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Metodologia și indicatorii propuși pentru clasificarea 
universităților din România 
29 decembrie 2017 
 
 

Introducere 
 
1. Prezentul Raport propune un proiect de metodologie pentru elaborarea unei 
clasificări a universităților din România. Prezentul proiect de raport face parte din 
proiectul de consultanță al Băncii Mondiale ce urmărește îmbunătățirea capacității 
Ministerului Educației Naționale (MEN) și a Agenției Române de Asigurare a Calității 
în Învățământul Superior (ARACIS) de a guverna sistemul de asigurare a calității în 
învățământul superior din România.  
 

2. Metodologia propusă în prezentul raport este structurată pe trei niveluri. Primul 
nivel vizează gruparea unităților pe diferite „tipuri” în funcție de domeniile de studiu 
pe care le acoperă în mod predominant. Cel de-al doilea nivel organizează aceste 
diferite tipuri de universități pe „clase” în funcție de orientarea acestora spre 
educație, cercetare și/sau creație artistică.1 În cadrul celui de-al treilea nivel, aceste 
„tipuri” diferite de universități pot fi clasificate mai departe în funcție de 6 (șase) 
dimensiuni, alături de indicatorii corespunzători ai acestora în legătură cu activitățile 
de cercetare și educație, precum și cu implicarea la nivel internațional, regional și 
social, transferul de cunoștințe și profilul studenților. În cadrul acestor trei 
dimensiuni, indicatorii acoperă 3 aspecte: producție, resurse și 
comunicare/digitalizare. Este propus un număr total de 46 de indicatori - 34 pentru 
aceste 6 (șase) dimensiuni, alături de alți 6 (șase) indicatori suplimentari care 
acoperă descrierea de bază a universităților (cinci indicatori) și criteriile de grupare a 
universităților din primul nivel al metodologiei (un indicator). 
 
3. Indicatorii incluși în această metodologie au reieșit din raționalizarea 
indicatorilor elaborați de diferiți factori interesați ai sistemului de învățământ 
superior din România de la adoptarea Legii educației naționale nr. 1 din 2011, 
precum și din numeroase experiențe internaționale. Raționalizarea indicatorilor 
elaborați la nivel național constă într-un proces riguros de disecare, comparare, 
subsumare și, în anumite cazuri, redefinire a acestor indicatori. Accentul s-a pus pe 
reducerea numărului de indicatori și alinierea acestora cu abordarea adoptată cu 
privire la clasificări în scopul prezentei metodologii. Apoi, sunt propuși noi indicatori 
pe baza experienței internaționale care urmăresc să elimine decalajele identificate în 
acest proces de raționalizare și să dea curs solicitărilor percepute de la diferiții 
factori interesanți în învățământul superior din România. Selectarea și definirea 
indicatorilor au avut în vedere și disponibilitatea datelor în funcție de ce anume s-a 
raportat deja de către instituția de învățământ superior agențiilor guvernamentale, 
precum și de ceea ce s-a dorit ca universitățile să raporteze pentru a asigura 

                                                        
1 Aceasta este în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 193, alin. 4: „Universitățile se 
clasifică, pe baza evaluării prevăzute la alin. (3), în 3 categorii: (a) universități centrate pe educație; (b) 
universități de educație și cercetare științifică sau universități de educație și creație artistică; (c) universități 
de cercetare avansată și educație.” 
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comparabilitatea internațională și alinierea cu principalele domenii de acțiune 
prevăzute în Strategia națională pentru învățământul terțiar 2015-2020 din România. 
Din această strategie, trei dintre cele patru domenii principale de acțiune se vor 
reflecta în această propunere de metodologie: monitorizarea și evaluarea (clasificare 
determinată de date cu respectarea principiului diversității); nivelul de învățământ 
terțiar, în special pentru grupurile subreprezentate și corelarea cu economia. 
 
4. După cum s-a explicat deja, considerentele privind relevanța indicatorilor incluse 
în prezenta metodologie și redefinirile realizate cu privire la indicatorii selectați au 
fost ghidate de o abordare specifică adoptată cu privire la clasificări. Drept urmare, 
în principal ca urmare a gradului din ce în ce mai mare de eterogenizare a peisajului 
învățământului superior la nivel global, s-au depus eforturi importante în încercarea 
de a se trasa o imagine mai clară asupra acestui nou scenariu. În linie cu aceste 
evoluții înregistrate în abordarea adoptată cu privire la clasificări în prezentul raport, 
unul dintre obiectivele cheie creionarea unei imagini asupra instituțiilor de 
învățământ superior (IÎS) din țară. Această imagine va căuta să evidențieze 
diversitatea acestor instituții raportat la datele colectate la nivelul mai multor 
dimensiuni.  Imaginea nu va fi doar un instantaneu static al acestor instituții, ci va 
permite și comparații mai dinamice, precum și identificarea modificărilor survenite în 
timp pe măsură ce procesele de clasificare evoluează în timp.2 În acest sens, 
abordarea cu privire la clasificarea propusă în prezentul raport diferă de cele care au 
la bază forme ale clasificări IÎS consolidate în mod tradițional sau înrădăcinate în 
lege. Adaptarea unei abordări determinate 
de date cu privire la clasificări deplasează 
apoi accentul pe funcționarea efectivă, 
abordările și serviciile furnizate de 
universități mai degrabă decât să urmărească 
să integreze instituțiile în categorii 
conceptuale sau legale predefinite.3 
Abordarea cu privire la clasificări adoptată în 
prezentul evidențiază în plus și 
funcționalitatea clasificărilor ca instrument al 
transparenței care se poate dovedi de ajutor 
în informarea și susținerea unei varietăți de 
factori interesați.4 În plus, tipul de diversitate 
favorizat de această abordare 
multidimensională și orientată pe utilizator nu urmărește să le ierarhizeze într-o 
ordine verticală, ca în cazul ierarhiilor, ci să le diferențieze pe orizontală în funcție de 
caracteristicile cheie și comunitățile demografice.5  
 
5. Câteva implicații ale conceptului metodologic derivă din abordarea adoptată cu 
privire la clasificări în prezentul raport. Având în vedere că datele sunt cele care o 
determină, disponibilitatea surselor convenționale și verificabile este crucială pentru 

                                                        
2 Ziegele (2013) “Classification of Higher Education Institutions: The European Case.” (Clasificarea 
Instituțiilor de învățământ superior: Situația în Europa). 
3 Muñoz și Blanco, 2013 
4 Bologna 2012 
5 Teichler, 2007 

Caseta 1: Caracteristicile cheie ale abordării 
adoptate cu privire la clasificare 
 

 Evidențiază diversitatea 
 

 Caută să diferențieze universitățile pe orizontală 
 

 Oferă un instantaneu care susține dinamismul 
 

 Determinată de date 
 

 Multidimensională 
 

 Orientată pe utilizator 
 

 Caută să acționeze ca un instrument al transparenței 
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considerentele ce privesc selectarea și definirea indicatorilor. De asemenea, deși 
clasificarea se dorește a fi utilizată în deciziile luate de decidenții politici și 
autoritățile responsabile de instituțiile de învățământ superior, spre exemplu 
permițând identificarea decalajelor din modul în care furnizează serviciile, stabilirea 
de repere de comparație în legătură cu universitățile sau domeniile specifice de 
acțiune comparabile și vizualizarea neconcordanțelor între misiunile și acțiunile 
acestora, nu obiectivele privind evaluarea calității și performanței sunt cele urmărite. 
În cele din urmă, prezentarea rezultatelor clasificării nu poate îmbrăca forma unui 
clasament al universităților, ci, raportat la caracterul său multidimensional și 
obiectivul de evidențiere pe orizontală, aceasta va avea mai degrabă un format de 
tip rețea. 
 
6. Metodologia de elaborare a unui sistem de clasificare a universităților din 
România propusă în prezentul raport nu este în conformitate doar cu tendințele 
actuale din învățământul superior, ci și cu contextul politicilor aplicabile 
învățământului superior românesc. Metodologia propusă îndeplinește cerința 
stipulată în articolul 193, alineatul 4 din Legea educației naționale nr. 1/2001 și, 
făcând acest lucru, se aliniază Strategiei naționale pentru învățământ terțiar din 
România care stabilește, alături de alte trei condiții favorizante pentru materializarea 
viziunii adoptate, nevoia unui „exercițiu de clasificare determinată de date care să 
respecte misiunile diverse ale instituțiilor” (sublinierea noastră).6 
 
7. Metodologia și indicatorii propuși în prezentul raport vor rămâne deschiși 
consultării cu principalii factori interesați ai sistemului de învățământ superior din 
România. Acești factori interesați sunt formați din instituțiile de învățământ superior 
în sine, studenți, decidenți politici, cercetători și angajați. Toți aceștia sunt în același 
timp și potențiali utilizatori ai clasificării. În urma observațiilor și feedbackului 
obținute în respectiva etapă de consultare, metodologia și indicatorii vor fi 
definitivați, posibil testați în cadrul unui proiect pilot și, după realizarea noilor 
redefiniri și ajustări în conformitate cu rezultatele proiectelor pilot, o metodologie și 
un set final de indicatori vor fi propuși pentru dezvoltarea și implementarea unei 
clasificări a universităților din România  
 
8. În continuare sunt incluse trei secțiuni care vor oferi mai multe detalii cu privire la 
structura metodologiei, indicatorii selectați și planul pentru consultarea pe marginea 
acestei propuneri de metodologie. 
 

Metodologia 
 
9. Metodologia propusă în prezentul raport este structurată pe trei niveluri. Primul 
nivel vizează gruparea unităților pe diferite „tipuri”. Cel de-al doilea nivel 
organizează aceste diferite tipuri de universități pe „clase” în funcție de orientarea 
acestora spre educație, cercetare și/sau creație artistică. În cadrul celui de-al treilea 
nivel, aceste „tipuri” diferite de universități sunt clasificate mai departe în funcție de 
6 (șase) dimensiuni, alături de indicatorii corespunzători ai acestora în legătură cu 

                                                        
6 Strategia națională pentru învățământ terțiar din România 2015-2020, p.12. op. cit. 
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activitățile de cercetare și educație, precum și cu implicarea la nivel internațional, 
regional și social, transferul de cunoștințe și profilul studenților. În plus față de 
aceste trei niveluri, trebuie avut în vedere și un „nivel zero” al indicatorilor 
descriptivi. Figura 1 ilustrează structura de bază a acestei metodologii, luând ca 
exemplu facultățile de medicină ca un grup de universități.  
 

Figura 1. Structura de bază a metodologiei folosind ca exemplu de ”tip” de 
universitate, o universitate de medicină. 

 

 
10. În ceea ce privește componenta „nivelul zero” a acestei metodologii, se 
propune ca indicatorii descriptivi de bază în scopul identificării universităților 
acoperite de clasificare să fie incluși aici. Indicatorii descriptivi propuși aici sunt în 
număr de 5 (cinci): denumirea universității, codul de înregistrare, locația, 
dimensiunea și misiunea asumată. Denumirea universității trebuie compilată în 
conformitate cu documentele de acreditare ale instituției. Codul universității 
corespunde sistemului de codificare utilizat de Institutul Național de Statistică. 
Locația trebuie să indice denumirea orașului sau localității în care instituția este 
înregistrată și poate include și referințe la nomenclatorul EuroStat al unităților 
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teritoriale de statistică (NUTS2 ar fi cel mai pertinent). Dimensiunea se va măsura 
raportat la numărul total de înscrieri și poate fi utilizată atât ca indicator descriptiv, 
ca măsură de referință pentru indicatorii de normalizare din cel de-al treilea nivel, 
dar și ca variabilă independentă în scopul comparării universităților în funcție de 
diferitele niveluri, dimensiuni și indicatori ai acestei metodologii, conform 
explicațiilor de mai jos (de la ultimele alineate ale acestei secțiuni). În mod similar, 
misiunea asumată poate fi înregistrată în scopuri descriptive, dar și în scopuri 
comparative în legătură cu aceste misiuni, datele colectate reflectând activitățile 
curente și caracteristicile universităților. 
 
11. Indicatorii descriptivi suplimentari care pot fi avuți în vedere pentru această 
componentă de „nivel zero” a metodologiei pot fi anul înființării și forma de 
proprietate - respectiv privată sau publică. Acești indicatori pot fi însă semnificativi 
nu doar în calitate de indicatori descriptivi, în funcție de relevanța atribuită acestor 
criterii în diferite contexte naționale și de către factori interesați diferiți. Spre 
exemplu, în anumite țări, o istorie îndelungată poate fi considerată un semn de 
stabilitate pentru companiile care sunt în căutarea unui partener în mediul 
academic. În mod similar, în anumite situații, forma de proprietate privată poate fi 
privită ca un semn al faptului că instituția are o cultură mai inovatoare și mai 
orientată spre afaceri. În ceea ce privește forma de proprietate publică sau privată, 
însă, în prezent doar universitățile publice raportează periodic majoritatea datelor 
necesare în scopul metodologiei propuse prin prezentul. O explorare mai 
aprofundată în etapa de consultare și poate după prima implementare a 
metodologiei finale se poate dovedi de ajutor pentru o reanalizare a posibilelor 
completări ale acestui nivel inițial al indicatorilor. 
 
12. Indicatorii descriptivi selectați au la bază metodologia de evaluare a 
universităților în scopul clasificării acestora și ierarhizării programelor de studiu 
elaborate în anul 2011.7 Indicatorii descriptivi suplimentari propuși în metodologia 
2011 au fost incorporați în prezenta propunere de metodologie ca parte a clasificării 
pe trei niveluri. Spre exemplu, „clasa” a fost desfășurată în „tipuri” sau „grupuri” de 
universități și „clase”, care corespund categoriilor de universități în conformitate cu 
misiunea lor asumată la care s-a făcut referite în metodologia din 2011. Cu toate 
acestea, în această propunere de metodologie, gruparea universităților pe „tipuri” și 
„clase” nu va rezulta din misiunile asumate ale universităților sau din categoriile 
teoretice predefinite, ci din dovezile furnizate prin intermediul datelor. 
 
Tabelul 1: Sinteza indicatorilor descriptivi pentru „nivelul zero” al metodologiei 
 

Indicator Definiție Cum se măsoară? Sursa/colectarea datelor OBSERVAȚIE 

Denumirea 
IÎS 

Denumirea 
oficială completă 

Descriere Acreditare/documente 
legale 

 
 
 
Acestea pot fi 

Cod 
 

Codul unic de 
înregistrare al IÎS 

Descriere Sistemul de codificare 
utilizat în funcție de 

                                                        
7 Ordinul nr. 4072/aprilie 2011 „pentru aprobarea procedurii de colectare a datelor și informațiilor în 
vederea evaluării universităților și programelor de studii cu scopul clasificării universităților și ierarhizării 
programelor de studii”. Cabinetul Ministrului. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 
Anexa 1. 
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Indicator Definiție Cum se măsoară? Sursa/colectarea datelor OBSERVAȚIE 

Documentele legale incluse ca 
informații de 
bază în „fișele” 
sau „fișele de 
date” ale IÎS, 
un posibil 
rezultat sau 
formă de 
vizualizare a 
rezultatelor 
disponibile 
utilizatorilor. 
 
 

Locație Denumirea 
orașului sau 
localității unde IÎS 
își are sediul 

Referințe la NUTS 2, 3 în 
scopuri de comparabilitate. 

Universități/documente 
legale 

Dimensiune Număr total de 
înscrieri 

Dimensiunea absolută, 
inclusiv buget și studenți 
plătitori de taxă și 
învățământ de zi, cu 
frecvență redusă, la 
distanță (număr de studenți) 

ANS/UEFISCDI8 

Misiune Misiunea 
universității  

Descriere. 
Așa cum este aceasta 
declarată în statut și în 
celelalte documente 
constitutive 

Documentele legale ale 
universităților.  

Indicatori suplimentari care pot fi avuți în vedere 

Anul înființării 

Publică sau privată 

 

 

13. Deciziile cu privire la gruparea universităților și grupări în general nu sunt 
lipsite de controverse. Chiar dacă gruparea poate avea la bază date și rezultate din 
proceduri strict statistice, decizia cu privire la criteriile cheie în jurul cărora să se 
colecteze date este un pas fundamental care, într-o anumită măsură, necesită o 
decizie arbitrară. Totuși, acest caracter arbitrar poate fi redus atunci când se iau în 
considerare contextul și vizualizările consensuale.  
 
