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Ședință s-a desfășurat conform ordinii de zi stabilită anterior:
1. Discutarea raportului și a concluziilor privind Dezbaterea ”Indicatori de monitorizare la
nivel internațional și în România, pentru învățământul superior.”
2. Analiza procesului de raportare în platforma ANS de către universități cu data de referință
1 octombrie 2019
3. Diverse.
În deschiderea ședinței, domnul președinte Bogdan Murgescu a mulțumit celor prezenți și
a supus spre adoptare ordinea de zi.
La punctul 1 al ordinii de zi s-a discutat pe marginea raportului prezentat în dezbaterea
”Indicatori de monitorizare la nivel internațional și în România, pentru învățământul superior.”
S-a prezentat Metodologia de culegere a datelor pentru indicatorii de monitorizare, transpunând
metode similare din 11 tări UE (Belgia, Bulgaria, Germania, Franța, Irlanda, Italia, Olanda,
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia) și 5 tări non-UE membre OECD (Australia, Canada, Israel,
Japonia, Noua Zeelandă.) Sursele care au stat la baza culegerii datelor sunt rapoartele naționale
publicate în tările de mai sus, ale ministerelor de resort, institutelor naționale de statistică,
structuri guvernamentale responsabile cu asigurarea calității în învățământul superior.
Indicatorii au fost grupați pe 5 categorii:
- dimensiunea didactică
- dimensiunea socială și servicii terțiare
- dimensiunea de cercetare științifică
- absolvenții și piața muncii
- dimensiunea capacității instituționale
Președintele CNSPIS a propus ca pentru o mai bună înțelegere a problemei, în versiunea finală a
raportului să fie prezentat în medalion câte un indicator/dimensiune dintr-o tară la alegere, ca
exemplu de bună practică.
La punctul 2 al ordinii de zi s-au prezentat recomandările de modificare în platforma
ANS ale ”Comisiei de monitorizare și analiză raportări în platforme electronice în învățământul
superior” în iulie 2019.
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Comisia a propus și CNSPIS a validat ca pentru toate categoriile de personal universitar, suma
valorilor pentru bărbați și femei trebuie să fie egală cu suma valorilor pentru toate grupele de
vârstă și cu total posturi ocupate în categoria respectivă.
De asemenea, numărul total al personalului didactic titular, fără funcţia de bază în universitate,
pe gen = numărul total al personalului didactic titular, fără funcţia de bază în universitate, pe
categorii de vârste.
Începând cu raportarea de referință 1 ianuarie 2020 CNSPIS a validat la propunerea
comisiei introducerea de validări preliminare suplimentare pe interseturi de date:
•

Personal universitar → Total personal didactic titular (cu funcția de bază în universitate)
=

•

Personal didactic și de cercetare (RSI) → Număr total al personalului didactic, titular cu
funcția de bază.

•

Personal universitar → Total personal didactic titular (fără funcția de bază în universitate)
=

•

Personal didactic și de cercetare (RSI) → Număr total al personalului didactic, titular fără
funcția de bază.

•

Personal universitar → Total personal didactic angajat cu normă întreagă pe perioadă
determinată
=

•

Personal didactic și de cercetare (RSI) → Număr total al personalului didactic angajat cu
normă întreagă pe perioadă determinată.

Validări preliminare Personal universitar (diferență total gen - total vârstă)
Personal titular cu funcția de bază în universitate
Diferențele sunt mici: de la min -5 și max +3
Personal titular fără funcția de bază în universitate
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Toate universitățile de stat civile au raportat date fară diferențe. Diferență există la o singură
universitate militară.
Personal titular asociat în universitate
4% dintre universitățile de stat civile necesită clarificări. O singură universitate nu a raportat
cadrele didactice pe gen, iar o alta a greșit o cifra la unul dintre câmpuri.
21% dintre universitățile private necesită clarificări.
A fost prezentat procentul de finalizare a încărcării datelor pe secțiunile studenți,
absolvenți, programe de studii, personal universitar și politici-servicii de cazare.
În cazul serviciilor de cazare, unde numărul total de studenți fizici căminizați + numărul total al
altor categorii de persoane cazate trebuie să fie ≤ decât numărul de locuri normate în cămin, un
procent de 17% din universitățiile de stat necesită clarificări.
S-a pus în vedere și problema raportării burselor și s-a convenit că ar fi eficient să se poată
introduce în ANS o medie ponderată a numărului de burse acordat. În acest fel putând fi raportat
la nivel real numărul burselor.
La punctul 3 al ordinii de zi a fost fixată data de 20 martie 2020, ora 11:30, pentru
următoarea ședință a CNSPIS, în care se va discuta tema performanței didactice. S-a decis
invitarea la ședință a unor experți care să prezinte proiecte în curs prin care se evaluează și/sau
premiază performanța în activitatea de predare și/sau de pregătire a studenților. Președintele
CNSPIS va face demersurile necesare să fie invitate doamnele prof. Carmen Buzea (Universitatea
Transilvania Brașov) și Romina Surugiu (Universitatea din București). Secretarul general a
propus un invitat din partea Conférence Internationale des Dirigeants des institutions
d'Enseignement et de recherche de Gestion d'Expression Française care acordă anual un premiu
de inovație.

Întocmit,
Băcescu Victor
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