si

utilizatori reprezentand 93 de reviste

obtinerea formei finale pentru tipar sau

stiintifice.

publicare online. De aceea, programul

Aceste sesiuni sunt programate in calenda-

sesiunilor de training in utilizarea platformei

rul de activitati al pachetului de lucru

SCIPIO,

“Capacitate

editoriala”,

„Indexarii ISI a articolelor si revistelor”, un

„Doctoratul

Scoli

scurt

Evaluarea calitatii cercetarii in universitati si

cuprinde
curs

si

despre

o

prezentare

a

„Managementul

publicatiilor stiintifice. Planul de afaceri”,

cresterea

precum

stiintifica”.

si

„Resursele

electronice

in

in

vizibilitatii

de

proiectul

Excelenta

prin

publicare
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Exercitiul National de Evaluare a Cercetarii (E.N.E.C)
In cadrul proiectului Doctoratul in Scoli de

26 de paneluri corespunzatoare domeniilor

Excelenta – Evaluarea calitatii cercetarii in

evaluate in aceasta prima etapa, precum si

universitati

cei 6 coordonatori Panel Grup de Domenii.

publicare

si

cresterea

stiintifica”,

vizibilitatii

pregatirile

prin

pentru

Principalele teme dezbatute au fost:

Exercitiul National de Evaluare a Cercetarii

1.Informare asupra stadiului etapei de

(E.N.E.C) au intrat in linie dreapta. In

testare;

vederea dezvoltarii Sistemului Informatic

2.Ghidurile specifice de evaluare aferente

de Suport al Evaluarii Cercetarii (SISEC),

domeniilor evaluate in aceasta prima etapa;

in zilele de 13 decembrie 2010 (Sala de

3.Componenta panelurilor de evaluatori;

Consiliu

Prezentarea calendarului de desfasurare a

Aracis)

si

17

ianuarie

2011

(Universitatea din Bucuresti, Facultatea de

activitatilor din anul 2011.

Drept – Sala Senatului) au avut loc sedinte

In zilele de 26 si 27 ianuarie 2011 s-au des-

de lucru extinse. La aceste evenimente,

fasurat sesiuni paralele de training pentru

alaturi

a

expertii evaluatori. Iar dupa etapa de

proiectului au participat coordonatorii celor

evaluare on-line, in cadrul fiecarui panel s-

de

echipa

de

management

au desfasurat sedinte in vederea
armonizarii rezultatelor evaluarilor
on-line si a analizei corective a metodologiei specifice de evaluare.
Toate aceste intalniri au avut loc la
sediul UEFISCDI in perioada 15 –
28 februarie a.c.

Conferinta Nationala a Rectorilor, Iasi
Obiectivele si stadiul proiectului, precum si calendarul de desfașurare al Exercitiului
National de Evaluare a Cercetarii (ENEC) au fost prezentate in cadrul Conferintei Nationale
a Rectorilor, eveniment desfasurat la Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi in data de 28 ianuarie
2011. Prezentarea sustinuta cu aceasta ocazie de catre Prof. Dr. Ing. Ioan Dumitrache,
presedinte CNCSIS si Manager al proiectului poate fi vizualizata pe site-ul proiectului –
www.ecs-univ.ro.
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A inceput ultima etapa de transmitere a invitatiilor de
participare la proiectul national “Absolventii si Piata Muncii”

Urmare din p. 1

obtinute au fost comparabile cu cele

raspunsuri la intrebari vor fi consolidate si

rezultate

in

transmitere

urma
a

primei

invitatiilor.

actiuni

de

analizate ulterior, de expertii romani in

Astfel,

se

colaborare cu expertii partenerului german,

estimeaza ca dupa aceasta ultima etapa,

Universitatea din Kassel - Centrul

numarul total de absolventi care participa la

International pentru Cercetari in

studiu va depasi 40.000.

Invatamantul Superior (INCHER), atat la

Procesul de completare a chestionarului se

nivel national cat si la nivel institutional.

va incheia la finalul acestei luni. Informatiile
cuprinse in cele peste 500.000 de pagini cu
Sesiune de training in autorat stiintific, Bucuresti
In

perioada

9-10

decembrie 2010,

la Excelenta – Evaluarea calitatii cercetarii in

Universitatea Tehnica Bucuresti, a

universitati si cresterea vizibilitatii prin

avut loc cea de-a 13-a sesiune de

publicare stiintifica” si sunt dedicate

training in autorat stiintific.

tinerilor cercetatori romani in vederea

Sesiunile de training in autorat stiin-

dezvoltarii competentelor in autorat

tific se desfasoara in cadrul pachetu-

stiintific.

In

cadrul

acestora

se

lui de lucru “Cresterea capacitatii de autorat abordeaza cazuri concrete de prelucrare a
stiintific”, proiectul „Doctoratul in Scoli de datelor.
Foresight for Public Policies - Training
In perioada 4 – 5 martie 2011 a avut loc training-ul cu tema Foresight for Public Policies,
eveniment ce s-a adresat in special persoanelor din cadrul structurilor de conducere din
universitati si facultati, membrilor comisiilor de asigurare a calitatii din universitati, dar si partenerilor sociali in educatie.
Sesiunile training-ului au fost conduse de catre doi experti internationali, John
Reynolds, expert consultant al Guvernului Marii Britanii si director al Future
and Innovation Unit, si Martin Duckworth, absolvent al Universitatii Cambridge, consultant
in planificare si analiza strategica. Evenimentul a avut loc in cadrul proiectului Calitate si
Leadership pentru Invatamantul Superior Romanesc.
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Imbunatatirea Proiectului de Cod al Studiilor Universitare de Doctorat
In cadrul proiectului “Studii Doctorale in Ro-

