“Sisteme moderne de preluare, evaluare si informare privind
tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare in
cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice”

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul
SMIS al proiectului 38699, DMI 1.2, „Creşterea responsabilizării
administraţiei publice”.
25.07.2012 – 24.03.2015
Conferința de finalizare a proiectului
București, 30 Ianuarie 2015

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:
Îmbunătățirea eficacității organizaționale a ministerului educației și
cercetării științifice, prin implementarea unui sistem modern de
preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de
gestionare a titlurilor universitare.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Identificarea problemelor specifice activităților de preluare, evaluare și
informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor
universitare, prin realizarea unui studiu exhaustiv;
2. Redefinirea procedurilor și fluxurilor de lucru specifice activităților de
preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de
gestionare a titlurilor universitare;
3. Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor
instrumente moderne de sprijinire a activităților de preluare, evaluare
și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor
universitare;
4. Creșterea competențelor personalului, prin activități de instruire
specifică pentru utilizarea sistemului implementat prin prezentul
proiect.
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Motivarea proiectului (1)
Proiectul răspunde obiectivului specific al Domeniului major de
intervenţie 1.2 al PODCA, asigurând o îmbunătățire de structură și proces în
ceea ce privește preluarea, evaluarea și informarea privind tezele de doctorat și
gestionarea titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației Naționale.
Proiectul se înscrie în cadrul definit de Strategia Ministerului Educaţiei și
Cercetării Științifice (MECS) de creștere a transparenței decizionale, inclusiv
în ceea ce privește procedurile de atribuire a titlurilor de doctor și de obținere
a titlurilor didactice universitare.
Aceste proceduri implică mai mulți actori de pe scena educațională: MECS,
instituțiile de învățământ superior, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), organism consultativ pe
care MECS se sprijină în exercitarea atribuțiilor legale.

Motivarea proiectului (2)

•Instituțiile de învățământ superior au în atribuții:
•în cazul în care acestea dețin calitatea de Instituție Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat (IOSUD), organizarea și desfășurarea studiilor
universitare de doctorat, stabilirea prin regulament propriu a cerințelor de
elaborare a tezei de doctorat, cu respectarea standardelor de calitate și de etică
profesională;
•acordarea titlurilor didactice și soluționarea contestațiilor, conform prevederilor
legale.
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Motivarea proiectului (3)
•CNATDCU are în atribuții:
•procedurile de evaluare și validare a tezelor de doctorat și elaborarea
standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice
din învăţământul superior;
•stabilirea bazelor de date internaționale reprezentative pentru fiecare domeniu;
•verificarea anuală a modului de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice din universităţi;
•întocmirea de rapoarte privind resursa umană pentru activităţile didactice din
învăţământul superior.
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Motivarea proiectului (4)
•MECS are în atribuții:
•asigurarea derulării procedurilor de preluare, evaluare și informare privind tezele
de doctorat înaintate de IOSUD cu propunere de acordare a titlului de doctor;
•atribuirea titlurilor de doctor prin ordin al ministrului, urmare a validării tezelor
de doctorat de către CNATDCU;
•publicarea rapoartelor întocmite anual de CNATDCU privind resursa umană
pentru activităţile didactice din învăţământul superior.

•Ca urmare, acest proiect își propune eficientizarea derulării acestor procese și
proceduri, în mod transparent, cu respectarea normelor legale și a standardelor de
calitate și etică în învățământul superior.
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GRUP ȚINTĂ (1)
Grupul țintă vizat direct de proiect este reprezentat de 150 funcționari
publici, după cum urmează:
•persoane din Directia Generala Invatamânt Superior MECS;
•persoane din Secretariatul tehnic al CNATDCU;
•persoane din Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior, a
Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI);
•persoane din Directia Generala Juridica si Contencios a MECS;
•angajati din Corpul de Control al Ministrului;
•angajati din departamentul IT al MECS;
•persoane din Directia Audit Intern a MECS;

GRUP ȚINTĂ (2)
Implementarea proiectului asigură un impact pozitiv la nivelul unui grup
mult mai larg, reprezentat de următoarele categorii de beneficiari indirecți
(persoane și instituții):
Cadrele didactice din universități, care vor beneficia de un sistem îmbunătățit
de gestionare a titlurilor;
Directorii școlilor doctorale (48 persoane);
Instituțiile de învățământ superior (48 instituții);
Studenții si doctoranzii din sistemul de învățământ;

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
A1 - Managementul proiectului;
A2 - Asigurarea măsurilor de informare și publicitate;
B0 - Organizarea a 4 vizite pentru schimb de experiență și bune practici în 4 state europene
B1 - Realizarea unui raport de analiză cu privire la sistemul de preluare, evaluare și informare
privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare in cadrul MECS;
B2 - Asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea proiectului;
B3 - Dezvoltarea și implementarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităților de
preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor
universitare in cadrul MEN;
B4 - Testarea proceselor de lucru și a sistemului suport;
B5 - Analiza rezultatelor, pe baza activităților desfășurate în faza pilot;
B6 - Realizarea unui raport cu recomandări de îmbunătățire la nivel funcțional și tehnic;
B7 - Formarea a 80 persoane din cadrul MEN în domeniul Managementului Învățământului
Superior
B8 - Instruirea Grupului țintă pentru utilizarea corespunzătoare a instrumentelor implementate
prin proiect;
B9 - Sprijinirea adopției sistemului și managementul schimbării.

