Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) împreună cu Agenția
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează sesiunea
de formare a studenților în domeniul asigurării externe a calității în învățământul superior pentru
a pregăti studenți evaluatori în vederea participării acestora la evaluările instituționale realizate
de către ARACIS, pentru a dezvolta cunoștințele studenților și organizațiilor studențești privind
asigurarea calității și pentru a crește implicarea studenților în cadrul acestui proces.
Evenimentul va fi organizat între 17 și 23 aprilie 2013 la Timișoara cu sprijinul Universității
‚‚Politehnica’’ din Timișoara și al organizațiilor studențești Liga AC, LSCT, LSFETc, LSFMPT,
LSFMT, L.S.F.E.E., OSTL. Acesta va începe cu dezbaterea ‘’Rolul și Implicarea Studenților în
Asigurarea Calității’’ la care sunt invitați studenți, reprezentanți ai mediului universitar și experți
ARACIS, ce va avea loc în data de 17 aprilie, începând cu ora 16.00, în Universitatea
Politehnică Timișoara.
Obiectivele sesiunii de formare, vizând participanții, sunt ca aceștia:








Să înțeleagă care este importanța implicării studenților în creșterea calității educației
din universități;
Să dobândească cunoștințe în domeniul educaţional necesare pentru înțelegerea
funcționalității sistemului educațional din România și managementului universităților;
Să dobândească cunoștințe referitoare la procesul de asigurare a calităţii, extern și
intern, național și internațional;
Să cunoască documentele de bază ale procesului de asigurare a calității în
învățământul superior din România și să lucreze cu acestea;
Să înțeleagă cum decurg vizitele de evaluare instituțională ARACIS și care este rolul
studentului din cadrul comisiilor de evaluare;
Să-și dezvolte competenţele de reprezentare a intereselor și drepturilor studenților și
să se implice mai mult în asigurarea calităţii, internă și externă;
Să-și dezvolte competențele transversale în materie de gândire critică şi analitică,
managementul timpului, lucru în echipă şi comunicare.

Înscrierea studenților se va face prin trimiterea CV-ului la adresa calitate@anosr.ro și
completarea formularului de la acest link până în data de 11 aprilie 2013, ora 23:59. Cazarea,
masa și logistica vor fi asigurate de către organizatori.
Participanții vor fi aleși în funcție de următoarele criterii:




Experiența și expertiza în domeniul reprezentării studenților;
Calitatea răspunsurilor la întrebările din formular;
Cunoașterea aspectelor ce țin de domeniul managementului universitar și asigurării
calității și experiența în cadrul procesului de asigurare a calității;
 Păstrarea statului de student pe o durată cât mai mare de timp (studenții înscriși la
licență vor avea prioritate);
 Centrul universitar și domeniul de studiu pentru a asigura o cât mai mare diversitate și
reprezentativitate;



Nedeținerea unei funcții de conducere în cadrul partitelor politice, inclusiv a filialelor de
tineret ale partidelor politice.

Rezultatele selecției vor fi afișate în data de 12 aprilie pe site-ul calitate.anosr.ro.
Așteptăm cu interes aplicațiile voastre!
Pentru aceia dintre voi care nu pot ajunge la Timișoara, menționăm că o sesiune similară de
formare va fi organizată în perioada 22-26 aprilie 2013, la București, de către UNSR.

