AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – ENQA
Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – EQAR

ANUNȚ CALENDAR ACTUALIZAT

In cadrul anuntului publicat in data de 27.07.2018, pe pagina web ARACIS
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/1_Prima_Pagina_web/2018/Anunt_depunere_candidaturi_0
1.pdf, cu privire la ocuparea locurilor disponibile în Comisiile de experți permanenți (de specialitate)
ale ARACIS, se actualizeaza calendarul de selectie (datorită modificării datei în care are loc ședința
Consiliului ARACIS din luna octombrie), după cum urmează:

Depunerea dosarelor de candidatură
27 august – 14 septembrie

Constituirea comisiilor de selecție și numirea acestora prin decizie a
Președintelui ARACIS

15 – 17 septembrie

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților
pentru pozițiile de membri ai comisiilor permanente de specialitate

18 – 29 septembrie

Desfășurarea interviurilor

21 septembrie

Afișarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților
Termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind eligibilitatea
candidaților

24 septembrie

Constituirea comisiei de contestații
25 septembrie

Soluționarea contestațiilor de eligibilitate

27 septembrie

Afișarea rezultatelor contestațiilor de eligibilitate la sediul și pe pagina web a
ARACIS

1– 6 octombrie

Desfășurarea interviurilor pentru candidații eligibili în urma soluționării
contestațiilor

1 – 10 octombrie

Finalizarea de catre comisiile de concurs a proceselor verbale privind
desfăşurarea concursului pentru ocuparea unor noi poziţii de membri în
comisia permanentă de specialitate

11 octombrie

Analiza proceselor verbale în Biroul Executiv al Consiliului ARACIS în vederea
validării procedurii de concurs şi a candidaţilor selectaţi
B-dul Mărăști nr. 59, sect. 1, Bucureşti, tel. 021.206.76.00, fax 021.312.71.35
Email: office@aracis.ro, www.aracis.ro

16 octombrie

Afișarea rezultatelor concursului de selecție la sediul și pe pagina web a
ARACIS

17-18 octombrie

Depunerea contestațiilor

19 octombrie

Soluționarea contestațiilor

22 octombrie

Analiza proceselor verbale în Biroul Executiv al Consiliului ARACIS în vederea
validării procedurii de concurs şi a candidaţilor selectaţi

31 octombrie

Validarea rezultatelor procesului de selecție în cadrul ședinței Consiliului
ARACIS

1 noiembrie

Afișarea rezultatelor concursului de selecție la sediul și pe pagina web a
ARACIS

