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Proiect strategic co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

5+1 Proiecte Strategice implementate de UEFISCDI:
• Calitate și Leadership pentru Învățământul Superior Românesc
• Doctoratul în Școli de Excelență
• Studii Doctorale în România
• Îmbunătățirea Managementului Universitar
• Registrul Matricol Unic
• Absolvenții și Piața Muncii
Beneficiarii proiectelor:
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – MECTS
Consiliile consultative ale MECTS
Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior – CNFIS
Consiliul Național al Cercetării Științifice - CNCS
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI
UNIVERSITĂȚI - STUDENȚI - SOCIETATE

Obiectivele principale ale proiectelor strategice
• reformarea învățământului superior și a cercetării
științifice universitare
• corelarea ofertei educaționale cu piața muncii
• fundamentarea și dezvoltarea unor politici publice
sustenabile pentru învățământul superior
• crearea unui spațiu de dialog referitor la domeniul
învățământului superior românesc, al cercetării și al
educației

Calitate și Leadership pentru Învățământul Superior
Românesc
• Obiectiv principal: construcția unei viziuni pe termen
lung (orizont 2025) asupra învățământului superior
românesc, asumată de către actorii-cheie din sistem și
din economie, care să fundamenteze politicile la
nivelul sistemului universitar și să reprezinte totodată un
reper pentru poziționarea strategică a universităților
• Rezultate: documente de viziune și de interes strategic
pentru societatea românească – “Universitățile în 2025”
și “Strategia Învățământului Superior 2009-2013”

Doctoratul în Școli de Excelență.
Evaluarea calității cercetării în universități și
creșterea vizibilității prin publicare științifică
• Obiectiv general: elaborarea, testarea și implementarea
unei metodologii care să asigure evaluarea internațională a
calității cercetării în universități, susținerea școlilor de
excelență, precum și creșterea capacității de publicare
științifică la nivel instituțional și individual, cu impact asupra
calității programelor doctorale.
• Rezultate:
– crearea cadrului național de evaluare a calității în
cercetarea națională
– structurarea unui program de excelență în universitățile
românești
– dezvoltarea capacității de publicare și autorat științific

Studii doctorale în România.
Organizarea Şcolii Doctorale
• Obiectiv: promovarea unei abordări strategice unitare de
reformă a sistemului de studii doctorale, pentru a asigura o
contribuţie reală a programelor doctorale şi postdoctorale la
formarea unor cercetători cu performanţă recunoscută la nivel
național şi internaţional
• Rezultate:
– restructurarea şi consolidarea sistemului național de studii
doctorale, în vederea identificării şi dezvoltării unei
infrastructuri instituționale adecvate susținerii
– îmbunătățirea implementării ciclului trei Bologna, în
contextul corelării acestuia cu ciclul doi de studii
universitare de master

Îmbunătățirea Managementului Universitar
• Obiectiv: crearea premiselor unui „învățământ relevant și
receptiv la nevoile specifice ale economiei”, prin promovarea
unor tehnici, cunoștințe și instrumente moderne de
management al unei instituții de învățământ superior.
• Rezultat: îmbunătățirea managementului universitar prin
construcția și implementarea unui sistem viabil de formare
adecvată, actuală a reprezentanților universităților cu diferite
responsabilități decizionale, în vederea eficientizării
activităților de conducere a instituțiilor de învățământ superior.

Studiul național de monitorizare a inserției pe piața
muncii a absolvenților din învățământul superior.
Absolvenții și Piața Muncii
• Obiectiv:
consolidarea
rolului
universităților
în
evaluarea modului în care cunoștințele, competențele și
abilitățile dobândite sunt suficiente pentru a permite
absolvenților de învățământ superior să se angajeze pe piața
muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile
universitare și să învețe permanent
• Rezultat: instrumente de monitorizare a traseului socioprofesional al absolvenților de învățământ superior, pentru
implementarea acestora la nivel național și instituțional

Registrul Matricol Unic
Scopul principal:
• Crearea unui sistem informatic integrat, unic la nivel național, privind
participanții din sistemul de învățământ superior (SIS) din România

Obiective generale:
• Îmbunătățirea managementului administrativ în învățământul
superior din România
• Consolidarea rolului și creșterea competitivității universităților în
raport cu cerințele societății civile și ale pieței muncii
• Furnizarea suportului necesar în vederea fundamentării politicilor și
strategiilor publice în domeniu

Rezultat:
• Sistemul informatic Registrul Matricol Unic

Proiecte strategice pentru învățământul superior

Vă mulțumim:
• pentru colaborare și sprijin în implementarea
proiectelor strategice
• pentru utilizarea în viitor a rezultatelor
obținute prin implementarea proiectelor
strategice

