
PRECIZĂRI SUPLIMENTARE CU PRIVIRE LA PROCESUL DE 

COLECTARE DE DATE 

 

1. Este optiunea fiecarei universitati de a modifica sau nu, orice date raportate initial in chestionarul 

online. 

2. Raportarea de date de catre universitati, pe chestionarul online, pentru universitati si domenii de 

ierarhizare, trebuie sa se realizeze avand in vedere precizarile suplimentare care au fost oferite in 

documentul nr. 101/1.06.2011. 

3. Validarea ulterioara a datelor va tine cont de precizarile facute in procesul de raportare de catre 

universitati a datelor. Acest lucru inseamna ca modul in care universitatile aleg sa raporteze date nu 

trebuie sa intre in contradictie cu precizarile care au fost facute cu privire la modul in care variabilele 

din chestionarul online trebuie completate.  

4. Următoarelor variabile din chestionarul online, cu privire la ierarhizarea programele de studii, pe 

domenii, li se aduc următoarele precizări suplimentare (precizările suplimentare sunt inserate cu 

roșu):  

A5 - Numărul de programe de studii universitare organizate de către componentele 

organizatorice ale universității (conform art. 131 din Legea educației naționale nr. 1/2011). Se 

înregistrează date cu privire la ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru 

următoarele categorii: licență, master, doctorat, post-doctorat. 

Precizări suplimentare: Datele solicitate fac referire la numărul de programe de studii, legal 

organizate, din cadrul domeniului de ierarhizare evaluat. 

A6 - Numărul total al studenţilor înmatriculaţi în instituţie. Se declară date pentru fiecare din 

ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru următoarele niveluri de studii: licență, 

master, doctorat, post-doctorat şi pentru următoarele forme de organizare a studiilor: 

învățământ cu frecvență, învățământ cu frecvență redusă, învățământ la distanță. 

Precizări suplimentare: Datele solicitate fac referire la numărul total de studenți, din cadrul 

domeniului de ierarhizare evaluat. 

5. In conformitate cu OMECTS 4072/2011, modificat prin OMECTS 4174/2011, au fost introduse în 

chestionarul online cu privire la ierarhizarea programele de studii, pe domenii, variabile care solicită 

date generale de identificare cu privire la programele de studii organizate de instituție, în domeniul de 

ierarhizare (i.e. A 1, A 3, A 4, A5, A6).    


