1. Programul/programele supuse evaluării
* În programul de introducere a datelor există posibilitatea de a introduce numele programului
supus evaluării dintr-un anumit domeniu?
Răspuns: Nu există această posibilitate.
2. A 8. Programul/programele supuse evaluării
* Dacă nu se poate alege specializarea din cadrul domeniului, cum se face raportarea, în cazul în
care într-un domeniu sunt programe de studii de la facultăţi diferite?
Răspuns: În acest caz se raportează cumulat date de la cele două programe de studii din
domeniul de ierarhizare.
3. CI 1.1 Salarizarea personalului didactic titular şi asociat
* Cum se iau în considerare cheltuielile salariale pentru cadrele didactice cu norma de baza în
universitate, la o altă facultate, care beneficiază de plata cu ora la domeniul evaluat?
Răspuns: Cheltuielile salariale se declară ca valoare cumulată.
* Sunt trecute la personal didactic titular sau personal aflat în relaţii contractuale pe perioadă
determinată cu universitatea?
Răspuns: La personal didactic titular vor fi declarate toate datele pentru personalul angajat
cu contract pe perioadă nedeterminată cu universitatea, indiferent de modalitatea de normare
a activităţii prestate. La personal didactic asociat vor fi declarate date doar pentru acele
persoane care nu au contract pe perioadă nedeterminată cu universitatea ci doar un contract
pe perioadă determinată.
4. CI 1.1 Salarizarea personalului didactic titular şi asociat
* Cum se împart cheltuielile cu salarizarea personalului didactic ce predau în domenii diferite în
aceeaşi facultate, dacă evidenţele contabile sunt pe total facultate, nu pe programe de studii din
domenii diferite? Răspuns: Se vor raporta sumele în conformitate cu cerinţele din chestionarul
online şi evidenţele financiar contabile ale instituţiei.
5. C 1.4. Cărţi la edituri internaţionale şi (P) C 1.5. Cărţi la edituri CNCSIS
* O carte cu 2 autori în ce categorie se încadrează: cărţi coordonate sau la capitole de cărţi sau
lipseşte categoria? Răspuns: în acest caz se vor înscrie date în categoria „cărţi coordonate”.
* Cărţile în care cel de al doilea autor este din domeniul evaluat unde sunt încadrate - la categoria
capitole de cărţi ? Răspuns: Da, dacă în lucrare este evidenţiată clar contribuţia pe capitole a
autorilor.
6. Criteriul C2 Cercetare ştiinţifică – Cum se încadrează lucrările publicate dacă în anul publicării
erau într-o anumită categorie şi acum publicaţiile respective sunt într-o altă categorie? Răspuns: Se
vor declara la categoria corespunzătoare anului în care au fost publicate.

7. CI 2.1 Spaţii – nr. total de săli Se trec sălile procentual, în fcţ. de suprafaţa repartizată? De ex.
FSE are sala A114,care este împărţită: 17,92 mp FSE şi 71,68 mp FEFS. La FSE raportăm în loc de
1 sală / 0,2 săli (reprezentând procentul din suprafaţă?)
Răspuns: Se va declara numărul de săli existent şi suprafaţa acestora, ca valoare întreagă.
8. Raportarea se face pe domenii. Masteratele Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei sunt masterate
interdisciplinare.
Managementul instituţiilor educaţionale - domenii: ştiinţe ale educaţiei, management, ştiinţe
ale comunicării;
Comunicare didactică – domenii: ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe ale comunicării;
Raportarea se va face pe domeniul Ştiinţe ale Educaţiei (FSE este facultatea organizatoare)?
împreună cu programul de studii de licenţă...
Răspuns: Declaraţi datele la domeniul de ierarhizare pe care îl consideraţi relevant
pentru masteratele respective.
9. CI 2.4. Fonduri
* Ce reprezintă fonduri destinate resurselor de învăţare şi ce reprezintă fonduri destinate dezvoltării
infrastructurii ? Răspuns: Vă rugăm consultaţi informaţiile din chestionarul online.
Suma va include şi TVA ? Răspuns: Da include.
10. CI 4.1. S.2.5. Bază sportivă
* Suprafaţa la care se face referire este cea desfăşurată sau cea utilă ?
