CABINET MINISTRU

ORDIN
privind aprobarea metodologiei de prelucrare a datelor şi informaţiilor colectate în
vederea realizării evaluării primare a universităților și a evaluării programelor de
studii universitare cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor
de studii
În temeiul art. 193 din Legea educației naționale nr. 1/2011,
în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) și ale art. 12 lit. c) din Metodologia
de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii,
în baza referatului de aprobare nr. 253/CB/26.08.2011 privind emiterea prezentului
ordin,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin:
Art. 1
(1) Se aprobă metodologia de prelucrare a datelor și informațiilor colectate în vederea
evaluării primare a universităților și a evaluării programelor de studii universitare,
cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii.
(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se realizează prin aplicarea formulelor de
calcul și statistice, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2 Direcția Generală Învățământ Superior, Echivalarea și Recunoașterea Studiilor
și Diplomelor din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Unitatea
Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și
Inovării şi instituțiile de învățământ superior acreditate din sistemul național de
învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru
Daniel Petru Funeriu
Nr. 5212
Data: 26.08.2011
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Anexa nr. 1 la OMECTS 5212/26.08.2011
Metodologia de prelucrare a datelor și informațiilor colectate în vederea evaluării
primare a universităților și a evaluării programelor de studii universitare cu scopul
clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii
Art. 1
(1) Evaluarea primară în scopul clasificării universităților și evaluarea în scopul
ierarhizării programelor de studii se realizează în baza următoarelor criterii:
a) cercetarea științifică;
b) predarea și învățarea;
c) relația universității cu mediul extern;
d) capacitatea instituțională.
(2) Datele și informațiile se colectează pentru variabile corespunzătoare fiecărui
criteriu prevăzut la alin. (1), conform procedurii de colectare a datelor și informațiilor
prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr. 4072/2011 pentru aprobarea procedurii de colectare a datelor şi
informaţiilor în vederea evaluării universităților şi programelor de studii cu scopul
clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii, cu modificările
ulterioare.
(3) Pentru fiecare criteriu prevăzut la alin. (1), în baza variabilelor prevăzute la alin.
(2), se calculează indicatorii de performanţă, care sunt de trei tipuri:
a) indicatori extensivi;
b) indicatori intensivi;
c) indicatori intensivi-extensivi.
Art. 2
(1) Indicatorii extensivi reprezintă rezultatul numeric obținut pentru o anumită
variabilă, reprezentând o mărime absolută.
(2) Indicatorii intensivi reprezintă raportul dintre două rezultate numerice extensive.
(3) Indicatorii intensivi-extensivi reprezintă un multiplu al unui indicator extensiv și
al unui indicator intensiv care derivă din indicatorul extensiv.
Art. 3
(1) Fiecare universitate se alocă uneia din următoarele categorii, în funcţie de
domeniile acoperite de programele de studii din cadrul universităţii:
a) universități comprehensive sau generaliste;
b) universități specializate în unul din următoarele domenii de studiu:
(i)
științe tehnice;
(ii)
medicină şi farmacie;
(iii) științe agricole şi medicină veterinară;
(iv) științe sociale şi/sau umaniste;
studii militare, de informaţii, de ordine publică sau de securitate naţională;
(v)
(vi) arte;
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(vii) educaţie fizică şi sport.
(2) În cadrul fiecăreia din categoriile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi lit. b) pct. (i)-(iv),
universităţile se clasifică, în cadrul evaluării primare, în baza unui standard de
referință de clasificare, denumit în continuare indice agregat de clasificare, în una din
cele trei categorii prevăzute la art. 193 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011.
(3) Universităţile din categoriile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (v)-(vii) se clasifică, în
cadrul evaluării primare, după cum urmează:
a) universitățile specializate în studii militare, de informaţii, de ordine publică sau de
securitate naţională sunt clasificate ca universități de educație și cercetare științifică;
b) universitățile de arte sunt clasificate ca universități de educație și creație artistică;
c) universitățile de educaţie fizică şi sport sunt clasificate ca universități centrate pe
educație.
Art. 4
(1) Indicele agregat de clasificare prevăzut la art. 3 alin. (2) este un multiplu al
următorilor indicatori de performanță:
a) un indicator extensiv corespunzător criteriului prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a);
b) un indicator intensiv agregat rezultat din agregarea unor indicatori intensivi
globali corespunzători criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-d);
c) un indicator care corespunde rezultatului ultimei evaluări a universității realizate
de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,
denumită în continuare ARACIS.
(2) Indicatorul extensiv prevăzut la alin. (1) lit. a) se calculează ca sumă între valorile
următoarelor variabile:
a) scorul relativ de influență cumulat al lucrărilor publicate în reviste indexate ISI
Web of Knowledge de către personalul de predare și de cercetare științifică cu norma
de bază / titular în universitate;
b) numărul de cărți publicate la edituri internaţionale de către personalul de predare
și de cercetare științifică cu norma de bază / titular în universitate.
(3) Pentru fiecare universitate, indicatorul intensiv agregat prevăzut la alin. (1) lit. b)
se calculează conform formulei de calcul prevăzută în anexa nr. 1A, utilizând
indicatorii intensivi agregați corespunzători fiecărui domeniu de ierarhizare din
cadrul universității, care utilizează la rândul lor indicatorii intensivi globali
corespunzători criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-d) din prezenta anexă,
calculați potrivit prevederilor art. 8 și ulterior însumați ponderat, utilizând ponderile
globale prevăzute în anexa nr. 1B.
(4) Indicatorul prevăzut la alin. (1) lit. c) are următoarele valori:
a) 1,00 – dacă universitatea deține calificativul „încredere ridicată”;
b) 0,70 – dacă universitatea deține calificativul „încredere”;
c) 0,40 – dacă universitatea deține calificativul „încredere limitată”;
d) 0,15 – dacă universitatea deține calificativul „lipsă de încredere”;
e) 0,10 – dacă universitatea necesită evaluare, dar nu a demarat procedurile de
evaluare;
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f) 0,40 – dacă universitatea nu a fost evaluată, dar nu s-a atins termenul limită pentru
evaluare.
Art. 5 Universităţile din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) se ordonează în cadrul
categoriei de care aparţin în funcţie de indicele agregat de clasificare, în ordine
descrescătoare, şi se clasifică, în cadrul evaluării primare:
a) drept universităţi de cercetare avansată şi educaţie, după cum urmează: prima
universitate şi universităţile situate pe poziţii inferioare, care nu se clasifică altfel
potrivit prevederilor lit. b) şi c);
b) drept universităţi de educație și cercetare științifică, după cum urmează: prima
