Referatul Comisiei pentru programe de master şi studii doctorale din cadrul Senatului
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
cu privire la Raportul Prorectoratului de resort pe anul 2012

1. Comentarii privind Raportul pentru Studii de masterat
Raportul a fost realizat de prorectorul de profil, Prof.dr. Ovidiu Gabriel Iancu şi conţine 8
pagini, preponderent tabele cu situaţii statistice (Tabel 1 Masterate în colaborare cu universităţi din
străinătate, Tabel 2 Domeniile cele mai solicitate la admitere în 2012, Tabel 3 Candidaţi români
admişi 2012, Tabel 4 Situaţia numerică a studenţilor, Tabel 5 şi Tabel 6 Situaţia promovabilităţii
pentru sesiunea iunie 2012 zi, respectiv februarie 2013 zi, Tabel 7 şi 8 Situaţia promovabilităţii pentru
sesiunea iunie 2012 FR, respectiv februarie 2013 FR şi tabel 9 Statistică finalizare studii iunie 2012).
Informaţiile prezentate sunt în acord cu precizările din Legea Educaţiei Naționale şi reflectă
situaţia studiilor masterale din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la nivelul anului
2012, comparativ cu 2011.
Pentru a uşura analiza evoluţiilor reale în privinţa numărului de studenţi masteranzi pe ani de
studiu, ar fi utilă o separare suplimentară a masteranzilor restanţieri de masteranzii aflaţi în programul
normal de studii. Am sugera, astfel, pentru viitoarele raportări, existenţa a patru astfel de categorii de
masteranzi pentru anul de analiză X:
- studenţi în anul I, admişi în anul X
- studenţi în anul I, care repetă anul (admişi în X-1, X-2)
- studenţi în anul II, proveniţi de la admiterea din anul X-1
- studenţi în anul II, care repetă anul (admişi în X-2, X-3 etc.)
O astfel de clasificare ar permite şi o mai corectă evidenţiere a procentelor de promovabilitate,
ca şi o analiză mai detaliată a acestora, cu evidenţierea cauzelor posibile şi a soluţiilor potenţiale de
ameliorare.
2. Comentarii privind Raportul pentru Studii doctorale
Raportul a fost realizat de Prorectorul de profil, Prof.dr. Ovidiu Gabriel Iancu şi conţine 7
pagini, preponderent tabele cu situaţii statistice (Tabel Număr total de doctoranzi, Tabel conducători
de doctorat, Tabel repartizare şi ocupare locuri 2012-2013, Tabel susţineri publice teze de doctorat
2012, Tabel confirmări titluri de doctor 2012).
Informaţiile prezentate sunt în acord cu precizările din Legea Educaţiei Naționale şi reflectă
situaţia studiilor doctorale din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la nivelul anului
2012, comparativ cu 2011.

-

Pentru următoarele raportări ar fi utilă includerea unor elemente suplimentare:
situaţia financiară completă, nu doar cea aferentă doctoratelor desfăşurate prin intermediul
proiectelor POSDRU;
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-

situaţia publicaţiilor ştiinţifice ale doctoranzilor.

3. Comentarii finale şi recomandări
Ambele materiale analizate au un caracter preponderent informativ şi răspund cerinţelor
legislative în vigoare la acest moment.
Valoarea materialelor, prin prisma utilităţii strategice, ar putea creşte prin raportarea la
obiectivele anterior stabilite în domeniu, astfel încât să putem compara ceea ce am obţinut cu ceea ce
ne-am propus (cu evidenţiere plusuri şi minusuri).
Din analiza materialelor iniţiale şi a schimburilor de mesaje ulterioare cu prorectorul de profil
se desprinde necesitatea verificării raportărilor realizate în anumite momente de către secretariate, în
vederea unei actualizări permanente (în special situaţie conducători de doctorat, număr doctoranzi
aflaţi în diferite etape ale parcursului doctoral, confirmări titluri de doctor la zi, număr total
masteranzi pe facultăţi).
O colaborare între prorectorate pentru elemente comune de analiză (financiar, cercetare etc.)
ar permite, de asemenea, o creştere a valorii analizelor realizate. Astfel, există arii comune, de
intersecţie, între rapoartele pentru master şi doctorat, raportul financiar, raportul pentru resurse
umane, respectiv raportul pentru strategie.
Ar fi utilă, de asemenea, şi o analiză în raport cu principalele universităţi concurente – cel
puţin din perspectiva evoluţiei numărului de studenţi masteranzi şi doctoranzi.
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