Răspuns: Este vorba despre suprafaţa desfăşurată.
Daca este vorba de suprafaţa utilă, cum se calculează aceasta: se scade din suprafaţa desfăşurată
numai suprafaţa ocupată de ziduri sau şi spaţiile comune, respectiv grupuri sanitare, holuri, etc. ?
11. CI 4.1. S.2.5. Bază sportivă
* Suprafaţa la care se face referire este cea desfăşurată sau cea utilă ?
Răspuns: Este vorba despre suprafaţa desfăşurată.
Daca este vorba de suprafaţa utilă, cum se calculează aceasta: se scade din suprafaţa desfăşurată
numai suprafaţa ocupată de ziduri sau şi spaţiile comune, respectiv grupuri sanitare, holuri, etc. ?
12. CI 4.1 – Cum se împarte fondul de carte de la biblioteca universităţii pe domenii de studii (sunt
evidente suprapuneri)?

Răspuns: Fondul de carte de la biblioteca universităţii se va declara în îtnregime aşa cum
există în evidenţele scriptice. Pe domenii vor fi declarate lucrările relevante pentru fiecare
domeniu în parte, conform deciziei dumneavoastră.
13. CI 4.2 – Ce înseamnă tineri cercetători atraşi? Răspuns: Persoane care ocupă funcţii de
cercetare cu vârsta până în 35 de ani.
14. CI 4.3 Capacitatea univ. de a susţine serviciile furnizate societăţii. Ni se cere aici specificarea
numărului de centre de formare continuă. Cazul FSE: Există un centru de perfecţionare care ne
permite organizarea examenelor de definitivat şi grade didactice pentru cadrele didactice din
învăţământul primar şi preşcolar. Acest centru nu funcţionează ca o structura distinctă, aşadar nu are
alţi angajaţi (este forma care permite derularea acestor modalităţi de perfecţionare pt. cadrele
didactice) Întrebare: Poate fi considerat ca un centru de formare continuă şi înregistrat la acest
criteriu? (X9);
Răspuns: Da, dacă în cursul etapei de validare universitatea va putea asigura dovezi scriptice
privind activităţile derulate în cadrul acestui centru.
15. CI 4.4. 1.4. Investiţii materiale
* Ce reprezintă cheltuielile pentru investiţiile materiale ?
Se referă la cheltuielile pentru achiziţionarea dotărilor pentru investiţii (mobilier, calculatoare,
aparatură, etc.), cât şi a celor pentru execuţia lucrărilor de investiţii ? Daca da, intră aici şi
reabilitările, consolidările şi reparaţiile capitale ?
Răspuns: Da, toate cele de mai sus fac parte din investiţiile materiale.
16. Sumele cuprinse la capitolele CI 2.4. Fonduri şi CI 4.4. 1.4. Investiţii materiale, vor include şi
TVA-ul aferent ?
Răspuns: Da, includ şi TVA-ul.
17. I 2.9 Trebuie să trecem şi orfanii care nu provin din centrele de plasament? Pentru că există
studenţi care provin din centre de plasament şi nu sunt orfani şi există orfani de ambii părinţi care nu
aparţin centrelor de plasament;
Răspuns: Da.
18. PI.1 În cazul cursurilor cumulate susŢinute la mai multe domenii de ierarhizare se consideră
toate orele integral pentru fiecare domeniu de ierarhizare ( deoarece fiecare domeniu de ierarhizare a
beneficiat integral de orele de curs) sau se împart la numărul de domenii?
Răspuns: Datele solicitate la întrebările ce compun standardul PI 1 nu implică declararea
orelor de curs.
(de exemplu un curs de 3 h/săptămână ce se Ţine cumulat la 3 domenii de ierarhizare procentele se
vor calcula:

- Varianta 1: 3h pentru domeniul 1, 3 h pentru domeniul 2 Şi 3h pentru domeniul 3 (
deoarece fiecare domeniu de ierarhizare a beneficiat integral de cele 3 ore de curs);
- Varianta 2: 1 h pentru domeniul 1, 1 h pentru domeniul 2 Şi 1 h pentru domeniul 3 ( Dar, în
acestă variantă apare că fiecare domeniu a beneficiat doar de una din cele 3 ore de curs).