REZULTATELE PROIECTULUI (1)
B1
Raport de analiză cu privire la sistemul de preluare, evaluare și
informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare in
cadrul MEN
B2

Infrastructura necesara pentru implementarea proiectului

B3
Instrumente moderne de sprijinire a activităților de preluare, evaluare
și informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare in
cadrul MEN
B4

Rapoarte saptamanale de testare

REZULTATELE PROIECTULUI (2)
B5
pilot

Raport de analiza a rezultatelor, pe baza activităților desfășurate în faza

B6

Raport cu recomandări de îmbunătățire la nivel funcțional și tehnic

B8
145 de utilizatori si 5 administrator de sistem instruiti pentru
utilizarea corespunzătoare a instrumentelor implementate prin proiect
B9

Raportul de analiza și optimizare

INDICATORII PROIECTULUI (1)
Indicatori de „output”
 Număr de ghiduri şi alte documente metodologice: 2
 Număr de module de formare elaborate: 2
 Număr de zile participant la instruire: 775
(145 utilizatori finali * 5 zile și 5 administratori * 10 zile)
Indicatori de „result”
 Număr de rapoarte de monitorizare şi evaluare redactate /
solicitate de instituţii publice centrale: 2

INDICATORII PROIECTULUI (2)
Indicatori suplimentari





Număr de analize de simplificare administrativă: 1
Număr de instrumente informatice dezvoltate și implementate: 1
Număr de conferințe, seminarii, ateliere de lucru organizate: 9
Număr de angajați instruiți: 150

EGALITATEA DE ȘANSE
Principiul egalității de șanse a fost, este și va fi respectat pe toată perioada
ciclului de viață a proiectului.

Echipa de implementare este alcătuită pe principiul nediscriminării,
asigurându-se nu doar egalitatea de șanse între femei și bărbați, ci și accesul
salariaților la funcțiile din echipă, indiferent de rasă, vârstă, apartenență
religioasă, dizabilități, opinii politice.
Participarea la activitățile proiectului, în special cea de instruire, se va realiza cu
respectarea principiului egalității de șanse.
Pe toată durata proiectului a fost respectat principiul egalității de șanse în ceea
ce privește atribuirea contractelor pentru achiziția de bunuri și servicii.

DEZVOLTARE DURABILĂ (1)
Dezvoltarea durabilă este un concept complex, care a pornit de la preocuparea
faţă de mediu şi s-a extins în timp către o dimensiune economică şi una socială.
Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este: "dezvoltarea durabilă
este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a
compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi"
(conform Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare).
Principiul dezvoltării durabile a fost avut in vedere in procesul de elaborare și
implementare a prezentului proiect, luând în considerare 3 aspecte: mediul
înconjurător, mediul economic și mediul social.
Prin implementarea unor procese informatizate, proiectul va contribui la
dezvoltarea societății informaționale, o societate în care informația și TIC sunt
utilizate intensiv, precum și la dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere.

DEZVOLTARE DURABILĂ (2)
Aspecte privind dezvoltarea durabilă în cadrul proiectului de față:
Toate echipamentele achiziționate sunt performante, caracterizate de o
eficiență ridicată și consumuri reduse de energie electrică. Din acest punct de
vedere, beneficiile pe linia dezvoltării durabile vor fi menținute și după
finalizarea implementării proiectului, în toată perioada de exploatare;
Pentru tipărirea materialelor necesare implementării proiectului se va utiliza
hârtie reciclată în proporție de minimum 25%;
În cadrul sesiunilor de instruire desfășurate va exista un modul care va aborda
problematica dezvoltării durabile;
Materialele de informare și publicitate realizate în cadrul proiectului vor
conține un mesaj legat de principiile dezvoltării durabile;
Asimilarea tehnologiei informației în activitățile de coordonare metodologică a
sistemului de învățământ superior va permite reducerea consumului de resurse
de hârtie, prin trecerea de la suportul fizic la mediile de stocare hardware.

Vă mulțumesc pentru participare!

Manager de proiect - Gabriel LEAHU
Secretar General în cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice

