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Rezumat: Articolul prezintã informaþii privind modul în care Universitatea Babeº Bolyai din
Cluj-Napoca ºi-a stabilit þinta de a ajunge în scurt timp între primele 500 universitãþi ale lumii prin
prisma clasamentului Shanghai. În prima parte a articolului este prezentat pe scurt sistemul Shanghai
de clasificare a universitãþilor, iar în a doua parte sunt descrise principalele evoluþii ºi experienþe
ale Universitãþii Babeº Bolyai din Cluj-Napoca ce þin de atingerea obiectivului UBB500. Articolul
oferã un bun exemplu ºi o excelentã practicã de calitate ce poate fi urmatã ºi de alte instituþii de
învãþãmânt superior din þarã ºi din regiune.
Cuvinte cheie: clasificãrile internaþionale, clasamentul Shanghai, strategia cercetãrii,
programe de dezvoltare strategicã a universitãþilor.

Introducere
Diversele sisteme de clasificare a unitãþilor de învãþãmânt superior elaborate în ultimii ani pe
plan naþional au arãtat cã Universitatea Babeº-Bolyai (UBB) este una dintre cele mai reprezentative
universitãþi din România. În februarie 2005 a fost elaboratã Strategia Cercetãrii a UBB1, iar în 2006
a fost dezbãtut Programul “UBB500”2 în vederea accederii între primele 500 universitãþi ale lumii
prin prisma clasamentului Shanghai. La doi ani de la elaborarea acestei strategii, care cuprindea
analize ºi propuneri de politici, s-a fãcut o analizã de fond în vederea trasãrii perspectivelor ºi
evidenþierii acþiunilor ºi mãsurilor necesare pentru atingerea acestui scop.

Ce este „clasamentul Shanghai“?
Sistemul Shanghai de clasificare a universitãþilor are un important impact internaþional, impact
exprimat prin numãrul mare de articole ºi analize care îl prezintã ºi discutã în reviste de scientometrie,
în diverse documente ale universitãþilor, ale factorilor politici (ex. Comisia Europeanã), în presa
internaþionalã. Recunoaºterea ºi acceptarea lui sunt susþinute de doi factori importanþi:
(1) indicatorii utilizaþi sunt indicatori de prestigiu (utilizaþi ºi de National Science Foundation –
SUA ºi de Comisia Europeanã în analizele proprii asupra ºtiinþei ºi tehnologiei), obiectivi
ºi verificabili independent de cei care au propus sistemul de clasificare;
(2) are validitate de interfaþã în mãsura în care primele locuri sunt ocupate de universitãþi
care ar fi fost clasificate acolo ºi pe baza unor propuneri venite direct din partea comunitãþii
ºtiinþifice.
Care sunt criteriile ºi indicatorii utilizaþi în Clasamentul Shanghai? Într-o prezentare succintã,
aceºtia sunt:

