q,

AcENTTA

nouÂ¡¡Ã

DE ASTGURART n

cnurÄ1r¡ îN îruvÃTÃrqÂ¡¡rul suprnroR

ltkmb-à în .As-.c;ctatn Fr;-uXr*erågrsrùurlsrgc.+-.a.ea 6;r¡¡¡.\ii it ínvài,"i¡¡t¿rît:15ù¿:el'a.- - 6\,PÁ
!
!
^
^,.,,-,,.^
.lnstrÌså-.,än Fegishui
Fr.r-qre.e,:psltu Åsiçt-ra-ea C.tlii,itii
i;,-t inv,ä!,i.¡¡t,â¡-¡itl St4;.a-ict- - EQAR

RAPORTUL
Agençiei Române de
Asigurare a Calitäçii în
^
I nvä çãtmântul Sup erio r
tipul evaluärii
ACREDITARE

Programul pregätitor de limbä românä
pentru cetälenii sträini
Facultatea de Litere
Universitatea din Oradea
Domeniile fundamentale pentru limbajele specializate
- $ti¡nle biologice gi biomedicale; $tiinle sociale; $tiinle
umaniste 5i arte; $tiinle ingineregti
tìo

Forma de învätämânt cu f
::i
:

;L;

.,¡'

22.O2.20L8

,

ìRAPORTUL CONS¡LIULUI ARACIS

privind acred¡tarea PRoGRAMULUI PREGÃT|ToR DE LtMBÃ ROMÂNÄ PENTRU CETÃTENil STRÄ|Nt
Facultatea de Litere
Universitatea din Oradea

> CONSIDERATII GENERALE
Prin cererea înregistratä la Agenlia Românä de Asigurare a CalitäI¡¡ în Învä1ämântul
Superior, cu nr. 5220 din data de 22.1L.20L7, Universitatea din Oradea a solicitat acreditarea
PROGRAMULUI PREGÄTMON DE LIMBÃ ROMÂNÃ PENTRU CETÃTENII STRÄINI din cadTu|
Facultätii de Litere.
Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numärul 5562 din data de 15.L2.2OL7.

Verificarea îndeplinirii cerintelor normative obligatorii, a criteriilor, standardelor gi
indicatorilor de performantä gi a standardelor specifice a fost efectuatä de Comisia de experli
permanenli- $tiinle Umaniste çi Teologie - a Consiliului ARACIS.
Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei de
evaluare externä (aprobatä prin HG nr. 14t8/2006) ç¡ a Ghidului activitäTilor de evaluare a
calitä1ii programelor de studii universitare çi a instituliilor de învä1ämânt superior.

> REZULTATELE EVALUÃRII EFECTUATE DE CÃTNC
COMISIA DE EXPERTI PERMANE NTI DE SPECIALITATE

I. CERINTE NORMATIVE OBLIGATORII

Sunt îndeplinite urmãtoarele cerinle normstive oblígatorií

Cadruljuridic de organizare çi fundionare, misiunea gi obiectivele instituliei
L. lnstitulia de învä1ämânt superior care solicitä evaluarea în vederea organizärii gi
functionärii anului pregätitor de limba românä pentru cetälenii sträini este acreditatä.
2. Misiunea didacticä' çi de cercetare çtiinlificä a instituliei este bine precizatä,
aceasta are obiective clare çi realizabile, cu respectarea normelor legale.
3. Misiunea instituliei de înväträmânt superior conline çi elemente de specificitate çi
oportunitate, în concordan!ä cu Cadrul Nalional al Calificärilor.
Misiunea çi obiectivele programului de studii

1.

Misiunea programului de studii este în concordan!ä cu denumirea acestuia,
precum çi cu domeniul de studii de licentä în care este încadrat çi conline elemente de
specificitate çi oportunitate în acord cu Cadrul european comun de referin!ä pentru limbi.
2. Competenlele asumate prin programul de studii sunt riguros definite çi corespund
Cadrul european comun de referin!ä pentru limbi.
Personalul didactic
3. Personalul didactic îndeplineste cerin!ele legale pentru
didactice.
4. Personalul didactic titularizat în institutia de învätämânt su
de bazä, este luat în considerare pentru o singurä normä didacticä, const

osturilor
ô

ctia
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5.