14. Până în prezent, cele mai utilizate abordări ale clasificării universităților la nivel 
global le clasifică pe acestea raportat la definiții tradiționale și bazate pe lege. În 
Germania și Franța, cu sistemele lor de „Universitäten” și “Fachhochschulen” 
(universități de științe aplicate) și, respectiv, „universités” și “grandes écoles”, sunt 
printre cele mai bine cunoscute și clar stabilite din Europa. Multe alte țări din 
regiune își organizează sistemele de învățământ superior după coordonate similare, 
inclusiv, spre exemplu, Danemarca și Belgia. Astfel, aceste clasificări au la bază 
misiunea definită prin lege sau accentul disciplinar și, de regulă, organizează IÎS în 
universități tehnice, academii, politehnici, etc. Măsura în care o universitate aparține 
sau nu fiecăreia dintre aceste categorii este dată de statutul juridic prevăzut în 
statutele instituțiilor.9  

                                                        
8 ANS este Platforma către care universitățile raportează periodic date, în general anual. Aceasta este 
gestionată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 
Inovării (UEFISCDI). A se vedea: https://date.invatamant-superior.ro/#ss 
 
9 Ziegele 2013, 77 

https://date.invatamant-superior.ro/#ss
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15. În ultimii ani însă, pe măsură ce 
peisajul instituțiilor de învățământ 
superior a trecut prin transformări 
importante, validitatea acestor 
diferențieri pe baza actelor normative a 
fost deseori adusă în discuție. Una dintre 
cele mai importante modificări este 
reprezentată de omogenizarea care apare 
din stabilirea celor trei cicluri ale 
programelor de diplomă în contextul 
procesului Bologna și din impactul 
ierarhiilor, marea lor majoritate bazate pe 
rezultatele cercetărilor, reputație și 
accesul la resurse. Rezultatul, din 
perspectiva clasificării, este faptul că o 
demarcare clară a diferitelor tipuri de IÎS 
este din ce în ce mai grea de vreme ce 
misiunile acestora devin din ce în ce mai 
complexe. Totuși, în același timp, sectorul 
a trecut printr-un proces major de 
eterogenizare datorat în principal 
masificării învățământului superior. Acesta 
a condus la apariția unui număr mare de 
tipuri noi și diferite de instituții care nu 

întotdeauna se încadrează în aceste categorii stabilite în mod tradițional și, alături de 
acesta, unui interes sporit pentru dezvoltarea de forme de clasificare a IÎS bazate pe 
dovezi. 
 
16. Cele mai cunoscute exemple de clasificare a universităților determinată de 
date, care evidențiază diversitatea acestora pe baza unei abordări 
multidimensionale, sunt așa-numitele U-Map și U-ranking elaborate cu susținere din 
fondurile Uniunii Europene, Clasificarea Carnegie, care există 10în Statele Unite de la 
sfârșitul anilor 1960 (a se vedea Caseta 3) și metodologia integrată în Clasamentul 
CHE11, care se aplică în Germania, Austria și Elveția și care a fost replicată aproape 
întocmai în „StudyChoice” în Olanda12 și în clasificarea universităților realizată de 
guvernul bulgar13. Primul dintre aceste trei exemple se bazează pe adeziuni 
voluntare și furnizarea de date direct de către IÎS, cel de-al doilea pornește de la 
primul nivel definit prin lege al clasificării învățământului postliceal pentru a oferi 
apoi o imagine mai detaliată asupra acestor instituții, în timp ce al treilea are la bază 
atât datele colectate periodic și prin studii ad-hoc de oficiile naționale și regionale de 
statistică de la IÎS. 
 

                                                        
10 http://carnegieclassifications.iu.edu/index.php 
11 https://ranking.zeit.de/che/en/ 
12 https://www.studiekeuze123.nl/  
13 http://rsvu.mon.bg/rsvu3/?locale=en#DocsPlace:  
 

Caseta 2: Clasificarea instituțiilor de 
învățământ superior în Danemarca 
 
Academii de afaceri: 
Oferă programe de diplomă de ciclu scurt și ciclu 
unu, cu orientare profesională. 
 
Colegii universitare:  
Oferă programe de diplomă din primul ciclu, cu 
orientare profesională. 
  
Instituții de învățământ și formare în domeniul 
maritim:  
Oferă programe de diplomă de ciclu scurt și ciclu 
unu, cu orientare profesională.  
 
Universități de cercetare generală și specializată: 
Oferă programe de diplomă de ciclu unu, doi și 
trei în discipline academice.  
 
Instituții la nivel de universitate: 
Oferă programe de diplomă de ciclu unu, doi și 
trei în discipline academice în domenii precum 
arhitectură, design, muzică, arte frumoase și ale 
spectacolului.  
 
Sursa: https://ufm.dk/en/education/recognition-and-
transparency/transparency-tools/europass/diploma-
supplement/standardbeskrivelse-danish-higher-
education-system.pdf  

http://carnegieclassifications.iu.edu/index.php
https://ranking.zeit.de/che/en/
https://www.studiekeuze123.nl/
http://rsvu.mon.bg/rsvu3/?locale=en#DocsPlace
https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/transparency-tools/europass/diploma-supplement/standardbeskrivelse-danish-higher-education-system.pdf
https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/transparency-tools/europass/diploma-supplement/standardbeskrivelse-danish-higher-education-system.pdf
https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/transparency-tools/europass/diploma-supplement/standardbeskrivelse-danish-higher-education-system.pdf
https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/transparency-tools/europass/diploma-supplement/standardbeskrivelse-danish-higher-education-system.pdf
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17. Având în vedere consensul aparent la nivelul diferiților factori interesați din 
sistemul de învățământ superior din România cu privire la preferința pentru 
elaborarea unei clasificări care să aibă la bază diferențieri în funcție de tipul 
universităților, elaborarea acestei metodologii a luat în considerare diferitele 
opțiuni de grupare a acestora în acest mod. 
 
18. Una dintre opțiuni urmărește 
generarea de categorii teoretice, 
mai ales dacă o formă bazată pe 
lege a clasificării și o clasificare de 
bază oficială a universităților nu 
este disponibilă, dar și ca 
modalitate de răspuns la 
complexitatea din ce în ce mai 
mare a sectorului în general și de 
reflecție pe marginea acestuia. 
Aceste categorii pot avea la bază 
diferențierile tradiționale ale IÎS, 
însă necesită ajungerea la o 
anumită formă de consens între 
principalii factori interesați cu 
privire la criteriile ce urmează să 
fie adoptate și, ulterior, cu privire 
la categoriile ce urmează a fi 
create.  O modalitate prin care se 
poate ajunge la acest consens și se 
poate evita caracterul arbitrar este 
implementarea unui proces de 
consultare sau a unui studiu. Cu 
toate acestea, un astfel de proces 
poate fi îndelungat și costisitor, 
fără a reflecta însă cu acuratețe 
peisajul învățământului superior în 
continuă schimbare la nivel 
național. 
 
19. În absența unei definiții oficiale a tipurilor de universități, o altă opțiune care 
poate fi mai puternic determinată de date poate fi reprezentată de crearea de 
categorii pe baza misiunilor universităților, așa cum sunt acestea stipulate în 
statutele și documentele lor strategice. Această opțiune poate fi combinată cu 
abordarea de mai sus în care există un set de categorii teoretice predefinite, iar 
fiecare universitate își auto-declară misiunea raportat la aceste categorii, așa cum 
pare să fi fost cazul în aplicarea în anul 2012 a metodologiei din 2011 în România. 
Pentru a alinia această opțiune cu o abordare determinată de date, procesul de 
colectare a datelor trebuie să includă auto-raportare însoțită de audit, după cum se 
dovedește necesar, însă această raportare trebuie să reflecte misiunile verificabile 

Caseta 3: Clasificările Carnegie (SUA) 
 
Acestea se concentrează pe instituțiile de învățământ 
postliceal (colegii și universități care eliberează diplome), 
așa cum sunt acestea înregistrate în sistemul Centrului 
Național de Statistică privind Învățământul din SUA. 
 
Sistemul este format din 6 (șase) clasificări distincte, dar 
intercorelate. Fiecare dintre ele acoperă „dimensiuni” diferite 
ale instituțiilor: 
 

 Clasificarea de bază 
În funcție de nivelul de studiu în care instituțiile acordă 
majoritatea diplomelor (de învățământ superior de 
scurtă durată, de licență, de master, studii doctorale) 

 Clasificarea în funcție de programele de instruire 
din ciclul I de învățământ superior 
În funcție de domeniile de specializare și combinația de 
diplome acordate 

 Clasificarea în funcție de programele de instruire 
universitară 
În funcție de domeniile de studiu și tipul de diplome 
universitare acordate 

 Clasificarea în funcție de profiluri la înscriere 
În funcție de nivelul de studiu în care studenții se 
înscriu în mod predominant 

 Clasificarea în funcție de profilurile din ciclul I de 
învățământ superior 
În funcție de statutul înscrierii (modalitate), selectivitate 
și transferuri 

 Clasificarea în funcție de dimensiune și organizare  
În funcție de durata cursurilor de studiu, numărul de 
înscrieri, situația rezidențială a studenților din ciclul I 
 

Sursa: http://carnegieclassifications.iu.edu/  

http://carnegieclassifications.iu.edu/
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definite prin lege ale instituțiilor, spre deosebire de declarații individualizate menite 
să se integreze în orice categorie dorită sau predefinită.  
 
20. Alternativ, există și posibilitatea realizării unei revizuiri și codificări sistematice 
a misiunilor declarate de universități în documentele oficiale, pentru ca apoi datele 
să fie agregate și categoriile create. Cu toate acestea însă, acest proces necesită un 
amplu efort de colectare, comparare și verificare de documente. Totuși, misiunile 
declarate pot să nu reflecte în mod neapărat și demersurile universităților din 
diferite motive. Spre exemplu, acestea pot să reflecte mai mult scopuri de marketing 
sau pot să nu mai fie de actualitate. 
 
21. În lumina dificultăților prezentate de opțiunile de mai sus, opțiunea propusă în 
această metodologie este generarea de grupuri de universități pe baza orientării 
predominante a universității. Acesta poate fi măsurată raportat la datele cu privire 
la programele de studii în două modalități - fie prin simpla referire la lista 
programelor de studii acreditate și oferite în universitate, fie prin numărul de 
studenți înscriși în aceste programe. Ambele tipuri de date sunt disponibile, primele 
din nomenclatorul care deja organizează programele de studii pe ramuri ale 
științei14, facilitând astfel agregarea datelor în formarea categoriilor, iar cele din 
urmă de la ANS/UEFISCDI din cadrul Ministerului Educației, care colectează date 
despre înscrierile în unități publice atât cu privire la studenții fără taxă, cât și la cei cu 
taxă.15 
 
22. Această metodologie propune măsurarea indicatorului „orientare 
predominantă” care se referă la numărul de studenți înscriși după programul de 
studii. Acesta va favoriza o formă mai dinamică de clasificare ce poate permite 
diferiților factori interesați să ia măsuri de realiniere a misiunilor acestora, în cazul 
IÎS, să ia decizii de politică, în cazul decidenților politici, sau să facă alegeri în 
cunoștință de cauză cu privire la studii viitoare dedicate studenților, spre exemplu. 
Mai mult, agregarea datelor în vederea formării grupurilor va respecta 
nomenclatorul oficial care stabilește în fiecare an ramurile științei. În funcție de 
durata decisă pentru realizarea evaluării în scopul clasificării universităților, gruparea 
poate avea în vedere doar condițiile din anul anterior sau cele dintr-un număr definit 
de ani anteriori.  
 
23. Grupurile de universități care vor 
reieși din aplicarea acestuia indicator vor 
fi probabil similare celor nouă categorii 
concepute și convenite de Consiliul 
Național al Rectorilor (CNR) care a avut 
loc la Constanța în prima parte a anului 
2017.16 Aceste categorii definite de 
Consiliul Rectorilor au fost (1) universități 
humboldtiene; (2) universități de arte și 

                                                        
14 http://www.cnfis.ro/legislatie/documente-constitutive/legislatie/ 
15 https://date.invatamant-superior.ro/#ss --  
16 Interviu cu reprezentantului CNR 

Caseta 4: Indicator propus pentru gruparea 
universităților (primul nivel al metodologiei) 
 
- Definiție:  

ORIENTAREA PREDOMINANTĂ A 
UNIVERSITĂȚII 
 

- Parametru:  
Numărul de studenți înscriși în fiecare program de 
studii oferit de universitate 

 

- Referință:  
Nomenclatorul oficial care organizează 
programele de studii în ramuri ale științelor 
 

- Fundamentare:  
Permite apariția tipurilor de universități pe baza 

consensului existent, însă pe baze empirice 

http://www.cnfis.ro/legislatie/documente-constitutive/legislatie/
https://date.invatamant-superior.ro/#ss
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vocaționale; (3) universități complexe; (4) universități politehnice; (5) universități de 
medicină și farmacie; (6) universități de agronomie și medicină veterinară; (7) 
universități militare; (8) universități de economie și administrație; (9) universitatea 
de teologie.  Avantajele adoptării indicatorului propus în această metodologie 
determinată de date drept criteriu de grupare a universităților sunt reprezentate de 
faptul că aceasta va avea la bază un singur criteriu aplicat tuturor instituțiilor17, se va 
baza pe date disponibile public și verificabile și, tocmai datorită faptului că va fi 
determinată de date, va permite flexibilitate în definirea acestor grupuri și, drept 
urmare, în adaptarea la modificările viitoare din peisajul învățământului superior.  
 
24. Pot fi avuți în vedere și indicatori alternativi drept criterii de construire a 
grupurilor de universități în primul nivel al metodologiei. Aceștia pot fi dimensiunea 
universității (în ceea ce privește numărul de înscrieri sau de personal didactic și de 
cercetare) sau tipurile de diplome acordate în mod preponderent (în legătură cu 
celei trei cicluri universitare sau diplomele vocaționale, ca în cazul Clasificării 
Carnegie de Bază, caseta 4). În această propunere de metodologie, după cum 
explicat deja, „orientarea predominantă” (pe baza domeniilor în care universitățile 
înscriu cei mai mulți studenți) a fost aleasă pentru a urma exemplul preferințelor 
existente cu privire la modalitatea cea mai acceptată de grupare a universităților, așa 
cum au fost acestea exprimate de factorii interesați. În schimb, în această 
metodologie sunt propuși indicatori alternativi ca parte a dimensiunilor incluse în 
componenta de „nivel zero” și în al treilea nivel, după cum vom explica în 
următoarea secțiune. Acești indicatori, însă, pot fi în continuare aplicați drept criterii 
pentru gruparea universităților în funcție de diferiții utilizatori, după cum vor explica 
în continuare în prezenta secțiune cu privire la modul în care clasificarea rezultată 
din prezenta propunere de metodologie ar trebui să funcționeze. 

25. Ca și în cazul primului nivel, în cel de 
al doilea nivel al metodologiei propuse, 
„clasele” de universități vor reieși din 
date - și nu din auto-identificarea 
universităților. Clasele sunt definite în 
funcție de orientarea universității pe 
cercetare sau pe educație, conform 
cerințelor din art. 193 alin. (4) din Legea 
Educație nr. 1, și se propune aici ca 
includerea universităților în fiecare din 
aceste categorii să se bazeze pe datele 
colectate în legătură cu fiecare din 
indicatorii care compun dimensiunile de 
educație și cercetare din cel de al treilea 
nivel. Această propunere implică o 
ajustare a celor stabilite în metodologia 
din 2011, prin care instituțiile se includeau 
singure în categorii, pe baza misiunilor 

                                                        
17 După cum se poate observa din cele nouă categorii de universități enumerate în nota de subsol 
anterioară, la baza definirii acestor nouă categorii par să stea criterii diferite, inclusiv definițiile teoretice ale 
universităților, nivelurile de diplome acordare și disciplinele acoperite.  

Caseta 5: Clasificarea de Bază Carnegie 

 
Clasificarea de bază clasifică instituțiile în funcție 
de numărul de titluri conferite la nivel de doctorat, 
master, licență și de scurtă durată. De exemplu, 
Colegiile și Universitățile masterale sunt cele 
care au acordat cel puțin 50 de titluri de masteri și 
mai puțin de 20 de titluri doctorale în anul în care 
se colectează datele pentru actualizarea 
clasificării.  
 
În cadrul fiecărei categorii, clasificarea creează 
subgrupuri. În cazul colegiilor și universităților 
masterale, aceste subgrupuri sunt: Programe mai 
mari (au acordat cel puțin 200 de diplome de 
master); Programe medii (între 100-199) 
Programe mai mici (între 50 și 99).  
 