universitate care îndeplineşte oricare din următoarele condiţii, precum şi
universităţile situate pe poziţii inferioare, care nu se clasifică altfel potrivit
prevederilor lit. c):
(i) are indicatorul extensiv prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) mai mic de 35% din
valoarea aceluiaşi indicator corespunzător universităţii situate pe o poziţie imediat
superioară în cadrul categoriei;
(ii) are indicatorul extensiv prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) mai mic de 70% din
valoarea aceluiaşi indicator corespunzător universităţii situate pe o poziţie imediat
superioară în cadrul categoriei şi are indicele agregat de clasificare mai mic de 20%
din valoarea indicelui agregat de clasificare corespunzător primei universităţi din
cadrul categoriei;
c) drept universități centrate pe educație, după cum urmează: prima universitate care
este situată pe o poziţie inferioară unei universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică
şi care îndeplineşte oricare din următoarele condiţii, precum şi universităţile situate
pe poziţii inferioare, cu excepţia universităţilor de medicină şi farmacie:
(i) are indicatorul extensiv prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) mai mic de 35% din
valoarea aceluiaşi indicator corespunzător universităţii situate pe o poziţie imediat
superioară în cadrul categoriei;
(ii) are indicatorul extensiv prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) mai mic de 70% din
valoarea aceluiaşi indicator corespunzător universităţii situate pe o poziţie imediat
superioară în cadrul categoriei şi are indicele agregat de clasificare mai mic de 4%
din valoarea indicelui agregat de clasificare corespunzător primei universităţi din
cadrul categoriei.
Art. 6
(1) Programele de studii se ierarhizează în cadrul fiecărui domeniu de ierarhizare pe
baza unui standard de referință de ierarhizare, denumit în continuare indice agregat
de ierarhizare.
(2) Indicele agregat de ierarhizare prevăzut la alin. (1) se calculează după cum
urmează:
a) pentru fiecare domeniu de ierarhizare corespunzător panelurilor pe domenii
fundamentale P1 – Matematică și științele naturii, P2 - Științe inginerești, P3 - Științe
biomedicale și P5 – Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare
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CNATDCU, definite în Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr. 3759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și
Certificatelor Universitare și a structurii acestuia, precum şi pentru domeniile
Contabilitate şi Management din cadrul panelului P4 - Științe sociale, ca rădăcina
pătrată a sumei ponderate, utilizând ponderile globale prevăzute în anexa nr. 1B, a
indicatorilor globali intensivi-extensivi corespunzători criteriilor prevăzute la art. 1
alin. (1) lit. a)-d), calculați potrivit prevederilor art. 8, multiplicată cu indicatorul care
corespunde rezultatului evaluării universității realizate de către ARACIS, prevăzut la
art. 4 alin. (4).
b) pentru fiecare domeniu de ierarhizare corespunzător panelului pe domeniul
fundamentale P4 – Științe sociale din cadrul CNATDCU, cu excepţia domeniilor
Contabilitate, Management şi Drept, ca sumă ponderată, utilizând ponderile globale
prevăzute în anexa nr. 1B, a indicatorilor globali intensivi normalizați corespunzători
criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-d), calculați potrivit prevederilor art. 8;
c) pentru domeniul de ierarhizare Drept, ca sumă ponderată între valoarea obținută
conform prevederilor lit. b), utilizând ponderile globale prevăzute în anexa nr. 1B,
normalizată, și procentajul absolvenților cu diplomă care au fost admiși la Institutul
Național al Magistraturii, normalizat, ponderea fiind egală.
(3) Valoarea indicelui agregat de ierarhizare obținută potrivit alin. (2) se utilizează
pentru ierarhizarea programelor de studii în cinci categorii, potrivit art. 10 alin. (2)
din Metodologia de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării
programelor de studii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 789/2011.
(4) Un program de studii este plasat într-una din categoriile prevăzute la alin. (3) în
funcţie de raportul dintre valoarea indicelui agregat de ierarhizare al programului şi
valoarea maximă a acestui indice obținută în cadrul domeniului de ierarhizare din
care face parte programul, conform intervalelor de valori prevăzute în anexa nr. 1C.
Art. 7
(1) Pentru criteriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c), indicatorii de performanță se
calculează la nivelul fiecărui domeniu de ierarhizare în care universitatea
organizează programe.
(2) Pentru criteriul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. d), indicatorii de performanță se
calculează la nivel de universitate și se utilizează atât în scopul clasificării
universităților, cât și al ierarhizării programelor de studii.
Art. 8
(1) Indicatorii globali corespunzători criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) se
calculează ca sume ponderate a valorilor normalizate pentru indicatorii de
performanță, generați pe baza variabilelor și a ponderilor corespunzătoare fiecărei
variabile, atât pentru indicatorii intensivi, cât și pentru cei intensivi-extensivi.
(2) Variabilele, ponderile corespunzătoare fiecărei variabile și formulele de calcul ale
indicatorilor de performanță utilizați în calculul indicatorilor globali corespunzători
criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) pentru domenii care aparțin panelurilor
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P1 – Matematică și științe ale naturii, P2 – Științe inginerești, P3 – Științe biomedicale
și P5 – Arte și științe umaniste din cadrul CNATDCU, precum şi domeniilor
Contabilitate şi Management, sunt prevăzute în anexa nr. 1D.
(3) Variabilele, ponderile corespunzătoare fiecărei variabile și formulele de calcul ale
indicatorilor de performanță utilizați în calculul indicatorilor globali și indicatorilor
globali normalizați corespunzători criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c)
pentru domenii care aparțin panelului P4 – Științe sociale din cadrul CNATDCU, cu
excepţia domeniilor Contabilitate şi Management, sunt prevăzute în anexa nr. 1E.
(4) Variabilele, ponderile corespunzătoare fiecărei variabile și formulele de calcul ale
indicatorilor de performanță utilizați în calculul indicatorilor globali și indicatorilor
globali normalizați corespunzători criteriului prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. d) sunt
prevăzute în anexa nr. 1F.
Art. 9 În cadrul prezentului ordin, prin normalizare a unui indicator se înţelege
raportarea valorii obţinute de o universitate pentru acel indicator la maximul valorii
obţinute de universităţi pentru acel indicator.
Art. 10 În cazurile în care, în cadrul unui domeniu de ierarhizare, o universitate a
raportat date eronate, de natură a schimba semnificativ ierarhia în cadrul domeniului
de ierarhizare, indicele agregat de ierarhizare prevăzut la art. 6 alin. (1) şi indicatorul
intensiv agregat prevăzut la art. 4 alin. (3), corespunzători domeniului şi
universităţii, se înlocuiesc cu valori rezultate din multiplicarea acestui indice,
respectiv acestui indicator, cu un coeficient de penalizare având valoarea de 0,40.
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Anexa nr. 1A la OMECTS 5212/26.08.2011

