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Rezumat: Conform misiunii ARACIS, activitățile și serviciile de evaluare oferite 
în prezent, sunt  instrumente de constatare și analiză a calității Sistemului Național 
de Învățământ Superior (SNIS). SNIS oferă structurilor de management ale 
universităților un set complet de informații astfel ca acestea să poată lua deciziile 
optime în toate situațiile referitoare la procesul de îmbunătățire a calității. Scopul 
articolului este acela de analiza, în baza unui set de indicatori aferenți, câteva 
elemente care compun o imagine amplă referitoare la starea actuală SNIS. În acest 
sens sunt evidențiate  câteva riscuri actuale și sunt propuse măsuri de creștere a 
eficienței și a calității sistemului.

Cuvinte cheie: Sistemul Național de Învățământ Superior (SNIS); matricile 
SNIS, indicatori SNIS

Abstract: According to the mission of ARACIS, the activities and evaluation 
services which are currently offered are instruments for determining and analyzing 
the quality of the National System of Higher Education (NSHE). The NSHE offers 
a complete set of information to management structures within universities so 
that they are able to make optimal decisions in all situations regarding the quality 
improvement process. The purpose of the paper is to analyze, based on a set of 
indicators, a series of elements which create an ample image regarding the current 
state of the NSHE. To this end, the paper points out several current risks and 
proposes measures for increasing the system’s efficiency and quality.

Key words: National System of Higher Education (NSHE); NSHE matrix, NSHE 
indicators

1 Articolul este realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de 
învățământ superior românesc - QuAlitAS”, poSDru/155/1.2/S/141894
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Introducere 
misiunea Agenției române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

(ArACiS) este de a realiza evaluarea externă a calității educației oferite de 
instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare  de programe de 
studii specifice învățământului superior, care operează în românia cu scopul de: 
• a testa, capacitatea organizațiilor furnizoare de educație de a satisface așteptările 

beneficiarilor;
• a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității învățământului 

superior;
• a asigura protecția beneficiarilor direcți de programe de studiu de nivelul 

învățământului superior prin producerea și diseminarea de informații sistematice, 
coerente și credibile, public accesibile, despre calitatea educației;

• a propune ministerului educației și Cercetării Științifice (meCS) strategii și 
politici de permanentă ameliorare a calității învățământului superior, în strânsă 
corelare cu învățământului preuniversitar.
ArACiS își desfășoară activitatea în baza celor mai bune practici internaționale, 

care sunt preluate, dezvoltate și personalizate în propria metodologie și a căror 
implementare este orientată atât spre evaluarea cât și spre asigurarea calității 
în învățământul superior din românia, ca parte al Spațiului european al Învăță-
mântului Superior (SeiS).

În cea mai mare parte activitățile și serviciile de evaluare oferite de ArACiS în 
prezent, sunt  instrumente de constatare și analiză a calității Sistemului național 
de Învățământ Superior (SniS) așa cum rezultă și din misiunea asumată.

pentru a oferi o imagine de ansamblu coerentă a SniS și a avea o perspectivă în 
timp pe termen mediu și lung, ArACiS trebuie să privească mai departe de aceste 
activități și servicii, și să dezvolte noi instrumente de analiză și corelație.

Figura 1 Componentele de bază în analiza și corelarea SNIS
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În acest sens, este necesar să identificăm, cuantificăm și analizăm într-o 
succesiune logică toate componentele SniS, respectiv indicatorii ofertei universitare, 
cererea în sistem, procesele și rezultatele acestuia. (Figura 1)

Instrumente de analiză și corelație a SNIS
este bine cunoscut că, o activitate poate fi optimizată, numai dacă poate fi 

cuantificată și corelată cu toate activitățile cu care aceasta interacționează și în 
acest sens se dezvoltă instrumente de analiză și corelare.

Drept urmare, în cadrul proiectului QuAlitAS au fost proiectate și dezvoltate 
următoarele instrumente de analiză și corelare: 

A. matricea Ofertei universitare (oferta educațională și de școlarizare) pe 
domenii/ specializări2  la nivel  SniS – MOSNIS

B. matricea Cererii (intrărilor/studenți înscriși în anul i) pe domenii /specializări  
la nivel SniS – MCSNIS

C. matricea Total Studenți pe domenii /specializări  la nivel  SniS – MTSSNIS

D. matricea Cadrelor didactice pe domenii /specializări la nivel SniS –
MCDSNIS

e. matricea Posturilor didactice (conform cu statul de funcții) pe domenii/
specializări  la nivel  SniS – MPDSNIS

F. matricea Absolvenților pe domenii /specializări  la nivel  SniS – MASNIS

Precizări conceptuale:
• pentru a înțelege mai bine obiectivul acestui instrument de analiză trebuie să 

facem o distincție clară între matrice și indicatori. indicatorii oferă o informație 
statistică privind nivelul atins de o variabilă, matricea este obținută prin 
compararea/corelarea a doi sau mai mulți indicatori în timp și spațiu. 

