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Rezumat 

Lucrarea de cercetare reprezintă o elaborare asupra tehnicilor neparametrice aplicate în 

vederea evaluării eficienței universităților. Aplicația empirică se axează pe estimarea eficienței 

universităților din România utilizând o serie de variabile publicate și utilizate în raportul de 

evaluare din anul 2011 realizat de Ministerul Educației și Cercetării. Studiul aplică o serie de 

metode neparametrice, precum data envelopment analysis și metoda bootstrap, free disposal 

hull și metode de estimare parțială de ordin α pentru construirii frontierelor de eficiență.  

Acest tip de metodologie reprezintă o nouă modalitate de evaluare a universităților din 

România, permițând o serie de analize complexe, studierea unor ipoteze referitoare la munca 

susținută de cadrele didactice sau la efectele de schimb în activitatea acestora. Lucrarea 

reprezintă o introducere către mediul neparametric, oferind explicații ușor de înțeles pentru un 

începător în acest domeniu, dar și interpretări noi pentru un expert care cunoaște deja tehnicile 

neparametrice consacrate.  

O trecere în revistă a celor mai importante descoperiri în domeniu este de asemenea o 

contribuție la literatura de specialitate, fiind revizuite cele mai recente lucrări din domeniu. 

Bibliografia studiată este formată din două părți distincte, prima fiind legată strict de teoriile 

neparametrice și evoluția acestora, iar cea de-a doua parte implică un rezumat al lucrărilor 

neparametrice empirice scrise în contextul evaluării educației. 

Aplicația empirică utilizează un set nou de date, ce a fost supus unei analize riguroase 

din punct de vedere statistic: analiza valorilor extreme, o temă amplă în literatură pentru care 

s-a propus o nouă metodă de abordare utilizând frontiere parțiale de tip α; analiza 

componentelor principale în vederea identificării grupurilor de universități; tehnici 

neparametrice avansate și metode de reducere a dimensionalității pentru construirea unei 

frontiere de eficiență. O serie de clasamente ale universităților în funcție de anumite criterii 

sunt prezentate în această lucrare, construite atât pe baza unor indicatori simpli ce pot fi de 

interes publicului larg, cât și cele bazate pe analiza neparametrică complexă. 

Lucrarea începe prin prezentarea stadiului actual al cunoașterii în domeniul tehnicilor 

neparametrice prin compararea avantajelor și dezavantajelor metodelor parametrice și a celor 

neparametrice. Urmează apoi un scurt istoric al dezvoltărilor în domeniul eficienței cu 

prezentarea succintă a etapelor parcurse în cercetare până la momentul actual.  
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În capitolul eficiența în educație am realizat o sinteză a lucrărilor empirice scrise în 

domeniul eficienței universităților din întreaga lume și am analizat o serie de provocări întâlnite 

în evaluarea eficienței acestora. Cea mai dificilă parte în analiza empirică a universităților o 

reprezintă alegerea sistemului de variabile. Dat fiind că fiecare cercetare vine cu o nouă viziune 

asupra sistemului complex educațional, am prezentat sistemul de input și output întâlnit în 

fiecare studiu analizat.  

O altă provocare o reprezintă considerarea calității procesului educațional, dar și al 

rezultatelor cercetării. Câteva dintre modalitățile de includere a acestei dimensiuni sunt 

prezentate în subcapitolul considerarea calității. Problema existenței economiilor de scală a fost 

subiectul de cercetare pentru o serie de articole și tehnicile de investigare au fost variate. O 

sinteză a acestora este prezentată în secțiunea următoare, iar în aplicația practică investigăm 

acest subiect prin considerarea a două grupuri distincte de analiză. 

În capitolul despre metodologie este prezentată o istorie a dezvoltării tehnicilor 

neparametrice și a modalității de calcul pentru scorurile de eficiență. Această prezentare este 

realizată într-un mod ușor de înțeles, cu o serie de grafice intuitive pentru un nou cercetător.  

Secțiunea următoare prezintă o introducere a metodelor deterministe de evaluare a 

eficienței, free disposal hull (FDH) și data envelopment analysis (DEA). Apoi, proprietățile 

estimatorilor sunt detaliate în vederea urmăririi acestora în partea aplicativă. Pentru că setul de 

date avut la dispoziție a fost unul limitat, am introdus metoda bootstrap utilizată în vederea 

generării de pseudo-observații care să asigure o bună convergență a estimatorilor către valorile 

reale. Pentru o analiză riguroasă, prezentăm câteva dintre metodele avansate de evaluare a 

eficienței care au fost utilizate și în studiul empiric și câteva metode de identificare a valorilor 

extreme utile în vederea analizei corecte a setului de date disponibil. Având la dispoziție date 

referitoare la doi ani universitari, am utilizat metoda de analiză a evoluției productivității în 

timp de tip Malmquist pentru a putea estima modificările survenite în eficiența instituțiilor între 

cei doi ani. Calculele asociate scorurilor de eficiență, dar și construirea frontierelor de eficiență 

au fost realizate utilizând o serie de programe software prezentare pe scurt la finalul capitolului.  

