
 

 

 
Comunicat de presă  

22 octombrie 2009, Bucureşti 
 

CNCSIS, UEFISCSU, CNFIS dezbat la Academia de Studii Economice Bucuresti  

metodologia generala de evaluare a calitatii cercetarii in universitati 

 
 

 Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare 

(UEFISCSU), impreuna cu Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS) si 

Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior (CNFIS), prin proiectul “Doctoratul in Scoli de 

Excelenta – evaluarea calitatii cercetarii si cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica”, organizeaza, 

vineri, 23 octombrie a.c., la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Aula Magna, incepand cu ora 

10.00, dezbateri pe tema metodologiei de evaluare a calitatii cercetarii in universitati. 

 La dezbateri vor participa peste 200 de reprezentanti ai mediului universitar cu funcție decizională în 

sistemul de învățământ românesc, rectori și prorectori ai universităților românești, decani și prodecani ai 

facultăților din București şi din ţară, directori ai istitutelor de cercetare din Bucuresti si din tara, conducatori de 

doctorat. 

Discutiile se vor purta pe baza: 

 documentului “ Metodologia generala de evaluare a cercetarii stiintifice universitare” elaborat 

in cadrul proiectului “Doctoratul in Scoli de Excelenta – evaluarea calitatii cercetarii si cresterea 

vizibilitatii prin publicare știintifica”.  

Evaluarea cercetarii se realizeaza luand in considerare numarul de articole stiintifice publicate. Metodologia 

generală de evaluarea a calităţii cercetării stiințifice în universităţi propusa de proiectul “Doctoratul in Scoli de 

Excelenta – evaluarea calitatii cercetarii si cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica” urmareste evaluarea 

calitativa nationala si internationala a cercetarii stiintifice, pe domenii.  

In realizarea acestei metodologii au fost implicati cei trei experti din Republica Ceha, Turcia si Suedia, care vor lua 

cuvantul in cadrul acestei manifestari: Prof.dr. Karel Aim, Prof.dr. Cem Sarac, Prof.dr. Pär Omling.   

INFORMATII DE BACKGROUND 

  Proiectul „Doctoratul in Scoli de Excelenta – evaluarea calitatii cercetarii si cresterea vizibilitatii prin 

publicare stiintifica” este unul dintre cele cinci proiecte strategice pentru învatamantul superior derulate de 

CNCSIS., CNFIS si UEFISCSU si finantate prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane care isi propun sa sustina transformarile structurale in domeniul invatamantului 

superior si cercetarii universitare si sa dezvolte optiunile strategice din acest domeniu. 

Misiunea U.E.F.I.S.C.S.U. este de a gestiona resursele financiare necesare in vederea sustinerii 

dezvoltarii invatamantului superior si a cercetarii stiintifice universitare. Pentru aceasta, organizatia urmareste 



 

 

atragerea de noi surse financiare si orientarea activitatilor sale spre un management de calitate al finantarii 

invatamantului superior si al cercetarii stiintifice.  

Activitatea proiectului “Doctoratul in Scoli de Excelenta – evaluarea calitatii cercetarii si cresterea 

vizibilitatii prin publicare stiintifica” are ca scop crearea cadrului national de evaluare internationala a calitatii in 

cercetare, de structurare a unui program de excelenta in universitatile romanesti si de dezvoltare a capacitatii de 

publicare stiintifica. 

Pana in prezent, in cadrul proiectului “Doctoratul in Scoli de Excelenta – evaluarea calitatii cercetarii si 

cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica”, au avut loc workshop-uri, seminarii, focus-grupuri, in marile centre 

universitare din tara in vederea realizarii documentului “Metodologia generala de evaluare a calitatii cercetarii 

stiintifice in unvieristati”. In urma acestora au rezultat concluziile necesare stabilirii proceduri de evaluare a calitatii 

cercetarii stiintifice.  De asemenea,  pana in prezent fost organizate patru sesiuni de training in autorat stiintific de 

care au beneficiat peste 450 de tineri cercetatori. 

 

Pentru mai multe informatii vizitati site-urile: www.ecs-univ.ro  
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