
 

Metodologia privind realizarea exercițiului național de metaranking pentru anul 2021 

 

 

Art. 1 Obiectivul prezentei metodologii este de a stabili principiile și procedura de lucru în 

vederea realizării anuale a metarankingului universităților din România, denumit în 

continuare Metaranking național. 

Art. 2 Metarankingul național se bazează pe analiza unor clasamente internaționale ale 

universităților, recunoscute de “IREG (International Ranking Expert Group), Inventory of 

International Rankings”, în care sunt prezente universitățile românești. 

Art. 3 În selectarea clasamentelor internaționale ale universităților se va ține cont de gradul 

de accesibilitate pentru diferite tipuri de universități, criteriile utilizate și de nivelul final de 

apreciere, ce trebuie să se reflecte printr-un scor global al universității. 

Art. 4 În selecția clasamentelor internaționale se vor utiliza următoarele principii: 

a) Clasamentul se bazează dominant pe criterii/indicatori academici relevanți. 

b) Toate clasamentele selectate au aceeași pondere în metarankingul național. 

c) Se vor selecta acele clasamente care oferă o evaluare globală a universităților, nu doar 

pe anumite domenii de specializare. 

d) Se vor evita clasamentele ce sunt restrictive pentru minimum 50% din universitățile 

românești.  

e) Metodologia este auditată extern și, unde este posibil, validitatea rezultatelor se verifică 

prin analize complementare și/sau raportarea la alte date disponibile.  

Art. 4 Clasamentele utilizate în metaranking se stabilesc anual, cu consultarea Consiliului 

Național al Rectorilor, iar cele nou propuse vor fi pilotate timp de cel puțin un an, înainte de a 

fi considerate pentru metaranking. 

Art. 5. Metarankingul național rezultă din însumarea punctajelor obținute de fiecare 

universitate în funcție de poziționarea în clasamentele internaționale selectate, raportată la 

numărul de universități ierarhizate în fiecare dintre acestea, utilizând următoarea formulă:  

𝑃𝑈 = ∑𝑛
𝑗=1  

𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢ț𝑖𝑖 𝐼𝑒𝑟𝑎𝑟ℎ𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 − 𝑃𝑜𝑧𝑖ț𝑖𝑒 î𝑛 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢ț𝑖𝑖 𝐼𝑒𝑟𝑎𝑟ℎ𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒
𝑥 4 + 1* 

în care: PU = punctaj  total universitate; n = numărul de clasamente în care se găsește 

universitatea; * = se adaugă 1 punct doar universităților care se regăsesc în cel puțin un 

clasament internațional din cele existente în anexă. 

Art. 6. Procedură de lucru: 

a) Se identifică în clasamentele internaționale, selectate și enumerate în anexă, prezența 

universităților românești și poziția acestora. În situația în care nu poate fi identificată cu 

exactitate poziția ocupată în ierarhie, se consideră media intervalului specificat. 

b) Activitatea de la lit. a) se efectuează în ultima zi lucrătoare a lunii februarie în scopul 

realizării clasamentului pentru anul anterior. 

c) Se calculează punctajul total obținut de universități pe baza formulei de la art. 5. 

d) Se realizează clasamentul universităților în funcție de punctajul total obținut. 



Art. 7. Grupul de lucru nominalizat prin ordin de ministru realizează un raport, până la data 

de 31 martie a anului curent și îl înaintează ministrului educației. Raportul va fi făcut public pe 

site-ul Ministerului Educației.. 

 

Anexă la Metodologie 

 

Clasamentele selectate pentru realizarea exercițiului național de metaranking, 

pentru anul 2021 

 

1. Academic Ranking of World Universities/ARWU (educație și cercetare - 

http://www.shanghairanking.com/); 

2. Center for World University Rankings/CWUR (educație și cercetare - 

https://cwur.org/); 

3. Leiden Ranking/CWTS (cercetare - http://www.leidenranking.com/); 

4. Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities/NTU) (cercetare - 

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/); 

5. QS-Top Universities Ranking/QS (educație și cercetare - 

https://www.topuniversities.com/university-rankings); 

6. Scimago Institutions Ranking/Scimago (dominant cercetare - 

https://www.scimagoir.com/); 

7. Times Higher Education–World University Rankings/THE (educație și cercetare - 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings); 

8. University Ranking by Academic Performance/URAP (cercetare - 

https://www.urapcenter.org); 

9. World’s Best Universities Rankings/US-News (cercetare - 

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings). 