Formula de calcul pentru indicatorul intensiv agregat utilizat în calculul
indicelui agregat de clasificare cu scopul clasificării universităților

Indicatorul intensiv agregat, notat qu, se calculează pentru fiecare universitate u ca
sumă ponderată a indicatorilor globali intensivi ai domeniilor de ierarhizare d din
cadrul universității, notați qud, după cum urmează:
q u = ∑ q du
d

g du
,
gu

unde gud este numărul de absolvenți echivalenți pentru domeniul d și gu este numărul
de absolvenți echivalenți ai universității (medii ale celor cinci ani raportați).
Numărul de absolvenți echivalenți reprezintă suma dintre numărul de absolvenți
de studii universitare de licență cu diplomă, numărul de absolvenți de studii
universitare de master cu diplomă înmulțit cu doi și numărul de absolvenți de studii
universitare de doctorat cu diplomă înmulțit cu trei. În cazul în care numărul mediu
de absolvenți de studii universitare de licență, respectiv numărul mediu de
absolvenți de studii universitare de master este mai mic decât valoarea
corespunzătoare pentru anul universitar 2009-2010, se utilizează valoarea pentru
anul universitar 2009-2010. În cazul în care numărul de absolvenți echivalenţi de
licență și master este mai mic decât 100, se utilizează în locul acestui număr valoarea
100.
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Anexa nr. 1B la OMECTS 5212/26.08.2011
Ponderile globale utilizate pentru calcularea indicilor agregați de clasificare și
ierarhizare
Panelul pe
domenii
fundamentale
CNATDCU

P1 – Matematică
și științele naturii

P2 - Științe
inginerești
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Domeniul de
ierarhizare
Matematică
Informatică
Chimie
Inginerie chimică
Geologie
Geografie
Ştiinţe ale mediului
Fizică
Inginerie civilă și
instalații
Inginerie electronică
şi telecomunicaţii
Inginerie geologică,
Inginerie geodezică
Mine, petrol şi gaze
Inginerie
aerospaţială,
autovehicule
şi
transporturi
Zootehnie
Biotehnologii
Ingineria produselor
alimentare
Agronomie,
horticultură,
silvicultură, inginerie
forestieră
Ingineria sistemelor,
calculatoare
şi
tehnologia
informaţiei
Inginerie mecanică
Inginerie industrială
Mecatronică
şi
robotică
Ingineria
materialelor
Ingineria mediului
Inginerie
şi
management
Inginerie genistică,
Inginerie
de
armament, rachete și

Ponderile globale corespunzătoare criteriului
Relația cu
Cercetarea
PredareaCapacitatea
mediul
științifică
învățarea
instituțională
extern

0,60

0,25

0,10

0,05

0,60

0,25

0,10

0,05

P3 - Științe
biomedicale

muniții
Inginerie electrică şi
energetică
Biologie
Biochimie
Medicină
Medicină veterinară
Medicină dentară
Farmacie
Drept
Științe administrative
Științe
ale
comunicării
Sociologie
Asistenţă socială
Ştiinţe politice
Ştiinţe
militare,

0,60

0,25

0,10

0,05

0,50

0,25

0,20

0,05

0,45

0,30

0,15

0,10

0,40

0,40

0,10

0,10

0,40

0,30

0,15

0,15

informaţii şi ordine
publică

Art. 11 P4 –
Științe sociale

P5 – Arte și
științe umaniste
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Contabilitate
Management
Economie
Administrarea
afacerilor
Finanţe
Cibernetică, statistică
şi
informatică
economică
Relații
economice
internaționale
Marketing
Psihologie
Ştiinţe ale educaţiei
Educaţie fizică şi
sport
Filologie
Filosofie
Istorie
Teologie
Studii culturale
Arhitectură
și
urbanism
Arte vizuale
Istoria și teoria artei
Artele spectacolului
Muzică

Anexa nr. 1C la OMECTS 5212/26.08.2011

Categoria de ierarhizare pentru un program de studii dintr-un domeniu de
ierarhizare pe baza valorii indicelui agregat de ierarhizare raportată la valoarea
maximă obținută de o universitate în cadrul domeniului de ierarhizare respectiv

Panelul

pe

domenii

Intervalul în care se încadrează valoarea indicelui

Categoria

fundamentale

agregat

de

ierarhizare în care este

CNATDCU

ierarhizare al unei universităţi raportată la valoarea

plasat programul de

maximă obținută de o universitate în acel domeniu

studii

de ierarhizare

domeniului

de

ierarhizare

al

unui

domeniu

din

ierarhizare
Dacă

P1

–

Matematică

și

numărul

de

Dacă

numărul

de

universităţi reprezentate

universităţi reprezentate

în cadrul domeniului de

în cadrul domeniului de

ierarhizare este cel puţin

ierarhizare este mai mic

10

de 10

≥ 50%

≥ 60%

A

≥ 30% și < 50%

≥ 40% și < 60%

B

≥ 15% și < 30%

≥ 25% și < 40%

C

≥ 5% și < 15%

≥ 15% și < 25%

D

< 5%

< 15%

E

științele naturii
P2 - Științe inginerești
P3 - Științe biomedicale
P5

–

Arte

și

științe

umaniste
Contabilitate,
Management
P4 – Științe sociale – cu
excepţia
Contabilitate,
Management

10

≥ 73%

A

≥ 50% și < 73%

B

≥ 30% și < 50%

C

≥ 10% și < 30%

D

<10%

E

domeniilor:

de

cadrul
de

Anexa nr. 1D la OMECTS5212/26.08.2011

Variabilele, ponderile corespunzătoare fiecărei variabile și formulele de calcul
utilizate pentru generarea indicatorilor de performanță utilizați în calculul
indicatorilor globali corespunzători criteriilor cercetarea științifică, predareaînvățarea și relațiile universității cu mediul extern pentru domenii care aparțin
panelurilor P1 – Matematică și științe ale naturii, P2 – Științe inginerești, P3 –
Științe biomedicale și P5 – Arte și științe umaniste din cadrul CNATDCU, precum
şi pentru domeniile Contabilitate şi Management care aparțin panelului P4 –
Științe sociale

1.