În cazul universităților doctorale (clasificate ca 
atare dacă au acordat cel puțin 20 de diplome de 
doctorat într-un an înainte de colectarea datelor), 
subgrupurile sunt definite în funcție de nivelul lor 
de activitate de cercetare. Aceasta din urmă este 
calculată pornind de la generarea de indici bazați 
pe mai mulți indicatori ai activităților de cercetare, 
incluzând, de exemplu, cheltuieli de cercetare și 
dezvoltare, participările la conferințe doctorale în 
diferite domenii. 
 
 

Sursa: http://carnegieclassifications.iu.edu/  

http://carnegieclassifications.iu.edu/
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asumate. Această nouă procedură va permite o identificare bazată pe date și pe 
dovezi a diversității misiunilor universităților din românia, astfel cum este stabilită în 
legătură cu cea de a doua condiție care să permită realizarea Strategiei naționale 
pentru învățământ terțiar. 
 
26. Nivelurile doi și trei ale acestei metodologii propuse sunt, prin urmare, strâns 
interconectate. „Clasele” A, B și C de universități vor ieși din rezultatele unei agregări 
a dimensiunilor celui de-al treilea nivel al metodologiei privind educația și 
cercetarea. Indicatorii care corespund celorlalte dimensiuni ale celui de-al treilea 
nivel al acestei metodologii - internaționalizarea, angajamentul social și regional și 
transferul de cunoștințe - ar putea fi, de asemenea, agregate pe dimensiuni. Acest 
lucru ar permite o comparație generală a acelorași tipuri și clase de universități, de 
asemenea, pe baza acestor dimensiuni și nu doar pe baza celor două misiuni 
universitare cele mai tradiționale de educație și cercetare.  
 
27. Cu toate acestea, se recomandă ca datele privind fiecare din indicatorii din cele 
5 (cinci) dimensiuni propuse pentru al treilea nivel să fie disponibile pentru a fi 
accesate separat per universitate sau grup de universități. Deși aceasta este o altă 
decizie care poate fi luată ulterior în timpul consultațiilor, recomandarea este să se 
mențină aceste date per indicator, ceea ce ar permite și generarea de clasificări 
adaptative, în funcție de utilizator, astfel cum este cazul în cadrul altor exemple 
recunoscute internațional de clasificări multidimensionale care încearcă să 
evidențieze diversitatea universităților, precum U-Map sau CHE Rankings. Spre 
deosebire de acestea din urmă, recomandarea este să se păstreze clasificările în 
funcție de utilizator cu indicatori neponderați, cel puțin în fazele inițiale, precum în 
cazul U-Map. 
 
28. Prin urmare, se preconizează că metodologia va funcționa după cum urmează 

în ceea ce privește 
prezentarea 
rezultatelor 

clasificării. Mai întâi, 
pentru fiecare „tip” și 
„clasă”, trebuie să 
existe posibilitatea de 
a deschide toți 
indicatorii de nivelul 
trei, inițial prin 
organizarea acestora 
pe A, B și C, apoi prin 

deschiderea 
dimensiunilor sau a 
oricărora dintre 
indicatorii care îi 
compun. Trebuie să 
existe posibilitatea de 
a răspunde, de 

Caseta 6: Comparație între U-Map și U-Multirank 
 
Ambele au fost elaborate de universități europene și factori interesați cheie 
În ambele, participarea instituțiilor de învățământ superior este voluntară și 
directă (nu se face prin intermediul autorităților guvernamentale) 
Ambele sunt multidimensionate, pe platformă web și ghidate de utilizatori 
Ambele acoperă indicatori pe dimensiunile de cercetare, predare și învățare, 
schimb de cunoștințe, internaționalizare și implicare regională 
U-Map include și dimensiunea profilul studentului 
U-Map arată ce face o instituție de învățământ superior și cum se compară 
cu alte instituții din întreaga lume 
U-Map produce „diagrame solare” care oferă o imagine a măsurii în care o 
instituție de învățământ superior este angajată în diferitele dimensiuni ale 
activității instituționale 
U-Multirank vizualizează cât de bine funcționează instituțiile de învățământ 
superior în contextul profilului lor instituțional. Prin urmare, este strâns legat 
de U-Map, deoarece adaugă aspectul de performanță la cartografiere. 
U-Multirank permite compararea instituțiilor comparabile și a domeniilor 
disciplinare în care acestea sunt active. 
Sursa: Jongbloed et.al. (2013) U-Map and U-Multirank: profiling and ranking tools for 
higher education institutions. (U-Map și U-Multirank: instrumente de profilare și 
clasificare pentru instituții de învățământ superior).  Lucrare prezentată în 
componenta 5 la Forumul anual EAIR 35 din Rotterdam, Olanda. 
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exemplu, la întrebările din exemplul utilizat în Figura 2 opțiunea 1, întrebări precum: 
„Dintre facultățile de medicină, care se concentrează cel mai mult pe cercetare? Și, 
dintre acestea, care se remarcă în termeni de inovație și profil internațional? Mai 
mult, acestea sunt internaționale deoarece au mai mulți studenți în programe de 
schimb internațional, sau datorită profilului internațional al personalului didactic?”   
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Figura 2. Clasificarea universităților folosind metdologia propusă: opțiunea 1 

 

 
 
 
29. O a doua opțiune ar putea fi conectarea doar a nivelului doi (clase) cu nivelul 
trei. De exemplu, acesta ar putea fi cazul în situația în care răspunsul la următoarea 
întrebare ghidează utilizatorul clasificării (Figura 3): „Aceste instituții de învățământ 
superior sunt orientate pe educație (nivelul doi, clasa A), dar cum sunt acestea 
clasificate în ceea ce privește componenta de incluziune socială (nivelul trei, 
dimensiunea implicare regională și socială, indicatorul 4.1)?”  
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Figure 3. Clasificarea universităților folosind metdologia propusă: opțiunea 2 

                                 

   
  
 

30. În al treilea rând, trebuie să fie posibil să se sară peste nivelul doi și să se 
conecteze direct tipul universității, din nou facultățile de medicină în exemplul din 
Figura 1, cu diferitele dimensiuni și indicatori din nivelul trei (Figura 4).  
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Figura 4. Clasificarea universităților folosind metdologia propusă: opțiunea 3 

   

 
 
 
 
31. O a patra opțiune este să se facă oricare din cele de mai sus, selectând însă dimensiunea instituțiilor, un 
dimensiunea instituțiilor, un indicator descriptiv al componentei „nivel zero” a acestei metodologii propuse, drept 
acestei metodologii propuse, drept criteriu pentru gruparea universităților, după care să se facă o comparație 
care să se facă o comparație între acestea (Figura 5 

 

 

 

Figure 5).  
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Figure 5. Clasificarea universităților folosind metdologia propusă: opțiunea  4 

    

 
 

 
32. Opțiunea finală ar putea fi utilizarea unuia dintre indicatorii descriptivi pentru 
compararea misiunii declarate și asumate cu informațiile colectate pentru indicatorii 
care corespund misiunii respective, pentru a identifica în ce măsură misiunea este 
pusă cu adevărat în practică (Figura 6). 
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Figure 6. Clasificarea universităților folosind metdologia propusă: opțiunea  5 

    

 
 
 
 
33. Este important de menționat faptul că, în modul în care este prevăzută 
funcționarea acestei metodologii, o posibilă diferență ar putea să apară între 
clasificarea universităților rezultată din adoptarea indicatorului „orientarea 
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predominantă a universității” sugerat aici pentru gruparea universităților pe 
primul nivel al metodologiei, pe de o parte, și cele 9 (nouă) categorii propuse în 
cadrul reuniunii Consiliului Rectorilor din Constanța menționate anterior, pe de 
altă parte. Prin urmare, este posibil ca la primul nivel al acestei metodologii propuse 
„complexe” și „humboldtiene”, două din cele nouă categorii (CR) să fie comasate, 
deoarece ambele tind să ofere un mix relativ echilibrat de programe de studii. Dar la 
acest al doilea nivel de clasificare care organizează universitățile în funcție de 
orientarea lor de cercetare și educație, aceste două tipuri de universități vor fi 
probabil diferențiate, deoarece ultimul tip se preconizează să fie mai activ din punct 
de vedere al cercetării decât primul. 
 
34. Este necesar un ultim comentariu privind agregarea datelor și stabilirea 
criteriilor de referință înainte de a trece la următoarea secțiune, concentrată pe 
specificul dimensiunilor și indicatorilor propuși pentru această metodologie. În 
conformitate cu accentul pus pe clasificarea universităților - și nu pe crearea de 
clasamente, evidențiind diversitatea instituțiilor de învățământ superior și nu 
evaluându-le, această metodologie propune ca indicatorii de clasificare să nu 
primească ponderi diferite.  Fiecare dintre acești indicatori trebuie considerat a avea 
o pondere sau importanță egală ca descriptor demografic pentru instituții. În mod 
similar, deși este binevenită existența unor criterii de referință pentru comparații 
internaționale, stabilirea a-priori a unor criterii de referință nu este necesară, 
deoarece acestea vor deveni vizibile din datele colectate pentru fiecare indicator și 
vor fi relative fiecărui grup (tip și clasă) de universități și pentru fiecare grup specific 
creat de utilizatori (a se vedea funcționarea preconizată a clasificării mai sus).  
 
35. Dincolo de aceste recomandări privind ponderea indicatorilor și criteriilor de 
referință, această metodologie propusă recomandă definirea de intervale și puncte 
limită în funcție de distribuția rezultatelor pentru toate universitățile pentru a 
susține prezentarea și analiza eficace a datelor.  Universitățile vor fi alocate apoi pe 
aceste diferite intervale în funcție de propriile date. Aceste intervale ar putea fi 
etichetate, de exemplu, în scăzut, mediu, ridicat, ca în sistemele de clasificare U-Map 
și Carnegie. Cu toate acestea, formulele și procedurile specifice de agregare a datelor 
și de stabilire a diferitelor intervale și puncte limită între acestea pot fi discutate în 
timpul fazei de consultații asupra acestei metodologii propuse sau, mai degrabă, 
ulterior în fazele de implementare și analiză a datelor. 
 
 

Dimensiuni pentru al treilea nivel și indicatorii acestora 
 

 

36. Această secțiune oferă mai multe detalii privind dimensiunile și indicatorii de 
nivelul trei din această metodologie propusă. 
 
37. Indicatorii incluși în această metodologie au reieșit din raționalizarea 
indicatorilor elaborați de diferiți factori interesați ai sistemului de învățământ 
superior din România de la adoptarea Legii educației naționale nr. 1 din 2011, 
precum și din numeroase experiențe internaționale. Primul include punctele de 
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vedere din metodologia aprobată în aprilie 2011 și pusă în aplicare în anul următor, 
propunerile de indicatori pentru clasificarea universităților înaintate de Alianța 
Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)18, discuțiile purtate între 
rectorii universitare în 2017 pentru redefinirea metodologiei din 2011 luând în 
considerare propunerile studenților și indicatorii de calitate stabiliți în metodologia 
din 2017 pentru finanțarea universităților publice elaborați de Consiliul Național al 
Finanțării din Învățământul Superior (CNFIS). Experiențele internaționale revizuite le 
includ pe cele menționate în secțiunea anterioară (U-Map și U-Multirank, clasificarea 
Carnegie, Che Rankings - și experiențe suplimentare pentru Clasificarea CENSIS din 
Italia și IVE-BBVA U-Ranking din Spania, precum și clasificările realizate folosind 
datele colectate în proiectele Aquameth-EUMIDA-ETER19. În plus, au fost explorate 
seturi speciale de indicatori privind angajamentul în regiune și societate, precum și 
transferul de cunoștințe, inclusiv indicatorii din Raportul Russell pentru măsurarea 
activității din fluxul trei20, studiul pentru măsurarea contribuției învățământului 
superior la inovație în UE realizat de Benneworth și alții21 și Clasificarea Carnegie 
privind angajamentul în comunitate.22 
 

38. După ce au fost analizați, comparați și subsumați indicatorii elaborați la nivel 
național, s-au menținut cele cinci până la patru dimensiuni în jurul cărora au fost 
inițial elaborați acești indicatori, deoarece din documentele revizuite a rezultat un 
anumit nivel de consens, și s-a adăugat un nou indicator pe baza experienței 
internaționale. În același timp, în această metodologie se sugerează noi forme de 
definire a acestor indicatori și chiar noi indicatori, cu scopul de a nivela aspectele 
explorate în fiecare dintre aceste dimensiuni, abordând prioritățile percepute ale 
diferiților factor interesați din sistemul de învățământ superior din România și luând 
în considerare principalele domenii de acțiune stabilite în Strategia națională pentru 
învățământ terțiar 2015-2020.23 Mulți dintre indicatorii dezvoltați la nivel național și 
internațional care au fost analizați și luați în considerare în acest proces de 
raționalizare, incorporare și redefinire a indicatorilor au avut inițial ca scop evaluarea 
calității, și nu generarea unui sistem de clasificare orientat pe a demonstra 
diversitatea sistemului de învățământ superior. Prin urmare, aceștia au fost preluați 
ca punct de referință și adaptați conform abordării clasificărilor precizate pentru 
această metodologie propusă.  
 

39. În deciziile de comasare, includere și redefinire a indicatorilor propuși pentru 
acest al treilea nivel al metodologiei s-a realizat o verificare inițială a fezabilității 
privind disponibilitatea datelor. Aceasta s-a bazat pe revizuirea datelor deja 

                                                        
18 ANOSR (fără dată) „Clasificările universitare: între utilitate și exercițiu de marketing universitar. 
Perspectiva studenților”, București: ANOSR.  
19 Bonaccorsi, et. al, (2010) și (2014) și Lepori și… (2010) 
20 Molas-Gallart, J. et.al. (2002) “Measuring third stream activities. Final report to the Russell Group of 
Universities.” (Măsurarea activităților din fluxul trei. Raport final către Grupul de Universități Russell). 
SPRU, Universitatea din Sussex.  
21 Benneworth, P. et.al. (2017) “Study on measuring the contribution of higher education to innovation 
capacity in the EU” (Studiu privind măsurarea contribuției învățământului superior la capacitatea de 
inovare în UE” Raport final pregătit pentru Comisia Europeană, Direcția Generală Educație și Cultură. 
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. Disponibil la: 
https://www.researchgate.net/publication/319128923.  
22 http://nerche.org/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=92  
23 Strategia națională pentru învățământ terțiar din România 2015-2020, op. cit. 

https://www.researchgate.net/publication/319128923
http://nerche.org/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=92
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raportate de universități către agențiile guvernamentale din România luând ca punct 
de referință indicatorii de calitate la care se face referire în Metodologia CNFIS 
pentru finanțarea suplimentară a universităților publice.24 Cu toate acestea, în 
elaborarea dimensiunilor și indicatorilor au fost luate în considerare datele care ar fi 
de dorit să fie raportate de universități pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru 
elaborarea acestei clasificări, cât și posibilitățile de comparabilitate internațională.  
 
40. Cele șase dimensiuni ale acestui al treilea nivel al metodologiei sunt (1) 
educație, (2) cercetare, (3) internaționalizare, (4) implicare regională și socială, (5) 
transfer de cunoștințe și (6) profilul studenților. Obiectivele descriptive și 
informaționale care stau la baza abordării clasificărilor adoptate pentru elaborarea 
acestei metodologii propuse. În conformitate cu observațiile U-Map, una din cele 
mai dezvoltate experiențe internaționale recente cu privire la clasificarea 
universităților, utilizând indicatori și dimensiuni care au rezultat din consultări ample 
cu factorii interesați din învățământul superior, se înțelege că „natura unei instituții 
de învățământ superior este parțial determinată de corpul său de studenți.”25 
Cealaltă experiență internațională privind clasificarea universităților pentru a reflecta 
diversitatea acestora care a fost în vigoare mult mai mult timp, Clasificarea Carnegie, 
include de asemenea două clasificări speciale care se concentrează pe caracteristicile 
studenților universităților, care reconfirmă importanța profilului studenților în 
modelarea caracteristicilor acestor instituții. 
 
