Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

De acord,
Președinte CNSPIS
Prof. univ. dr. Murgescu Bogdan

Minuta şedinţei Consiliului CNSPIS
29.05.2020
Participanți:
Membri ai CNSPIS:
Murgescu Bogdan (videoconferință)
Petrescu Niță Alina Claudia (videoconferință)
Strat Vasile Alecsandru (videoconferință)
Ghiuță Ovidiu Aurel (videoconferință)
Hatos Adrian (videoconferință)
Barbu Vlad Ștefan (videoconferință)
Chiribucă Dan (videoconferință)
Furtunescu Florentina Ligia (videoconferință)
Cădariu-Brăiloiu Liviu (videoconferință)
Năvrăpescu Valentin (videoconferință)
Mănescu Leonardo-Geo (videoconferință)
Pintilescu Carmen (videoconferință)
Istrate Dumitru Marcel (videoconferință)
Păun Mihaela Marinela (videoconferință)
Socol Adela (videoconferință)
Țițan Emilia (videoconferință)
Invitat:
Santa Robert (videoconferință)
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Chiriță Vasilica (videoconferință)
Iura Petru (videoconferință)
Băcescu Victor (videoconferință)
Ședință s-a desfășurat conform ordinii de zi stabilită anterior:
1. Anticiparea principalelor tendințe demografice și a impactului lor asupra populației de
studenți din România;
2. Analiza exploratorie a dinamicii ratei de absolvire pe domenii de studii de licență;
3. Diverse.
La punctul 1 pe ordinea de zi, domnul Robert Santa a expus CNSPIS prezentarea cu titlul:
”Anticiparea principalelor tendințe demografice și a impactului lor asupra populației de
studenți din România”, în care a explicat cum anume arată bazinele de recrutare ale
universităților din România.
Prezentarea s-a axat pe factorul geografic și pe întrebarea ”din ce județ se recrutează?”. S-a
observat un clivaj Nord – Sud, cu excepția Bucureștiului.
S-a ajuns la concluzia că dacă nu va crește numărul de candidați ce accesează învățământul
superior, se vor accentua polii universitari (București, Cluj, Iași, Timișoara). Astfel, se va crea o
presiune pe raționalizarea rețelei de universități.
La punctul 2 al ordinii de zi, s-a prezentat analiza exploratorie privind rate de absolvirea a
studiilor de licență, pentru anii universitari 2016-2017, 2017-2018 și 2018-2019, ce a fost
realizată pentru 11 domenii de studii (7 domenii pentru absolvenții ciclurilor de 3 ani și 4
domenii pentru absolvenții ciclurilor de 4 ani).
Domeniile de studii care au înregistrat cele mai ridicate rate de absolvire, pentru toată perioada
considerată, sunt domeniile Arte vizuale, Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria
sistemelor, Cibernetică, statistică și informatică economică. La polul opus, pentru domeniile
Matematică și Limbă și literatură s-au înregistrat cele mai reduse valori ale ratelor de
absolvire.
S-a concluzionat că pentru a determina rata reală de absolvire, universitățile trebuie să facă
tracking-ului absolvenților (datelor statistice comunicate de universități permit doar o
aproximare). Tracking-ul absolvenților se poate realiza pe baza parcursului academic al
studenților. Acest indicator, eventual defalcat/calculat pe categorii (buget/taxă, studenți
români/străini etc.), coroborat cu rata de abandon și motivele abandonului, poate fi utilizat de
universități pentru analize interne (de finanțare, economice etc.).
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Cu toate limitele acestei analize, scopul său este de a pregăti un instrument (estimator rata de
absolvire) pentru corelarea cifrelor de școlarizare cu cerințele pe piața muncii, pe baza
necesarului de absolvenți comunicat de MMPS și a ratelor estimate de absolvire pe domenii.
Cifra de școlarizare poate fi estimată cu formula:

La punctul 3 al ordinii de zi s-a făcut informarea sistării pe durata stării de alertă a selecțiilor
pentru grupul de experți din cadrul proiectului ”Calitate în învățământul superior:
Internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”. Imediat ce va
fi posibil, va fi lansat concursul de selecție experți, în cadrul căruia vor fi selectați ”experți
elaborare metodologie și raport de analiză a indicatorilor de monitorizare” și ”experți
elaborare metodologie prognoza”. Președintele CNSPIS a solicitat membrilor CNSPIS care sunt
interesați să activeze ca experți în cadrul proiectului să semnaleze disponibilitatea lor către
Biroul CNSPIS până la data de 10 iunie 2020.
S-a stabilit ca ședinția CNSPIS din luna iunie să se desfășoare în data de 26.06.2020, ora 10:00.

Întocmit,
Băcescu Victor
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