Cercetarea științifică

1.1.

Variabile, ponderi și indicatori de performanță
(i)
Rezultatele din activitatea de cercetare științifică
• Indicatorul Rezultatele din activitatea de cercetare științifică, denumit în
continuare rezultat cercetare, se calculează ca sumă ponderată a rezultatelor
diverselor tipuri de variabile, separat pentru personalul de predare și
cercetare științifică de bază/titular în universitate (personal de bază) și pentru
întreg personalul din universitate (incluzând și personalul de predare și
cercetare științifică asociat, care deține relații contractuale pe perioadă
determinată cu universitatea – personal asociat).
•

Se utilizează următoarele variabile prin însumarea datelor corespunzătoare
anilor 2006-2010, separat pentru personalul de bază și pentru personalul
asociat.

a) scorul relativ de influență cumulat al lucrărilor publicate în reviste indexate ISI
Web of Knowledge, denumit în continuare SRI;
b) numărul de cărți publicate la edituri internaţionale, denumit în continuare cărți
internaționale;
c) numărul de capitole de cărți publicate la edituri internaţionale, denumit în
continuare capitole internaționale;
d) numărul de brevete înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci,
denumit în continuare brevete OSIM;
e) numărul de brevete internaționale, denumit în continuare brevete internaționale;
f) numărul de brevete triadice, denumit în continuare brevete triadice;

11

g) numărul de publicații în lucrări ale conferințelor indexate ISI Proceedings,
denumit în continuare ISI Proceedings;
h) numărul de cărți publicate la edituri recunoscute CNCSIS, denumit în continuare
cărți CNCSIS;
i) numărul de capitole de cărți publicate la edituri recunoscute CNCSIS, denumit în
continuare capitole CNCSIS;
j) numărul de publicații indexate în baze de date internaționale recunoscute, denumit
în continuare publicații BDI;
k) numărul de publicații în reviste de specialitate naţionale recunoscute CNCSIS de
categoria B, denumit în continuare publicații CNCSIS B;
l) numărul de publicații în reviste din domeniul Arts & Humanities indexate de ISI
Web of Knowledge, denumit în continuare publicații AH;
m) numărul de concerte/expoziții/evenimente realizate la nivel național, denumit în
continuare evenimente naționale;
n) numărul de concerte/expoziții/evenimente realizate la nivel internațional, denumit
în continuare evenimente internaționale.
•

Se calculează următoarele variabile:

1. Cercetare personal de bază
2. Cercetare personal asociat
Pentru calcularea variabilelor cercetare personal de bază și cercetare personal asociat
ca sume ponderate se utilizează următoarele ponderi:
Pentru domenii care aparțin panelurilor P1 – Matematică și științe ale naturii și P3 –
Științe biomedicale din cadrul CNATDCU:
Numele variabilei

Pondere

SRI

1

Brevete OSIM

0,5

Brevete internaționale

5

Brevete triadice

15

Pentru domenii care aparțin panelului P2 - Științe inginerești din cadrul CNATDCU:
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Numele variabilei

Pondere

SRI

1

ISI Proceedings

0,05

Brevete OSIM

0,5

Brevete internaționale

5

Brevete triadice

15

Pentru domeniile Contabilitate şi Management care aparțin panelului P4 - Științe
sociale din cadrul CNATDCU:
Numele variabilei

Pondere

SRI

1

ISI Proceedings

0,01

Cărți internaționale

2

Capitole internaționale

0,4

Cărți CNCSIS

0,02

Capitole CNCSIS

0,004

Publicații BDI

0,01

Publicații CNCSIS B

0,01

Brevete OSIM

0,5

Brevete internaționale

5

Brevete triadice

15

Pentru domenii care aparțin panelului P5 – Arte și științe umaniste din cadrul
CNATDCU, cu excepția domeniilor Arhitectură și urbanism, Arte vizuale, Artele
spectacolului, Muzică:
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Numele variabilei

Pondere

SRI

1

ISI Proceedings

0,01

Publicații AH

1

Cărți internaționale

5

Capitole internaționale

1

Cărți CNCSIS

0,25

Capitole CNCSIS

0,05

Publicații BDI

0,01

Publicații CNCSIS B

0,01

Pentru domeniile Arhitectură și urbanism, Arte vizuale, Artele spectacolului, Muzică
care aparțin panelului P5 – Arte și științe umaniste din cadrul CNATDCU:

•

Numele variabilei

Pondere

SRI

1

ISI Proceedings

0,01

Publicații AH

1

Cărți internaționale

5

Capitole internaționale

1

Cărți CNCSIS

0,25

Capitole CNCSIS

0,05

Publicații BDI

0,01

Publicații CNCSIS B

0,01

Evenimente naționale

0,1

Evenimente internaționale

1

Se calculează următorii indicatori de performanță

1. rezultat cercetare = 0,75 x cercetare personal de bază + 0,25 x (cercetare personal de
bază + cercetare personal asociat)
2. rezultat cercetare intensiv = 0,75 x cercetare personal de bază / personal de bază +
0,25 x (cercetare personal de bază + cercetare personal asociat) / (personal de bază +
personal asociat)
3. rezultat cercetare intensiv-extensiv = rezultat cercetare x rezultat cercetare
intensiv
(ii). Asigurarea resurselor necesare activității de cercetare științifică
•

Indicatorul Asigurarea resurselor necesare activității de cercetare științifică,
denumit în continuare finanțare cercetare, se calculează ca sumă ponderată a
diverselor tipuri de finanțări, acumulate într-o perioadă de 5 ani.
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•

Se utilizează următoarele variabile și ponderi corespunzătoare fiecărei
variabile:
Variabilă*

Pondere

Fonduri provenind din fonduri structurale

1

Fonduri provenind de la instituții private din țară

2

Fonduri provenind din Programul Cadru al UE

4

Fonduri provenind din alte programe ale UE gestionate de instituții din străinătate

4

Fonduri provenind din alte programe finanțate din fonduri publice din străinătate

4

Fonduri provenind din proiecte finanțate din fonduri private din străinătate

8

*Pentru fiecare categorie, finanțările obținute ca beneficiar principal sau ca patener se adună.

