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FISA DE PROIECT NR.37 

 

 

 

Titlu proiect: „ADMIS” - Administrarea Diplomelor și Managementul Integrat al Studenților 

(Monitorizarea parcursului universitar al studenților de la înmatriculare la eliberarea actelor de 

studii) 

 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.2 

 

Descrierea proiectului: Proiectul își propune dezvoltarea unui instrument foarte util în 

administrarea la nivel național a diplomelor eliberate în sistemul de învățământ superior și în 

managementul „studenților” care urmează diferitele tipuri de studii (licență – master – doctorat). În 

cadrul proiectului se va dezvolta o platformă complexă în vederea luării unor decizii bine 

fundamentate care va integra la nivel național informații cu ajutorul cărora se vor putea monitoriza: 

parcursul educațional al studenților în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ superior de stat și 

particular, evaluarea abandonului școlar, precum și tipul și alte elemente de referință din diplomele 

pe care aceștia le obțin. Acest instrument este util în managementul fenomenului, fiind utilizat atât 

de Universități, cât și de MEN - pe de o parte prin introducerea datelor referitoare la studenți, de 

către universități, și pe de altă parte prin obținerea de rapoarte analitice și sintetice prin intersectarea 

datelor încărcate de la toate universitățile, date necesare MEN. Astfel aplicația va oferi o imagine 

completă și detaliată în privința parcursului pe cicluri universitare ale studenților din România 

realizându-se astfel și prima bază de date națională cu toate actele de studii (diplome, certificări, etc.) 

emise la nivel național în  învățământul superior. Prin această bază de date unică se vor diminua 

incidența situațiilor de fraudă și erorile privind emiterea de diplome care nu respectă toate 

elementele de legalitate. De asemenea, se pot face analize utile referitoare la specializările existente, 

inclusiv abandonul școlar și motivațiile acestuia, în anumite zone/regiuni în momentul de față sau pe 

termen mediu, etc.. În cadrul proiectului urmează să fie formați și utilizatorii aplicației – 1000 

persoane, din cadrul Universităților și MEN, care vor avea ca sarcină introducerea datelor în sistem, 

obținerea și interpretarea rapoartelor rezultate. 

 

Obiectiv general: Îmbunătățirea managementului Universitar și dezvoltarea de instrumente cu 

ajutorul cărora să se poata analiza/planifica specializările/domeniile oferite în sistemul Universitar 

astfel încât să se îmbunătățească relevanța specializării absolvenților pentru piața muncii. 

 

Obiective specifice:  

OS 1 – Dezvoltarea de instrumente necesare pentru îmbunătățirea managementului universitar 

OS 2 – Formarea a 1000 de operatori care să introducă date sau să prelucreze informații din sistem 

OS 3 – Oferirea de informații relevante pentru piața muncii cu privire la potențialul unei zone 

referitor la specializările deținute de absolvenții de studii universitare 
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Activităţile proiectului: 

A1 – Managementul Proiectului 

A2 – Achiziții 

A3 – Comunicare și Diseminare 

A4 – Audit 

A5 – Analiza situației existente și identificarea nevoilor 

A6 – Analiza, dezvoltarea, testarea, implementarea, mentenanța și asistența instrumentului de lucru 

A7 – Formarea operatorilor care vor introduce informații și vor exploata sistemul 

 

Parteneriat:  

Aplicant: Ministerul Educației Naționale 

Parteneri: 1 partener cu competente IT 

 

 

DESCRIEREA PARTENERULUI IT – PROIECT “ADMIS”: 

Pentru parteneriat în implementarea proiectului ”ADMIS” partenerul trebuie să: 

 

- conțină un portofoliul diversificat de soluții software pentru organizații (companii sau 

instituții publice); 

- să aibă specialiștii care dețin expertiza profesională și competentele tehnice; 

- competentele partenerului trebuie să acopere:  

• analiză arhitectură informațională, orientată către procesele de business; 

• abordare arhitecturală a sistemelor informatice complexe, prin prisma expertizei în inginerie 

software;  

• alinierea proceselor organizaționale cu sistemele informatice; 

• managementul proiectului: planificare/ organizare /implementare;  

• identificarea nevoilor clientului si transpunerea acestora în cerințe de sistem;  

• managementul configurației sistemelor informatice și a componentelor acestora;  

• consultanță și instruire pentru end-useri după livrarea produsului final; 

• experiență în realizarea și implementarea de soluții informatice pentru mediul universitar; 

• experiență în formarea end-userului din mediul universitar. 

 

Buget total proiect: 12.804.000 lei 

 

Aplicant: 7.682.400 lei 

Ministerul Educației Naționale 

 

Partener IT: 5.121.400 lei 

 

 

 

 

 

 