Tineretului si Sportului.

mania – Organizarea Scolilor Doctorale”, a

In introducere, discutiile s-au purtat in jurul

fost organizata in data de 18 februarie 2011

unor aspecte-cheie ale studiilor universitare

intalnirea

Codului

de doctorat reglementate de Proiectul de

Studiilor Universitare de Doctorat, compati-

Cod al Studiilor Universitare de Doctorat si

bilizat cu Legea Educatiei Nationale. Acest

au continuat cu observatii specifice doc-

eveniment are implicatii nationale, proiectul

toratului in cele sase domenii disciplinare:

privind

dezbaterea

urmarind restructurarea si consoli-

Stiinte exacte, Stiinte ingineresti, Sti-

darea sistemului national de studii

inte socio-umane si economice, Sti-

doctorale din Romania.

inte medicale, Stiinte agricole si

Proiectul “Studii Doctorale in Roma-

medicina veterinara, Arta, arhitectura

nia –

si educatie fizica, discutiile purtandu-

Organizarea Scolilor Doc-

torale”, se afla in prezent in faza de Pilotare

se pe baza regulamentelor actualizate ale

a Noului Model de Scoala Doctorala care se

institutiilor implicate in pilotare.

desfasoara in perioada ianuarie 2010 –

A urmat o analiza succinta a stadiului exer-

iunie 2011. Exercitiul de pilotare are la baza

citiului de pilotare, precum si discutarea difi-

Proiectul de Cod al Studiilor Universitare de

cultatilor intampinate de universitatile part-

Doctorat, document ce reprezinta un set de

enere si colaboratoare in elaborarea și im-

standarde pentru asigurarea calitatii in pro-

plementarea acestor Regulamente, iar in

gramele doctorale, precum si a conditiilor de

ultima parte a intalnirii au fost diseminate

aplicare optima a acestora. Scopul intalnirii

concluziile discutiilor catre cei prezenti la

l-a reprezentat discutarea Regulamentului

eveniment.

de organizare si functionare a studiilor uni-

Evenimentul din data de 18 februarie 2011

versitare de doctorat din universitatile part-

a fost o oportunitate de a-i aduna alaturi pe

enere si colaboratoare.

decidentii din cateva dintre principalele cen-

La eveniment au participat peste 100 de

tre universitare ale tarii si de a dezbate viito-

conducatori de doctorat din principalele cen-

rul studiilor universitare de doctorat. Pe par-

tre universitare din tara, coordonatori si

cursul intalnirii au fost formulate o serie de

membri ai panelurilor de experti pe domenii

propuneri de imbunatatire a Proiectului de

disciplinare, impreuna cu dr. Daniel Petru

Cod al Studiilor Universitare de Doctorat.

Funeriu, Ministru al Educatiei, Cercetarii,
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
6

Impreuna construim viitorul

Buletin informativ

NR.8/ 2011

STIRI PE SCURT

Sesiune de training editorial, Pitesti
In data de 25 februarie 2011, la Universi-

Editoriale

SCIPIO,

tatea din Pitesti, Campusul Targu din Vale,

acesteia, un scurt curs despre „Indexarea

Corp T, Sala T203 a avut loc o Sesiune de

ISI a articolelor si revistelor” precum si un

training editorial.

curs despre politici editoriale.

Activitatea de training editorial se des-

Actiunea de la Pitesti face parte dintr-o

fasoara prin intermediul unui ghid de train-

serie de 10 sesiuni programate a avea loc

ing pentru editori cat si prin organizarea de

in cadrul proiectului „Doctoratul in Scoli de

sesiuni de formare pe teme specifice.

Excelenta – Evaluarea calitatii cercetarii in

In programul acestei sesiuni au mai fost in-

universitati

cluse: un modul de prezentare a Platformei

publicare stiintifica”.

Sesiune de training in autorat

Sesiune de training pentru

stiintific, Pitesti

Platforma Editoriala SCIPIO,

In perioada 24 - 25 februarie a.c. s-a organizat

Cluj-Napoca

si

a

cresterea

functionalitatilor

vizibilitatii

prin

o noua sesiune de training in autorat stiintific
in cadrul proiectului strategic „Doctoratul in Scoli

In data de 11 martie 2011, la Universitatea

de Excelenta – Evaluarea calitatii cercetarii din

Tehnica Cluj s-a desfasurat o noua sesiune de

universitati si cresterea vizibilitatii prin publicare

training pentru Platforma Editoriala SCIPIO.

stiintifica.”

Evenimentul este inclus

Evenimentul gazduit de Universitatea din Pitești

activitati al pachetului de lucru “Capacitate

se

editoriala”, proiectul „Doctoratul in Scoli de

adreseaza

doctoranzilor,

in

vederea

in calendarul de

Excelenta – Evaluarea calitatii cercetarii in

dezvoltarii competentelor in autorat stiintific si

universitati si cresterea vizibilitatii prin publicare

de prelucrare a datelor.

stiintifica”.
RESURSE WEB

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

www.forhe.ro
www.edu2025.ro
Tel: 021 307 19 71/ 021 307 19 72

CONTACT

Fax: 021 307 19 19
E-mail: presa.proiecte@uefiscsu.ro
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
7