•

Se calculează următorii indicatori de performanță:

1. finanțare cercetare = suma ponderată a variabilelor descrise
2. finanțare cercetare intensiv = finanțare cercetare / (personal de bază + personal
asociat)
3. finanțare cercetare intensiv-extensiv = finanțare cercetare x finanțare
cercetare intensiv
Indicatori globali

1.2.
•

Se calculează următorii indicatori globali:

1. Cercetarea științifică intensiv global = 0,9 x rezultat cercetare intensiv
normalizat + 0,1 x finanțare cercetare intensiv normalizat
2. Cercetarea științifică intensiv-extensiv global = 0,9 x rezultat cercetare
intensiv-extensiv normalizat + 0,1 x finanțare cercetare intensiv-extensiv
normalizat
2. Predarea-învățarea
2.1.

Variabile, ponderi și indicatori de performanță
•

Se utilizează următoarele variabile și ponderi corespunzătoare fiecărei
variabile pentru calculul indicatorilor intensivi și intensivi-extensivi ca sume
ponderate:
Indicator extensiv
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Variabila

la

care

se

împarte

indicatorul

Pondere

extensiv
Personal

de

bază

(2009-

Personal total universitate (2009-2010)

0,05

Personal total (de bază și

Numărul de studenți echivalenți înmatriculați în

0,35

asociat) (2009-2010)

primul an de studiu (2009-2010)

2010)

Studenți

înmatriculați

în

anul I de studiu la forma cu

Numărul total de studenți înmatriculați în

0,15

primul an de studii (5 ani, an pe an)

frecvență
Candidaţi înscriși la studii

Locuri scoase la concurs pentru studii de licență

universitare de licență și

și master (2009-2010, program pe program)

0,05

masterat (2009-2010)
Numărul absolvenților care

Absolvenți cu diplomă (5 ani, program pe

s-au angajat în primele 12

program, an pe an)

0,10

luni de la absolvire
Numărul

programelor

organizate cu universități

Numărul total de programe de studii din cadrul

0,05

domeniului de ierarhizare (5 ani, an pe an)

din străinătate
Numărul

de

programe

organizate în limbi străine
Cadre

didactice

şi

Numărul total de programe de studii din cadrul

0,05

domeniului de ierarhizare (5 ani, an pe an)
de

cercetare din străinătate

Numărul total de cadre didactice şi de cercetare

0,10

în cadrul domeniului de ierarhizare (5 ani, an pe
an)

Cadre

de

Numărul total de cadre didactice şi de cercetare

cercetare care deţin diplome

didactice

şi

în cadrul domeniului de ierarhizare (5 ani, an pe

de licenţă, master sau doctor

an)

0,10

eliberate de universităţi din
străinătate

•

În cazul special al domeniilor de ierarhizare Medicină, Medicină dentară și
Farmacie, având în vedere relevanța unor evaluări naționale specifice,
ponderile din tabelul de mai sus se înjumătățesc și se adaugă următorii
indicatori:
Indicator extensiv

Variabila la care se împarte indicatorul

Pondere

extensiv
Numărul de absolvenți care

Numărul absolvenților studiilor universitare de

promovează

licență cu diplomă din anul absolvirii (5 ani, an

examenul

de

rezidențiat

pe an)

Suma punctajului obținut de

Numărul absolvenților studiilor universitare de

absolvenți la rezidențiat

licență cu diplomă din anul absolvirii (5 ani, an
pe an)
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0,20

0,30

2.2.

Indicatori globali
•

Se calculează următorii indicatori globali ca sumă ponderată a indicatorilor
intensivi normalizați și intensivi-extensivi normalizați:

1. Predarea-învățarea intensiv global
2. Predarea-învățarea intensiv-extensiv global

3. Relațiile universității cu mediul extern
3.1.

Variabile, ponderi și indicatori de performanță
•

Indicatorii pentru criteriul Relațiile universității cu mediul extern se
ponderează cu două tipuri de ponderi: un set de ponderi globale care se aplică
unor grupe de indicatori și un set de ponderi individuale care se aplică unor
indicatori individuali. Ponderea finală rezultă prin multiplicarea celor două
ponderi, câte una din fiecare set.

•

Se utilizează următoarele variabile și ponderi corespunzătoare fiecărei
variabile pentru calculul indicatorilor intensivi și intensivi-extensivi ca sume
ponderate:

Pondere globală (în funcție de panelul

Pondere

CNATDCU)

individuală

1

2

3

4*

5

0,60

0,60

0,60

0,20

0,10

0,20

0,20

Indicator extensiv

Variabila la care se împarte
indicatorul extensiv

Venituri din prestări de servicii și

Număr

furnizare de produse

echivalenți (5 ani, cumulați)

Număr

de

spin-offs

&

start-ups

deținute de universitate
0,25

Număr

de

de

absolvenți

absolvenți

echivalenți (5 ani, cumulați)

Dividende provenite de la spin-offs

Număr

de

absolvenți

echivalenți (5 ani, cumulați)
0,15

Acorduri/parteneriate

cu

sectorul

socio-economic
0,05

Număr

de

absolvenți

echivalenți (5 ani, cumulați)

Popularizarea știinţei

- număr de

Număr

participanți

la

workshopuri,

echivalenți (5 ani, cumulați)

conferințe,

expoziții,

cafenele

de

absolvenți

de

știință organizate de universitate
0,01

Conferințe de presă

Număr

de

absolvenți

echivalenți (5 ani, cumulați)
0,04
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Apariții în presa locală

Număr

de

absolvenți

echivalenți (5 ani, cumulați)
0,10

Apariții în presa centrală

Număr

de

absolvenți

echivalenți (5 ani, cumulați)
0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,25

Studenți din medii socio-economice

Număr

dezavantajate

înmatriculați în primul an de
studiu

de
(5

studenți

ani, an

pe an,

program pe program)
0,15

Studenți maturi

Număr

de

studenți

înmatriculați în primul an de
studiu

(5

ani, an

pe an,

program pe program)
0,25

Studenți cu dizabilități

Număr

de

studenți

înmatriculați în primul an de
studiu

(5

ani, an

pe an,

program pe program)
0,15

Programe de formare profesională

Număr

de

absolvenți

echivalenți (5 ani, cumulați)
0,20

0,05

0,05

0,05

0,45

0,55

0,30

0,30

0,40

Absolvenți ai programelor de formare

Număr

profesională

echivalenți (5 ani, cumulați)

de

de

absolvenți

Număr de evenimente cultural /

Număr

artistice

echivalenți (5 ani, cumulați)
de

absolvenți

Număr de participanți la evenimente

Număr

cultural / artistice

echivalenți (5 ani, cumulați)

Activități civice

Număr

de

absolvenți

absolvenți

echivalenți (5 ani, cumulați)
0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,20