41. Dimensiunile legate de așa numita „a treia misiune a universităților” - misiunea 
de educație și cercetare și privind schimbul de informații și interacțiunile 
productive cu mediul de afaceri, organizațiile din sectorul public și comunitatea în 
general26 - sunt prezentate aici în trei dimensiuni diferite pentru identificarea mai 
clară a componentelor sale. Cu toate acestea, această grupare a indicatorilor celei 
de „a treia misiuni”, de exemplu, pot fi comasate într-o singură dimensiune privind 
conexiunile universității cu societatea în general și pot chiar să conțină dimensiunea 
de internaționalizare. În acest caz, pentru a evita acumularea unui număr prea mare 
de indicatori pe fiecare dimensiune, incluziunea socială ar putea constitui o 
dimensiune separată pe cont propriu. Această diviziune a celei de „a treia misiuni” în 
diferite dimensiuni propusă aici a fost totuși aleasă deoarece, astfel cum am explicat 
mai sus, pare să reprezinte mai bine consensul actual între diferiți factori interesați 
din sistemul de învățământ superior din România cu privire la organizarea 
indicatorilor de clasificare. 
 
42. În cadrul fiecăreia dintre cele șase dimensiuni ale acestui al treilea nivel al 
metodologiei, indicatorii sunt organizați în jurul a trei aspecte: producția, resursele 
și comunicarea și digitalizarea.27 Includerea de indicatori privind aspectele legate de 

                                                        
24 Ordinul 3279/2017 op cit. 
25 van Vught et al (2010) U-Map, The European Classification of Higher Education Institutions. Final Report 
to the EC, Education and Culture DG, Socrates LLL Programme. p. 28. 
26 Molas-Gallart et al., 2002 op cit 
27 Această organizare a indicatorilor pe aspecte și dimensiunea de comunicare și digitalizare reprezintă 
adaptări ale metodologiilor pentru U-Ranking din Spania și pentru Clasificarea Universităților din Italia 
realizată de Censis. Pérez, F. și J. Aldás (2017) U-Ranking. Indicadores Sintéticos de las Universdades 
Españolas. Valencia: IVIE-BBVA (junio),DOI: http://dx.medra.org/10.12842/RANKINGS_SP_ISSUE_2017; 

http://dx.medra.org/10.12842/RANKINGS_SP_ISSUE_2017
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comunicare și digitalizare în diferitele dimensiuni ale acestei metodologii contribuie 
astfel la oferirea unei imagini a instituțiilor care își analizează gradul de modernizare 
și adaptarea la utilizarea tehnologiei. Însă includerea indicatorilor privind 
comunicarea și digitalizarea este, de asemenea, în concordanță cu Strategia 
Națională pentru Educație Terțiară din România, în special în ceea ce privește 
acțiunile care trebuie întreprinse pentru a îmbunătăți oferta TIC în contextul 
promovării educației terțiare de înaltă calitate și, la rândul său, urmărește să 
abordeze preocupările percepute privind plagiatul în sistemul de învățământ 
superior din România care, la rândul său, îi afectează calitatea.  Astfel, această 
includere încearcă de asemenea să exploateze efectele performative ale utilizării 
indicatorilor. Se poate preconiza că includerea indicatorilor privind comunicarea și 
digitalizarea va conduce la creșterea nivelului de utilizare a acestor tehnologii și 
astfel va contribui la îmbunătățirea calității educației terțiare în România. 
 
43. În final, indicatorii incluși în aceste dimensiuni vor lua în considerare atât 
volumele absolute, cât și pe cele relative. Aceștia vor avea ca scop normalizarea 
datelor observate pentru diferite dimensiuni de universități și prin urmare realizarea 
comparabilității între acestea. Parametrii de referință pentru această normalizare 
vor fi trei indicatori de dimensiune: numărul total de studenți înscriși, numărul total 
de personal și cheltuielile totale. 
 
44. Următoarele pagini prezintă lista de dimensiuni și indicatori, organizată după 
aspecte. Tabelul 2 prezintă lista indicatorilor, iar detaliile fiecăruia dintre acești 
indicatori sunt prezentate într-un tabel separat, organizat după dimensiune. În 
dreptul fiecărui tabel este inclusă o analiză a motivelor pentru selectarea 
indicatorilor pentru fiecare dimensiune, precum și unele comentarii privind 
indicatorii alternativi care ar putea fi luați în considerare. Din cei 34 de indicatori 
propuși pentru acest al treilea nivel al metodologiei, 9 (nouă) (26%) sunt indicatori 
noi adăugați la cei care au reieșit pentru raționalizarea menționată anterior a 
indicatorilor elaborați în diferite situații în România de la aprobarea Legii Educației 
nr. 1/2011. 
 
Tabelul 2: Dimensiuni și indicatori pentru al treilea nivel 
 

Dimensiune 
 

Aspect Indicatori 

D1. Educație Producție 1.1. Absolvenți per ciclu de studii oferit (licență, master, doctorat) 
 
1.2. Gama de programe de studii oferite 
 

 Resurse 1.3. Raportul profesori/studenți 
 
1.4. Număr de tipuri diferite de săli de curs (nou) 
 
1.5. Veniturile din educație ca procent din totalul veniturilor 
universității  
 

                                                                                                                                                               
Censis (2017) La Classifica Censis delle Università italiane (edizione 2017/2018) 
http://www.censis.it/16?shadow_collana=52) și Censis (2017) Nota Metodológica Completa 

http://www.censis.it/16?shadow_collana=52
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Dimensiune 
 

Aspect Indicatori 

 Comunicare și 
digitalizare (nou) 

1.6. Număr de săli de studiu echipate tehnologic în scopuri 
didactice per număr total de săli de curs. 
 
1.7. Utilizarea resurselor de predare online (inclusiv software anti-
plagiat)  
 

D2. Activitate de 
cercetare 

Producție 2.1. Număr de publicații în funcție numărul total de cadre 
didactice și de cercetare 
 
2.2. Raportul publicațiilor la numărul de cadre didactice și de 
cercetare  
 
2.3. Publicații profesionale și comerciale raportat la numărul de 
cadre didactice și de cercetare 
 
2.4. Număr de evenimente culturale și artistice organizate de 
personalul academic al universității (nou) 
 

 Resurse 2.5. Venituri din subvenții și proiecte de cercetare ca procent din 
totalul veniturilor universității  
 
2.6. Cheltuielile de cercetare ca procent din totalul cheltuielilor 
universității 
 

 Comunicare și 
digitalizare (nou) 

2.7. Acces la baze de date și jurnale online - naționale și 
internaționale 
 

D3. Internaționalizare Producție 3.1. Procentul de studenți internaționali înscriși în orice ciclu de 
studii față de numărul total de studenți înscriși. 
 
3.2. Procentul de studenți primiți în cadrul programelor 
internaționale de schimb față de numărul total de studenți înscriși. 
 

 Resurse 3.3. Procentul de cadre didactice de naționalitate străină și/sau cu 
diplome internaționale din numărul total de cadre didactice. 
 
3.4. Cheltuielile cu activitățile de promovare și de susținere a 
profilului internațional al universității ca procent din totalul 
cheltuielilor universității. 
 

 Comunicare și 
digitalizare (nou) 

3.5. Procentul de pagini ale instituției pe website-uri și în mediile 
sociale în limba engleză și în alte limbi în afară de limba oficială 
română (nou) 
 

D4. Implicare socială și 
regională 

Producție 4.1. Numărul de absolvenți din medii socio-economice 
defavorizate: total și pe ciclu de studii 
 
4.2. Numărul de înscrieri din regiunea în care se află 
universitatea: total și pe ciclu de studiu  
 

 Resurse 4.3. Numărul de studenți cu burse generale și cu burse sociale, 
ca procent din număr total de studenți înscriși: total și per ciclu de 
studii 
 
4.4.Cheltuielile cu activitățile de susținere a angajamentului 
instituțional față de comunitate ca procent din totalul cheltuielilor 
universității 
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Dimensiune 
 

Aspect Indicatori 

 

 Comunicare și 
digitalizare (nou) 

4.5. Accesibilitatea paginii web a instituției, în conformitate cu 
standardele internaționale (nou) 

D5. Transfer de 
cunoștințe 

Producție 5.1. Brevete acordate per număr total de cadre didactice  
 
5.2. Întreprinderi noi: start-up-uri și spin-off-uri per număr total de 
cadre didactice 
 

 Resurse 5.3. Venitul generat pentru universitate din brevete, licențe, 
drepturi de autor, noi întreprinderi și lucrări de consultanță 
contractate 
 
5.4. Cheltuielile cu activitățile de transfer de cunoștințe ca procent 
din totalul cheltuielilor universității 
 

 Comunicare și 
digitalizare (nou) 

5.5. Prezența în mass-media tradițională și în mediile sociale a 
personalului cu privire la cunoștințele generate de instituție și la 
procesul de transfer între universitate și societate (nou) 
 

D6. Studenți 
(nou)  

Producție 6.1. Studenții înscriși în diferite modalități de studiu (cu normă 
întreagă, cu normă parțială, învățământ la distanță și învățământ 
seral) ca procent din numărul total de studenți înscriși (nou) 
 
6.2 Studenții înscriși în primul an în funcție de vârstă pentru studii 
de licență și masterat 
 

Resurse 6.4.a. Costul mediu al taxelor pe an, la nivel de licență și de 
master (nou) 
 
Alternativă: 
6.4.b. Procentul din bugetul total al universității care provine din 
plata taxelor (nou) 
 

Comunicare și 
digitalizare (nou) 

6.5. Numărul de studenți care utilizează facilitățile online puse la 
dispoziție de universitate pentru înregistrare și plata taxelor ca 
procent din ce care fac aceste lucruri folosind alte modalități. 
(nou) 

 
 

 
45. În dimensiunea Educație (D1) primul indicator propus este numărul de 
absolvenți per ciclu de studiu. Acest parametru încearcă să ofere o indicație a 
profilului și orientării instituției în ceea ce privește nivelul studiilor pe care se 
concentrează, care reproduce într-o anumită măsură obiectivul clasificării de bază 
Carnegie. Cu toate acestea, acest indicator se bazează parțial pe indicatori similari 
incluși în propunerea de indicatori pentru clasificarea universităților din România 
elaborată de asociația studenților (ANORSR)28 și pe dezbaterile privind acești 
indicatori care s-au axat pe disponibilitatea criteriilor de referință internaționale U-
Multirank.29 Un indicator similar este inclus și în lista indicatorilor de calitate 
elaborați de CNFIS pentru distribuirea fondurilor suplimentare către instituțiile de 

                                                        
28 ANOSR (fără dată) op cit 
29 Document fără titlu, fără dată și nepublicat pus la dispoziția autorului, op cit 
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învățământ superior.30 Indicatorul a fost modificat aici în legătură cu indicatorii 
elaborați la nivel național și nu se referă la rata de absolvire, deoarece nu se dorește 
a evalua calitatea sau eficacitatea universităților, ci a le descrie. 
 
46. Celălalt indicator care corespunde aspectului de producție al dimensiunii 
educație privește gama de programe de studiu oferite. Indicatorul propus are ca 
scop descrierea gamei de programe oferite prin numărarea programelor oferite. 
Acest indicator a făcut parte din Metodologia elaborată în anul 201131 pentru a 
evalua universitățile în scopul clasificării acestora și este menținut aici deoarece 
oferă o perspectivă foarte cuprinzătoare și generală asupra producției în ceea ce 
privește oferta universității. Această decizie este susținută de faptul că este un 
indicator inclus și în clasificarea orientată descriptiv U-Map. 
 
47. Trei indicatori se referă la resursele dedicate educației în universități. Primul se 
referă la resursele umane în ceea ce privește raportul studenți/profesori, al doilea la 
resursele de infrastructură și cel din urmă la resursele monetare. Este de remarcat 
faptul că există date disponibile pentru compararea internațională a raportului 
studenți/profesori (OECD) și acest lucru constituie un motiv suplimentar pentru a 
include acest indicator în această propunere. În ceea ce privește infrastructura, 
indicatorul urmărește să reunească mai mulți indicatori referitori la acest aspect al 
facilităților universitare, exprimat în special în propunerea asociației studenților. În 
ceea ce privește cheltuielile, modul în care este propusă aici măsurarea încearcă să o 
pună în legătură nu numai cu importanța acordată cercetării, ci și cu activitățile 
globale, inclusiv cele legate de „a treia misiune”. 
 
48. Indicatorii referitori la aspectele legate de comunicare și digitalizare ale 
dimensiunii educaționale se referă la hardware-ul și software-ul folosit pentru 
predare și învățare. În special, analizează disponibilitatea și utilizarea software-ului 
de notare care ar putea reduce incidența plagiatului în sistem. Cu toate acestea, 
fezabilitatea acestui indicator trebuie să fie explorată, deoarece nu apare clar cum să 
se măsoare și să se verifice măsurătorile. 
 

49. Au fost luați în considerare și alți indicatori dintre cei care au fost incluși în 
diferitele evoluții de către diferiți factori interesați în ceea ce privește clasificarea și 
evaluarea calității, dar au fost eliminați din diferite motive. Unii indicatori se 
suprapun cu alții, iar majoritatea celor cuprinzători au fost aleși sau dezvoltați, 
precum în cazul numărării diferitelor tipuri de săli de predare, de asemenea pentru 
parcimonia metodologiei. Numărul de cadre didactice sub 40 de ani, utilizat în CNFIS 
și propus de studenți, a fost eliminat deoarece este folosit ca suport pentru calitatea 
predării și nu numai că poate fi discutabil, dar această metodologie nu vizează 
evaluarea calității. În mod similar, proporția cadrelor didactice cu doctorat se referă 
mai mult la indicatorii care încearcă să evalueze calitatea, decât la descrierea 
profilului unei instituții.  
 

                                                        
30 Ordinul 3279/2017 op cit.  
31 Ordin 4072/aprilie 2011, op. cit. 
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50. Satisfacția studenților cu experiența de învățare din cadrul universității reflectă 
informații importante pentru o clasificare construită cu obiectivul de a reprezenta 
un instrument de transparență care poate informa, de exemplu, potențialii 
studenți. Dar concluzia a fost că, din nou, acest indicator măsoară mai mult o 
percepție a calității serviciului furnizat decât o măsurare obiectivă a calității 
instituției. În plus, în prezent nu există un studiu național regulat și standardizat 
privind satisfacția studenților în România.  Dezvoltarea și punerea în aplicare a 
acesteia ar constitui o condiție necesară pentru colectarea regulată de date pentru 
acest indicator, în cazul în care se va decide că este relevant să se includă în această 
clasificare. În mod ideal, studiul ar trebui să includă o întrebare specifică pentru a 
evalua satisfacția generală a studenților față de universitate pentru a facilita 
transferul acestor date către sistemul de clasificare.  
 
51. Mai multe detalii privind indicatorii propuși pentru dimensiunea „Educație” sunt 
prezentate în tabelul 3.  
 

Tabelul 3: Indicatori pentru dimensiunea Educație  
 
D1. EDUCAȚIE  
(Cât de orientată spre educație este universitatea?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

1.1. Absolvenți 
per ciclu de 
studii oferit 
(licență, master, 
doctorat) 

Oferă o indicație a profilului și a 
orientării instituției în plus față de 
clasificarea de primul nivel pe 
baza orientării predominante pe 
domeniu. 
 
Se preferă absolvenții față se 
studenții înscriși pentru a evita 
numărarea de două ori a celor 
care petrec în facultate o 
perioadă mai lungă decât durata 
obișnuită a studiilor. Datele 
privind absolvirea sunt, de 
asemenea, mai fiabile decât 
datele privind înscrierea. 
 
Reflectă orientarea pe absolvire a 
Strategiei Naționale pentru 
Educația Terțiară. 

Necesități de date: 
a) Număr de absolvenți de licență  
b) Număr de absolvenți de master 
c) Numărul de diplome de doctorat 
acordate 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită:  
Au fost făcute medii pentru anii de la 
ultima colectare a datelor pentru 
clasificare (5 ani).  
 
Sursa:  
ANS/UEFISCDI  
 

U-Map; 
Carnegie; și 
parțial CNFIS, 
ANOSR și 
discuția 
Multirank, dar în 
aceste cazuri s-
a pus accentul 
pe calitate, de 
aceea 
indicatorul era 
„rata de 
absolvire”. De 
asemenea 
Carnegie. 

1.2. Gama de 
programe de 
studii oferite 
 

Aceasta indică domeniul de 
aplicare al ofertei universității. 