1

2

„Strategia Cercetãrii Universitãþii Babeº Bolyai 2005-2012”, în Politica Cercetãrii UBB, Seria Comunitas, Presa Universitarã Clujeanã,
2007.
„Programul UBB500”, în Politica Cercetãrii UBB, Seria Comunitas, Presa Universitarã Clujeanã, 2007.
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(1) Prestigiul profesional al personalului angrenat în activitãþile universitãþilor (“Quality of
Faculty”) – aceasta în condiþiile în care universitatea are ca scop (output aºteptat) ºi
asigurarea dezvoltãrii profesionale a membrilor sãi. In sistemul Shanghai, acest criteriu
are ca indicatori: (1) Premiile Nobel; (2) Medalii Fields ºi (3) “Highly Cited Researchers”.
(2) Prestigiul profesional al absolvenþilor / al celor aflaþi în pregãtire (“Quality of Education”)
- aceasta în condiþiile în care universitatea are ca scop (output aºteptat) ºi formarea
profesioniºtilor în cercetare ºi/sau educaþie. În sistemul Shanghai, acest criteriu are ca
indicatori: (1) Premiile Nobel ºi (2) Medaliile Fields. Existã un proiect al Centrului din
Shanghai care va extinde lista premiilor internaþionale care vor fi luate în considerare.
(3) Produse ale activitãþii ºtiinþifice (“Research Output”) – acest criteriu reprezintã un output
(output-ul aºteptat) fundamental al universitãþilor, cu impact pentru dezvoltarea ºtiinþificã,
economicã ºi socialã. Sistemul Shanghai include aici în primul rând publicaþiile indexate
de cãtre Institute for Scientific Information (ISI) (http://www.isinet.com) ºi apoi articole
în Nature ºi Science. Aceste publicaþii sunt cele mai citate în fluxul informaþional, ele
acoperind peste 95% din articolele citate în cercetarea ºtiinþificã internaþionalã! Altfel
spus, în accepþia autorilor clasamentului Shanghai, publicaþiile ISI sunt cele care contribuie
cel mai mult la avansarea cunoaºterii, ºi care dau vizibilitate, impact ºi prestigiu la nivel
internaþional actorilor implicaþi în educaþie ºi cercetare. Este probabil ca, datoritã presiunii
din partea comunitãþii academice internaþionale, sã fie luate în considerare într-un orizont
de timp de câþiva ani ºi alte contribuþii ºtiinþifice internaþionale ca patentele internaþionale
(ale EPO sau triadice) sau cãrþi în edituri internaþionale de mare prestigiu (exemplu
Routledge, McGraw Hill etc.).
Clasamentul Shanghai ia în considerare ºi un indicator care raporteazã suma ponderatã a
indicatorilor menþionaþi mai sus la mãrimea instituþiei (resurse disponibile), pentru a avea un indicator
de eficienþã.