Școli de vară

Număr

de

absolvenți

echivalenți (5 ani, cumulați)
0,10

Mobilități

studențești,

outgoing,

internaționale

Număr

de

studenți

înmatriculați în primul an de
studiu

(5

ani, an

pe an,

program pe program)
0,10

Mobilități

studențești,

incoming,

internaționale

Număr

de

studenți

înmatriculați în primul an de
studiu

(5

ani, an

pe an,

program pe program)
0,20

Studenți internaționali

Număr

de

studenți

înmatriculați în primul an de
studiu

(5

ani, an

pe an,

program on program)
0,10

Mobilități
România

studențești,

outgoing,

Număr

de

studiu

(5

ani, an

program pe program)

18

studenți

înmatriculați în primul an de
pe an,

0,10

Mobilități

studențești,

incoming,

România

Număr

de

studenți

înmatriculați în primul an de
studiu

(5

ani, an

pe an,

program pe program)
0,15

0,05

Mobilități ale personalului de predare

Personal universitate (5 ani, an

și cercetare, incoming

pe an)

Mobilități ale personalului de predare

Personal universitate (5 ani, an

și cercetare

pe an)

*Pentru domeniile Contabilitate și Management

3.2.

Indicatori globali
•

Se calculează următorii indicatori globali ca sumă ponderată a indicatorilor
intensivi normalizați și intensivi-extensivi normalizați:

1. Relațiile universității cu mediul extern intensiv global
2. Relațiile universității cu mediul extern intensiv-extensiv global
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Anexa nr. 1E la OMECTS 5212/26.08.2011

Variabilele, ponderile corespunzătoare fiecărei variabile și formulele de calcul
utilizate pentru generarea indicatorilor de performanță utilizați în calculul
indicatorilor globali și indicatorilor globali normalizați corespunzători criteriilor
cercetarea științifică, predarea-învățarea și relațiile universității cu mediul extern
pentru domenii care aparțin panelurilor P4 – Științe sociale din cadrul CNATDCU,
cu excepţia domeniilor Contabilitate şi Management

•

Pentru criteriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-d) din anexa nr. 1, variabilele
utilizate sunt corespunzătoare anilor 2006-2010;

•

Toate variabilele se înmulțesc cu indicatorul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c)
din anexa nr. 1 și se normalizează în interiorul domeniului;

•

Pentru criteriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) din anexa nr. 1 (cercetarea
științifică, predarea-învățarea și relațiile universității cu mediul extern), toate
variabilele se înmulțesc cu un coeficient care are următoarele valori:
-

0,00 dacă personalul de bază/titular din programul de studii este mai mic
de 5;

-

0,90 dacă personalul de predare de bază/titular are valoarea 5 sau 6;

-

1,00 dacă personalul de predare de bază/titular are valoarea mai mare sau
egală cu 7.

1.
1.1.

Cercetarea științifică
Variabile, ponderi și indicatori de performanță
(i)
Rezultatele din activitatea de cercetare științifică
• Indicatorul Rezultatele din activitatea de cercetare științifică, denumit în
continuare rezultat cercetare, se calculează conform următoarei metodologii
de calcul, separat pentru personalul de predare și cercetare științifică de
bază/titular în universitate (personal de bază) și pentru personalul de predare și
cercetare științifică asociat, care deține relații contractuale pe perioadă
determinată cu universitatea (personal asociat).
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•

Se utilizează următoarele variabile prin însumarea datelor corespunzătoare
anilor 2006-2010, separat pentru personalul de bază și pentru personalul
asociat.

a) scorul relativ de influență al articolelor științifice, denumit în continuare SRI;
b) numărul de publicații în reviste indexate de ISI Web of Knowledge cu factor de
impact calculat, denumit în continuare publicații ISI cu factor de impact;
c) numărul de publicații în reviste indexate de ISI Web of Knowledge fără factor de
impact calculat, denumit în continuare publicații ISI fără factor de impact;
d) numărul de publicații în reviste indexate în baze de date internaționale
recunoscute, denumit în continuare publicații BDI;
e) numărul de publicații în reviste recunoscute CNCSIS de categoria B, denumit în
continuare publicații CNCSIS B;
f) numărul de publicații în lucrări ale conferințelor ISI, denumit în continuare ISI
Proceedings;
g) numărul de cărți publicate la edituri internaţionale, denumit în continuare cărți
internaționale;
h) numărul de cărți publicate la edituri recunoscute CNCSIS, denumit în continuare
cărți CNCSIS;
i) numărul de capitole de cărți publicate la edituri internaţionale, denumit în
continuare capitole internaționale;
j) numărul de capitole de cărți publicate la edituri recunoscute CNCSIS, denumit în
continuare capitole CNCSIS;
k) numărul de concerte/expoziții/evenimente realizate la nivel național, denumit în
continuare evenimente naționale;
l) numărul de concerte/expoziții/evenimente realizate la nivel internațional, denumit
în continuare evenimente internaționale;
m) numărul de brevete, produse inovative, software, proiecte de politici publice,
denumit în continuare inovații.
•

Pentru calcularea indicatorilor de performanță se utilizează următoarele
ponderi corespunzătoare fiecărei variabile:

Pentru toate domeniile panelului P4 – Științe sociale din cadrul CNATDCU, cu
excepția domeniilor Educație fizică și sport, Contabilitate și Management:

21

Numele variabilei

Pondere

SRI

0,21

Publicații ISI cu factor de impact

0,17

Publicații ISI fără factor de impact

0,06

Publicații BDI

0,06

Publicații CNCSIS B

0,04

ISI Proceedings

0,01

Cărți internaționale

0,20

Cărți CNCSIS

0,15

Capitole internaționale

0,05

Capitole CNCSIS

0,03

Inovații

0,02

Pentru domeniul Educație fizică și sport:

•

Numele variabilei

Pondere

SRI

0,05

Publicații ISI cu factor de impact

0,05

Publicații ISI fără factor de impact

0,03

Publicații BDI

0,03

Publicații CNCSIS B

0,02

ISI Proceedings

0,02

Cărți internaționale

0,15

Cărți CNCSIS

0,10

Capitole internaționale

0,03

Capitole CNCSIS

0,02

Evenimente naționale

0,25

Evenimente internaționale

0,25

Se calculează următorii indicatori de performanță:

1. rezultat cercetare intensiv personal de bază
2. rezultat cercetare intensiv personal de bază normalizat
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3. rezultat cercetare intensiv personal asociat
4. rezultat cercetare intensiv personal asociat normalizat

(ii). Asigurarea resurselor necesare activității de cercetare științifică
•

Indicatorul Asigurarea resurselor necesare activității de cercetare științifică,
denumit în continuare finanțare cercetare, se calculează conform următoarei
metodologii de calcul.

