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Autonomie universitar – const& în dreptul comunit&)ii universitare de a se
conduce, de a--i exercita libert&)ile academice (f&r& nici un fel de ingerin)e ideologice,
politice sau religioase), de a--i asuma un ansamblu de competen)e -i obliga)ii în
concordan)& cu op)iunile -i orient&rile strategice na)ionale ale dezvolt&rii înv&)&mântului
superior, stabilite prin lege.

Coeficient de ajustare – este un indicator specific fiec&rui profil de
înv&)&mânt -i reprezint& raportul între costul unitar net mediu pe profil -i costul unitar net
mediu pe )ar&. Se folose-te la calcularea aloca)iei bugetare/student echivalent pentru
fiecare profil.

Coeficient de echivalare – este un indicator specific fiec&rei forme de
înv&)&mânt -i reprezint& raportul între costul unui student de la forma de înv&)&mânt
respectiv& -i costul unui student de la cursuri de zi. Ace-ti coeficien)i sunt aceea-i,
indiferent de profil -i se folosesc la calcularea num&rului de studen)i echivalen)i.

Costul unitar pe student – reprezint& totalul cheltuielilor efectuate raportat la
num&rul de studen)i finan)a)i din bugetul de stat.

Costului unitar pe student echivalen - raportarea cheltuielilor se realizeaz&
la num&rul total de studen)i echivalen)i.

Cost real - ,,costul necesar” asociat satisfacerii necesit&)ilor de preg&tire a
studen)ilor dintr-o specializare în a-a fel încât absolven)ii s& fie competitivi pe pia)a
na)ional& a muncii; se utilizeaz& la dimensionarea bugetului.

Costul unitar global pe un student echivalent - reprezint& indicatorul a
c&rui dimensiune rezult& din raportarea cheltuielilor totale efectuate de o institu)ie de
înv&)&mânt superior la num&rul studen)ilor echivalen)i potrivit rela)iei:

C ug / se =

C FB + C FC
, în care:
N se

Cug/se = costul unitar global pe un student echivalent; CFB = totalul cheltuielilor
acoperite din finan)area de baz&; CFC = totalul cheltuielilor acoperite din finan)area
complementar&.

Costul unitar net pe un student echivalent – reprezint& indicatorul în
func)ie de care se stabile-te volumul necesar al finan)&rii de baz& la nivelul fiec&rei
universit&)i -i pe ansamblul înv&)&mântului superior românesc -i pentru repartizarea
echitabil& pe universit&)i a fondurilor aprobate prin bugetul na)ional. Se stabile-te prin
repartizarea totalului cheltuielilor acoperite din finan)area de baz& la num&rul studen)ilor
echivalen)i conform rela)iei:
C un / se =

C FB
, în care:
N se

Cun/se = costul unitar net pe un student echivalent; CFB = totalul cheltuielilor
acoperite din finan)area de baz&; Nse = num&rul studen)ilor echivalen)i.

Finan are de baz – component& a finan)&rii din fonduri publice a institu)iilor
de înv&)&mânt superior, este destinat& în mod prioritar activit&)ii didactice -i se acord& pe
baz& de formul&, indicatorul de baz& fiind costul unitar net pe student echivalent (ce se
calculeaz& prin utilizarea unor indicatori specifici fiec&rei categorii de cheltuieli –
cheltuieli de personal, cheltuieli materiale).

Finan are complementar – component& a finan)&rii din fonduri publice a
institu)iilor de înv&)&mânt superior, este destinat& pentru cercetarea -tiin)ific&, cheltuieli
de capital, desf&-urarea unor activit&)i specifice cât -i dezvoltarea -i sus)inerea
programelor academice performante; se acord& pe baz& de competi)ie, în baza satisfacerii
anumitor criterii calitative.

Înv

mânt postuniversitar – asigur& specializarea în domeniu sau

extinderea -i perfec)ionarea preg&tirii atestate prin diplom&, ob)inut& la finalizarea
studiilor universitare. Se organizeaz& în institu)ii de înv&)&mânt superior -i -coli de studii
postuniversitare, acreditate în acest scop, -i se realizeaz& prin: studii aprofundate de
specialitate, masterat, studii academice postuniversitare, doctorat, studii postuniversitare
de specialitate -i cursuri de perfec)ionare postuniversitar&.

Înv

mânt superior – se realizeaz& prin institu)ii de înv&)&mânt (universit&)i,

institute, academii de studii -i -coli de studii postuniversitare) a c&ror misiune este de
înv&)&mânt -i cercetare sau numai de înv&)&mânt.

Num r mediu fizic de studen i – acest parametru apare ca urmare a
nesuprapunerii anului calendaristic (-i deci, exerci)iul financiar anual) cu anul universitar,
-i reprezint& num&rul mediu dintre num&rul fizic al studen)ilor din semestrul II al anului
universitar curent (1 ianuarie) -i num&rul fizic al studen)ilor din semestrul I al anului
universitar viitor.

inând cont de structurarea anului universitar pe durata a 10 luni,

num&rul mediu fizic de studen)i se calculeaz& conform urm&toarei formule:

Nm =

N s 2 * 7 + N s1 * 3
, în care:
10

Nm = num&rul mediu fizic al persoanelor aflate în preg&tire universitar& în anul curent
(calendaristic, financiar);
Ns2 = num&rul fizic al studen)ilor din semestrul II al anului universitar curent (1 ianuarie);
Ns1 = num&rul fizic al studen)ilor din semestrul I al anului universitar viitor.

Num r de studenten i echivalen i – se calculeaz& ca sum& a num&rului
mediu fizic al studen)ilor participan)i la fiecare dintre formele de înv&)&mânt promovate
de universitate, la care s-a aplicat coeficientul de echivalare, corespunz&tor fiec&rei forme
de înv&)&mânt, stabilit de CNFIS.

N se =

n
i =1

N fi * K i , în care:

Nse = num&rul studen)ilor echivalen)i dintr-o universitate; Nfi = num&rul (mediu)
fizic al participan)ilor la forma de preg&tire ,,i”; KI = coeficientul de echivalare
corespunz&tor formei de preg&tire ,,i”; n = num&rul total al formelor de preg&tire
promovate în universitate.

Plan strategic institu ional – constituie un instrument menit s& contribuie la
conducerea -i gestionarea eficient& a universit&)ilor -i la realizarea obiectivelor specifice
politicii Guvernului României în domeniul înv&)&mântului superior. Are dou&
componente: planul strategic pe termen mediu (pentru o perioad& de minimum 4 ani) -i
planul opera)ional pentru un an universitar.

Plan opera ional pentru un an universitar – se refer& la un an universitar
-i prezint& urm&toarele obiective -i srategii: misiunea universit&)ii, scopurile -i
obiectivele academice, num&rul de studen)i, startegia de tehnologie didactic&, strategia de
cercetare -tiin)ific&, colabor&ri, strategia cu privire la resursele umane, strategia de
gestionare a bazei materiale, strategia privind informa)ia, documentarea -i bibliotecile,
strategia financiar&, strategia calit&)ii, strategia managerial&.

Plan strategic pe termen mediu – formuleaz& aspira)iile institu)iei pe o
perioad& de 4 pân& la 10 ani -i urm&re-te acelea-i puncte ca -i planul opera)ional.