Necesități de date: 
Număr de programe de studii 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită: 
Totaluri pentru anul de raportare 
 
Surse:  
Universități; ARACIS (registrul 
programelor acreditate permite 
verificabilitatea);  
Nomenclatorul programelor de studii 
pentru diplomele de licență și 

Unul dintre 
indicatorii 
descriptivi din 
Metodologia din 
2011; U-Map 
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D1. EDUCAȚIE  
(Cât de orientată spre educație este universitatea?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

masterat.  A se vedea: 
http://www.cnfis.ro/legislatie/documen
te-constitutive/legislatie/ 
(Nu a fost identificată nicio listă 
pentru programele de doctorat)  
 

1.3. Raportul 
profesori / 
studenți 

Ce indică acesta? 
Resursele umane dedicate 
predării către studenți 
 
Procent în loc de valoare 
absolută a efectivului pentru a 
putea compara instituții de 
dimensiuni diferite și a se putea 
concentra pe ceea ce primesc 
studenții din acele resurse 
dedicate. 
 
Deoarece ANS nu pare să 
colecteze date pentru numărul de 
cadre didactice per ciclu de studii, 
indicatorul propune numărul total 
per universitate 
 
 

Necesități de date: 
a) Număr total de studenți înscriși (la 
buget și cu taxă, de la licență și 
master, înscriși în toate modalitățile - 
cu frecvență redusă, la zi, învățământ 
la distanță, învățământ seral - în 
echivalent normă întreagă) 
 
b) Număr total de cadre didactice (în 
echivalent normă întreagă și 
incluzând atât personalul permanent, 
cât și personalul contractat pe durată 
determinată) 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită: 
Media dintre (a) și (b) pentru cei 4 
sau 5 ani anteriori.  
 
Surse:  
ANS/UEFISCDI 
 
Verificabilitate: registre și contracte. 
 

În ANOSR și 
discuții în 
legătură cu 
Multirank 
 
În unele 
exemple 
internaționale 
care privesc mai 
mult calitatea, 
dar adoptate 
aici ca raport 
pentru a 
menține 
comparabilitate
a în diferite 
dimensiuni de 
universități. 
 
 

1.4. Număr de 
tipuri diferite de 
săli de curs  
 
 

Ce indică acesta? 
Resursele umane în ceea ce 
privește infrastructura dedicată 
predării către studenți 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Diferitele tipuri de săli de curs 
includ laboratoare standard de 
predare, ateliere, săli de 
proiectare, săli de sport (în cazul 
unei universități sportive), atâta 
timp cât sala este folosită pentru 
predare la cursurile obișnuite 
 

Necesități de date: 
a) Număr total de săli de curs 
 
b) Număr total de studenți înscriși (a 
se vedea 1.3 pentru mai multe detalii) 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită:  
Ultimul an 
 
Surse:  
ANS 
 
Verificabil cu vizite la fața locului și 
registrele 
 

Nou. 
Acesta 
urmărește să 
reflecte 
interesul pentru 
luarea în 
considerare a 
facilităților 
instituționale la 
dispoziția 
studenților, în 
special a 
ANOSR, dar se 
concentrează 
aici pe predare. 

1.5. Venituri 
pentru servicii 
de educație ca 
procent din 
totalul 
veniturilor 
universității 

Ce indică acesta? 
Relevanța atribuită educației față 
de alte activități ale universității 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Procent 
Buget din toate sursele. 

Necesități de date: 
a) Totalul veniturilor universității în 
RON 
 
b) Totalul veniturilor obținute din 
sumele primite de la Ministerul 
Educației Naționale (clasificarea 
funcțională 423800) și taxele 

În ANOSR și 
discuțiile în 
legătură cu 
Multirank. De 
asemenea, în 
diferite 
experiențe 
internaționale. 

http://www.cnfis.ro/legislatie/documente-constitutive/legislatie/
http://www.cnfis.ro/legislatie/documente-constitutive/legislatie/
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D1. EDUCAȚIE  
(Cât de orientată spre educație este universitatea?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

Educația cuprinde predarea și 
învățarea, astfel cum sunt 
raportate în rapoartele financiare 
interne ale universității și 
colectate de ANS - Î: include 
salariile? 
 
De ce se măsoară astfel? 
Pune educația în legătură cu 
activitățile de cercetare și „a treia 
misiune” 

studenților (clasificarea funcțională 
330500) în RON 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită: media pentru cei 2 ani 
anteriori 
 
Surse:  
Sistemul național de raportare - 
forexebug - portalul „Transparență 
bugetară” Ministerul Finanțelor 
Publice  
 
Verificabil cu înregistrările financiare 
ale universității  
 

1.6. Număr de 
săli de studiu 
echipate 
tehnologic în 
scopuri 
didactice per 
număr total de 
săli de curs,  
per număr total 
de săli de curs 
 

Ce indică acesta? 
Nivelul de predare cu utilizarea 
de mijloace ITC  
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Sălile trebuie să fie dotate cu cel 
puțin un PC, sistem AV și acces 
Wi-Fi. Consultați punctul 1.4 cu 
privire la ce ar trebui să fie 
numărat ca săli de curs 
 
Justificări suplimentare pentru 
includerea acestui indicator: 
Alinierea cu Strategia națională 
TE privind îmbunătățirea ofertei 
TIC (p. 33) 

Necesități de date: 
a) Număr de săli de studiu dotate cu 
cel puțin un PC, sistem AV și acces 
Wi-Fi  
b) Număr total de săli de curs  
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită: 
La momentul raportării 
 
Surse:  
Pot fi incluse în datele ANS privind 
baza materială a universităților? 
 
Verificabilitate: ar necesita vizite la 
fața locului 
 

Adaptat din 
metodologia din 
2011 (secțiunea 
privind 
capacitatea 
instituțională) și 
propunerea 
ANOSR. 

1.7. Utilizarea 
resurselor de 
predare și de 
notare online 
(inclusiv 
software anti-
plagiat)  
 

Ce indică acesta? 
Nivelul de predare cu utilizarea 
de mijloace ITC  
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Cum poate fi măsurat acesta? 
Catedre sau programe care 
notează folosind software-ul? Sau 
utilizarea reală? 
 
Justificări suplimentare pentru 
includerea acestui indicator: 
Alinierea cu Strategia națională 
TE privind îmbunătățirea ofertei 
TIC (p. 33) 

Necesități de date: de confirmat 
ulterior 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită: de confirmat ulterior 
 
Surse: Universități 
 
Verificabilitate: de confirmat ulterior 
 
 

ANOSR, 
adaptat din 
Censis (Italia), 
și preocupările 
percepute 
privind plagiatul. 

 

 
52. Indicatorii pentru aspectul de producție Cercetare (D2) cuprind patru indicatori 
care încearcă să acopere diferitele tipuri de universități care compun sistemul de 
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învățământ superior din România. Includerea unui indicator care măsoară 
publicațiile academice, atât în cifre absolute, cât și în cifre relative, reflectă faptul că, 
deși volumul care nu ia în considerare dimensiunea instituției poate conduce la un 
nivel important de repercusiune a cercetării produse de această instituție, nivelul 
activității de cercetare în raport cu efectivul de personal evidențiază un profil al 
instituției. În același timp, producția de cercetare este observată în ceea ce privește 
cât de activă și angajată este instituția în cercetare și nu caută să evalueze calitatea 
producției sale. Prin urmare, nu există niciun indicator care să urmărească 
măsurarea calității publicațiilor personalului academic.  
 
53. Includerea unor indicatori care să țină cont de publicațiile profesionale și de 
numeroasele evenimente culturale și artistice publice încearcă să țină seama de 
diversele tipuri de instituții. Unele instituții pot fi implicate în alte forme de 
cercetare care conduc la forme mai puțin tradiționale de rezultate. Indicatorul care 
măsoară evenimentele culturale și artistice este inclus deoarece, în funcție de 
explorarea diverselor experiențe internaționale, acesta este un indicator general 
acceptat al nivelului activităților în artă și arhitectură, iar măsurarea acestor activități 
trebuie inclusă în această metodologie, deoarece în Legea Educației nr. 1 din 
România, clasa B de universități cuprinde instituții axate pe educație și cercetare 
și/sau producție artistică. 
 
54. Indicatorii referitori atât la venitul provenit din contracte de cercetare și 
subvenții, cât și la cheltuielile universității cu activități și resurse legate de 
cercetare sunt cei doi indicatori propuși pentru aspectele legate de resurse ale 
acestei dimensiuni. Primul este conceput într-o manieră care urmărește măsurarea 
importanței relative a acestor fonduri în totalul fondurilor disponibile pentru 
universitate. Acesta din urmă analizează relevanța atribuită de universitate cercetării 
în legătură cu celelalte misiuni ale sale. Se propune ca, în scopul reducerii numărului 
de indicatori, să se calculeze veniturile, inclusiv granturile și proiectele de la 
finanțatori naționali și internaționali, precum și din fonduri private, publice și 
finanțatori non-profit. Acesta sintetizează diferiți indicatori propuși de factorii 
interesați naționali menționați mai sus. 
 
55. Cu toate acestea, în ceea ce privește cercetarea, se propune un indicator care 
să analizeze serviciile oferite de universitate pentru a facilita cercetarea. Accesul la 
bazele de date online și la resursele bibliografice internaționale este crucial în acest 
sens. În consecință, se propune un indicator care să măsoare acest acces pe baza 
numărului de abonamente. 
 
56. Astfel cum s-a explicat în descrierile mai detaliate oferite în Tabelul 4 care 
prezintă indicatorii pentru D2, mulți indicatori propuși de factorii interesați din 
învățământul superior național au fost reduși. Alții au fost excluși. Printre aceștia se 
numără indicatorii privind premiile și titlurile, nu numai pentru că acestea sunt mai 
mult legate de măsurarea excelenței în cercetare, ci și din cauza dificultății în a stabili 
care dintre ele să fie luate în considerare. În această listă de indicatori ar fi putut fi 
inclusă producția de teze de doctorat. Cu toate acestea, acest indicator a fost exclus 
deoarece acestea sunt deja contabilizate la indicatorul 1.1 privind dimensiunea de 
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predare. Cu toate acestea, scopurile sunt diferite în aceste dimensiuni, prin urmare 
includerea sa ar putea fi reevaluată în contextul fazei de consultări. 
 

Tabelul 4: Indicatori pentru dimensiunea Cercetare  
 
D2. CERCETARE  
(Cât de orientată spre cercetare este universitatea?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit raportat) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

2.1. Număr de 
publicații în 
funcție numărul 
total de cadre 
didactice 
 

Ce indică acesta? 
Nivelul activității de cercetare în 
instituție 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Personal: atât personalul 
permanent, cât și personalul 
contractat pe durată determinată  
 
Publicații: inclusiv articole 
publicate în jurnale naționale și 
internaționale, cărți și capitole 
 
De ce se măsoară astfel? 
Urmărește activitatea, nu 
calitatea 
 

Necesități de date: 
a) Numărul de publicații indexate 
având ca autori personalul academic 
angajat de instituție 
 
b) Număr total de cadre didactice 
(personal didactic și de cercetare, 
incluzând atât personalul permanent, 
cât și personalul contractat pe durată 
determinată, în echivalent normă 
întreagă)  
Perioada de timp raportată:  
Total cumulat pe cei 4-5 ani anteriori 
 
Sursa:  
Diferiții indici de citare accesibili prin 
Web of Science (extins) - mai bun 
decât Scope pentru a lega publicația 
de autor/instituție și acum cu 
acoperire similară în ceea ce privește 
limbile 
 
Verificabilitate: informații disponibile 
online 
 

U-Map; IVIE; 
toate la nivel 
național - 
îmbină un 
număr de 
indicatori incluși 
în toate seturile 
de indicatori 
elaborați la nivel 
național 
analizate. 

2.2. Raportul 
publicațiilor la 
numărul de 
cadre didactice 
și de cercetare  
 
 

Ce indică acesta? 
Nivelul activității de cercetare prin 
comparație cu dimensiunea 
efectivului de personal 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
A se vedea 2.1 
 
De ce se măsoară astfel? 
Deși volumul care nu ia în 
considerare dimensiunea 
instituției poate conduce la un 
nivel mai mare de repercusiune a 
cercetării produse de această 
instituție, nivelul activității de 
cercetare în raport cu efectivul de 
personal evidențiază un profil al 
instituției. 
 

Necesități de date: 
a) Numărul de publicații având ca 
autori personalul academic angajat 
de instituție 
 
b) Număr total de cadre didactice (a 
se vedea 2.1 pentru mai multe detalii) 
 
 
Perioada de timp raportată: ca la 2.1 
 
Surse: ca la 2.1 
 
Caracter verificabil: ca la 2.1 
 

Ca mai sus 

2.3. Raportul 
publicațiilor 
profesionale și 

Ce indică acesta? 
Acesta încearcă să includă 
publicații care reflectă activitatea 

Necesități de date: 
a) Numărul de publicații profesionale 
și comerciale trasabile bibliografic și 

U-Map, 
indicatori 
internaționali 
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D2. CERCETARE  
(Cât de orientată spre cercetare este universitatea?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit raportat) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

comerciale la 
numărul de 
cadre didactice 
și de cercetare 
 

de cercetare, dar sunt difuzate 
prin canale mai puțin academice 
care pot fi mai relevante pentru 
disciplina în cauză. 
 
Acest lucru poate fi relevant 
pentru a demonstra activitatea 
atât a instituțiilor de cercetare, cât 
și a instituțiilor artistice. (acest 
lucru este important în ceea ce 
privește definiția universităților din 
clasa B din Legea Educației 
Naționale din România nr. 1) 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Publicațiile trebuie să fie trasabile 
bibliografic și catalogate oficial. 
Acestea pot include cataloage de 
expoziții de artă, materiale de 
conferință, rapoarte, specificații 
de proiectare etc. 
 
Acest indicator nu numără „creații 
artistice” (obiecte, „artefacte”). 
Datorită dificultăților de a măsura 
aceste rezultate și de a verifica 
măsurătorile, 2.4 folosește în 
schimb evenimentele culturale și 
artistice ca parametru pentru a 
ține cont de producția artistică și, 
astfel, a face ca clasificarea să fie 
în conformitate cu definiția clasei 
B a universităților din Legea 
Educației din România nr. 1. 
 
De ce se măsoară astfel? 
Per efectiv de personal pentru a-l 
normaliza în funcție de mărimea 
instituțiilor și pentru aliniere cu 
indicatorul 2.2 
 

catalogate oficial 
 
b) Număr total de cadre didactice (a 
se vedea 2.1 pentru mai multe detalii) 
 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită: 
Ca la 2.1 
 
Surse: ANS sau universități 
 
Verificare: prin căutări bibliografice 
(de exemplu, Amazon) 
 
 

privind 
cunoștințele/cer
cetarea și din U-
Multirank, dar în 
dimensiunea de 
implicare 
regională și 
socială ....  
Pentru motivul 
includerii la 
acest punct a se 
vedea „ce 
indică” din 
coloana 
precedentă.  

2.4. Număr de 
evenimente 
culturale și 
artistice 
organizate de 
personalul 
academic al 
universității  
 

Ce indică acesta? 
Nivelul de producție artistică al 
Universității  
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Acesta include expoziții, concerte 
și spectacole în artă și 
arhitectură. 
 
Trebuie să fie organizate sau co-
organizate oficial de către 

Necesități de date: 
Număr de evenimente culturale și 
artistice (expoziții, concerte, 
reprezentații) deschise publicului larg 
organizate de personalul academic al 
universității și avizate oficial de 
universitate. 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită:  
Cumulat pe cei 4-5 ani anteriori 
 

Nou.   
Adaptat după 
indicatorii de 
implicare în 
societate 
propuși pentru 
Suedia de către 
Vetenskap & 
Allmanhet, 2007 
și indicatorul U-
Map „activități 
culturale”.  
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D2. CERCETARE  
(Cât de orientată spre cercetare este universitatea?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit raportat) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

universitate și deschise publicului 
larg. 
 
De ce se măsoară astfel? 
U-Map explică faptul că acesta 
este un indicator general acceptat 
al nivelului de activitate în artă și 
arhitectură. 
 
Deși în cazuri internaționale este 
inclus un indicator similar ca 
indicator de implicare regională, 
aici este preluat ca indicator al 
producției de cercetare deoarece, 
la această categorie, potrivit Legii 
Educației Naționale nr. 1, clasa B 
de universități include instituții 
centrate pe educație și cercetare 
și/sau producție artistică. 

Surse: Universități 
 
Verificabilitate: evenimente publice 
(cataloage? Facturi?) 
 

2.5. Venituri din 
subvenții și 
proiecte de 
cercetare ca 
procent din 
totalul 
veniturilor 
universității 
 

Ce indică acesta? 
Importanța activității de cercetare 
în finanțarea universității. 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Procent. 
Acesta trebuie să includă 
granturile și proiectele de la 
finanțatori naționali și 
internaționali, precum și din 
fonduri private, publice și 
finanțatori non-profit. 
 
