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1. Cadrul general  de lucru  

 

Obiectivul general al proiectului Doctoratul în şcoli de excelenţă – evaluarea  

calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică – 

este acela de a elabora, testa şi implementa o metodologie care să asigure 

evaluarea interenaţională a calităţii cercetării în universităţi, susţinerea şcolilor de 

excelenţă, precum şi creşterea capacităţii de publicare ştiinţifică la nivel 

instituţional şi individual cu impact asupra calităţii programelor doctorale.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Dezvoltarea, testarea şi implementarea unei metodologii de evaluare 

internaţională, pe domenii, a calităţii cercetării ştiinţifice în universităţile 

româneşti  

2. Dezvoltarea şi testare cadrului metodologic pentru implementarea unui 

program de excelenţă în universităţile din România.  

3. Întărirea capacităţii editoriale a unui grup de 30 de publicaţii româneşti 

pentru a intra în fluxul principal  de cunoaştere prin indexarea în baze 

de date scientometrice.  

4. Dezvoltarea capacităţii de autorat ştiinţific a peste 1000 tineri 

cercetători doctoranzi, pentru a publica în reviste ştiinţifice din fluxul 

principal de cunoaştere.  

 

Pachetul  de lucru 3 (WP 3) – Doctorate în universităţi de excelenţă va urmări 

realizarea obiectivului specific 2 prin dezvoltarea metodologiei de aplicare a unui 

program de susţinere a excelenţei în cercetarea universitară din România.  

 

Prezentul document, Termenii de referinţă pentru panelul internaţional WP 3 

este corelat cu  R 1.3, Termenii de referinţă şi cadru metodologic  pentru lucrul cu 
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experţi străini,  elaborat de către WP 1 – Management în cadrul proiectului, iar 

termenii prezentului document vor fi utilizaţi coroborat cu cei ai R 1.3  

 

2. Rolul experţilor străini 

 

Utilizarea experienţei internaţionale a programelor de excelenţă este un 

element cheie şi în realizarea obiectivelor specifice WP 3,  rolul experţilor 

internaţionali, a schimbului de bune practici şi a expertizei internaţionale fiind 

esenţială.  Deşi nu este la primul program care vizează susţinerea cercetării de 

vârf, programul de excelenţă în universităţi este primul de o asemenea anvergură 

şi la un asemenea nivel elaborat în România.  În acest sens, schimbul de 

experienţă cu experţi care au fost implicaţi în elaborarea şi implementarea unor 

programe de excelenţă în alte ţări (cum ar fi Exzellenz Initiative în Germania, 

programul 211 din China, etc) este o componentă care  vizează asigurarea 

calităţii livrabilelor WP 3.  

 

Există dezbateri actuale  la nivel internaţional vizavi de definirea excelenţei la 

nivelul instituţiilor universitare în general şi la nivelul cercetării în special, precum 

şi a definirii şi modalităţii de măsurare a unor indicatori relevanţi.  De asemenea, 

evoluţia programelor de excelenţă complexe implementate la nivel mondial este 

relevantă pentru evaluarea necesităţilor de ajustare sau de marjele de corectare 

care trebuie  prevăzute, precum şi din punctul de vedere al impactului la nivel 

instituţional şi de sistem al programelor de excelenţă. Nu în ultimul rând, este 

necesară discutarea, din punctul de vedere al experienţelor internaţionale, a 

adaptării unor astfel de programe la mentalitatea şi cultura instituţională a unei 

ţări.  
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În lumina celor de mai sus, în elaborarea programului de excelenţă pentru 

universităţile din România sunt anticipate riscuri în ceea definirea excelenţei 

înseşi, a criteriilor optime de selecţie a universităţilor în programul de excelenţă, a 

metodologiei şi indicatorilor utilizaţi, precum şi a prognozării impactului acestuia. 

Aceste riscuri sunt minimizate atât prin consultările prevăzute la nivel naţional (cu 

experţii cheie ai WP-ului, prin dezbateri cu principalii stakeholderi, etc), cât şi prin 

seminariile  de învăţare reciprocă (mutual learning workshops), realizate cu 

participarea internaţională a experţilor străini.  

