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Politici publice fundamentate în învățământul superior: o premisă necesară pentru 

dezvoltarea României 
 
 
 

 

Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării 

(UEFISCDI), lansare proiect  

 

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării 
derulează, în perioada februarie 2012– februarie 2014, proiectul  Politici publice fundamentate în 
învățământul superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României, cofinanțat din FONDUL 
SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, 
cod SMIS al proiectului 34912. 

Valoarea totală a proiectului este de 10.732.310 lei. Din aceasta, 9.122.463,5 lei reprezintă finanțarea prin 
Instrumente Structurale, în timp ce 1.609.846,5 lei este contribuția beneficiarului.  

Proiectul vizează dezvoltarea capacității de formulare a propunerilor de politici publice fundamentate 
privind învățământul superior, cu accent pe integrarea practicii internaționale și pe evaluarea de impact. 
Sunt de interes persoanele resursă, cu capacitate de decizie în învățământul superior românesc. 

Echipa de proiect își propune realizarea următoarelor obiective specifice: 

1. Generarea unei noi filozofii de colectare și de interpretare a datelor, care să servească decidenților 

în fundamentarea politicilor publice. Vor fi identificate acele tipuri de date specifice necesare 

fundamentării politicilor publice, urmând a fi realizate metodologiile de colectare a acestora. 

Proiectul va dezvolta, de asemenea, o platformă informatică, în format integrat WEB 2.0, ce va 

conține informații relevante pentru publicul larg referitoare la evoluția învățământului superior din 

România; 
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2. Dezvoltarea cadrului metodologic pentru ierarhizarea multicriterială a programelor de studiu și 

aplicarea în România a proiectului european U-Map, care presupune clasificarea universităților pe 

mai multe dimensiuni, precum și studierea influenței acestora asupra finanțării învățământului 

superior; 

3. Dezvoltarea unui set de instrumente informaționale și metodologii specifice pentru analiza 

semantică a documentelor de politici publice din învățământul superior; 

4. Promovarea egalității de șanse și a dezvoltării durabile prin intermediul învățământului superior și a 

cercetării.       

Toate analizele rezultate în urma activităților din proiect vor fi incluse în structura platformei WEB 2.0. De 
altfel, toate elementele care se dezvoltă pe parcursul proiectului sunt parte componentă dintr-un efort mai 
amplu - Sistemul Informatic Strategic pentru Învățământul Superior (SISIS).   

În vederea colectării datelor relevante și a înțelegerii acestora de către actorii implicați în procesul 
decizional, vor fi organizate sesiuni de pregătire în domeniu. 

Rezultatele proiectului vor servi la îmbunătățirea, de catre Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului și 
Sportului, a procesului de formulare a politicilor publice, a metodologiei de ierarhizare a programelor de 
studii și de clasificare a universităților, precum și a finanțării învățământului superior. Proiectul va utiliza 
expertiza națională și internațională de referință în domeniul elaborării, monitorizării și evaluării politicilor 
publice din învățământul superior. 
 

 

 

Pagină web : www.pp-is.forhe.ro.   

Persoană de contact : Cezar Mihai Haj, Manager Adjunct (e-mail: cezar.haj@uefiscdi.ro; tel : +40 (0)21 

3071992.  
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