 

Necesități de date: 
a) Fondurile totale provenite din 
subvenții și proiecte de cercetare în 
RON 
b) Totalul veniturilor universității în 
RON 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită:  
Media dintre (a) și (b) pentru cei 2 ani 
anteriori 
 
Surse:  
Sistemul național de raportare - 
forexebug - portalul „Transparență 
bugetară” Ministerul Finanțelor 
Publice colectează și raportează 
public date financiare trimestriale și 
anule privind veniturile și bugetele 
universităților. Este cea mai fiabilă și 
mai exactă sursă privind veniturile și 
cheltuielile universităților. Există 
clasificarea funcțională și clasificarea 
economică a veniturilor și 
cheltuielilor, precum și sursa de 
finanțare. 
Trebuie verificat dacă sursele de 
venit sunt raportate/înregistrate. 
 
Verificabilitate: bilanțuri și rapoarte 
financiare ale universităților. 
 

Adaptat din 
ANOSR și 
Metodologia din 
2011 prin 
comasarea în 
principal a mai 
multor indicatori 
dezagregați. 

2.6. Cheltuielile 
de cercetare ca 
procent din 

Ce indică acesta? 
Implicare și interes în cercetare 
 

Necesități de date: 
a) Totalul cheltuielilor universității în 
RON 

U-Map și altele 
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D2. CERCETARE  
(Cât de orientată spre cercetare este universitatea?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit raportat) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

totalul 
cheltuielilor 
universității 

Observații privind modul de 
măsurare 
Procent 
Cheltuielile raportate în rapoartele 
financiare interne ale universității 
și colectate de ANS. 
În cazul facultăților medicale cu 
spitale atașate, ar trebui incluse 
cheltuielile pentru cercetare și 
dezvoltare în spitale, dar ar trebui 
excluse cheltuielile cu îngrijirea 
medicală a pacienților din spitale 
 

 
b) Cheltuieli (indiferent de sursă) 
pentru activitățile de cercetare în 
RON 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită: 2 ani 
 
Surse: Sistemul național de raportare 
- forexebug - portalul „Transparență 
bugetară” Ministerul Finanțelor 
Publice 
 
Verificabilitate: înregistrările 
financiare interne ale universității. 
 
 

2.7. Acces la 
baze de date și 
jurnale online 
 

Ce indică acesta? 
Angajamentul de a facilita 
cercetarea și de a fi la curent cu 
utilizarea TIC în scopuri de 
cercetare. 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Numărul de jurnale și baze de 
date (naționale și internaționale) 
pentru care universitatea dispune 
de abonamente care permit 
accesul online 
 

Necesități de date: 
a) Numărul de abonamente la jurnale 
pentru acces online 
 
a) Numărul de abonamente la baze 
de date pentru acces online 
 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită:  
La momentul colectării datelor 
 
Surse: 
Universități (biblioteci)  
 
Verificabilitate: facturile de 
abonament 
 

ANOSR și 
Censis (Italia) 

 

 
57. În dimensiunea Internaționalizare (D3), primul și al doilea indicator se referă la 
studenți iar cel de al treilea la personalul academic. Primul indicator reprezintă 
procentul de studenți internaționali înscriși la universitate. Se propune măsurarea 
acestui indicator ținând cont de studenții care dețin o diplomă eliberată în 
străinătate la admitere și nu în legătură cu naționalitatea studenților. Acest lucru se 
datorează faptului că deținerea unei diplome eliberate în străinătate este un semn al 
educării într-un sistem și o cultură diferită. Este posibil ca cetățenii de naționalitate 
străină să fi beneficiat de educație în România. Numărarea studenților cu diplome 
eliberate în străinătate poate reflecta mai bine o bogăție internațională a instituțiilor 
și o percepție asumată din partea studenților care se înscriu că instituția primește cu 
deschidere studenții internaționali. Cu toate acestea, rămâne să se confirme dacă 
aceste date sunt disponibile. O motivare asemănătoare se aplică preferinței pentru 
identificarea personalului academic străin, atât în ceea ce privește instituția care le-a 
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acordat diplomele, cât și naționalitatea acestora, și nu a schimburilor de personal. 
Celălalt indicator privind studenții analizează mobilitatea studenților veniți. Acesta a 
fost preferat mobilității studenților plecați, în contextul stabilirii priorității 
indicatorilor, deoarece mobilitatea studenților veniți poate reflecta o percepție a 
unei instituții cu orientare internațională, precum și faptul că prezența studenților de 
schimb întărește această orientare.  
 
58. Ambii indicatori aleși pentru resurse și aspectele legate de comunicare și 
digitalizare ale dimensiunii de internaționalizare caută să observe angajamentul 
instituțiilor de a dobândi și menține un profil internațional. Indicatorul privind 
cheltuielile suportate în aceste scopuri a fost adaptat din propunerea alianței 
naționale a organizațiilor studențești, în timp ce indicatorul privind proporția 
paginilor web instituționale și a paginilor din mediile sociale disponibile în limba 
engleză și în alte limbi neoficiale este unul dintre cei nouă indicatori incluși în această 
propunere, astfel cum a fost adaptată din metodologia utilizată de fundația Censis 
pentru a clasifica universitățile din Italia.32 Este important de reținut că problema 
luată în discuție în România privind indicatorii asociați cu U-Multirank cu privire la 
limbile străine au fost luată în considerare aici, astfel cum se explică mai detaliat în 
Tabelul 5, care oferă o descriere mai amănunțită a indicatorilor propuși pentru 
dimensiunea internaționalizare. 
 
Tabelul 5: Indicatori pentru dimensiunea Internaționalizare  
 
D3. INTERNAȚIONALIZARE  
(Cât de internațională este universitatea?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit raportat) 

Din ce set de 
indicatori a 
fost revizuit? 

3.1. Procentul 
de studenți 
internaționali 
înscriși în orice 
ciclu de studii 
față de numărul 
total de studenți 
înscriși. 
 

Ce indică acesta? 
Atât bogăția internațională a 
instituțiilor, cât și o percepție 
asumată din partea studenților 
care se înscriu că instituția 
primește cu deschidere studenții 
internaționali. 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Acesta exclude studenții de 
schimb și cei din cursurile fără 
diplomă. 
 
Studenții internaționali sunt cei 
care dețin la admitere o diplomă 
eliberată în străinătate, fără a ține 
seama de naționalitatea acestora. 
 
De ce se măsoară astfel? 
Deținerea unei diplome eliberate 
în străinătate este un semn al 
educării într-un sistem și o cultură 

Necesități de date: 
a) Numărul de studenți care au 
deținut o diplomă acordată de o 
instituție de învățământ din 
străinătate la admitere 
 
b) Număr total de studenți (mai multe 
detalii la 1.3) 
 
Perioada de timp raportată: 
Media pentru cei 4-5 ani anteriori  
 
Sursa:  
ANS 
Dar se pare că nu există înregistrări 
pentru studenții cu diplome eliberate 
în străinătate la admitere. Cu toate 
acestea, există informații privind 
naționalitatea studenților (inclusiv pe 
ciclu de studii). Acestea ar putea fi 
utilizate ca a doua cea mai bună 
alternativă pentru (a).  
 

O versiune cu 
cetățeni străini 
există deja ca 
indicator de 
calitate în 
metodologia 
CNFIS. Este 
inclusă și în 
propunerea 
ANOSR. 
Această 
versiune se 
bazează pe U-
Map.  

                                                        
32 Censis 2017, op.cit 
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D3. INTERNAȚIONALIZARE  
(Cât de internațională este universitatea?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit raportat) 

Din ce set de 
indicatori a 
fost revizuit? 

diferită. Este posibil ca cetățenii 
de naționalitate străină să fi 
beneficiat de educație în 
România.  
 

 

3.2. Procentul 
de studenți 
primiți în cadrul 
programelor 
internaționale 
de schimb față 
de numărul 
total de studenți 
înscriși  

Ce indică acesta? 
Mobilitatea studenților veniți 
poate reflecta o percepție a unei 
instituții cu orientare 
internațională, precum și faptul că 
prezența studenților de schimb 
întărește această orientare.  
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Procent/Efective 
 
De ce se măsoară astfel? 
Nu există niciun raport între veniri 
și plecări, deoarece se pune 
accentul pe veniri. Deși studenții 
plecați pot contribui la aducerea 
unor perspective internaționale în 
cadrul instituției, studenții plecați 
nu reflectă nicio presupunere 
asupra percepției instituției ca 
având orientare internațională. 
Mai mult, în timp ce studenții 
plecați sunt în majoritate educați 
în țară, studenții veniți au fost 
educați în majoritate într-un 
sistem și într-un context cultural 
străin. 
 

Necesități de date: 
a) Numărul de studenți de schimb în 
orice ciclu de studiu în contextul 
oricărui acord internațional, inclusiv 
Erasmus (efectiv) 
 
b) Număr total de studenți înscriși (a 
se vedea 1.3 pentru mai multe detalii, 
dar efectivul aici) 
 
Perioada de timp raportată: 
Medii pentru cei 4-5 ani anteriori? 
 
Surse:  
Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale (ANPCDFP) 
(doar Erasmus? Referință din 
Metodologia CNFIS, Anexa 5) 
ANS colectează date privind 
mobilitatea de venire a studenților pe 
cicluri, tip, durată și originea 
studenților (UE/non-UE) Poate aceste 
date includ și alte acorduri în afară de 
Erasmus deoarece includ și studenți 
non-UE?  
 

În toți indicatorii 
elaborați la nivel 
național. Cu 
toate acestea, 
versiunea 
CNFIS ia în 
considerare 
doar Erasmus și 
calculează 
raportul între 
veniri și plecări. 

3.3. Procentul 
de cadre 
didactice de 
naționalitate 
străină și/sau 
cu diplome 
internaționale 
din numărul 
total de cadre 
didactice  
 

Ce indică acesta? 
Profilul internațional al 
personalului academic 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Procent/Efective 
Personalul didactic include 
personalul de predare și 
personalul de cercetare, atât cei 
cu contracte pe durată 
nedeterminată, cât și personalul 
contractat pe durată determinată. 

Necesități de date: 
a) Număr de cadre didactice de 
naționalitate străină 
 
b) Număr de cadre didactice cu 
diplome de la universități din 
străinătate 
 
c) Număr total de cadre didactice (a 
se vedea 2.1 pentru mai multe detalii) 
 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită: 
Medii pentru cei 4-5 ani anteriori 
 
Surse:  
ANS colectează date privind 
naționalitatea cadrelor didactice (nu 
este clar dacă colectează și date 

Comasarea și 
adaptarea unor 
indicatori 
similari incluși în 
toate seturile de 
indicatori 
dezvoltați la 
nivel național 
care au fost 
revizuite, 
inclusiv 
indicatorul 
pilotat pentru 
anul 2017 în 
CNFIS. 
Și în 
experiențele 
internaționale. 
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D3. INTERNAȚIONALIZARE  
(Cât de internațională este universitatea?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit raportat) 

Din ce set de 
indicatori a 
fost revizuit? 

privind naționalitatea personalului de 
cercetare) 
 

3.4. Cheltuielile 
cu activitățile de 
promovare și 
de susținere a 
profilului 
internațional al 
universității ca 
procent din 
totalul 
cheltuielilor 
universității. 
 

Ce indică acesta? 
Importanța acordată dobândirii și 
menținerii unui profilul 
internațional 
 

Necesități de date: 
a) Cheltuielile totale pentru activități și 
resurse pentru promovarea și 
sprijinirea internaționalizării în RON 
 
b) Totalul cheltuielilor universității în 
RON 
 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită: 
Medii din cei 4-5 ani anteriori 
 
Surse: ANS 
 
Verificabilitate: înregistrările 
financiare ale universității 
 
 

Dezvoltat pe 
baza propunerii 
ANOSR. 
Încercă să ofere 
informații egale 
pentru fiecare 
dintre 
dimensiunile 
clasificării și 
aliniat cu 
experiențele 
internaționale. 

3.5. Procentul 
de pagini ale 
instituției pe 
website-uri și în 
mediile sociale 
în limba 
engleză și în 
alte limbi în 
afară de limba 
oficială română. 
 

Ce indică acesta? 
Angajamentul de a atinge și a 
atrage publicul internațional 
(studenți, cercetători etc.) 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Deși analiza cursurilor oferite în 
alte limbi în afara celei oficiale 
(româna) poate să treacă cu 
vederea un nivel important al 
internaționalizării în universitățile 
care oferă cursuri în limbile 
minorităților naționale din 
România, se poate presupune că 
utilizarea altor limbi în paginile de 
internet, datorită audienței globale 
a internetului, este ghidată de 
scopul de a atinge un public 
internațional, și nu pe cel al 
minorităților naționale. 
 

Necesități de date: 
a) Număr de pagini în limba engleză 
și în alte limbi în afară de limba 
oficială română pe toate site-urile și 
paginile din mediile sociale ale 
universității 
 
b) Număr total de pagini pe website-
uri instituționale și în mediile sociale 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită: 
La momentul raportării 
 
Surse: universități? 
 
Verificabilitate: pagini web publice 
 
 

Nou, adaptat 
din Censis 
(Italia). 

 
 

59. Primul indicator inclus în dimensiunea Implicare regională și socială (D4) este o 
reformulare a unui indicator inclus în toate seturile de indicatori revizuiți care au 
fost elaborați în România. Diferența este că, deși numărul de înscrieri a fost preferat 
în cadrul acestor indicatori elaborați la nivel național, propunerea aici este de a 
examina numărul de absolvenți. Această revizuire aliniază indicatorul cu unul dintre 
domeniile principale de acțiune stabilite în Strategia Națională pentru Învățământ 



 36 

Terțiar: îmbunătățirea nivelului de absolvire al grupurilor dezavantajate. În același 
timp, nivelul de absolvire reflectă mai bine decât înscrierea capacitatea și 
angajamentul universității cu sectoarele dezavantajate din punct de vedere social. 
Alegerea unui raport în acest caz se bazează, printre altele, pe faptul că, în timp, un 
raport poate oferi o indicație mai bună a progresului realizat. 
 
60. Al doilea indicator vizează cealaltă parte a monedei acestei dimensiuni cu două 
fețe și se concentrează pe implicarea regională.  Doar alianța națională a 
organizațiilor studențești a luat în considerare acest indicator, dar includerea sa este 
susținută de alte experiențe internaționale, inclusiv U-Map, de unde a fost adaptat 
indicatorul propus, precum și de Clasificarea Carnegie pe dimensiuni într-o oarecare 
măsură. 
 
61. În ceea ce privește resursele, indicatorii propuși se referă la cheltuielile care 
sprijină implicarea în comunitate și sprijinul financiar acordat studenților de către 
universitate. Deoarece activitățile pot varia foarte mult de la instituție la instituție, 
se sugerează aici că ceea ce ar trebui luat în considerare este ceea ce este înregistrat 
ca atare în înregistrările financiare interne ale universității. În ceea ce privește 
bursele, indicatorul se bazează pe indicatori luați în considerare de diverși factori 
locali în țară, dar propunerea prezentată aici conține o serie de diferențe justificate 
din diverse motive care pot fi luate în considerare în faza de consultare. Indicatorul 
urmărește să ia în considerare bursele bazate pe nevoi. Motivul este că, dacă bursele 
sunt bazate pe necesități, acest indicator poate reflecta angajamentul pentru 
includerea sectoarelor dezavantajate socio-economic, altfel numărul de burse 
acordate poate reflecta doar o concentrare pe performanță. Prin urmare, 
înregistrarea separată a burselor bazate pe necesități față de bursele generale 
reflectă în special eforturile de includere a sectoarelor dezavantajate din punct de 
vedere economic, care nu sunt neapărat conturate în cadrul indicatorului 4.1 care 
utilizează definiția legală a sectoarelor defavorizate socio-economic. 
 
62. Indicatorul ales pentru dimensiunea comunicare și digitalizare se referă la un 
alt grup specific în rândul persoanelor dezavantajate din punct de vedere socio-
economic - persoanele cu handicap.  Măsurarea accesibilității paginilor 
instituționale în conformitate cu standardele internaționale permite un alt mod de a 
obține o imagine a profilului TIC al universității, observând în același timp 
angajamentul instituției de a facilita accesul și utilizarea serviciilor online pentru 
acest grup social. 
 