Următorul capitol denumit eficiența sistemului educațional superior românesc 

reprezintă partea aplicativă a lucrării și începe prin modelarea procesului educațional, cu 

prezentarea variabilelor utilizate în fiecare categorie de input și output. Apoi descriem datele 

primare utilizate în construirea bazei de date, urmată de o serie de clasamente și analize 

preliminare începerii analizei neparametrice efective. Metodele de identificare a valorilor 

extreme au condus la eliminarea uneia dintre universități, iar analiza componentelor principale 

a identificat două grupuri distincte de universități din punct de vedere al dimensiunii acestora 
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ce au fost analizate în continuare separat, denumite grupul omogen și grupul heterogen de 

universități.  

În următorul subcapitol prezentăm modelele de eficiență construite în vederea studierii 

eficienței, dar și a ipotezelor prezentate mai sus. Am construit astfel patru modele de eficiență, 

denumite modelul de cercetare, modelul de predare, al efectului de schimb și modelul eficienței 

globale. În vederea obținerea unor rezultate consistente, pentru modelele în care am utilizat 

mai mult de un input și un output am redus dimensionalitatea și am construit frontierele în 

spațiu bidimensional.  

Analiza neparametrică este organizată astfel, mai întâi prezentăm rezultatele analizei 

DEA și a metodei bootstrap, apoi analiza FDH și rezultatele frontierei parțiale de ordin α pentru 

grupul omogen de universități, urmate de analiza similară pentru grupul heterogen de 

universități. Discuția este realizată atât la nivelul scorurilor de eficiență, cu ajutorul cărora 

raportăm universitățile eficiente dar și pe cele ineficiente, cât și prin metoda grafică, construind 

frontierele de eficiență corespunzătoare fiecărui tip de estimator. Interpretarea modificărilor 

survenite în eficiență între anii universitari 2008-2009 și 2009-2010 este prezentată în secțiunea 

următoare, cu ajutorul indicilor de tip Malmquist. Aceștia au fost calculați considerând modelul 

eficienței globale pentru cei doi ani universitari și reducerea dimensionalității ne-a permis și în 

acest caz construirea frontierelor de eficiență și compararea acestora. 

Dat fiind că am utilizat o serie de metode de estimare a eficienței (DEA, FDH și 

frontiere parțiale de ordin α) și o gamă de modele de eficiență, la finalul lucrării am prezentat 

un scurt rezumat al rezultatelor obținute, analizând scorurile de eficiență. De asemenea, am 

realizat un clasament al universităților luând în calcul scorurile de eficiență parțială de tip 

hiperbolic.  

Analiza eficienței universităților românești a fost realizată din multiple perspective, atât 

din punct de vedere metodologic, dar și al modelelor construite. Prin utilizarea mai multor 

metode am dorit să accentuăm importanța alegerii unei metodologii potrivite pentru setul de 

date disponibil, dar și ținând cont de presupunerile impuse de fiecare tehnică. Astfel, am utilizat 

tehnici neparametrice cu o înaltă flexibilitate ținând cont de faptul că forma funcțională a 

relației dintre inputuri și outputuri în cazul universităților este dificil de definit. Dintre acestea, 

am utilizat cele două metode tradiționale de estimare a eficienței, DEA și FDH, implicând 

totodată și tehnicile bootstrap de replicare a datelor în condițiile în care eșantionul disponibil 

nu este suficient de mare pentru a elimina posibile inconsistențe în rezultate. De asemenea, 

pentru a putea depăși problema dimensionalității, dar și pentru a putea vizualiza în spațiul 

bidimensional frontierele de eficiență, am utilizat tehnici de reducere a dimensionalității. 
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Pentru a reduce impactul unor eventuale valori extreme ce nu au putut fi identificate prin 

metodele cunoscute, am utilizat tehnici robuste de estimare a eficienței prin construirea de 

frontiere parțiale de ordin α, considerate a fi mai puțin sensibile la valorile extreme din date. 

Aplicația practică studiază eficiența instituțiilor de învățământ superior din România, 

setul utilizat reprezentând o bază de date cu 89 de instituții, pentru care am adunat o serie de 

17 variabile. Pentru datele primare, am construit indicatori de eficiență de tip fracție pentru a 

oferi câteva clasamente preliminare ale instituțiilor analizate, precum și câteva analize grafice. 

Dat fiind că indicatorii primari au prezentat variabilități mari, am condus o analiză amănunțită 

pentru setul original de date. Aceasta a presupus aplicarea unor tehnici de identificare a 

valorilor extreme prin metode grafice, metode parametrice, dar și prin aplicarea unei 

metodologii de identificare neparametrică. Aceasta metodă a fost propusă inițial de Simar 

(2010) în cazul frontierelor parțiale de ordin m. În această lucrare am adaptat metoda pentru 

cazul frontierelor parțiale de ordin α și am identificat o universitate ca valoare extremă. 

