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Provocare pentru excelen]\

Standardele minimale de promovare universitar\
r,
\mântului cu Federa]ia Na]ional\ Sindical\ Alma Mate
Dezbaterea rezultat\ din parteneriatul Tribunei înv\]
o
–
atestare din înv\]\mântul superior [i cercetare
având ca tem\ Standardele minimale de promovare [i
]elor
nou\ rund\, consacrat\ [tiin]elor inginere[ti [i [tiin
provocare pentru mediul academic, a continuat cu o
de
uit
g\zd
au participat la un dialog antrenant [i aplicat,
naturii [i matematicii. Profesori, cercet\tori, ziari[ti
c\ am început [i continu\m un lucru foarte bun”, a
Casa Universitarilor din Bucure[ti. „Am convingerea
tului, oprindu-se asupra numeroaselor ecouri pozitive,
apreciat dr. Sorin Ivan, directorul Tribunei înv\]\mân
e a discu]iilor.
recep]ionate din mediul academic, în urma primei rund

{coli doctorale
doctorale pe
pe cale
cale
{coli
de dispari]ie
dispari]ie
de
{i de aceast\ dat\, ca [i în contextul reuniunii
inaugurale a acestui amplu demers, a fost reliefat\
necesitatea incontestabil\ a instituirii unor
standarde clare, exigente, de acces pe treptele
carierei didactice universitare [i ale cercet\rii
[tiin]ifice. În acela[i timp, s-a impus ferm ideea
valorific\rii poten]ialului intelectual pe care-l
de]ine mediul nostru academic. „noi nu ne-am
propus s\ desfiin]\m standardele minimale de
promovare [i atestare, ci doar s\ le analiz\m [i s\
vedem ce putem face pentru a fi armonizate în
ansamblul înv\]\mântului superior românesc”, a
subliniat pre[edintele Federa]iei alma mater,
anton Had\r. În opinia sa, problema acestor

aceea[i ordine de idei, profesorul anton Had\r a
semnalat acuitatea problemei [colilor doctorale,
provocate de realitatea potrivit c\reia, „în multe
domenii, în momentul de fa]\, nu mai sunt
conduc\tori de doctorat”. Concret, a fost semnalat
cazul Facult\]ii de Transporturi de la universitatea
Politehnica din bucure[ti, r\mas\ f\r\ niciun
conduc\tor de doctorat.

Evaluarea
Evaluarea calitativ\
calitativ\ s\
s\ primeze
primeze
asupra
evalu\rii
cantitative
asupra evalu\rii cantitative
e all
la rândul s\u,
Federa]iei alma mater, r\zvan bobulescu, a
subliniat preocuparea constant\ pentru promovarea calit\]ii academice în colectivul Facult\]ii de
Fizic\ a universit\]ii din bucure[ti. În acela[i timp,
a scos în eviden]\ exigen]ele care stau în fa]a
înv\]\mântului nostru superior, din perspectiva

document de evaluare francez, acad. valentin i.
vlad a supus aten]iei observa]ia c\ „trebuie s\ se
dea importan]\ cit\rilor de articole, mai degrab\
decât factorului de impact al revistelor unde sunt
publicate. la fiecare citare, trebuie s\ se ]in\ seama
de num\rul de autori [i de locul autorului
considerat; în niciun caz nu este vorba de primul
autor sau de autorul principal”. alte criterii de
notorietate luate în seam\ de evaluatorii francezi [i
enumerate de acad. valentin i. vlad sunt „capacitatea de a conduce cercet\ri, redactarea unor
lucr\ri, num\rul de limbi în care acestea sunt
traduse, invita]iile la conferin]e, participarea în
comitete [tiin]ifice, de]inerea postului de redactor
[ef al unor reviste na]ionale, recunoa[terea prin
premii [i distinc]ii na]ionale [i interna]ionale,
organizarea de [coli de var\, de simpozioane [i
congrese na]ionale, evaluarea aplica]iilor cercet\rii”. În acela[i timp, „evaluatorii trebuie s\ fie de
cel mai înalt nivel din punct de vedere [tiin]ific [i
cu experien]\”. Factorul de impact, a reluat acad.
valentin i. vlad o semnalare din aceea[i surs\
francez\, este de evitat în evaluare, deoarece „poate
s\ mascheze realitatea”. În acela[i timp, a continuat, „scorul relativ de influen]\ are o distribu]ie
care nu aduce niciun fel de relevan]\. Factorul de
impact sau scorul de influen]\ trebuie corelat cu
valoarea absolut\ a unui cercet\tor”.

