
Raport de analiză a primelor 15 rapoarte de evaluare instituţională a universităţilor 

din runda a doua 

Corpusul textelor analizate cuprinde primele 15 rapoarte de evaluare instituţională a universităţilor, elaborate în runda a doua. Aceste 

rapoarte conţin recomandări ale experţilor EUA privind strategia, modalităţi de îmbunătăţire ale managementului universitar, precum şi 

evaluarea capacităţii de schimbare a instituţiilor de învățământ superior în vederea alinierii la standardele internaţionale de calitate. Astfel, în 

urma analizei semantice a rapoartelor, am alcătuit „scenariul” de analiză, care cuprinde 51 de concepte, grupate în 26 de clase, prezentate mai 

jos:  

 



În „Bar chart” se pot observa conceptele care apar cel mai des (> 200): „development”, „evaluation”, „programme”, „quality”, 

„research”, „teaching”, „team”, „university”. Aceste concepte au avut o frecvență ridicată și în analiza anterioară, atunci când au fost analizate 

cele 11 rapoarte de evaluare din prima rundă. 

 



Graficul tip „pavaj” se citește de la stânga la dreapta și de sus în jos, în ordinea importanței tematice, termenii fiind grupați conform 

înrudirii semantice. Mărimea și culoarea „dalelor” reflectă frecvența conceptului în corpus. Se poate observa că unele concepte ca „university”, 

„student”, „team”, „research”, „evaluation” ocupă un loc important în textele analizate, în timp ce despre „self-evaluation”, „study program”, 

„priority”, „results”, „policy” „mobility” se vorbeşte mai puţin . În analiza online, în partea dreaptă, puteți urmări propozițiile care conțin 

conceptul ales, numărul de ocurențe și reprezentarea grafică, prin bare, a numărului acestora. 

 



Această reprezentare grafică dinamică reprezintă termenii pe care ne-am propus să-i observăm, altfel spus „scenariul”, în raport cu o 

centralitate convențională. Este una din modalitățile de cunoaștere a scenariului folosit în analiză, cu clasele și subclasele acestuia. 

 

 

 



Acesta este un grafic de relații între conceptele alese pentru analiză. Termenii se distribuie în raport cu un concept central și care 

presupune că are cele mai multe relații cu ceilalți termeni din universul conceptual. Liniile verzi indică legături puternice, mai frecvente. Punctele 

dinspre care pornește „țesătura de relații” sunt „university”, „student”, „faculty”, „research”, „iep”, „policy”, „management” etc. și care au 

obiect de referință tematic conceptele prezentate în scară, în partea dreaptă.  

 

 



Matricea conceptuală (matrix data) dispune termenii pe orizontală și verticală permițând să vedem numărul de texte în care apar 

termenii analizați. În tabelul de mai jos, am ales pentru observare doi termeni: „evaluation” și „university”. 

 

 


