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SUMAR:  Calatori in viitor 

Vizitati www.calatoriinviitor.ro si puteti 

afla ce tip de universitate vi s-ar potrivi 

daca ati fi student in 2025!  

Site-ul a fost creat in cadrul proiectului 

“Calitate si Leadership pentru Invatamantul 

Superior Romanesc” si reprezinta o plat-

forma de comunicare a viziunii cu privire la 

invatamantul superior din Romania in anul 

2025. Pentru inceput vizitatorii vor cunoaste 

tipurile de universitati care ar putea exista 

in paralel in 2025. 

Pentru a afla informatii si despre alte      

scenarii posibile de viitor, urmariti-ne pe 

Facebook. 
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Click aici si afla despre viitor! 
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Incepand cu luna februarie 2011, in cadrul 

proiectului “Imbunatatirea Managementului 

Universitar, s-a reluat seria sesiunilor de 

formare in management universitar, 

destinate persoanelor cu functii de 

conducere din universitatile romanesti. 

Astfel, pana la finalizarea proiectului, 

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. 

In perioada februarie – aprilie 2011 in 

Centrele de Competenta din Sibiu, 

Constanta, Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi 

au fost organizate 16 sesiuni de formare in 

management universitar (Managementul 

calitatii, Managementul resurselor si 

sustenabilitate, Marketing universitar           

(2 sesiuni de formare), Standarde de 

integritate in invatamantul universitar          

(2 sesiuni de formare), Guvernanta 

universitara (2 sesiuni de formare), 

Managementul cercetarii (2 sesiuni de 

formare), Managementul activitatilor tertiare, 

Servicii si suport pentru studenti, 

Managementul resurselor financiare in 

invatamantul superior, Institutiile de 

invatamant superior ca organizatii – 

Managementul strategic, Managementul 

resurselor umane pentru invatamantul 

universitar si Politici educationale).  

Participantii invitati la aceste sesiuni de 

formare au fost selectati din urmatoarele 

regiuni geografice ale tarii: Bucuresti, Iasi, 

Alba Iulia, Oradea, Targoviste, Ploiesti, 

Resita, Arad, Cluj-Napoca, Targu Mures, 

Sibiu, Galati, Constanta, Suceava, Bacau, 

Craiova, Lugoj, Brasov, Baia Mare si Targu 

Jiu.  

EVEN IMENT  

„Imbunatatirea Managementului Universitar” - un an de sesiuni de formare organizate 

in cele 8 Centre de Competenta in management universitar din intreaga tara 
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In cadrul proiectul strategic „Doctoratul in 

Scoli de Excelenta – Evaluarea calitatii 

cercetarii din universitati si cresterea vizibili-

tatii prin publicare stiintifica”, in perioada 

mai – septembrie 2011 se va derula primul 

Exercitiu National de Evaluare a Calitatii 

Cercetarii – E.N.E.C. 

Astfel au fost prevazute intalniri periodice cu 

Comitetele de Coordonare – national si in-

ternational pentru validarea rezultatelor fie-

carei etape. 

In perioada 25 - 26 martie 2011, la sediul 

UEFISCDI a avut loc o noua intalnire cu 

Comitetul International de Coordonare. Prin-

cipalele subiecte pe ordinea de zi au fost 

concluziile etapei de pilotare din cadrul     

Exercitiului National de Evaluare a 

Cercetarii (ENEC) si stadiul elaborarii     

Sistemului Infomatic Suport Evaluare a 

Cercetarii (SISEC). 

Sistemul Informatic Suport Evaluare a 

Cercetarii (SISEC) prin intermediul caruia 

se va realiza componenta cantitativa a 

procesului de evaluare, a fost prezentat in 

data de 4 aprilie 2011 la USAMV Bucuresti 

– Facultatea de Medicina Veterinara, Aula 

"Aurel E. Popoviciu" reprezentantilor depar-

tamentelor IT din universitatile romanesti, cu 

aceasta ocazie discutandu-se si posibilitatile 

de integrare a SISEC in sistemele infor-

matice deja existente in universitati. 

EVEN IMENT  

Exercitiul National de Evaluare a Cercetarii (E.N.E.C) 

In perioada 14 - 15 aprilie a.c. s-a organizat 

o noua sesiune de training in autorat stiin-

tific in cadrul proiectului 

strategic „Doctoratul in 

Scoli de Excelenta – 

Evaluarea calitatii 

cercetarii din universitati 

si cresterea vizibilitatii 

prin publicare stiintifica.” 

Evenimentul gazduit de Universitatea 

„Dunarea de Jos” din 

Galati se adreseaza doc-

toranzilor, in vederea 

dezvoltarii competentelor 

in autorat stiintific si de 

prelucrare a datelor. 