• indicatorii sunt generați prin numărare, matricea este generată prin analiză. 
• matricea optimă este SMART, adică specifică (Specific), măsurabilă (measurable), 

realizabilă (A ttainable), repetabilă (repeatable) și  dependentă de timp (time-
dependent). 
printr-o comparare logică și succesivă a matricelor prezentate obținem alte 

matrice, care au caracter de mărimi relative de intensitate, astfel:
G.  Matricea Gradului de acoperire a ofertei prin cerere pe domenii/

specializări  la nivel SniS – MGAOCSNIS, obținută ca raport în expresie 
procentuală a MCSNIS (matricea Cererii) la MOSNIS (matricea ofertei);

               MCSNIS

  Relația de calcul:  MGAOCSNIS = ———  *  100   (1)
              MOSNIS

H.  Matricea Raportului total studenți la cadre didactice pe domenii/
specializări  la nivel SniS – MTSCDSNIS, obținută ca raport a MTSSNIS 
(matricea total studenți) la MCDSNIS (matricea Cadrelor didactice);

2 programe de studii
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              MTSSNIS

  Relația de calcul:  MTSCDSNIS = ————     (2)
              MCDSNIS

i.  Matricea Gradului de acoperire a Posturilor didactice cu Cadre 
Didactice pe domenii/specializări  la nivel SniS – MGAPDCDSNIS, obținută 
ca raport a MPDSNIS (matricea posturilor Didactice) la MCDSNIS (matricea 
Cadrelor didactice);

                    MPDSNIS

  Relația de calcul:  MGAPDCDSNIS = ———–     (3)
                   MCDSNIS

J.  Matricea Ratei de Promovabilitate pe domenii/specializări la nivel 
SniS – MRPSNIS, obținută ca raport în expresie procentuală a MASNIS 

(matricea Absolvenți) la MCSNIS (matricea Cererii a studenților din aceeași 
promoție).

            MASNIS

  Relația de calcul:  MRPSNIS = ———  *  100    (4)
            MCSNIS

Aceste matrice se întocmesc distinct la nivelul programelor de licență, 
domeniilor de master și doctorat și pot fi generate cu ușurință utilizând unelte 
informatice de tipul excel.

Elementele și macheta matricelor 
matricele SniS au la bază metoda tabelului de corelație, un tabel cu dublă intrare 

reprezentând o formă specială a unei grupări combinate. Cu ajutorul tabelului de 
corelație, în funcție de modul de distribuție a frecvențelor, se obțin informații cu 
privire la nivelul și distribuția indicatorilor înscriși după cele două variabile (A și B). 
variabilele care stau la formarea matricelor sunt:

Variabila A. nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii 
universitare de licență/master/doctorat (sursa: HG publicat anual în Monitorul 
Oficial al României).

Variabila B. mărimea/nivelul indicatorul înregistrat la nivelul fiecărei instituții de 
Învățământ Superior (iiS) – în funcție de tipul de matrice, astfel:

B.1. în  matricea moSniS Oferta – reprezentată prin numărul maxim de studenți 
care pot fi școlarizați pe instituții de învățământ superior (capacitatea de 
școlarizare) (sursa: HG Anexa nr.23)

B.2. în  matricea mCSniS Cererea – reprezentată prin numărul de studenți 
înscriși în primul an universitar la nivel de program de studiu pe instituții 
de învățământ superior (sursa: iiS, ArACiS, meCȘ)

3 Anexa nr.2. mo 527/16.vii.2014  Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii 
universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, 
locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii 
universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi 
școlarizați în anul universitar 2014-2015 
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B.3. în  matricea mtSSniS Total Studenți pe domenii /specializări  –  număr 
total de studenți la nivel specializare pe total ciclu/durată de studii (sursa: 
iiS, ArACiS, meCȘ)

B.4. în matricea mCDSniS Cadrele didactice pe domenii /specializări – 
numărul de cadre didactice la nivel de specializare pe total ciclu/durată 
de studiu (sursa: iiS, ArACiS, meCȘ).