Rolul
Rolul social
social al
al universit\]ii
universit\]ii
standarde este „dac\ ele pot fi func]ionale, dac\ nu
creeaz\ anumite animozit\]i, nepl\ceri, dac\ nu
sunt poate prea dure”. reiterând ecouri din
mediul universitar, liderul Federa]iei alma mater a
semnalat c\ „multe dintre persoanele implicate în
CnaTDCu [i-au exprimat o p\rere aproape
general\, pornit\ din faptul c\ nu au fost
consultate la stabilirea standardelor, adic\, pur [i
simplu, p\rerile lor nu au fost luate în seam\. Se
pare c\ la aceste criterii au lucrat foarte pu]ini
dintre colegii no[tri”.
a fost afirmat\, [i în aceast\ rund\ a dezbaterii,
dezaprobarea fa]\ de utilizarea bazei de date
australian research Council în evaluarea
academic\ de la noi, de[i aceast\ baz\, la ora
actual\, este scoas\ din uz chiar de ini]iatorii ei.
Din nou s-au formulat opinii dezaprobatoare
fa]\ de dispari]ia revistelor [tiin]ifice române[ti de
profil, din cauz\ c\ nu mai sunt luate în seam\. În

organiz\rii la bucure[ti, în acest an, a conferin]ei
interministeriale dedicate procesului bologna,
precum [i a derul\rii reuniunii sindicale europene
aferente.
În acela[i context de idei al deschiderilor
interna]ionale, acad. valentin i. vlad, vicepre[edinte al academiei române, a prezentat o
evaluare f\cut\ de academia de {tiin]e Francez\
asupra cercet\torilor [i profesorilor cercet\tori în
[tiin]e exacte [i experimentale, evaluare trimis\
ministrului înv\]\mântului superior [i cercet\rii
[tiin]ifice din Fran]a: „Evaluarea calitativ\ este
primul lucru care st\ în aten]ia lor. Este fondat\ pe
analiza direct\ a lucr\rilor [tiin]ifice, inclusiv pe
citarea direct\. În acest document se afirm\ clar c\
analiza calitativ\ este elementul esen]ial al unei
evalu\ri aprofundate. indicatorii [i alte criterii
cantitative nu pot s\ se substituie acestei evalu\ri,
dar pot, odat\ bine dezvolta]i [i în]ele[i, s\ devin\
un element ajut\tor în luarea deciziei”. Din acela[i

\
de
d lla
În opinia pro esoru u as e s \sescu,
academia Tehnic\ militar\, „actualele criterii sunt
exagerate. nu este normal s\ pun\ acelea[i criterii
minimale pentru toate universit\]ile. Trebuie s\
existe criterii minimale pentru fiecare din cele trei
tipuri de universit\]i”. Totodat\, profesorul
n\st\sescu a vorbit despre „rolul social al universit\]ii, acela de a constitui un factor de progres”.
Pe aceea[i linie, profesorul Corneliu b\lan, de
la universitatea Politehnica din bucure[ti, s-a
declarat absolut împotriva actualei tendin]e de
respingere a produc]iei [tiin]ifice locale.
Într-o abordare foarte aplicat\, profesorul
b\lan a reluat sugestia, formulat\ cu mai mul]i ani
în urm\, potrivit c\reia „toate revistele academiei
s\ fie cotate iSi”.
Subiectul criteriilor minimale a fost abordat în
detaliu, profesorul ion marghescu pledând pentru
caracterul specific al acestora, la nivelul fiec\rei
institu]ii de înv\]\mânt [i cercetare. „nivelul

minim trebuie definit prin standarde minimale,
diferite pentru profesori [i pentru cercet\tori”, a
sus]inut profesorul Traian Cicone, de la universitatea Politehnica din bucure[ti.
Problema vârstei înaintate a corpului profesoral, cauzat\ de blocarea posturilor [i de impunerea unor standarde inaccesibile de promovare, a
fost ilustrat\ cu exemplul mediei de vârst\ ridicate
din universit\]ile române[ti.
Din pozi]ia de conferen]iar universitar lansat
pe traiectoria carierei, mihaela iliescu, de la
universitatea Politehnica din bucure[ti, a subliniat:
„Problema noastr\, a celor de 40+ ani, este c\
atunci când am ajuns aproape s\ îndeplinim
criteriile de promovare, acestea s-au schimbat.
acum am primit o lovitur\ de gra]ie, printr-o nou\
interven]ie asupra lor. Eu sus]in ca în aceste criterii
minimale s\ se fac\ departajarea clar\ între cei care
au activitate numai în institute de cercetare [i cei
care au activitate în universit\]i”.

Criterii descentralizate
descentralizate
Criterii
de apreciere
apreciere academic\
academic\
de
ca . co ae am r, rec or genera a n
HH de la m\gurele, s-a pronun]at ferm în ideea c\
„toate aceste criterii trebuie s\ fie total calitative [i
s\ fie descentralizate. Fiecare institu]ie trebuie s\
aib\ responsabilitatea c\ renumele îi este dat de cei
care îi formeaz\ colectivul. la ora actual\, exist\
presiunea societ\]ii ca cercetarea [i cercet\torii s\
fie evalua]i dup\ criterii cantitative”.
intervenind în discu]ie, profesorul Corneliu
b\lan [i-a exprimat opinia c\ asist\m la manifestarea unei boli care ne caracterizeaz\: „criteriile se
fac în oglind\, adic\ se stabilesc dup\ chipul [i
asem\narea celor care le impun”.
Decanul facult\]ii de Fizic\ a universit\]ii din
bucure[ti, {tefan antohe, a eviden]iat imperativul
diferen]ierii, în formularea criteriilor de evaluare,
a specificului muncii de cercetare [i al activit\]ii la
catedr\.
Pledoaria profesorului Corneliu b\lan pentru
afirmarea responsabilit\]ii profesorului universitar
a încununat o dezbatere remarcabil\ prin
caracterul constructiv, promi]\tor pentru închegarea unui document final consistent al dezbaterilor, care vor continua.
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