•

Se utilizează următoarele variabile prin însumarea datelor corespunzătoare
anilor 2006-2010, separat pentru personalul de bază și pentru personalul
asociat.
Variabilă

Pondere

Numărul de granturi obținute de la organisme românești. Se acordă 1 punct pentru

0,15

granturile obținute ca partener principal și 0,5 puncte pentru granturile obținute ca
membru al consorțiului.
Numărul de granturi internaționale. Se acordă 1 punct pentru granturile obținute ca

0,30

partener principal și 0,5 puncte pentru granturile obținute ca membru al consorțiului.

•

Valoarea granturilor obținute din surse românești

0,15

Valoarea granturilor obținute din surse internaționale

0,30

Valoarea altor proiecte de cercetare aplicată

0,10

Pentru programele de studii care au un număr mediu de personal de bază și
personal asociat pe an mai mic decât 7, se consideră că numărul mediu de
personal de bază și personal asociat pe an este egal cu 7.

•

Se calculează următorii indicatori de performanță:

1. finanțare cercetare intensiv
2. finanțare cercetare intensiv normalizat

(iii). Recunoaștere internațională
•

Se utilizează următoarele variabile și ponderi corespunzătoare fiecărei
variabile pentru calcularea indicatorul recunoaștere internațională intensiv
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ca sumă ponderată și a indicatorului recunoaștere internațională intensiv
normalizat:
Variabilă

Pondere

Numărul de persoane în comitete editoriale jurnale Thomson Reuters Web of

0,70

Knowledge (fost ISI)
Numărul de persoane în comitete de organizare a conferințelor Thomson Reuters

0,30

Web of Knowledge (fost ISI)

(iv). Programe doctorale
1. Se utilizează următoarele variabile și ponderi corespunzătoare fiecărei
variabile pentru calcularea indicatorul programe doctorale intensiv ca sumă
ponderată și a indicatorului programe doctorale intensiv normalizat:
Variabilă

Pondere

Numărul de absolvenți de doctorat în ultimii trei ani (2008 – 2010) raportat la

0,50

personalul titular și asociat în ultimii trei ani
Numărul de absolvenți de doctorat în ultimul an (2010) raportat la total absolvenți în

0,50

ultimul an

1.2.

Indicatori globali
•

Se calculează următorii indicatori globali:

1. Cercetarea științifică intensiv global = 0,50 x rezultat cercetare intensiv personal
de bază normalizat + 0,25 x rezultat cercetare intensiv personal asociat normalizat +
0,10 x finanțare cercetare intensiv normalizat + 0,02 x recunoaștere internațională
intensiv normalizat + 0,13 x programe doctorale intensiv normalizat.
2. Cercetarea științifică intensiv global normalizat.
2. Predarea-învățarea
2.1.

Variabile, ponderi și indicatori de performanță
•

Se utilizează următoarele variabile și ponderi corespunzătoare fiecărei
variabile pentru calculul indicatorilor intensivi ca sume ponderate și a
indicatorilor intensivi normalizați:
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Indicator extensiv

Variabila la care se împarte indicatorul extensiv

Pondere

Personal de bază în ultimul an (2010)

Personal total în ultimul an (2010)

0,10

Personal total (de bază și asociat) în ultimul an (2010) Numărul de studenți înmatriculați în primul an de 0,30
studii la nivel licență în ultimul an (2010)
Studenți înmatriculați în anul I de studiu la la licență, Numărul total de studenți înmatriculați în primul 0,10
forma de zi în ultimii trei ani (2008 - 2010)

an de studii la nivel licență, toate formele de studii,
în ultimii trei ani (2008 - 2010)

Candidați înscriși la examenul de admitere la Locuri scoase la concursul de admitere (buget și 0,35
facultate în ultimul an (2010)

taxă) în ultimul an (2010)

Numărul de studenți înscriși la anul I de studiu la Numărul total de absolvenți de licență cu diplomă 0,10
master în ultimul an (2010)

în ultimul an (2010)

Numărul de studenți înscriși la anul I de studiu la Numărul total de absolvenți de master cu diplomă 0,05
doctorat în ultimul an (2010)

2.2.

în ultimul an (2010)

Indicatori globali
•

Se calculează următorii indicatori globali:

1. Predare-învățare intensiv global
2. Predare-învățare intensiv global normalizat

3. Relațiile cu mediul extern
3.1.

Variabile, ponderi și indicatori de performanță
•

Se utilizează următoarele variabile și ponderi corespunzătoare fiecărei
variabile pentru calculul indicatorilor intensivi ca sume ponderate și a
indicatorilor intensivi normalizați:

Indicator extensiv

Variabila

la

care

se

împarte

indicatorul

extensiv

Pondere

Pondere

individuală

globală

Indicator relația cu domeniul economic:
Venituri obținute din servicii și produse

0,20
Personal total în ultimii trei ani (2008 - 2010)

0,55

Personal total în ultimii cinci ani (2006 - 2010)

0,45

inovative în ultimii trei ani (2008 - 2010)
Numărul de parteneriate cu sectorul de
afaceri,

nonprofit

și

organizațiile

publice în ultimii cinci ani (2006 - 2010)
Indicator relația cu domeniul social
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0,05

Numărul de studenți (licență și master)

Numărul de studenți (licență și master), forma

proveniți din medii dezavantajate în

de zi, înmatriculați în primul an de studii în

ultimii trei ani (2008 - 2010)

ultimii trei ani (2008 - 2010)

Numărul de studenți maturi (licență și

Numărul de studenți (licență și master), forma

master) în ultimii trei ani (2008 - 2010)

de zi, înmatriculați în primul an de studii în

0,35

0,30

ultimii trei ani (2008 - 2010)
Numărul de studenți cu disabilități

Numărul de studenți (licență și master), forma

(licență și master) în ultimii trei ani

de zi, înmatriculați în primul an de studii în

(2008 - 2010)

ultimii trei ani (2008 - 2010)

0,35

Indicator dezvoltarea comunității

0,45

Numărul de programe de formare

Numărul mediu de titulari și asociați pe an în

profesională în ultimii cinci ani (2006 -

ultimii cinci ani (2006 - 2010)

0,30

2010)
Numărul de conferințe, manifestații,

Personal total în ultimul an (2010)