B.5. matricea mpDSniS Posturilor didactice (din Statul de funcții) pe domenii/
specializări  la nivel  SniS – numărul de posturi didactice de la programele 
de studii cu frecvență și învățământ iD/iFr (sursa: iiS, ArACiS, meCȘ).

B.6. în  matricea mASniS Total absolvenți pe domenii /specializări  –  număr 
total de absolvenți la nivel de specializare (sursa: iiS, ArACiS, meCȘ).

Astfel, primul element în caracterizarea SniS îl reprezintă capacitatea de 
școlarizare, respectiv oferta universitară. În acest sens, este necesar să facem 
o distincție clară a indicatorilor care comensurează această componentă și care 
este sursa datelor.

Oferta universitară are în componență:
A. Oferta educațională se referă la curricula instituțiilor de învățământ și 

reprezintă totalul de  experiențe de învățare directe și indirecte oferite studenților/
cursanților.
• În sens larg = reprezintă domeniile fundamentale, ramura de știință, domenii 

de licență, programe de studii, discipline.
• În sens restrâns = ar desemna însuși conținutul procesului de instruire și 

formare.
În sens larg oferta de școlarizare universitară este prezentată anual în HG 

Anexa 1 – Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii 
universitare. 

Figura 2 Structura Nomenclatorului domeniilor și  
al specializărilor/programelor de studii universitare
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potrivit Hotărârii de Guvern 580/20144, oferta educațională a Sistemului de 
Învățământ Superior românesc este structurată pe 6 domenii fundamentale, în care 
există 32 de ramuri de știință, care formează 86 de domenii de licență, unde se 
regăsesc 379 de specializări/ programe de studii. Această componentă reprezintă 
o dimensiune macro/agregată a sistemului. Din punct de vedere al conținutului și 
structurii oferta educațională se formează de-a lungul timpului rezultat din planul 
de dezvoltare a SniS, a strategiei naționale asupra iS în general și a planurilor 
manageriale, a misiunilor asumate de fiecare universitate/instituție, în particular. 

În viitorul apropiat, acest nomenclator va suferi unele modificări conform iSCeD5-
2013, care este structurat pe 10 domenii și conține 109 domenii de licență.

B. Oferta de școlarizare se referă la structura organizatorică a instituției și 
capacitatea de școlarizare a instituțiilor de învățământ superior.
• În sens larg = specializări/ programe de studii, departamente, facultăți, campus 

universitar, resurse tehnico – materiale și facilitățile oferite.
• În sens restrâns = la numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în primul 

an de studii la programele de studii de licență, domeniile master, domeniile de 
doctorat și facilitățile oferite (număr locuri la buget6 și taxa).
oferta de școlarizare este publicată anual în HG -Anexa 2, pentru fiecare iiS, ne 

fiind agregată per total domenii, programe de studii la nivel național.
oferta de școlarizare/capacitatea de școlarizare, din punct de vedere al 

dimensiunii/mărimii este  stabilită  în urma proceselor de evaluare periodice reali-
zate de ArACiS.  

trebuie să recunoaștem faptul că, 
în prezent, valoarea capacității de 
școlarizare pentru multe programe 
de studii este foarte mare, fiind pro-
grame evaluate acum 4 – 5 ani, 
când numărul de studenți înscriși era 
aproape dublu.

Prin îmbinarea celor două  structuri 
prezentate în Fig.2 și Fig.3  a rezultat  
Matricea Ofertei educaționale și de 
școlarizare pe domenii/specializări  de 
licență la nivel  SNIS – MOSNISLicenta    
(Tabelul 1.) 

Figură 3 Structura SNIS privind  numărul domeniilor și a programelor de studii 
universitare de stat și particulare existente  în anul univ. 2014 – 2015

4 Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare Anexa 1
5 iSCeD -international Standard Classification of education
6 Cifra de școlarizare pentru studii finanțate de la bugetul de stat
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unde:

Oij
DFI – număr maxim de studenți care pot fi școlarizați în primul an de studiu în 
domeniul fundamental „DFI” la specializarea „i” de instituția „j”.

i – specializarea;
 j – universitatea / instituția de învățământ superior; 
x – număr domenii fundamentale; 
y – număr domenii de licență în DFI; 
r – număr specializări; 
z – numărul de IIS 

Simbolistica culorilor:
Informația preluată din Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/
programelor de studii universitare de licență - HG
Informația preluată din structura IIS  (meCȘ, ArACiS sau iiS)
Mărimea indicatorului obținut

În aceeași structură matricială se pot înscrie și ceilalți indicatori ai Variabilei B, 
formând celelalte matrice astfel: 

B.2. în matricea mCSniS Cererea pe domenii/specializări la nivel SniS 
– indicatorul este notat cu STij

DFI reprezintă numărul studenților înscriși 
în anul I pe instituții de învățământ în domeniul fundamental „DFI” la 
specializarea „i” de instituția „j”. 