Sesiune de training in autorat stiintific, Galati 
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Sesiuni de training pentru Platforma Editoriala Romana, SCIPIO 

Lansata in septembrie 2010 in cadrul 

proiectului strategic „Doctoratul in Scoli de 

Excelenta – Evaluarea calitatii cercetarii in 

universitati si cresterea vizibilitatii prin publi-

care stiintifica”, Platforma Editoriala Ro-

mana SCIPIO - www.scipio.ro a devenit, in 

scurt timp, un instrument apreciat in randul 

revistelor stiintifice din Romania. 

De aceea, continua seria sesi-

unilor de formare organizate in 

diverse universitati din tara. 

Programul sesiunilor de training in 

utilizarea platformei SCIPIO cu-

prinde si o prezentare a „Indexarii 

ISI a articolelor si revistelor”, un 

scurt curs despre „Managementul 

publicatiilor stiintifice. Planul de 

afaceri”, precum si „Resursele electronice in 

activitatea de editare”. 

Astfel, in 11 martie 2011, la Universitatea 

Tehnica Cluj si apoi in 15 aprilie 2011, la 

Universitatea „Dunarea de Jos” din Ga-

lati s-au desfasurat noi sesiuni de training 

pentru Platforma Editoriala SCIPIO. 

Imbunatatirea noului model de scoala doctorala  
 

Proiectul Studii Doctorale in Romania – Organizarea Scolilor Doctorale se 

afla in prezent in faza de imbunatatire a noului model de scoala doctorala, 

care presupune focalizarea pe reorganizarea institutionala a scolilor doctorale, activitate 

demarata dupa intalnirea din data de 18 februarie 2011. In vederea continuarii cu succes a  

acestei etape, proiectul Studii Doctorale in Romania – Organizarea Scolilor Doctorale a or-

ganizat in data de 14 Aprilie 2011, la sediul UEFISCDI, o intalnire la care au participat con-

ducatori de doctorat din principalele centre universitare din tara, coordonatori si membri ai 

panelurilor de experti pe domenii disciplinare, analizand structura si continutul Regulamen-

tului de organizare si functionare a scolilor doctorale. De asemenea, s-au discutat stan-

dardele pentru asigurarea calitatii in programele doctorale, precum si conditiile de aplicare 

optima a acestora. 



 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Buletin informativ NR . 9 /  2 0 1 1  

Impreuna construim viitorul 

In data de 31 martie 2011 s-a incheiat 

sesiunea de completare a chestionarului on-

line pentru absolventii licentiati ai promotiilor 

2005 si 2009. Pana la aceasta data 

absolventii au putut completa on-line 

chestionarul de monitorizare, participand la 

primul studiu national care urmareste 

legatura dintre studiile absolvite si 

activitatea profesionala.  

Incepand cu data de 1 aprilie a inceput 

etapa de prelucare a datelor. Pentru 

prelucrarea chestionarelor completate in 

cadrul studiului vor fi folosite doar datele 

inregistrate on-line pana la expirarea 

termenului limita, precum si cele care au 

fost transmise in format hartie, prin posta, 

pana cel mai tarziu pe 31 martie. 

Pe parcursul celor patru etape de 

contactare a absolventilor, desfasurate 

pana in prezent,  aproximativ 39.000 

respondenti din cei 160.000 contactati au 

accesat chestionarul electronic. 

La finalul procesului de completare a 

chestionarului, raspunsurile absolventilor 

vor fi prelucrate si analizate de expertii 

romani din cadrul Unitatii Executive pentru 

Finantarea Invatamantului Superior, a 

Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii in 

colaborare cu expertii partenerului german, 

Universitatea din Kassel - Centrul 

International pentru Cercetari in 

Invatamantul Superior (INCHER).  

S-a incheiat sesiunea de completare a chestionarului on-line 

In data de 28 aprilie 2011, incepand cu ora 9.00, la Academia de Studii Economice        

Bucuresti, Aula Magna are loc prezentarea calendarului de desfasurare a Exercitiului 

National de Evaluare a Calitatii Cercetarii – ENEC. 

La aceasta prezentare sunt invitati sa participe prorectorii responsabili cu cercetarea, pre-

cum si directorii departamentelor de cercetare din toate universitatile (de stat, militare, par-

ticulare) din Romania. 

In cadrul evenimentului s-au dezbatut Metodologia de evaluare, Ghidul de completare si 

incarcare a informatiilor in SISEC, Metodele de validare a dosarelor pe 

domenii specifice, precum si alte aspecte importante pentru primul Exercitiu 

National de Evaluare a Calitatii Cercetarii. 

28 aprilie 2011 – Prezentarea calendarului Exercitiului National de Evaluare a Calitatii 

Cercetarii – E.N.E.C. 