Care este percepþia clasamentelor pe plan internaþional?
Evoluþiile în ultimul deceniu, în domeniul învãþãmântului superior la nivel internaþional, au
fost caracterizate de o creºtere fãrã precedent, nu numai pentru universitãþi, ci ºi pentru variaþi actori
din domeniul educaþional, a rankingurilor ºi clasificãrilor internaþionale ale instituþiilor de învãþãmânt
superior. Clasificarea universitãþilor europene în rankingurile internaþionale ºi în special poziþia acestora
în WCU (world class university) Ranking a devenit un subiect de interes inclusiv pentru Comisia
Europeana care a definit ca principalele provocãri ale învãþãmântului superior european în perioada
actualã – asigurarea unei calitãþi recunoscute internaþional „world-class quality”, dezvoltarea
managementului ºi guvernãrii instituþiilor de învãþãmânt superior ºi creºterea nivelului ºi a surselor
de finanþare a universitãþilor. Principala problema a CE din aceastã perspectivã este aceea a
performanþei modeste în cercetare a universitãþilor europene ºi a relativ slabei capacitãþi a acestora
de a fi atractive în special în domeniul atragerii talentelor, al atragerii resurselor ºi al dezvoltãrii unui
prestigiu stabil în timp care sã le permitã ocuparea unor poziþii competitive la nivel internaþional.
Clasificãrile, care erau privite în special ca niºte instrumente de asigurare a calitãþii la nivelul
sistemelor de învãþãmânt superior, au devenit între timp puternice instrumente politice ºi de publicitate
generând reacþii naþionale ºi internaþionale ample.
De exemplu, prezentarea Top 100 – 500 WCU a determinat reacþii vehemente la diferite
nivele, cunoscute în perioada respectivã ca “Le choc de Shanghai” (Le Figaro, 2004). O altã reacþie
pe scarã largã a fost cea a Malaeziei care a ocupat succesiv poziþia 80, 89 ºi 169 în The Times Higher
Education Ranking, fenomen care a fost interpretat la nivel naþional ca o dramaticã scãdere a
performanþei instituþiilor de învãþãmânt superior, generând desemnarea unei comisii regale abilitate
sã investigheze fenomenul ºi sã propunã mãsuri de intervenþie specifice. Analiza a pus în evidenþã
faptul cã fenomenul era efectul unor clarificãri metodologice ºi de utilizare a diferitelor tipuri de date
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ºi nu o scãdere dramaticã a performanþei universitare.3 În cazul Germaniei, o oferta de finanþare a
douã departamente la nivel universitar de cãtre Deutsche Telekom a condus la apariþia în aproximativ
toate aplicaþiile potenþialilor candidaþi a poziþiei universitãþii/departamentului în diferite clasificãri
internaþionale ºi naþionale, demonstrând cã universitãþile se definesc deja prin aceste poziþii, poziþii
care le oferã statutul de performeri recunoscuþi.4 Institut Teknologi Bandung din Indonesia ºi-a definit
ca prioritate strategicã intrarea în rankingul THES. Universitatea din Manchester ºi-a elaborat o
strategie precisã de avansare în ARWU angajând chiar un premiat Nobel, pe profesorul de economie,
Josef Stieglitz. Multe alte universitãþi utilizeazã poziþia în diferite rankinguri ca instrument publicitar
important.5 De asemenea, diferite analize derulate la nivel internaþional aratã o preferinþã clarã a
absolvenþilor buni ºi foarte buni pentru universitãþi de prestigiu.
Clasificãrile internaþionale au devenit instrumente importante în competiþia globalã, ele reuºind
sã atragã atenþia atât a potenþialilor viitori studenþi la diferite nivele ºi a instituþiilor de învãþãmânt
superior, cât ºi a politicienilor ºi guvernanþilor, într-o manierã mult mai rapidã ºi directã decât alte
instrumente utilizate de universitãþi. Se estimeazã astfel cã aceste instrumente vor continua sã fie
utilizate pe scarã largã ºi sã genereze importante reacþii la nivel managerial instituþional, naþional ºi
chiar la nivel european.
Utilizarea acestor clasificãri ca instrumente de publicitate ºi acumulare de capital de imagine
este, actualmente, nu numai imposibil de evitat dar ºi extrem de utilã ºi productivã la nivel internaþional,
mai ales prin forþa demersului de a polariza ºi orienta atenþia diferiþilor actori asupra performanþei
învãþãmântului superior. În schimb, centrarea demersurilor manageriale ale instituþiilor de învãþãmânt
superior ºi ale sistemelor naþionale de învãþãmânt superior pe efortul de intrare, cu cel puþin 1, 2
instituþii la nivel naþional în aceste ierarhii, trebuie sã ia în considerare nu numai efectele pe termen
scurt ºi deciziile liniare de tip cauzã-efect cu impact asupra criteriilor ºi indicatorilor diferitelor tipuri
de clasificãri ci ºi implicaþiile acestor decizii pe termen lung.
Este însã important sã menþionãm faptul cã orientarea exclusivã spre publicarea în reviste ISI,
duce la o scãdere dramaticã a contribuþiei importante a universitãþilor prin monografii de sintezã,
patente, transfer tehnologic. De aceea, pledãm pentru o abordare echilibratã dar nu exclusivã: este
necesarã o intrare în rankingul internaþional a unor universitãþi “research intensive”, dar nici acestea
un trebuie sã neglijeze activitatea didacticã, de scriere de monografii esenþiale în edituri de reputaþie
mondialã, transferul tehnologic important.