  După forma de finanțare aceștia pot fi: studenți la buget7 și studenți la 
taxa. 

B.3.  în  matricea mtSSniS Total Studenți pe domenii /specializări  -   indicatorul 
este notat cu TSij

DFI reprezintă număr total de studenți la nivel specializare 
pe întreaga durată de studii (3 ani – 6 ani)  pe instituții de învățământ în 
domeniul fundamental „DFI” la specializarea „i” de instituția „j”.

B.4. în matricea mCDSniS Cadrele didactice pe domenii/specializări – 
indicatorul este notat cu CDij

DFI reprezintă numărul de cadre didactice la 
nivel de specializare pe întreaga durată de studii pe instituții de învățământ 
în domeniul fundamental „DFI” la specializarea „i” de instituția „j”.

  După forma de încadrare a cadrelor didactice aceștia pot fi: titulari sau 
asociați. 

B.5. matricea mpDSniS Posturilor didactice (din Statul de funcții) pe domenii/ 
specializări - indicatorul este notat cu PDij

DFI – numărul de posturi didactice 
pe instituții de învățământ în domeniul fundamental „DFI” la specializarea 
„i” de instituția „j”.

7 reprezintă cifra de școlarizare la buget
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  După forma de învățământ  avem state de funcții la programe de învățământ 
cu  frecvență (iF), cu frecvență redusă (iFr) sau la distanță (iD)

B.6. în  matricea mASniS total absolvenți pe domenii /specializări  - indicatorul 
este notat cu TAij

DFI – număr total de absolvenți la nivel de specializare pe 
instituții de învățământ în domeniul fundamental „DFi” la specializarea „i” 
de instituția „j”.

Tipuri de indicatori rezultați
În urma analizei matricelor rezultă următoarele tipuri de indicatori:

• cantitativi – atunci când se măsoară anumite valori, 
• calitativi – atunci când se acordă un calificativ (ex. eficient / total neeficient) 
• de prag – atunci când un indicator/indice atinge valorile stabilite anterior sau se 

încadrează între anumite limite minime și maxime, 
• milestone – atunci când se ajunge la o condiție specifică (reglementat european 

sau de forumuri specializate). 
De exemplu în baza analizei indicatorilor8 din cele 6 matrice de bază rezultă o 

serie de indicatori obținuți ca mărimi relative de structură determinați atât pe linie 
cât și pe coloană.

Tabelul 2. Indicatori rezultați pe coloana:

Nr. Indicatorul Semnificația

1 Structura indicatorului „x” pe 
domenii fundamentale  (DFi) %

Structura indicatorului „x” pe domenii 
fundamentale  (DFi) din total oferta SniS

2 Structura indicatorului „x” pe 
domenii de licență (Dl) %

Structura indicatorului „x” pe domenii de 
licență  (Dl) din total oferta DFi

� Structura indicatorului „x” pe 
specializări / programe de 
studii de licență %

Structura indicatorului „x” pe programe de 
studii din total domenii de licență

� Structura indicatorului „x” după 
durata de școlarizare/ numărul 
de credite %

Structura indicatorului „x” după durata de 
școlarizare  din total oferta SniS

� Structura indicatorului „x”  pe 
programe de studii în limbi 
străine % (Anexa 3)

Structura indicatorului „x” în limbi străine  
din total oferta SniS

8 indicatorii ”x” existenți în cele 6 matrice de bază sunt: Oij
DFI, STij

DFI, TSij
DFI, CDij

DFI, PDij
DFI și TAij

DFI. 
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În cele ce urmează, vom prezenta succint unele rezultate din interogarea și 
analiza primelor două matrice prezentate, respectiv matricea moSniS ofertei și 
matricea mCSniS Cererii  SniS în anul universitar 2014-2015

un prim filtru al interogării instituțiilor de învățământ superior după numărul de 
domenii, matricea moSniS ne prezintă următoarea distribuție: din totalul de 92 de 
instituții acreditate, 14 au toate cele 6 domenii fundamentale, respectiv sunt iiS 
comprehensive, din care 2 sunt instituții particulare (Anexa 1 și Anexa 2). Cele mai 
multe dintre universități au un singur domeniu, (41 de instituții din care 21 sunt de 
stat).  (tabelul 4) 