0,35

Personal total în ultimul an (2010)

0,35

activități de voluntariat și activități de
dezvoltare comunitară în ultimul an
(2010)
Numărul de evenimente culturale sau
artistice în ultimul an (2010)
Indicator internaționalizare

0,3

Număr de programe internaționale în

Numărul total de programe în ultimii cinci ani

ultimii cinci ani (2006 - 2010)

(2006 - 2010)

Număr de programe în limbi străine în

Numărul total de programe în ultimii cinci ani

ultimii cinci ani (2006 - 2010)

(2006 - 2010)

Mobilități

outgoing,

Numărul de studenți (licență și master), forma

internaționale în ultimii trei ani (2008 -

de zi, înmatriculați în primul an de studii în

2010)

ultimii trei ani (2008 - 2010)

Mobilități

studențești,

incoming,

Numărul de studenți (licență și master), forma

internaționale în ultimii trei ani (2008 -

de zi, înmatriculați în primul an de studii în

2010)

ultimii trei ani (2008 - 2010)

Mobilități

studențești,

outgoing,

Numărul de studenți (licență și master), forma

România în ultimii trei ani (2008 - 2010)

studențești,

de zi, înmatriculați în primul an de studii în

0,24

0,16

0,09

0,09

0,06

ultimii trei ani (2008 - 2010)
Mobilități

studențești,

incoming,

România în ultimii trei ani (2008 - 2010)

Numărul de studenți (licență și master), forma

0,06

de zi, înmatriculați în primul an de studii în
ultimii trei ani (2008 - 2010)

Numărul de școli de vară la care au

Personal total în ultimii cinci ani (2006 - 2010)

0,09

Personal total în ultimii cinci ani (2006 - 2010)

0,12

Personal total în ultimii cinci ani (2006 - 2010)

0,09

participat membri ai personalului în
ultimii cinci ani (2006 - 2010)
Mobilități ale personalului de predare și
cercetare, incoming, în ultimii cinci ani
(2006 - 2010)
Mobilități ale personalului de predare și
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cercetare, outgoing, în ultimii cinci ani
(2006 - 2010)

3.2.

Indicatori globali
•

Se calculează următorii indicatori globali ca sumă ponderată a indicatorilor
intensivi normalizați:

1. Relațiile cu mediul extern intensiv global
2. Relațiile cu mediul extern intensiv global normalizat
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Anexa nr. 1F la OMECTS 5212/26.08.2011
Variabilele, ponderile corespunzătoare fiecărei variabile și formulele de calcul
utilizate pentru generarea indicatorilor de performanță utilizați în calculul
indicatorilor globali și indicatorilor globali normalizați corespunzători
criteriului capacitatea instituțională

1.1.
•

Variabile, ponderi și indicatori de performanță
Indicatorii pentru criteriul Capacitatea instituțională se ponderează cu două
tipuri de ponderi: un set de ponderi globale care se aplică unor grupe de
indicatori și un set de ponderi individuale care se aplică unor indicatori
individuali. Ponderea finală rezultă prin multiplicarea celor două ponderi,
câte una din fiecare set.

•

Indicatorul Bază sportivă se calculează ca suprafața terenurilor de sport plus
de 2 ori suprafața sălilor de sport plus de 4 ori suprafața bazinelor de înot.

•

Se utilizează următoarele variabile și ponderi corespunzătoare fiecărei
variabile pentru calculul indicatorilor intensivi și intensivi-extensivi ca sume
ponderate pentru fiecare universitate:

Pondere

Pondere

globală

individuală

Indicatorul extensiv

0,34

0,20

Venituri din sponsorizări

0,60

Venituri totale

Variabila la care se împarte pentru a
genera indicatorul intensiv
Venituri totale (5 ani, an pe an)
Număr

de

studenți

echivalenți

înmatriculați (5 ani, an pe an)
0,20

Venituri din alte surse decât contractul

Venituri totale (5 ani, an pe an)

instituțional cu MECTS
0,11

0,35

Itemi ce compun biblioteca universităţii

Număr de programe de studii (20092010)

0,30

Cheltuieli pentru achiziţia de materiale
știinţifice/bibliografice

Venituri totale (5 ani, an pe an)

0,35

Trafic de date

Număr

de

studenți

echivalenți

înmatriculați (2009-2010)
0,11

0,25

Numărul de locuri în cantina / cantinele

Număr de studenți înmatriculați la zi

universității

(2009-2010)

0,25

Cămine

Cereri de cămin (5 ani, an pe an)

0,25

Personal activităţi de secretariat

Număr

de

studenți

înmatriculați (2009-2010)
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echivalenți

0,25

Personal servicii medicale

Număr de studenți înmatriculați la zi
(2009-2010)

0,11

0,20

Săli pentru predare și cercetare

Număr de studenți înmatriculați la zi
(2009-2010)

0,25

Săli dotate cu videoproiector

Număr de săli (2009-2010)

0,05

Bază sportivă

Număr de studenți înmatriculați la zi
(2009-2010)

Numărul total al calculatoarelor (PC) aflate
în mod regulat la dispoziția studenților

Număr de studenți înmatriculați la zi

0,10

Birouri cadre didactice și de cercetare
(suprafața totală)

Total personal (2009-2010)

0,35

Personal de cercetare

Total personal (5 ani, an pe an)

0,20

Cheltuieli pentru dotarea cu aparatură și
echipamente

Venituri totale (5 ani, an pe an)

0,35

Cheltuieli proprii pentru activităţi de
cercetare

Venituri totale (5 ani, an pe an)

0,11

1

Cadre didactice și de cercetare tinere

Întreg personal (5 ani, an pe an)

0,11

0,15

Cheltuieli cu mobilitatea personalului

Venituri totale (5 ani, an pe an)

0,15

Cheltuieli cu mobilitatea studenților

Venituri totale (5 ani, an pe an)

0,15

Personal pentru orientarea în carieră

0,50

0,11

(2009-2010)

Număr de studenți înmatriculați

(5

ani, an pe an)
0,20

0,30

1.2.
•

Personal pentru asistența studenţilor cu

Număr de studenți înmatriculați

dizabilități

ani, an pe an)

Cheltuieli de formare profesională continuă

Venituri totale (5 ani, an pe an)

Indicatori globali
Se calculează următorii indicatori globali ca sumă ponderată a indicatorilor
intensivi și intensivi-extensivi normalizați:

1. Capacitatea instituțională intensiv global
2. Capacitatea instituțională intensiv-extensiv global
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