UBB în cadrul sistemului de clasificare Shanghai
În România, Universitatea Babeº-Bolyai ºi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaºi
s-au implicat în identificarea de criterii ºi propunerea unei clasificãri naþionale a universitãþilor
româneºti. Universitatea Babeº-Bolyai are din 2007 un reprezentant în International Ranking Expert
Group ºi a inclus în strategia cercetãrii, ca prioritate, intrarea în top 500.
Analiza efectuatã în 2006 la lansarea obiectivului UBB 500 prin analiza bazelor de date
internaþionale care sunt sursa Clasamentului Shanghai, încorporând istoria UBB, ca „moºtenitoarea“
a universitãþilor anterioare (Deutsches Lyceum, Universitatea Maghiarã din Cluj; Universitatea Regele
Ferdinand I; Universitatea Victor Babeº; Universitatea Bolyai; Universitatea Babeº-Bolyai) a arãtat
urmãtoarele:
• Premii Nobel: nici un angajat al UBB sau un absolvent al acesteia nu a primit pânã la
aceastã datã premii Nobel;
3

4

5

Jan Sadlak, Nian Cai Liu, „Universities Ranking as Stimulus for Quality Enhancement. A Case Study of Romania”, in Higher Education
for a Knowledge Society (series) - The World Class Universities and Ranking: Aiming beyond Status, Bucureºti: Presa Universitarã
Clujeanã, UNESCO, Shanghai Jiao Tong University, 2006.
Martin Spiewak, Ressort Wissen, DIE ZEIT, Ergebnisse des Rankings jetzt im neuen ZEIT Studienführer 2005/06 - Podiumsdiskussion
zum Thema „Der Wettbewerb um die besten deutschen Universitäten“ am 23. Mai in Berlin.
A.Stella, D. Woodhouse, Benchmarking in Australian Higher Education: A Thematic Analysis of AUQA Audit Reports,
Occasional Publications Series No:13, AUQUA Publications, 2007
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•

Medalii Fields: nici un angajat al UBB sau un absolvent al acesteia nu a primit pânã la
aceastã datã medalii Fields;
• Highly Cited Researchers: Nici un angajat al UBB sau un absolvent al acesteia nu este
inclus in lista “highly cited researchers” realizatã de ISI pe ultimii cinci ani. UBB are un
cercetãtor Highly Cited, dar înainte de anul 2000. Clasamentul ARWU ia în considerare
numai citãrile din ultimii cinci ani;
• Contribuþii ISI (incluzând contribuþiile în Science ºi Nature): Angajaþii UBB au
contribuþii ISI inclusiv 3 publicaþii in Nature ºi una în Science.
Pornind de la aceste date s-a constatat cã pe baza estimãrii scorurilor pe care universitãþile
româneºti le obþin în clasamentul Shanghai, UBB a avut în 2005 un scor de 3,96 (comparativ cu
scorul de 100 al universitãþii Harvard, aflatã pe primul loc, ºi cu scorul de 8,2 ale universitãþilor de pe
ultimele locuri din top 500). Informaþii neoficiale indicã o poziþe a UBB în categoria 700 – 800. Ca
urmare, este necesarã cel puþin o dublare a scorului Shanghai pentru intrarea in top 500. Pe
baza acestei constatãri au fost fixate „þinte“ pentru fiecare facultate, vizând numãrul de articole în
reviste cotate ISI pe care facultatea respectivã trebuie sã le publice în perioada 2006 – 2007.

Evoluþia UBB în perioada 2006 - 2008
Comparând proiecþia fãcutã la începutul lui 2006 cu rezultatele obþinute la sfârºitul anului
2008 se pot constata urmãtoarele:
• facultãþile care aveau un scor relativ mare în producþia de articole cotate ISI au reuºit, fie
sã depãºeascã þinta propusã pentru 2007 – 2008, fie sã se apropie foarte mult de aceasta.
Alte trei facultãþi au avut un scor apropiat de þintã sau relativ apropiat de aceasta. Câteva
facultãþi (3) au avut scoruri situate cu mult sub þinta propusã.
• din aceastã analizã se pot trage, într-o primã instanþã, trei concluzii:
(1) Facultãþile cu profil „experimental“, care au avut o producþie ISI ridicatã, ºi-au mobilizat
potenþialul în vederea creºterii acesteia;
(2) Proiecþia fãcutã în 2006 pare sã nu fi fost realistã, cel puþin pentru anumite facultãþi,
astfel încât se impune o regândire a acesteia pentru perioada urmãtoare, pe baza unor
criterii care sã þinã cont de ponderea domeniului în producþia ISI pe plan mondial ºi de
potenþialul efectiv de creºtere în cadrul UBB6;
(3) Este îmbucurãtoare creºterea publicaþiilor internaþionale în domenii socio-umane ca
economia, sociologia, istoria.