Tabelul 4. Complexitatea IIS după numărul de domenii fundamentale

Nr. domenii fundamentale IIS de stat IIS 
particulare Total IIS

cu toate cele 6 domenii 12 2 14

cu 5 domenii 6 0 6

cu 4 domenii 4 4 8

cu 3 domenii 3 1 4

cu 2 domenii 9 10 19

cu un singur domeniu 21 20 41

total 55 37 92

Nr. Indicatorul Semnificația

1 ponderea indicatorului „x” a DFi 
pe universități

ponderea indicatorului „x” DFi de la 
universitatea j din total oferta universitară

2 ponderea indicatorului „x” 
pe program de studiu pe 
universități

ponderea indicatorului „x” programului 
de studiu de la universitatea j din total 
oferta program de studiu

� ponderea indicatorului „x” pe 
forme de proprietate

ponderea indicatorului „x” programelor 
de studii după forma de proprietate

� ponderea indicatorului „x” pe 
regiuni de dezvoltare (Anexa 4)

ponderea indicatorului „x” programelor 
de studii după regiunea de dezvoltare

Tabelul 3.Indicatori rezultați pe linie:

Sursa: Monitorul Oficial al României anul 182 (XXVI) – Nr. 527, 16 iulie 2014 HG 580
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Domeniul fundamental cel mai frecvent întâlnite în analiză ține de Științe sociale 
care se regăsește la 63 de iiS, din care 33 de instituții de stat, urmat de domeniul 
Științe umaniste și arte – 48 de instituții și de Științe biologice și biomedicale – 25 
de iiS de stat și doar de 4 iiS particulare. (tabelul 5)

Tabelul 5. Centralizator număr universități pe domenii fundamentate și forme de 
proprietate 

Cod 
DFI Domeniul fundamental (DFI) IIS de 

stat
IIS parti
culare

Total 
IIS

10 matematică și științe ale naturii 23 9 32

20 Științe inginerești 35 6 41

30 Științe biologice și biomedicale 25 4 29

40 Științe sociale 30 33 63

50 Științe umaniste și arte 34 14 48

60 Știința Sportului și educației Fizice 19 5 24

total 55 37 92

Sursa: Monitorul Oficial al României anul 182 (XXVI) –Nr. 527, 16 iulie 2014 HG 580

În anul universitar 2014-2015 oferta de școlarizare /capacitatea de școlarizare a 
SniS era de 215477 locuri, din care aproximativ 100.000 locuri la Științele sociale, 
urmate la mare distanță de Științele inginerești de 53693 locuri. Facultățile biologice 
și biomedicale cumulează doar 15300 locuri. (tabelul 6)

Tabelul 6. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 
2014-2015 pe domenii și forme de proprietate

Cod 
DFI Domeniul fundamental (DFI) IIS de 

stat
IIS parti
culare

Total 
IIS

10 matematică și științe ale naturii 16382 1810 18192

20 Științe inginerești 51263 2430 53693

30 Științe biologice și biomedicale 14320 980 15300

40 Științe sociale 62450 37515 99965

50 Științe umaniste și arte 20940 2725 23665

60 Știința Sportului și educației Fizice 3737 925 4662

total nr. maxim de studenți care pot fi școlarizați 169092 46385 215477

Sursa: Monitorul Oficial al României anul 182 (XXVI) –Nr. 527, 16 iulie 2014 HG 580
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Figura 4

Figura 5

Figura 6

Într-o primă analiză a Structurii ofertei pe domenii fundamentale  (DFi) pentru 
anul universitar 201-2015 a rezultat următoarea informație statistică:
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potrivit reprezentărilor grafice se poate observa cu ușurință care este distribuția 
capacității de școlarizare pe universități și pe forme de proprietate. În anul universitar 
2014-2015 existau doar trei universități, care aveau capacitatea de școlarizare de 
peste 10 mii de studenți și toate sunt instituții de stat. De exemplu, 11,17% din 
total oferta de școlarizare a iiS de stat este deținută de universitatea Babeș-Bolyai 
Cluj-napoca, urmată la mare distanță de universitatea București cu o pondere de 
6,4%. În topul universităților private oferta ce mai mare figurează la universitatea 
„Spiru Haret” - 8675 de locuri, urmată de uCDC cu 6630 locuri. 

