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Conferința finală de comunicare a rezultatelor proiectului
Joi, 10 noiembrie 2011, va avea loc Conferința finală de comunicare a rezultatelor proiectului
strategic „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării din universităţi şi
creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”, proiect desfăşurat pe o perioadă de trei ani
(decembrie 2008 – noiembrie 2011). Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române,
începând cu ora 10.00.
Cu aceasta ocazie vor fi anunțate rezultatele Exercițiului Național de Evaluare a Calității
Cercetării (ENEC). Parte importantă a acestui proiect, ENEC s-a desfășurat în perioada mai –
septembrie 2011 prin intermediul Sistemului Informatic de Suport al Evaluării Cercetării
(SISEC). Acesta permite evidențierea performanțelor în domeniul cercetării științifice din
universitățile românești și clasificarea acestora pe 42 de domenii ale științei, conform metodologiei
elaborate în cadrul proiectului.
„O evaluare coerentă a cercetării ştiinţifice din universităţi presupune luarea în consideraţie a
diversităţii disciplinelor şi ariilor de cercetare, producţia ştiinţifică, profilul universităţilor şi, nu în ultimul
rând, definirea scopului şi a utilizatorilor rezultatelor evaluării. Asta am încercat prin ENEC și credem,
că într-o mare măsură, am și reușit. Rezultatele ENEC materializate în ierarhizarea domeniilor
ştiintifice din universităţi facilitează identificarea clusterelor cognitive performante, permite elaborarea
programelor strategice pentru susţinerea excelenţei în cercetarea ştiinţifică şi desigur elaborarea unor
politici pentru finanţarea bazată pe calitate şi performanţe.
Apreciem că în urma derulării acestui proces de evaluare, identificarea grupurilor de excelenţă pe
domenii permite analiza şi proiectarea unui program special care să susţină Excelenţa în
universităţile româneşti. În acest sens considerăm că este importantă continuarea demersurilor
iniţiate în proiect pentru lansarea şi susţinerea programului Universităţi de Excelenţă şi a centrelor de
excelenţă în vederea creşterii competitivităţii şi vizibilității sistemului românesc de învăţământ
superior.” declară prof.dr.ing. Ioan Dumitrache, manager al proiectului.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Proiectul „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării şi creşterea vizibilităţii prin publicare
ştiinţifică” este unul dintre cele șase proiecte strategice pentru învăţământul superior coordonate de
U.E.F.I.S.C.D.I. şi finanţate prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane care işi propun să susţină transformările structurale în domeniul învăţământului superior şi
cercetării universitare şi să dezvolte opţiunile strategice din acest domeniu.
Misiunea U.E.F.I.S.C.D.I. este de a gestiona resursele financiare necesare în vederea susţinerii dezvoltării
învăţământului superior, a cercetării ştiinţifice universitare, dezvoltării și inovării. Pentru aceasta, organizaţia
urmăreşte atragerea de noi surse financiare şi orientarea activităţilor sale spre un management de calitate al
finanţării învăţământului superior, al cercetării ştiinţifice, dezvoltării și inovării.
Activitatea proiectului „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării şi creşterea vizibilităţii prin
publicare ştiinţifică” a urmărit crearea cadrului naţional de evaluare internaţională a calităţii în cercetare, de
structurare a unui program de excelenţă în universităţile româneşti şi de dezvoltare a capacităţii de publicare
ştiinţifică.
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