Graficul de expectanþã, pe domenii din UBB, pentru urmãtorii 5 ani
Pentru o proiecþie mai realistã a producþiei ISI pe domenii din cadrul UBB trebuie sã se þinã
cont de urmãtorii factori:
• Numãrul de articole ISI publicate în cadrul domeniului, pe plan mondial depinde de
domeniu. Analizând datele respective observãm cã ierarhia, pe baza acestui criteriu, în
cadrul domeniilor acoperite de UBB, este urmãtoarea: 1, biologie; 2, fizicã; 3, chimie (aici
apare ºi ingineria chimicã cu producþie ºtiinþificã pe plan mondial de 10 ori mai micã
decât chimia); 4, matematicã-informaticã; 5, psihologie-ºtiinþele educaþiei; 6, ºtiinþa
mediului-ingineria mediului; 7, geologie-inginerie geologicã-mine-petrol; 8, economie ºi
afaceri; 9, sociologie, ºtiinþe politice, jurnalism; 10, geografie; 11, ºtiinþele sportului; 12,
studii culturale-folclor; 13, drept; 14, istorie;

6

În 2008 s-a fãcut o planificarea producþiei ºtiinþifice pe facultãþi, care a fost în medie depãºitã cu 100%.
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•

Poziþia actualã a României în clasificãrile privind producþia ºtiinþificã în comparaþie cu
alte þãri din Europa ºi din lume care este o poziþie inferioarã tuturor þãrilor din UE7;
• Numãrul de cadre didactice din fiecare facultate;
• Evoluþia numãrului de articole în cadrul unei facultãþi (2005, 2006, 2007, 2008);
• Creºterea pe an a UBB trebuie sã treacã de pragul de 30% (pentru a avea o creºtere similarã
cu universitãþile din top 500 locurile 400-500);
• Publicarea de articole în Nature ºi Science, fiecare dintre acestea fiind echivalent cu circa
100 de articole ISI. (Ca urmare producþia de articole obiºnuite poate fi cu câteva sute mai
micã, scãzând încãrcarea pe cadru didactic ºi cercetãtor).
Pornind de la aceºti factori, de dinamica sistemelor mari, se poate imagina proiecþia pentru
perioada 2008-2012, iar pe baza acesteia se pot face urmãtoarele constatãri:
• Numãrul de „producãtori de ºtiinþã validatã internaþional” din UBB va creºte pânã la un
total de circa 1800 de cadre didactice ºi circa 500 de cercetãtori. Ca urmare, în medie,
producþia de articole ISI raportatã la personalul ºtiinþific total ar fi de 0,44 (la o creºtere de
20%), respectiv 0,72 (la o creºtere de 30%). Se va câºtiga la producþia ºtiinþificã (pondere
20%) ºi se va pierde la productivitate (ponderea 10%);
• Productivitatea celor mai productive universitãþi (Harvard, Caltech) se situeazã la o cifrã
de 3-4 articole ºtiinþifice pe cadru didactic. Nu putem sã atingem o asemenea productivitate,
din diferite motive: lipsa de obiºnuinþã ºi antrenament în lucru ºi în scrierea de articole,
finanþarea slabã a cercetãrii în raport cu cele amintite, organizarea slabã a activitãþilor
conexe, legislaþia antiliberalã etc. De aceea, ne-am putea fixa ca productivitate idealã
medie pe universitate de 1 articol pe cadru didactic pe an (productivitatea la ora actualã
este 0,6), iar la unele facultãþi favorizate de mediul internaþional, cutumele proprii
domeniului, de 2,5.
• Pentru a putea accede între primele 500 universitãþi din lume este necesarã atingerea
productivitãþii prognozate printr-o creºtere anualã medie de 30%. Cu creºterea anualã
medie de 20% s-ar putea atinge acelaºi obiectiv cu condiþia publicãrii unui numãr suficient
de mare de articole în Nature ºi Science.
Plecând de la cele expuse mai sus, pot fi identificate câteva acþiuni specifice pe care universitãþile
le pot întreprinde pe termen scurt sau mediu în vederea intrãrii în clasificãri internaþionale:
• Analiza scorurilor instituþionale în diferite clasificãri ºi identificarea domeniilor de
intervenþie;
• Analiza proceselor necesare menþinerii indicatorilor identificaþi ca potenþial de schimbare
instituþionalã din diferite perspective;
• Identificarea de mãsuri strategice pentru stimularea rezultatelor ºtiinþifice în concordanþã
cu strategii de dezvoltare a proceselor necesare stimulãrii producþiei ºi menþinerii acesteia
pe termen lung la un anumit nivel de calitate;
• Adoptarea de strategii de finanþare a cercetãrii ºtiinþifice;
• Transparenþa cu privire la poziþia instituþionalã în diferite clasificãri;
• Prezentarea explicitã a diferitelor poziþii în ierarhii naþionale sau internaþionale pentru
publicul larg – diferite categorii de public þintã;
• Prezentarea explicitã a concepþiei instituþionale versus concepþiei clasificãrilor naþionale
ºi internaþionale cu privire la conceptul de instituþie performantã, instituþie de calitate cu
raportare ºi la alte elemente ale misiunii universitãþii;
• Argumentarea rolului cercetãrii în dezvoltarea instituþionalã pe termen lung;
7