Universitatea Spiru Haret din București a raportat valori nejustificat de mari și am identificat-

o prin mai multe tehnici ca fiind o valoare extremă ce ar putea influența rezultatele analizei 

neparametrice. Din acest motiv, am decis să o eliminăm din setul original de date. 

Rezultatele analizei neparametrice au arătat că universitatea cea mai eficientă 

managerial este universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, încadrată în grupul de 

dimensiune mare în analiza din această lucrare și în categoria universităților de cercetare 

avansată și educație de către Ministerul Educației prin evaluarea din anul 2011, din care mai 

fac parte alte 11 universități. Dintre universitățile de dimensiuni mari, Academia de Studii 

Economice din București și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca s-au remarcat ca fiind 

eficiente în majoritatea modelelor construite, inclusiv în cadrul frontierei parțiale hiperbolice 

pe baza căreia am construit clasamentul de mai sus. Acestea au dovedit a avea un management 

instituțional care să se ridice la nivelul eficienței instituit de universitățile de dimensiuni mai 

mici. Aceste două instituții au fost încadrate de către Ministerul Educației prin evaluarea din 

anul 2011 în prima categorie, cea a universităților de cercetare avansată și educație.  

Printre cele mai ineficiente instituții conform clasamentului întâlnim atât universități 

tehnice (Academia Tehnică Militară din București), cu profil medical (Universitatea de 

Medicină și Farmacie din Târgu Mureș), dar și cu profil artistic (Universitatea de Arte George 

Enescu din Iași). Majoritatea universităților ineficiente sunt cu profil artistic (8), toate fiind 

încadrate în cea de-a treia categorie a raportului de evaluare realizat de Ministerul Educației 

intitulată universități de educație și creație artistică. Acest aspect se datorează în primul rând 
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naturii speciale ale acestor universități, faptului că nu sunt orientate pe obținerea unui număr 

mare de publicații sau de absolvenți.  

Dimensiunea universității, cuantificată în această lucrare prin numărul de programe 

oferite, numărul cadrelor didactice dar și numărul de specializări, nu pare a avea o influență 

asupra eficienței instituțiilor. În cadrul analizei în care am adăugat universitățile mai puțin 

specializate, majoritatea instituțiilor de dimensiune mică/medie au rămas eficiente în cadrul 

modelelor, devansând astfel multe instituții generaliste. 

Analiza efectului de schimb între activitatea de cercetare și cea de predare ce sunt 

considerate complementare a relevat caracteristici interesante despre câteva instituții de 

învățământ superior. Astfel, am putut identifica o tendință de creștere a eficienței pentru 

activitatea de predare în cazul universităților: Universitatea Mihai Eminescu din Timișoara, 

Universitatea Bioterra din București, Universitatea Athenaeum din București, Universitatea 

George Baritiu din Brasov și Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Pe de cealaltă parte, 

există și instituții ce își concentrează resursele în vederea publicării de înaltă calitate, cum ar fi 

Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Institutul Teologic 

Protestant din Cluj-Napoca, Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară Ion 

Ionescu de la Brad din Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. 

În ceea ce privește modificarea eficienței în anul universitar 2009/2010 față de anul 

precedent, am observat un trend pozitiv per total, cu o raportare de îmbunătățire a performanței 

atât în cadrul grupului omogen de universități, cât și în cadrul grupului mare analizat. Aceste 

îmbunătățiri în performanță sunt datorate creșterii competitivității în cadrul instituțiilor și între 

universități și nu unor îmbunătățiri sistematice sau inovative.  

Dezvoltări viitoare ale acestei analize sunt necesare în vederea includerii mai multor 

aspecte în ceea ce privește eficiența sistemului universitar din România. O analiză mai detaliată 

ar trebui să surprindă și alte aspecte ale activității manageriale, aspecte ce țin de calitatea 

procesului educațional și de posibilitățile de angajare după absolvire. De asemenea, pe lângă 

calitatea procesului educațional, este nevoie de date referitoare la gradul de absorbție în piața 

forței de muncă a absolvenților universităților, precum și la procentul celor care lucrează în 

domeniul pentru care s-au pregătit. Totodată, experiența trăită de studenți în timpul facultății 

este de interes pentru a evalua eficiența actului educațional. Aceste informații ilustrează 

importanța sistemului educațional în formarea viitorilor tineri și creșterea atenției acordate unei 

utilizări eficiente a resurselor din acest domeniu. Cercetări ulterioare ar trebui să se refere la 

teoretizarea procesului educațional în materie de resurse și rezultate obținute, precum și la 

testarea tipului de randamente existente în educație. 
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