19. Standardul PI 2 (P) I 2.1. Specializări acreditate.
* Specializările autorizate unde se încadrează?
Răspuns: Vor fi declarate în cadrul acestei întrebări, dacă respectă normele legale în vigoare
privind autorizarea şi acreditarea.
20. (P) X 5. Programe de formare profesională
* Cum se trece finanţarea pentru un proiect PHARE în vederea formării profesionale, aprobat în
decembrie 2004 şi încheiat pe parcursul anului universitar 2005- 2006 (decembrie 2005)?
Răspuns: Nu este solicitată sursa sau valoarea finanţării la indicatorul (P) X 5. Trebuie
declarat numărul de programe de formare profesională, respectiv de absolvenţi ai
programelor respective. Aceste date se vor declara în funcţie de anul corespunzător derulării
activităţilor precum şi de anul aboslvirii de către participanţi.
21. X 5 Trecem la acest capitol absolvenţii de Colegiu (studii universitare de scurtă durată)? Pt. că
la I 2.11 se cer doar absolvenţii de licenţă şi master. (după recomandările d-lui prof. C. Mironeasa,
abs. de colegiu ar trebui trecuţi la X 5)
Răspuns: Absolvenţii de colegii vor fi declaraţi la întrebarea (P) I 2.11 în tabelul intitulat
absolvenţi fără diplomă de finalizare a studiilor.
22. X 6 Studentul înscris la a doua facultate în anul I 2005//2006 va fi numărat şi în anul II
2006/2007 etc., sau se ia în calcul doar numărul înscrişilor în anul I, pe ani universitari?
Răspuns: Se în calcul numărul total al studenţilor înmatriculaţi, indiferent de anul de studii,
care deţin deja o diplomă de licenţă.
23. R.3.4. Evenimente cultural/artistice
* Se face referire la nr de artisti participanti/expozanti sau la nr. de participanti(spectatori)?
Răspuns: Se însumează cele două categorii de persoane.
24. SS1 Relaţia cu mediul socio-economic – X15a – Angajabilitate
* Cum se raportează numărul de absolvenţi angajaţi în 12 luni de la absolvire pentru promoţia
2010? (nu a trecut încă un an de la absolvire) Se estimează?
Răspuns: Pot fi declaraţi doar aceia dintre absolvenţi care până la data completării
chestionarului pot fi identificaţi ca angajaţi.

* Ştiind că în ghid se specifică - completarea grilei se realizeză avându-se în vedere toate
programele de studii universitare autorizate provizoriu şi acreditate, unde se încadrează în formular
programul de studiu autorizat?
Răspuns: Datele vor fi declarate cumulat de la nivelul tuturor programelor de studii
autorizate şi acreditate întru-un domeniu de ierarhizare.
* Unde încadrăm lucrările susţinute la conferinţele naţionale şi internaţionale organizate în
Romania? Dar lucrările publicate în proceeding-uri neindexate ISI?
Răspuns: Aceste date nu sunt solicitate în prezentul chestionar.
* În manualul de utilizare referitor la numărul de publicaţii pe domeniu. Cum se stabilesc, pentru o
publicaţie, proporţiile pe autori?
Răspuns: Vă rugăm consultaţi întrebările din listele de întrebări din secţiunea întrebări şi
răspunsuri a chestionarului online. Indicaţia menţionată de dumneavoastră a fost detaliată în
aceste documente.
* Care este grila de evaluare pentru fiecare Criteriu şi respectiv Standard?
Răspuns: Aceasta va fi făcută disponibilă ulterior, în urma apariţiei unei hotarâri de guvern,
ce se află în prezent în dezbatere publică.
* Cum se procedează pentru programele de studii autorizate care funcţionează începând din anul
universitar 2010 – 2011 într-un domeniu de studiu nou în cadrul facultăţii (sunt puţine criterii ce
cuprind informaţii din anul universitar 2010 – 2011)?
Răspuns: Declaraţi date conform chestionarului online.
* Informaţiile colectate se referă doar la programele de studiu Bologna sau Şi la cele nonBologna (
învăŢământ de lungă durată Şi cursuri postuniversitare de tip masterat)?
Răspuns: Se referă la toate aceste programe, cumulat pe domenii de ierarhizare.