Anexa
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Dublarea standardelor necesare intrãrii in clasificãri internaþionale de standarde necesare
menþinerii relevanþei ºtiinþifice locale, regionale ºi naþionale ºi a rolului universitãþii în
dezvoltarea regionalã;
• Adoptarea de strategii pe termen lung.
Odatã cu lansarea Strategiei cercetãrii în UBB ºi a proiectului UBB 500, Universitatea BabeºBolyai a întreprins o mare parte din acþiunile menþionate mai sus (de exemplu: analiza scorurilor
instituþionale, Research Assessment Exercise pe fiecare departament, identificarea ºcolilor de
excelenþã, mãsuri de stimulare a rezultatelor ºtiinþifice, strategii de finanþare, prezentarea în presã a
problemelor privind cercetarea în UBB, performanþa ºi misiunile acesteia etc.). Pentru a susþine însã
proiecþia de producþie ISI (singura care poate cu adevãrat sã continue proiectul UBB 500), sunt
necesare câteva mãsuri concrete, care s-ar putea rezuma astfel:
• Accesul la literatura ºi aparatura de excelenþã de specialitate. În ceea ce priveºte aparatura
de specialitate, trebuiesc folosite toate cãile de achiziþie pe diferitele fonduri de finanþare.
Perioada 2004 – 2008 a fost fastã din acest punct de vedere, investiþiile în învãþãmântul
superior fiind în 2007 de 7 ori mai mari decât în 2001;
• Accesul la informaþii asupra ISI Thomson ºi acþiuni de cunoaºtere a revistelor cotate, de
introducere a revistelor proprii în fluxul ISI. Problema este rezolvatã complet la ora actualã
prin proiectul de acces pe plan naþional;
• Creºterea numãrului de cercetãtori. Strategia Resurselor Umane prevede în acest moment
cifra de aproximativ 500 de cercetãtori pânã în 2012 (ultima cifrã de angajaþi în cercetare
la 1 ianuarie 2008 a fost 224);
• Recompense ºi constrângeri. Recompensele privind realizãrile în domeniul cercetãrii sunt
cuprinse în „Regulamentul privind acordarea de premii pentru cele mai valoroase cãrþi,
lucrãri ºi brevete de invenþii“. În ceea ce priveºte constrângerile, acestea sunt legate de
condiþiile de ocupare a unor posturi didactice ºi sunt prevãzute în „Strategia de dezvoltare
a Resurselor Umane de la Universitatea Babeº-Bolyai 2008-2012”, respectiv în
„Regulamentul concursurilor de ocupare a posturilor didactice în Universitatea BabeºBolyai“;
• Atragerea de oameni valoroºi din þarã prin stimularea lor;
• Obligativitatea de a publica ISI pentru fiecare cadru didactic conform unei foi de parcurs
specifice fiecãrei facultãþi;
• Susþinerea administrativã a activitãþii de cercetare prin crearea de proceduri bine definite
pentru depunere de proiecte, achiziþie de bunuri ºi servicii, decontare etape proiecte º.a.;
• Distribuirea cãtre facultãþi a sumelor provenite din IC6, „Nivelul performanþelor în
cercetarea ºtiinþificã“ din cadrul finanþãrii de bazã, conform unui algoritm al UBB;
• Stabilirea unui program de atragere a unor personalitãþi în cercetarea ºtiinþificã mondialã
(condiþii performante de cercetare, salarii atractive, compatibile cu cele europene pentru
personalitãþi de talie mondialã, producãtoare de rezultate ce sunt luate în considerare în
clasamentul Shanghai). Fondurile aferente acestui program pot proveni din fondurile
structurale (vezi proiectul RICI) ºi, complementar, din regia departamentului cercetãrii;
• Atragerea de personal administrativ printr-o politicã de remuneraþie adecvatã;
• Reorganizarea departamentului cercetãrii ºi a departamentelor administrative în sensul
creºterii eficienþei serviciilor conexe cercetãrii.
Având în vedere rezultatele semnalate, faptul cã UBB va trebui fatalmente sã devinã o
universitate de top din cauza concurenþei crescute pe plan intern ºi mondial, s-au propus mãsuri în
consecinþã.
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În Anexã, sunt date spre comparaþie datele din 2005 din câteva þãri est europene. Între timp,
datoritã investiþiilor masive de capital ºi fonduri de cercetare, producþia ºtiinþificã a crescut în România
de 2,5 ori.

