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RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI CNSPIS nr 4 

"Elaborare și testare indicatori referitori la dimensiunea didactică" 

pentru anul 2017 

 

Comisia CNSPIS dedicată elaborării și testării indicatorilor referitori la dimensiunea didactica est 

formată din 4 membri: Vlad Ștefan Barbu (coordonator), Andreea Didilescu, Adrian Hatos și Bogdan 

Murgescu. De-a lungul anului 2017 Comisia 4 s-a întâlnit periodic atât fizic cât și prin intermediul skype 

pentru realizarea obiectivelor propuse; in total au avut loc 10 întâlniri ale Comisiei în 2017. In planul de 

activitate elaborat în ianuarie 2017, Comisia își propusese următorul program de activitate: 

- analiza indicatorilor referitori la dimensiunea didactica existenți atât la nivel național, cât și la nivel UE 

și internațional;  

- definirea indicatorilor relevanți pentru dimensiunea didactică din România;  

- testarea pilot în universități a indicatorilor propuși (pentru 2018). 

De-a lungul anului 2017 Comisia 4 a desfășurat activități pentru realizarea obiectivelor propuse, astfel: 

- Detectarea surselor posibile de date si indicatori colectați în prezent în domeniul didactic, atât la nivel 

național cât și internațional. Posibile surse detectate au fost: (i) la nivel național, indicatorii de tip didactic 

ai ARACIS și CNFIS, indicatori de satisfacție a studenților; (ii) la nivel internațional, practicile curente în 

state UE și OECD, diverse rapoarte existente ale OECD, Talis, Eurydice (de exemplu), indicatorii 

didactici considerați în diverse clasamente interraionale. 

- Analiza indicatorilor referitori la dimensiunea didactică existenți în practicile diverselor țări din UE și 

OECD. In afară de România, țările analizate în principal au fost Anglia, Australia, Belgia, China, Franța, 

Germania, Norvegia, Olanda.   

- Analiza diverselor proiecte și rapoarte care prezintă o dimensiune didactică; printre altele, s-au evaluat 

în mod sintetic indicatori existenți în raportul OECD "Education at a Glance 2016", rapoartele Eurydice, 

proiectul AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) al OECD, clasamentul U-

Multirank. 

- Realizarea și actualizarea listei indicatorilor învățământului superior referitori la dimensiunea didactică; 

o prima listă de indicatori a fost  propusă în mai 2017; aceasta a fost actualizată în decembrie 2017, 

rezultând un set de indicatori cuprins în raportul CNSPIS asupra monitorizării învățământului superior 

elaborat de echipa condusă de A. Hatos. 

- Organizarea de către Comisia 4 pe data de 5 octombrie 2017 la sediul UEFISCDI, a workshop-ului 

"Evaluarea dimensiunii didactice / de formare a învățământului superior. Analize, opinii, propuneri". La 
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workshop au participat membrii Comisiei 4, alți membri ai CNSPIS precum și alți reprezentanți din 

învățământul universitar (cadre didactice și reprezentanți ai studenților-ANOSR).  

- Importanta măsurării angajamentului studenților în învățământul superior, un aspect important abordat 

de A. Hatos în cadrul discuțiilor din Comisie precum și al Workshop-ului din  5 octombrie 2017. 

Un alt punct considerat de Comisia 4 a fost oportunitatea constituirii unui Grup extins de analiză a 

indicatorilor didactici, grup propus cu ocazia Workshop-ului din 5 octombrie 2017. Discuțiile asupra 

necesitații eventuale a acestui Grup extins vor fi reluate ulterior. 

De-a lungul anului 2017, membrii Comisiei au desfășurat și alte activități pentru realizarea obiectivelor 

Consiliului, conform solicitărilor MEN, contribuind la elaborarea unor documente precum Punctul de 

vedere privind stabilirea cifrei de școlarizare pentru cele trei cicluri de studii terțiare, Proiectul de 

metodologie de alocare a cifrelor de școlarizare pe universități, pe domenii de studii universitare, Raportul 

privind indicatorii de monitorizare a învățământului superior, etc.  

Un punct important care trebuie subliniat este dificultatea măsurării valorii adăugate a procesului didactic 

și, în consecință, a elaborării unor indicatori corespunzători.  

Pentru a rezuma, activitățile comisiei s-au desfășurat în condiții foarte bune, toți membrii comisiei 

participând la activitățile desfășurate pentru atingerea obiectivelor propuse.   

 

17.01.2018 

Membrii Comisiei 4 

Vlad Ștefan Barbu, Andreea Didilescu, Adrian Hatos, Bogdan Murgescu. 

       


