Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior

Instrucţiuni privind raportarea datelor statistice prin platforma ANS

A. Platforma ANS de colectare a datelor statistice (exclusiv datele statistice pentru cercetare) poate fi accesată de
către fiecare universitate în parte de la adresa http://date.invatamant-superior.ro.
Menţionăm faptul că platforma ANS cuprinde acum şi elementele de colectare a datelor statistice suplimentare
pentru calculul indicatorilor de calitate propuşi pentru anul 2015. Pentru colectarea datelor statistice pentru
cercetare se va pune în funcţiune un modul distinct, ce va fi disponibil în platforma ANS după data de 10 martie
2015 (v. punctul B).
Fiecare universitate va accesa platforma ANS printr-un cont instituţional, coordonatele acestuia fiind transmise
de UEFISCDI către adresa de e-mail confirmată la nivelul universităţii. Utilizatorul instituţional (doar din contul
instituţional) va putea adauga subconturi la nivel de universitate, pe categorii de date sau domenii de studii.
Pentru utilizarea platformei în procesul de raportare a datelor statistice cu data de referinţă 1 ianuarie 2015,
recomandăm urmatoarele etape:
1. Configurarea profilului universităţii, prin selectarea parametrilor specifici universităţii (cicluri de studii,
forme de invatamant, domenii de studii etc., conform detaliilor din documentul Ghidul de utilizare a
platformei ANS de colectare a datelor statistice din învăţământul superior, ghid anexat prezentei adrese).
2. Alocarea cadrelor didactice pe ramuri de ştiinţă, în vederea pregătirii raportării datelor statistice privind
personalul didactic si de cercetare. Pentru aceasta poate fi utilizată componenta corespunzătoare din Tabelul
instituțional privind normarea şi activitatea de cercetare a cadrelor didactice și de cercetare titulare din
universitate (Anexa 1).
În cazul personalului didactic care predă la programe aparţinând mai multor ramuri de ştiinţă, se
raportează fracţionat (maximum două zecimale), în funcţie de ponderea în postul de bază din ştatul de
funcţii, suma fracţiilor pentru un cadru didactic având valoarea 1.
3. Încărcarea tuturor datelor statistice prevăzute de platforma ANS, după colectarea şi consolidarea lor internă.

B. Modulul de colectare a datelor statistice privind activitatea de cercetare, creaţie artistică, respectiv
performanţă sportivă (pentru calculul indicatorilor de calitate din clasa de indicatori Cercetare ştiinţifică şi creaţie
artistică) va putea fi accesat dupa 10 martie 2015.
Pentru pregătirea la nivel instituţional a datelor privind activitatea de cercetare, creaţie artistică, respectiv
performanţă sportivă a personalului didactic şi de cercetare, în vederea raportării acestora în platforma ANS,
recomandăm următoarele etape:
1. Elaborarea la nivel individual, de către fiecare cadru didactic, a fişelor individuale specifice şi arhivarea lor
electronică, în conformitate cu specificaţiile din documentul Detalii de raportare a datelor statistice pentru
calculul indicatorilor de calitate privind cercetarea, anexat.
2. Centralizarea datelor la nivel de universitate (respectiv organizarea arhivei electronice cuprinzând datele
suport pentru raportare) şi completarea tabelului centralizator la nivel instituţional.
3. Încărcarea în platforma ANS a tabelului centralizator instituţional, în vederea culegerii informaţiilor prin
modulul specific de preluare a datelor referitoare la cercetare.

C. Termene
•

•
•
•
•

Accesul universitatilor la ANS trebuie sa inceapa prin completarea sectiunilor Parametri Universitate, Date
Universitate si Politici. Completarea sectiunilor Studenti, Absolventi si Cadre Universitare va fi posibila incepand
de luni 9 martie.
Accesul universităţilor la modulul de preluare a datelor de cercetare: 10 martie
Finalizarea încărcării datelor statistice de către universităţi (exclusiv datele statistice pentru cercetare): 31 martie
Raportarea situaţiei centralizate referitoare la cercetare: 10 aprilie
Verificarea consistenţei şi corectitudinii, prin sondaj, a datelor încărcate în platformă: 20 - 30 aprilie.

D. Anexe
Ghidul de utilizare a platformei ANS de colectare a datelor statistice din învăţământul superior
Detalii de raportare a datelor statistice pentru calculul indicatorilor de calitate privind cercetarea
Anexa 1. Tabel instituțional privind normarea şi activitatea de cercetare a cadrelor didactice și de cercetare
titulare din universitate
Anexa 2. Structurarea arhivei electronice
Anexa 3. Centralizator privind standardele minimale CNATDCU; Anexa 3.1. OM 6560/2012; Anexa 3.2.
OM4204/2013; Anexa 3.3. Mod de calcul punctaj CNATDCU (domeniile Medicină, Medicină dentară,
Farmacie)
Anexa 4. Utilizare platforme pentru calcularea impactului activității științifice (indice Hirsch); Anexa A4.1. Fişă
individuală pentru impactul creaţiei artistice - IC2.2; Anexa A4.2. Fişă individuală pentru impactul performanţei
sportive - IC 2.2.
Anexa 5. Fişă individuală de articole şi brevete – IC2.3 (ultimii 4 ani, perioada 2011-2014); A5.1. Fişă
individuală pentru performanţa creaţiei artistice – IC2.3 (ultimii 4 ani, perioada 2011-2014); A5.2. Fişă
individuală pentru performanţa sportivă – IC2.3 (ultimii 4 ani, perioada 2011-2014).