63. Indicatorii care au fost eliminați, în principal pentru parcimonia metodologiei, 
se referă la cursurile fără credite și la cursurile de învățare de-a lungul vieții oferite 
de universitate. În diferite forme, aceștia au fost menționați în propunerile discutate 
în contextul criteriilor de referință Multi-rank și în propunerile ANOSR. Aceste tipuri 
de indicatori sunt, de asemenea, incluse în mai multe cazuri de indicatori elaborați 
pe plan internațional pentru evaluarea implicării instituțiilor de învățământ superior 
în societatea mai largă dincolo de zidurile academice. Relevanța și valoarea includerii 
unui astfel de indicator pot fi discutate în continuare în cadrul fazelor de consultare. 
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Tabelul 6: Indicatori pentru dimensiunea „Implicare regională și socială”  
 
D4. IMPLICARE REGIONALĂ ȘI SOCIALĂ  
(Cât de angajată este universitatea în regiune și pentru includerea sectoarelor dezavantajate din punct de vedere 
social?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit raportat) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

4.1. Procentul 
de absolvenți 
din medii socio-
economice 
defavorizate și 
număr total de 
absolvenți 
 

Ce indică acesta? 
Angajamentul și capacitatea 
universității de a îmbunătăți 
nivelul de educație terțiară al 
celor mai defavorizate sectoare 
sociale 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
A se include atât numărul total, 
cât și numărul pe fiecare ciclu de 
studiu oferit (licență, master, 
doctorat). 
Definiția mediilor socio-
economice defavorizate se 
bazează pe definiția din legislația 
românească 
 
De ce se măsoară astfel? 
Este mai importantă rata de 
absolvire decât rata de înscriere, 
deoarece aceasta demonstrează 
angajamentul deplin al 
universității față de sectoarele 
defavorizate social. 
În timp, un raport poate oferi o 
indicație mai bună a progresului 
realizat decât oferă cifrele 
absolute 
 
Justificări suplimentare pentru 
includerea acestui indicator? 
Principalele domenii de acțiune 
ale Strategiei națională pentru 
învățământ terțiar. 
 

Necesități de date: 
a) Absolvenții din sectoarele socio-
economice defavorizate 
 
b) Număr total de absolvenți 
 
 
Perioada de timp raportată: 
Medii pentru cei 4-5 ani anteriori. 
Observație (din metodologia de 
finanțare CNFIS): 
Abia în 2021 datele vor reprezenta o 
medie a ultimilor patru ani pentru 
toate cele patru componente ale 
definiției legale a persoanelor 
defavorizate socio-economic 
(rezidenți în localități/zone care au 
mai puțin de 10.000 de locuitori, 
orfani, grupuri etnice defavorizate 
(romi) și persoane cu dizabilități) 
deoarece până în 2016 nu existau 
încă informații clare cu privire la 
localități cu o populație mai mică de 
10.000 de locuitori. 
 
Sursa: CNFIS (direct de la 
universități) 
 

Adaptat după 
dezbaterile 
CNFIS, ANOSR 
și U-Multirank.  
Dar numărul de 
studenți înscriși 
preferat în 
acești indicatori 
elaborați la nivel 
național a fost 
înlocuit aici cu 
numărul de 
absolvenții, 
pentru a alinia 
indicatorul cu 
unul dintre 
domeniile 
principale de 
acțiune stabilite 
în Strategia 
Națională 
pentru 
Învățământ 
Terțiar: 
îmbunătățirea 
nivelului de 
absolvire al 
grupurilor 
dezavantajate. 

4.2. Procentul 
de înscrieri din 
regiunea în 
care se află 
universitatea: 
total și pe ciclu 
de studiu  
 

Ce indică acesta? 
Întărirea legăturilor universității cu 
regiunea în care se află. 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Procente 
Definiția regiunii se va baza pe 
NUTS2 de la Eurostat, iar 
apartenența la regiune atât a 
universității, cât și a studenților, 
va fi definită în conformitate cu 
adresa de domiciliu  

Necesități de date: 
a) Adresele studenților înscriși în 
fiecare ciclu de studiu. 
b) Adresa universității. 
c) Referirea la NUTS2 pentru a defini 
regiunea adreselor universității și 
studenților. 
d) Număr total de înscrieri pe ciclu de 
studii (a se vedea 1.3 pentru mai 
multe detalii) 
 
Perioada de timp raportată: 
de confirmat ulterior  
 

Propunerea 
ANOSR. 
Adaptare după 
U-Map (unde 
este vorba 
despre înscrieri 
numai în primul 
an, primul ciclu) 
Propunerea 
ANOSR se 
referea la 
absolvenți, aici 
se pune 
accentul pe un 
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D4. IMPLICARE REGIONALĂ ȘI SOCIALĂ  
(Cât de angajată este universitatea în regiune și pentru includerea sectoarelor dezavantajate din punct de vedere 
social?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit raportat) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

Surse:  
ANS - sunt înregistrate deja adresele 
studenților în conformitate cu 
nomenclatorul NUTS de la Eurostat? 

produs care 
reflectă legătura 
dintre instituții și 
regiune și nu pe 
rezultatele 
obținute de 
instituție.  

4.3. Numărul de 
studenți cu 
burse generale 
și cu burse 
sociale, ca 
procent din 
număr total de 
studenți 
înscriși: total și 
per ciclu de 
studii  
 

Ce indică acesta? 
Promovarea excelenței și a 
angajamentului de a stimula 
atingerea unor niveluri mai înalte 
de educație terțiară în sectoarele 
defavorizate socio-economic. 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Burse și alte forme de sprijin 
financiar finanțate din resursele 
universității.  
Deoarece pot avea durate diferite 
și pot fi re-obținute, ar trebui 
raportat numărul de studenți care 
au obținut cel puțin o bursă, nu 
numărul de burse cumulate 
 
De ce se măsoară astfel? 
Dacă bursele nu sunt bazate pe 
necesități, acest indicator nu 
reflectă angajamentul pentru 
includerea sectoarelor 
dezavantajate socio-economic, ci 
reflectă concentrarea pe 
performanță.  
Înregistrarea separată a burselor 
bazate pe necesități față de 
bursele generale reflectă în 
special eforturile de includere a 
sectoarelor dezavantajate din 
punct de vedere economic, care 
nu sunt neapărat conturate în 
cadrul indicatorului 4.1 care 
utilizează definiția legală a 
sectoarelor defavorizate socio-
economic. 
 
Numai din surse universitare, 
astfel încât să reflecte prioritățile 
universităților și nu doar profilurile 
studenților. 
Dar raportarea numărului de 
studenți, și nu a fondurile totale 
dedicate de universități, indică, de 
asemenea, cât de des aceste 

Necesități de date: 
a) Număr de studenți cu burse 
finanțate de universitate: total și per 
ciclu de studii 
 
b) Număr de studenți cu burse 
sociale sau alte forme de sprijin 
financiar din partea universității: total 
și per ciclu de studii 
 
c) Număr total de studenți înscriși: 
total și per ciclu de studii (a se vedea 
1.3 pentru mai multe detalii) 
 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită: medii pentru cei 4-5 ani 
anteriori 
 
Surse:  
De confirmat ulterior 
Direcția Generală Buget din cadrul 
Ministerului Educației Naționale are 
informații despre fondurile 
universitare utilizate pentru fondul de 
burse. (Metodologia CNFIS) 
ANS nu pare să colecteze date 
privind bursele 
 

Adaptat după 
CNIF care 
propune ca 
indicator 
numărul de 
burse și 
măsurarea în 
funcție de 
fondurile 
alocate din 
bugetul 
universității per 
student. Acest 
lucru vizează un 
scop diferit: 
definirea 
formulei 
finanțării de stat 
pentru fondurile 
suplimentare 
pentru fiecare 
universitate. 
Obiectivul 
indicatorului 
este diferit aici. 
A se vedea 
coloana 
anterioară.  
De asemenea, 
comasează și 
adaptează 
diverse 
propuneri de 
indicatori privind 
bursele de la 
ANOSR și 
discuțiile din 
jurul U-
Multirank. 
Nu se regăsește 
în experiențele 
internaționale 
revizuite. 
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D4. IMPLICARE REGIONALĂ ȘI SOCIALĂ  
(Cât de angajată este universitatea în regiune și pentru includerea sectoarelor dezavantajate din punct de vedere 
social?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit raportat) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

intenții ale universității au adus 
beneficii studenților. 
 

4.4. Cheltuielile 
cu activitățile de 
susținere a 
angajamentului 
instituțional față 
de comunitate 
ca procent din 
totalul 
cheltuielilor 
universității. 

Ce indică acesta? 
Oferă o indicație a preocupării și 
priorității acordate acestei 
dimensiuni a celei de a treia 
misiuni a universității. 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Activitățile pot varia în diferite 
instituții, dar ar trebui să fie luate 
în considerare în înregistrările 
financiare interne ca fiind menite 
să sporească angajamentul 
universității față de comunitate. 
Comunitatea este definită în sens 
larg, se referă la publicul larg 
dincolo de universitate (deci nu 
numai studenții, profesorii, 
cercetătorii și personalul 
administrativ), dar se poate referi 
la nivel local, regional sau 
național, precum și la anumite 
sectoare ale populației cum ar fi 
copiii, minoritățile etnice. Aceasta 
exclude totuși sectorul de profit, 
deoarece acesta este inclus în 
dimensiunea transferului de 
cunoștințe  
 
De ce se măsoară astfel? 
Fără a lua în considerare natura 
și caracteristica activităților 
specifice, înregistrarea 
cheltuielilor în scopul îmbunătățirii 
legăturilor universității cu 
comunitatea indică deja intenția 
de a ține seama de această 
dimensiune a celei de a treia 
misiuni a universității. 
 

Necesități de date: 
a) Cheltuielile universității înregistrate 
ca fiind dedicate sprijinirii implicării 
instituționale în cadrul comunității în 
RON 
 
b) Totalul cheltuielilor universității în 
RON 
 
 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită:  
Media pentru cei 4-5 ani anteriori 
 
Surse: Universități, de confirmat 
ulterior 
 
 

Adaptat dintr-o 
întrebare filtru 
da/nu în 
clasificarea 
Carnegie de 
implicare în 
comunitate. În 
această 
metodologie 
devine un 
indicator 
cantitativ relativ 
care urmează 
să fie analizat 
prin crearea a 
3-4 categorii (de 
exemplu, înalt, 
mediu, scăzut) 
după tabularea 
rezultatelor 

4.5. 
Accesibilitatea 
paginii web a 
instituției, în 
conformitate cu 
standardele 
internaționale  
 

Ce indică acesta? 
Interesul instituției de a permite 
accesul persoanelor cu 
dizabilități. 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Nivelul de conformitate cu 
orientările World WideWeb 
Consortium. Se măsoară în 

Necesități de date: 
de confirmat ulterior 
 
Perioada de timp care trebuie 
acoperită: 
La punctul de raportare 
 
Surse:  
Universități 
 

Nou.  
Adaptat din 
Censis (Italia). 
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D4. IMPLICARE REGIONALĂ ȘI SOCIALĂ  
(Cât de angajată este universitatea în regiune și pentru includerea sectoarelor dezavantajate din punct de vedere 
social?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a modalității de 
măsurare a acestuia 

Necesitățile de date, 
disponibilitatea și caracterul 
verificabil (inclusiv intervalul de 
timp acoperit raportat) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

„grade” (de exemplu, a, aa, aaa) 
 
De ce se măsoară astfel? 
Se bazează pe orientări 
dezvoltate și utilizate pe plan 
internațional. 
 

Verificabilitate: pagini web publice 
 
 

 

 
64. Dimensiunea transferului de cunoștințe (D5), așa cum este propusă aici, vizează 
acoperirea componentelor de politică economică și publică ale celei de „a treia 
misiuni” a universităților. Componentele legate de implicarea în viața socială și 
culturală a societății dincolo de mediul academic sunt incluse în dimensiunea 
anterioară privind angajamentul regional și social. În schimb, selectarea indicatorilor 
a ținut seama de faptul că clasificarea nu măsoară impactul în societatea mai largă a 
cercetării și activităților desfășurate în acea universitate (deci nu măsoară impactul 
cunoștințelor produse și difuzate de universități în inovație care ar putea fi preluate 
în regiune sau societate în general), ci ceea ce fac de fapt universitățile pentru a 
transfera cunoștințele generate de instituții în lumea non-academică, în special în 
sferele economice și politice în cazul acestei dimensiuni. Cu toate acestea, pentru a 
evita o concentrare pură pe dezvoltarea unui proces care poate fi dificil de măsurat 
și verificat, setul de indicatori propuși a căutat să măsoare activitățile, dar și intrările 
și ieșirile legate de acele activități care vizează transferul de cunoștințe.   
 
65. Doi indicatori actualmente general acceptați de transfer de cunoștințe sunt 
propuși ca primi indicatori pentru această dimensiune - brevete și întreprinderi 
noi. Primul privește brevetele acordate, și nu pur și simplu depuse. Al doilea 
cuprinde atât start-up-uri, cât și spin-off-uri. Cu toate acestea, ar trebui adoptată o 
definiție clară în ceea ce privește acești doi termeni. Indicatorii sunt normalizați în 
funcție de numărul total de cadre didactice, astfel încât instituțiile de diferite mărimi 
să poată fi comparabile, deși rămâne să fie definit dacă studenții doctoranzi și/sau 
postdoctorali ar trebui să fie incluși în acest număr deoarece fac parte din echipele 
implicate în aceste activități de obicei. Modul în care sunt definiți indicatorii 
sintetizează un număr de indicatori asociați, incluși în diferitele propuneri ale părților 
interesate naționale și în metodologia CNFIS, toți fiind menționați mai sus. 
 
66. În ceea ce privește resursele, indicatorii se referă la venituri și cheltuieli, iar în 
ceea ce privește comunicarea și digitalizarea, accentul se pune atât pe participarea 
în mass-media tradițională, cât și în mediile sociale. Din punct de vedere al 
venitului, acesta include și venitul generat de transferul de cunoștințe, care include 
veniturile din contractele de consultanță oferită de personalul academic pentru 
sectorul privat, public și neguvernamental. Acest aspect al transferului de cunoștințe 
nu este luat în considerare în ceilalți indicatori propuși în această dimensiune, parțial 
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din cauza faptului că este dificil să fie contabilizat altfel decât prin referire la suma pe 
care o reprezintă. Indicatorul sintetizează o serie de indicatori privind veniturile din 
servicii incluși în metodologia din 2011 și în propunerea ANOSR în ceea ce privește 
licențele și drepturile de autor. 
 
67. Majoritatea indicatorilor incluși în această dimensiune sunt parametri general 
acceptați pentru evaluarea legăturilor dintre IÎS și societate în ceea ce privește 
inovația și transferul de cunoștințe. Cu toate acestea, modul în care aceștia sunt 
grupați și se raportează unul la celălalt, inclusiv modul în care funcționează și de 
completează indicatorii incluși în dimensiunea strâns legată de implicare regională și 
socială, poate fi un unghi posibil din care pot fi analizați în continuare acești 
indicatori în timpul consultărilor.  
 
 

Tabelul 7: Indicatori pentru dimensiunea Transfer de cunoștințe  
 
D5. TRANSFER DE CUNOȘTINȚE 
(Cât de concentrată este universitatea asupra transferului de cunoștințe pe care îl generează către sferele 
economice și de elaborare de politici?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a 
modalității de măsurare a 
acestuia 

Necesitățile de date, disponibilitatea și 
caracterul verificabil (inclusiv intervalul 
de timp acoperit raportat) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

5.1. Brevete 
acordate per 
număr total de 
cadre didactice  
 
 

Ce indică acesta? 
Rezultatul transferului de 
cunoștințe generate în 
cadrul universității și 
demonstrarea caracterului 
inovator al instituției. 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Nu este vorba de brevetele 
depuse, ci de cele acordate. 
 
De ce se măsoară astfel? 
Normalizat pe mărimea 
efectivului de personal 
pentru a putea compara 
instituții de diferite mărimi. 
Se măsoară brevetele 
acordate, nu cele depuse, 
pentru a măsura caracterul 
concret al rezultatului. 

Necesități de date: 
a) Număr de brevete 
 
b) Număr total de cadre didactice (a se 
vedea 2.1 pentru mai multe detalii)  
 
 
Perioada de timp raportată:  
Cumulat pe cei 4-5 ani anteriori  
 
Sursa: ANS 
 
Verificabilitate: registre publice 

Sintetizează 
diferiți indicatori 
referitori la 
brevete incluși 
în Metodologia 
CNFIS, 
propunerea 
ANOSR și 
dezbaterile 
bazate pe U-
Multirank. 
Indicator bine 
stabilit pentru a 
măsura 
transferul de 
cunoștințe și 
inovația 
universităților. 
U-Map 
favorizează 
brevetele 
depuse, iar U-
Multirank pe 
cele acordate. 