 

În acest sens, experţii străini – în număr de 10 -  vor fi implicaţi în cadrul WP 3 

– Elaborarea unui program de excelenţă în universităţi -  cu rolul de a aduce o 

viziune internaţională şi transfer de know-how în ceea ce priveşte definirea şi 

promovarea excelenţei în universităţi.  

 

Experţii străini  vor interveni punctual în activitatea 3.1.3,  în cadrul unui  

“Mutual Learning Workshop”, care va fi organizat la Bucureşti în intervalul lunilor 

14-15 de proiect. Experţii vor interveni în cadrul panelurilor worshop-ului ca şi key 

speakers, fiind invitate persoane  cu experienţă relevantă pentru panelurile 

workshop-ului.  Pentru eficienţă, propunem ca Mutual Learning Workshop să fie 

organizat simultan cu evenimente similare ale celorlalte pachete de lucru.  

 

Se aşteaptă o implicare a experţilor străini atât prin intervenţii relevante în 

timpul workshop-ului, cât şi în  perioada imediat următoare acestuia, pentru 

asigurarea feedback-ului vizavi de principalele concluzii ale workshop-ului.  

 

Pentru păstrarea unei coerenţe a întregului proiect, precum şi pentru evitarea 

unor cheltuieli suplimentare, propunem ca experţii străini ai WP 3 să fie comuni cu 

experţii implicaţi în celelalte pachete de lucru ale proiectului.  
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3. Profilul experţilor străini 

 

Cerinţe generale:  

 

- Experţi recunoscuţi în domeniul Higher education, cu experienţă relevantă  şi 

recunoscută în evaluarea şi ierarhizarea universităţilor; 

- Experţi din Uniunea Europeană şi alte ţări cu experienţă relevantă la nivel 

naţional privind programele de susţinere a excelenţei; 

- Fiecare expert va propune o temă pe care o va susţine şi o va dezbate în 

cadrul panelurilor workshop-ului; 

- Temele vor fi discutate şi stabilite de comun acord cu coordonatorul WP şi 

coordonatorul proiectului cu cel puţin 1 lună înainte de desfăşurarea 

workshop-ului.  

 

Cerinţe specifice:  

Grupul experţilor selectaţi va conţine obligatoriu experţi cu următoarele cerinţe 

specifice:  

 Un expert care să cunoască în detaliu  programul 211 (mod de  

implementare, evoluţie, consecinţe ale programului în termeni de 

vizibilitate internaţională, creştere economică şi calitate a societăţii); 

  Un expert care sa cunoască în detaliu programul Exzellenz  Initiative 

 (mod de implementare, evoluţie, consecinţe ale programului în termeni 

de vizibilitate internaţională, creştere economică şi calitate a societăţii); 

 Un expert  care să cunoască programul RAE  in detaliu  (mod de 

implementare, evoluţie, consecinţe ale programului în termeni de 

vizibilitate internaţională, creştere economică şi calitate a societăţii).  
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4. Rezultate aşteptate 

  

    Este de aşteptat ca Mutual Learning Workshop-ul din cadrul WP 3, cu input-ul 

experţilor străini, organizat în paralel cu activitatea de elaborare a  metodologiei 

pentru un program de excelenţă,să aducă:  

o Clarificări ale drafturilor realizate deja în cadrul elaborării metodologiei pentru 

un program de excelenţă, prin schimbul de idei cu experţii străini 

o Schimb de experienţă cu privire la principiile de elaborare a programelor de 

excelenţă 

o Schimb de experienţă cu privire la criteriile şi indicatorii utilizaţi pentru 

definirea şi măsurarea excelenţei în universităţi 

o Schimb de experienţă vizavi de impactul şi aspectele critice ale implementării.  

Participanţii români la workshop (în număr de 50), vor reprezenta la nivel naţional 

toţi factorii implicaţi (experţi din proiect, reprezentanţi ai universităţilor şi autorităţilor 

cu competenţe în domeniul învăţământului superior).  

Punctual, experţii străini vor participa la:  

 Intervenţii pe teme relevante, agreate anterior cu coordonatorul pachetului 

de lucru, în cadrul Mutual Learning Workshops 

 Feedback vizavi de concluziile workshop-ului 

 Feedback vizavi de drafturile programului de excelenţă care vor fi aduse în 

discuţie în cadrul workshop-ului.  

 

 

 

 

 