ST IR I  PE  SCURT  
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Workshop cu tema „Collaborative Methods for Foresight: Delphi, Scenarios, and Models” 

Joi, 14 aprilie si vineri, 15 aprilie 2011, s-a des-

fasurat la Sinaia workshop-ul cu tema 

„Collaborative Methods for Foresight: Delphi, 

Scenarios and Models”. Evenimentul face parte 

dintr-o serie de zece workshop-uri care au ca 

obiectiv clarificarea si dezvoltarea de concepte 

fundamentale de foresight (studii prospective) si 

aplicarea lor in proiectul “Calitate si Leadership 

pentru Invatamantul Superior 

Romanesc”. In vederea atingerii 

acestui obiectiv 

evenimentul a fost structurat in 

doua sectiuni: 

1. clarificarea conceptelor fundamentale de-

scrise in tema; 

2. aplicarea conceptelor in proiectul Calitate si 

Leadership pentru Invatamantul Superior Ro-

manesc. 

La eveniment au participat experti straini re-

cunoscuti in domeniu: Murray Turoff, profesor 

emerit al New Jersey Institute of Technology si 

co-autor al cartii „The Delphi Method:Techniques 

and Aplications”, Starr Roxanne Hiltz, profesor 

emerit al New Jersey Institute of Technology, 

Victor Banuls, profesor asociat al Universitatii 

Pablo de Olavide din Sevilla. 

EVEN IMENTE  DE  
URMAR IT  

• 3- 4 mai - va avea loc Mutual Learning Workshop-ul cu tema Visioning, coordonat 

de Philline Warnke. Evenimentul se va desfasura in Bucuresti, in cadrul  proiectului 

Calitate si Leadership pentru Invatamantul Superior Romanesc si este cel de-al sap-

telea eveniment din seria Dialogurile de la Bucuresti; 

• 6 mai - in cadrul proiectului Doctoratul in Scoli de Excelenta va avea loc la Iasi, la 

Universitatea Tehnica Gh Asachi, Trainingul editorial; 

• 6-7 mai - in cadrul proiectului Imbunatatirea Managementului Universitar vor avea loc 

la Universitatea Babes Bolyai din Cluj sesiunile de formare pentru modulele Man-

agementul Cercetarii si Guvernanta Universitara; 

• 12 mai - in cadrul proiectului Imbunatatirea Managementului Universitar va avea loc 

la Universitatea Politehnica din Timisoara sesiunea de formare pentru modulul 

Managementul Activitatilor Tertiare; 

• 13 mai - in cadrul proiectului Imbunatatirea Managementului Universitar va avea loc 

la Universitatea Al. I. Cuza din Iasi sesiunea de formare pentru modulele Servicii 

si Suport pentru Studenti, Managementul Reurselor Umane si Politici Educa-

tionale;  
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Tel: 021 307 19 71/ 021 307 19 72 

Fax: 021 307 19 19 

E-mail: presa.proiecte@uefiscsu.ro 

CONTACT 

 

 

www.forhe.ro 

www.edu2025.ro 

www.ecs-univ.ro 

www.management-universitar.ro 

www.studii-doctorale.ro 

www.rmu.ro 

RESURSE WEB 

EVEN IMENTE  DE  
URMAR IT  

Obiectivul principal al proiectului “Doctoratul in Scoli de Excelenta – Evaluarea calitatii 

cercetarii din universitati si cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica” este 

evaluarea calitatii cercetarii stiintifice din universitatile romanesti. 

Acest obiectiv va fi atins prin intermediul primului exercitiu de evaluare din Romania, 

Exercițiul National de Evaluare a Calitatii Cercetarii – E.N.E.C., ce se va derula in perioada 

mai – septembrie 2011. 

Evenimentul public de lansare va avea loc in data de 12 mai 2011, fiind gazduit de Aula 

Academiei Romane. 

12 mai 2011 – Evenimentul de lansare a Exercitiului National de Evaluare a Calitatii 

Cercetarii – E.N.E.C. 

• 12- 30 mai - vor avea loc sesiuni de training pentru prelucrarea primara si analiza 

datelor pentru proiectul Absolventii si Piata Muncii; 

• 14 mai  - in cadrul proiectului Imbunatatirea Managementului Universitar va avea loc 

la Universitatea Al. I. Cuza din Iasi sesiunea de formare pentru modulele Politici 

Educationale si Managementul Reurselor Umane pentru proiectul Absolventii si 

Piata Muncii; 

• 10- 15 mai - va avea loc in cadrul proiectului Registrul Matricol Unic pilotarea primei 

raportari a datelor privind studentii din 17 universitati apartinand marilor centre 

universitare; 

• 20 mai -in cadrul proiectului Imbunatatirea Managementului Universitar va avea loc la 

UniversitateaPolitehnica Timisoara sesiunea de formare pentru modulele Servicii 

si Suport pentru Studentii  si Managementul Activitatilor Tertiare. 