Anexã
Total articole publicate în unele þãri din
Europa de Est în 2005 (Agachi, Bucur, 2007)

Cehia

Ungaria

Polonia

Slovacia

Slovenia

Romania

ªTIINÞE AGRICOLE

1,268

1,657

1,608

453

317

90

BIOLOGIE ªI BIOCHIMIE

4,086

3,532

8,231

2,386

1,041

467

10,278

8,630

27,107

4,142

2,714

7,039

1,198

1,153

2,753

407

490

589

913

217

242

602

181

38

INGINERIE

3,328

3,136

9,844

1,209

2,749

2,515

MEDIU / ECOLOGIE

1,369

670

2,861

702

439

209

GEOªTIINTE

1,623

872

2,048

548

240

445

ªTIINÞA MATERIALELOR

3,319

1,718

7,962

1,626

1,571

3,173

MATEMATICÃ

2,086

2,609

4,904

722

892

1,694

MICROBIOLOGIE

1,336

611

975

747

269

50

BIOLOGIE MOLECULARÃ
ªI GENETICÃ

1,237

1,212

2,177

427

280

117

17

41

43

19

11

0

FIZICÃ

7,978

5,919

24,179

3,360

2,427

5,005

ªTIINÞA PLANTELOR ªI
ANIMALELOR

5,102

3,412

9,530

1,710

838

234

PSIHIATRIE / PSIHOLOGIE

543

361

377

392

129

73

ªTIINÞE SOCIALE

757

564

605

310

409

85

46,438

36,314

105,446

17,862

14,997

21,820

CHIMIE
INFORMATICÃ
ECONOMIE ªI AFACERI

CERCETARE
MULTIDISCIPLINARÃ

TOTAL
162
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