Figura 7 Figura 8
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la fel de interesant este să analizăm oferta locurilor la buget și acoperirea 
acestora în total oferta și în total studenții înscriși. (Figura 9 si Figura 11)

Figura 9
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Figura 10
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Din analiza în corelație a datelor din matricea Ofertei Universitare – MOSNIS  și 
a datelor din matricea Cererii (studenți înscriși în anul i la buget și taxa) MCSNIS  

putem determina gradul de autofinanțare a universităților. (Figura 9)

Figura 11
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Figura 12

Din diagrama de corelație rezultă că există o intensitate moderată între gradul 
de acoperire a ofertei prin total cerere și gradul de acoperire a ofertei cu locuri la 
buget, prezentând un coeficient de corelație de 0,6162. Ceea ce presupune că 
distribuirea locurilor la buget pe iiS de stat nu sunt corelate cu cererea.

Utilitatea matricelor 

volumul de informație statistică rezultat din matricele SniS și ușurința prelucrării 
datelor, ne determină să afirmăm că, implementarea acestor matrice este necesară 
prin faptul că ar deveni un instrument util atât pentru meCS, ArACiS, cât și pentru 
fiecare iiS în parte, prin: 
• indicarea gradului în care obiectivele SNIS sunt atinse (potrivit Strategiei 

națională pentru învățământul terțiar din românia  2015-2020 meCS);
• crearea premiselor în vederea optimizării ofertei la nivel de SniS în corelație 

cu Strategia națională pentru învățământul terțiar din românia;
• unor dezvoltarea instrumente specifice adresate iiS/facultăți / departamente 

prin care se stabilesc politicele educaționale de optimizare a raportului dintre 
cerere și oferă;

• îmbunătățirea nivelului de conștientizare a  raportului dintre cererea clienților, 
cererea pieței muncii și oferta universitară.
totodată, prin informația oferită de matrice, ArACiS poate răspunde la întrebări 

frecvente ce apar în evaluările periodice, ca de exemplu: 
• în ce măsură capacitatea de școlarizare solicitată de instituție este justificată 

prin cererea studenților?
• care este discrepanța între instituții privind raportul studenți/cadre didactice la 

nivelul aceluiași program de studii/domeniu?
• în ce măsură cererea clienților (studenților) este în corelație cu oferta de 

educație? 
• care este distribuția pe regiuni de dezvoltare ale țării a  domeniilor/programelor 

de studii similare? 
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Concluzii și propuneri
În concluzie, matricele activității SniS, prin complexitatea acestora, oferă 

structurilor manageriale / de conducere, indiferent de forma de proprietate a 
instituției, un set complet de informații ca aceștia să poată lua deciziile optime în 
toate situațiile.  

matricele, prin intermediul transparenței datelor la nivelul întregului sistem, oferă 
o imagine amplă asupra vulnerabilității SniS, ceea ce conduce spre reducerea 
riscurilor, respectiv spre creșterea eficienței și a calității sistemului.

Sperăm că structurile de conducere manageriale ale iiS vor defini  mai atent la 
stabilirea și optimizarea ofertei universitare prin cunoașterea SniS. Considerăm 
că, matricele SniS  reprezentă un instrument util pentru meCS, ArACiS și iiS, 
pentru că prezintă distribuția și interdependența ofertei și cererii universitare pe 
toate domeniile / programele de studii licență, domenii de master și/sau doctorat 
existente.  pentru a facilita transparența și acceptarea la toate nivelele a acestor 
matrice de analiză și diagnoză, este recomandabil ca acestea să fie elaborate 
anual de meCS în colaborare cu ArACiS. 

Bibliografie
*** http://www.aracis.ro/despre-aracis/misiune/
*** monitorul oficial 527/16.vii.2014  
*** Baza de date privind numărul de studenți și cadre didactice  iiS sunt preluate 

din sursele meCȘ
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Anexa 1. Capacitatea de școlarizare în anul i pe universități de 
stat și domenii fundamentale în anul universitar 2014-2015
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Anexa 2. Capacitatea de școlarizare în anul i pe universități 
particulare și domenii fundamentale în anul universitar 2014-2015
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Anexa �. numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați in 
anul i in limbi străine pe specializări și tipuri de instituții de învățământ 
superior în anul universitar 2014-2015
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