5.2. 
Întreprinderi 
noi: start-up-uri 
și spin-off-uri 
per număr total 
de cadre 
didactice 
 

Ce indică acesta? 
Rezultatul transferului de 
cunoștințe generate în 
cadrul universității și 
demonstrarea caracterului 
inovator al instituției. Indică 
și trăsătura antreprenorială 
a instituției. 
 

Necesități de date: 
a) Număr de start-up-uri 
 
a) Număr de spin-off-uri 
 
c) Număr total de cadre didactice (a se 
vedea 2.1 pentru mai multe detalii) 
 
Perioada de timp raportată: 

Similar 
propunerii 
ANOSR și 
dezbaterilor 
bazate pe U-
Multirank și 
Metodologiei din 
2011 
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D5. TRANSFER DE CUNOȘTINȚE 
(Cât de concentrată este universitatea asupra transferului de cunoștințe pe care îl generează către sferele 
economice și de elaborare de politici?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a 
modalității de măsurare a 
acestuia 

Necesitățile de date, disponibilitatea și 
caracterul verificabil (inclusiv intervalul 
de timp acoperit raportat) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

Observații privind modul de 
măsurare 
Definirea clară a diferenței 
dintre start-up-uri și spin-off-
uri în conformitate cu 
reglementările naționale. 
 
 

Număr total cumulat pe cei 4-5 ani anteriori. 
 
Surse: 
Universități? 
 
Verificabilitate: registre de societăți nou 
înființate și informații despre acțiunile 
universităților și despre 
cesionarea/vânzarea de drepturi către 
societăți? 
 

5.3. Venitul 
generat pentru 
universitate din 
brevete, licențe, 
drepturi de 
autor, noi 
întreprinderi și 
lucrări de 
consultanță 
contractate 

Ce indică acesta? 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Include veniturile generate 
din contractele de 
consultanță oferită de 
personalul academic pentru 
sectorul privat, public și 
neguvernamental care nu 
sunt contabilizate altfel în 
această dimensiune (dificil 
de contabilizat altfel decât 
prin referire la suma pe care 
o reprezintă) 
Exclude fondurile pentru 
proiectele de cercetare și 
granturile provenite din 
sectorul privat, care sunt 
incluse la 2.3. 
 

Necesități de date: 
a) venituri obținute din brevete 
b) venituri obținute din licențe 
c) venituri obținute din drepturi de autor 
d) venituri obținute din start-up-uri 
e) venituri obținute din spin-off-uri 
f) venituri obținute din activități de 
consultanță pe bază de contract 
toate în RON 
 
Perioada de timp care trebuie acoperită: 
Media sumei pentru cei 4-5 ani anteriori. 
 
Surse: de confirmat ulterior  
 
 

Indicatorul 
sintetizează o 
serie de 
indicatori privind 
veniturile 
(metodologia 
din 2011) și 
ANOSR în ceea 
ce privește 
licențele și 
drepturile de 
autor. 

5.4. Cheltuielile 
cu activitățile de 
transfer de 
cunoștințe ca 
procent din 
totalul 
cheltuielilor 
universității 
 

Ce indică acesta? 
Reflectă intenția universității 
de a se concentra asupra 
acestor activități. 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
 
De ce se măsoară astfel? 
Cheltuielile iau în 
considerare fondurile puse 
la dispoziție de către 
universitate inclusiv 
finanțarea externă 
acordată/obținută în acest 
scop. 
  

Necesități de date: 
a) Cheltuielile înregistrate ca fiind dedicate 
activităților de transfer de cunoștințe în 
RON 
 
b) Totalul cheltuielilor universității în RON 
 
 
Perioada de timp care trebuie acoperită: 
Media pentru cei 4-5 ani anteriori 
 
Surse: Universități 
 
Verificabilitate: înregistrările financiare ale 
universității 
 

ANOSR 
și Raportul 
Russell (2002) 

5.5. Prezența în 
mass-media 
tradițională și în 
mediile sociale 

Ce indică acesta? 
Implicarea în dezbaterea 
socială pentru diseminarea 
cunoștințelor produse în 

Necesități de date: 
Numărul de prezențe în mass-media 
tradițională și în mediile sociale cu referire 
la activități de transfer de cunoștințe, 

Nou. 
Adaptat din 
diverse surse, 
inclusiv 
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D5. TRANSFER DE CUNOȘTINȚE 
(Cât de concentrată este universitatea asupra transferului de cunoștințe pe care îl generează către sferele 
economice și de elaborare de politici?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a 
modalității de măsurare a 
acestuia 

Necesitățile de date, disponibilitatea și 
caracterul verificabil (inclusiv intervalul 
de timp acoperit raportat) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

a personalului 
cu privire la 
cunoștințele 
generate de 
instituție și la 
procesul de 
transfer între 
universitate și 
societate.  

universitate și a rezultatelor 
obținute în baza acestora. 
 
 

rezultate și intrări. 
 
Perioada de timp care trebuie acoperită: 
Cei 4-5 ani anteriori 
 
Surse: universități 
 
Verificabilitate: diferite forme de înregistrare 
 
 

Raportul Russel 
(2002) și 
Benneworth, 
et.al (2017: 92) 
 

 

 
68. Dimensiunea Profilul studenților (D6) se referă la modul în care caracteristicile 
studenților și modul în care universitatea interacționează cu acestea se află într-o 
relație reciprocă care modelează natura instituției. Primii doi indicatori privind 
producția se referă la caracteristicile modalităților de înscriere a studenților. Primul 
caracterizează instituția în raport cu formele cele mai predominante de modalități în 
care se înscriu studenții săi - cursuri la zi, cu frecvență parțială, învățământ la 
distanță sau programe de cursuri serale. Se presupune că aceste diferențe indică 
diferitele atitudini ale instituției față de nevoile studenților. Celălalt indicator se 
referă la distribuția pe vârste a studenților care se înscriu pentru prima dată în 
programele de licență sau de masterat și poate însemna că o instituție este mai 
orientată spre învățarea de-a lungul vieții sau spre formarea profesională, dacă 
predomină studenții maturi, de exemplu. 
 
69. Se propun doi indicatori alternativi pentru aspectul resurselor din dimensiunea 
Profilul studenților. În conformitate cu obiectivul de a face funcțională clasificarea 
care ar rezulta din punerea în aplicare a acestei metodologii ca instrument de 
transparență în aspectul legat de resurse, unul dintre indicatori propune reflectarea 
diferitelor niveluri de taxe plătite în instituții. Acestea pot fi informații importante 
pentru studenții potențiali. În mod alternativ, un alt indicator propus referitor la taxe 
ar fi să se măsoare cât de mult din venitul total al universității provine din plățile 
efectuate de studenți pentru taxe. Aceasta poate avea o multitudine de utilizări și 
interpretări pentru diferiți factori interesați. 
 
70. Pentru a măsura nivelul de comunicare și digitalizare în raport cu profilurile 
care leagă studenții și instituțiile, indicatorul propus se referă la utilizarea 
portalurilor online pentru înscriere și achitarea taxelor. Acest indicator poate indica 
nivelul de digitalizare a serviciilor oferite de universitate studenților și, în același 
timp, familiarizarea studenților cu utilizarea tehnologiilor informaționale. 
 
71. Un alt indicator posibil care ar putea fi discutat pentru dimensiunea Profilul 
studenților este selectivitatea. În mai multe experiențe internaționale privind 
clasificările, inclusiv Spania și Chile, această variabilă a fost inclusă. Selectivitatea 
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face parte și din Clasificarea Carnegie a profilurilor din ciclul I de învățământ 
superior. Abordarea cea mai comună pentru măsurarea selectivității este luarea în 
considerare a pragului minim în ceea ce privește scorul obținut la testele naționale 
de admitere și notele din învățământul secundar care sunt stabilite sau efectiv 
implementate în diferite instituții. Riscul cu acest indicator este că poate fi 
interpretat ca un intermediar pentru calitate. Cu toate acestea, pe de altă parte, 
acesta poate fi o informație foarte utilă pentru studenți și ar putea fi inclus din 
motive de transparență în același mod în care se propune aici includerea unei 
variabile legate de nivelurile taxelor. 
 
Tabelul 8: Indicatori pentru dimensiunea Profilul studenților  
 
D6. PROFILUL STUDENȚILOR 
(Cum răspunde universitatea la nevoile diferite ale studenților, inclusiv pentru cei care sunt dezavantajați socio-
economic?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a 
modalității de măsurare a 
acestuia 

Necesitățile de date, disponibilitatea și 
caracterul verificabil (inclusiv intervalul 
de timp acoperit raportat) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

6.1. Studenții 
înscriși în 
diferite 
modalități de 
studiu (cu 
normă întreagă, 
cu normă 
parțială, 
învățământ la 
distanță și 
învățământ 
seral) ca 
procent din 
numărul total 
de studenți 
înscriși 
 
 

Ce indică acesta? 
Diferitele tipuri 
predominante de 
înregistrare a studenților 
indică diferitele atitudini ale 
instituției față de nevoile 
studenților. 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Procente 
 
Justificări suplimentare 
pentru includerea acestui 
indicator? 
Deoarece această 
metodologie adoptă o 
abordare axată pe 
descrierea a ceea ce face 
universitatea, este un 
descriptor crucial al tipurilor 
de studenți către care se 
adresează universitatea. 
 

Necesități de date: 
a) Număr de studenți înscriși la cursuri de 
zi 
 
b) Număr de studenți înscriși la cursuri cu 
frecvență redusă 
 
c) Număr de studenți înscriși la modalitățile 
de învățare la distanță 
 
d) Număr de studenți înscriși la cursuri 
serale 
 
e) Număr total de studenți înscriși (a se 
vedea 1.3 pentru mai multe detalii) 
 
 
Perioada de timp raportată: 
Media pentru cei 4-5 ani anteriori 
 
Sursa: ANS 
 

Nou 
 
Adaptat după U-
Map și Carnegie  

6.2. Studenții 
înscriși în 
primul an în 
funcție de 
vârstă pentru 
studii de licență 
și masterat 
 
 

Ce indică acesta? 
Ce face universitatea pentru 
a satisface nevoile 
diferitelor tipuri de studenți. 
 
Observații privind modul de 
măsurare 
Distribuție proporțională. 
Luarea în considerare a 
înscrierilor în primul an evită 
numărarea studenților care 
depășesc perioada 
obișnuită de studii și astfel 
prezența studenților maturi 

Necesități de date: 
a) Data nașterii studenților înscriși în primul 
an la studii de licență 
 
b) Data nașterii studenților înscriși în primul 
an la studii de master 
 
 
Perioada de timp raportată: 
Medii pentru cei 4-5 ani anteriori  
 
Surse: ANS 
 

În ANOSR și 
adaptat după 
indicatorul U-
Map 
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D6. PROFILUL STUDENȚILOR 
(Cum răspunde universitatea la nevoile diferite ale studenților, inclusiv pentru cei care sunt dezavantajați socio-
economic?) 

Indicatori  Justificarea alegerii 
indicatorului și a 
modalității de măsurare a 
acestuia 

Necesitățile de date, disponibilitatea și 
caracterul verificabil (inclusiv intervalul 
de timp acoperit raportat) 

Din ce seturi 
de indicatori a 
fost revizuit? 

(+30) poate indica învățarea 
de-a lungul vieții. 
O mare parte a studenților 
maturi la nivel de masterat 
poate indica o orientare mai 
profesională și satisfacerea 
nevoilor studenților cu 
experiență anterioară de 
lucru. 
 

6.3.a. Costul 
mediu al taxelor 
pe an, la nivel 
de licență și de 
master 
 
Alternativă: 
6.4.b. Procentul 
din bugetul total 
al universității 
care provine din 
plata taxelor 
 

Ce indică acesta? 
6.3.a Informații cheie pentru 
studenți cu privire la 
nivelurile de taxe ale 
universității 
 
6.3.b. Dependența 
universității de plata taxelor. 
 
 

Necesități de date: 
6.3. a.  
Taxe medii pentru toate programele de 
studii oferite la nivel de licență și master în 
RON 
 
6.3.b. 
a) Venituri totale din plățile de taxe în RON 
b) Totalul bugetului universității în RON 
 
Perioada de timp care trebuie acoperită: 
6.3.a. La momentul raportării 
6.3.b. Media pentru cei 4-5 ani anteriori 
 
Surse:  
ANS dispune de date privind taxa medie de 
studii pe instituție 
 

Nou 
 
Chile, informații 
privind taxele 
incluse în 
diferitele 
propuneri de 
clasificare a 
universităților 

6.5. Numărul de 
studenți care 
utilizează 
facilitățile online 
puse la 
dispoziție de 
universitate 
pentru 
înregistrare și 
plata taxelor ca 
procent din ce 
care fac aceste 
lucruri folosind 
alte modalități. 

Ce indică acesta? 
Nivelul de digitalizare a 
serviciilor universității 
pentru studenți și gradul de 
utilizare a acestora de către 
studenți. 
  
Observații privind modul de 
măsurare 
Procente 
Doar studenții care plătesc 
taxe, și nu studenții 
bugetari, ar trebui să fie 
luați în considerare pentru a 
compara cu cei care plătesc 
online. 
 

Necesități de date: 
a) Număr de studenți care se înscriu online 
într-un an 
 
b) Număr de studenți care plătesc taxa 
online 
 
c) Numărul de studenți cu taxă 
 
d) Număr total de înscrieri pe an (efectiv de 
studenți) 
 
Perioada de timp care trebuie acoperită: 
Medii pentru cei 4-5 ani anteriori? 
 
Surse: Universități 
 
 

Nou 
 
Adaptat din 
Censis (Italia) 

 

 

Pașii următori 
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72. Metodologia și indicatorii propuși în acest raport vor fi deschiși pentru 
consultare cu părțile interesate în lunile ianuarie și februarie 2018. Această primă 
versiune a metodologiei conține o serie de întrebări care nu au primit încă răspuns și 
un număr de alternative, de exemplu privind alți indicatori care pot fi avuți în vedere 
drept criterii pentru construirea grupurilor de universități la acest prim nivel al 
metodologiei, modul în care pot fi organizate dimensiunile sau decizii mai detaliate 
privind modalitatea de măsurare a diferiților indicatori pot fi discutate în timpul 
procesului de consultare. Dar întreaga propunere va fi deschisă consultării și 
discuțiilor.  
 
73. Feedback-ul primit în timpul fazei de consultare va duce la ajustări ale primei 
versiuni a metodologiei. Modificările aduse metodologiei și indicatorilor propuși aici 
vor avea ca rezultat o a doua versiune a metodologiei care va fi introdusă în faza 
pilot. În faza pilot, metodologia va fi aplicată universităților cu caracteristici diferite - 
cu un accent deosebit în selectarea instituțiilor de diferite mărimi, specializări pe 
domenii și acordarea de diplome de niveluri diferite. 
 
74. Rezultatul testelor pilot va conduce la noi modificări în metodologie. Pe baza 
feedback-ului și a lecțiilor învățate în timpul fazei pilot va fi prezentat un raport final 
cu recomandări și o propunere finală pentru proiectarea și implementarea unei 
metodologii și a unor indicatori de clasificare a universităților din România. Pe baza 
diferitelor cazuri analizate pentru pregătirea acestui raport, se recomandă ca 
proiectarea și implementarea metodologiei să fie realizată de un consorțiu cu mai 
multe părți interesate, în care pot fi luate în considerare diferite perspective. În acest 
fel, clasificarea poate câștiga în acceptare și eficacitate atunci când este 
implementată. 
 
Tabelul 9: Calendarul propus 
 

Activitate 
 

Perioadă Date propuse 

Consultarea părților interesate 
cu privire la această primă 
versiune a metodologiei 

Ianuarie-februarie-martie 2018 
 

Interviuri individuale: 22-24 
ianuarie 
 
Grupuri: 12-16 / 19-23 februarie 
 

Revizuirea proiectului de 
metodologie 
 

Februarie-martie 2018 Livrabil: 30 martie 

Test pilot pentru a doua 
versiune a metodologiei 

Martie-aprilie 2018 
 

16-20 aprilie 

Revizuirea celei de a doua 
versiuni de metodologie 
 

Aprilie-mai 2018 
 

Livrabil: 31 mai 
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