Personalul didactic titularizat în învä1ämântul superior nu poate acoperi, într-un an
universitar, mai mult de trei norme didactice, indiferent de institulia de învä1ämânt în care îçi
desfäçoarä activitatea.
6. Personalul didactic titularizat în învä1ämântul superior conform legii, pensionat la
limita de vârstä sau din alte motive, acoperä o singurä normä didacticä în institulia respectivä
de învätämânt superior.
7. Cel pulin 50% din totalul posturilor din statul de funclii, constituite conform
normativelor legale, sunt acoperite cu cadre didactice titulare în institulie, conform normelor
legale.
8. Numärul de cadre didactice titularizate în învä!ämântul superior, conform
normelor legale, este cel rezultat linându-se seama de toate cadrele didactice din statul de
funclii, indiferent dacä acestea ocupä norme întregi sau fracliuni de normä.
9. Personalul didactic asociat care nu este titularizat în învä1ämântul superior poate
ocupa temporar un post vacant din statul de funclii pentru programul de studii supus
evaluärii, numai dacä satisface cerinlele legale pentru ocuparea postului respectiv.
10. Cadrele didactice trebuie sä aibä formarea initialä în domeniul Limbä çi literaturä
(specializarea limba çi literatura românä (A sau B) çi titlul çtiinlific de doctor în Filologie.
1-1. Cadrele didactice asociate au obligalia de a face cunoscut, prin declaralie scrisä,
conducätorului instituliei la care au funcfia de bazä, precum çi celei la care sunt asociate,
numärul orelor convenlionale prestate.
12. Cadrele didactice trebuie sä aibä pregätire psiho-pedagogicä atestatä.
13. Doctoranzii proprii care desfäçoarä activitäli didactice la programul de pregätire de
limba românä pentru sträini nu trebuie sä acopere mai mult de 20% din numärul total de
posturi din statul de funclii.

Continutul procesului de învätämânt
14. Planul de învä1ämânt cuprinde discipline fundamentale çi discipline de
specialitate, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, oplionale çi facultative, în
conformitate cu cerinlele normative stabilite pe plan nalional. (Discipline fundamentale - 510%; Discipline de specialitate - g}-g5%)
15. Disciplinele optionale sunt grupate în module de cursuri practice axate pe limbaje
de specialitate, care completeazä traseul de pregätire a studenlilor. Alegerea traseului se face
înainte de începerea programului, în corelare cu programul de studii universitare sau
postuniversitare pentru care a optat studentul.
16. Disciplinele din planul de învä1ämânt sunt preväzute într-o succesiune logicä çi
trebuie sä contribuie la dezvoltarea unor competenTe specifice pentru oblinerea nivelului
minim BL, conform Cadrului european comun de referin!ä pentru limbi, ponderea
disciplinelor fiind exprimatä în credite de studii ECTS.
17. Disciplinele de studiicuprinseîn planul deînvätämânt au fiçeîn care sunt precizate
competenlele vizate, conlinutul tematic de bazä, repartizarea numärului de ore de curs,
seminar çi alte activitä!i aplicative, pe teme, sistemul de evaluare a studenlilor, bibliografia
minimalä çi sunt semnate de cätre titularul curs, seminar çi de directorul de d
pot
LB. Pentru disciplinele din planul de învä1ämânt în fiça fiecäre
identifica corelalii directe între competenlele asumate ale disciplinei, co
rst
metodele de evaluare a competenlelor dobândite.
19. În fisele disciplinelor se regäsesc module de predare sau de în
aza
tehnologiile informalionale çi de comunicare (TlC).
3/1.0
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20. Sistemul de evaluare descris în fiça disciplinei cuprinde procedee specifice
adecvate evaluärii competenlelor declarate.
21-. Disciplinele cuprinse în planul de învä1ämânt çi conlinutul acestora, precizat prin
fiça disciplinei, corespund programului pregätitor de limba românä pentru cetälenii sträini çi
sunt conforme misiunii declarate.
22. Anul pregätitor se desfäçoarä pe o duratä minimä de 28 de säptämâni de activitäli
didactice, urmate de 2-3 säptämâni de examene, cu 25 - 30 de ore/säptämânä çi duce la
oblinerea unui minimum de 60 ECTS.
23. Raportul dintre numärul de ore de curs gi cele de activitäti didactice aplicative
(seminare, cursuri practice) este subunitar.
24. Cel pu}in 50% din formele de verificare ale disciplinelor preväzute în planul de
învätämânt sunt examene.
25. Programul pregätitor de limba românä se încheie cu un examen de absolvire.
Examenul se susline în conformitate cu Ordinul ministrului educatiei nationale çi cercetärii
çtiintifice nr.6L56/2016 privind organizarea çi desfä5urarea anului pregätitor de limbä românä
pentru cetätenii sträini, cu modificärile si completärile ulterioare çi pe baza unei
metodologii/proced uri proprii aprobate an ua I de Sen atu I u niversitälii.

Studen!i
26. Înscrierea la programul de pregätire de limba românä ca limbä sträinä se face cu
respectarea prevederilor metodologiei de admitere la studii a cetälenilor sträini.
27. Formaçiile de studii (serii, grupe, subgrupe) sunt astfel dimensionate încât sä
asigure desfäçurarea în condilii de calitate a procesului de învä1ämânt (seria de curs:
maximum 50 de studenfi; grupa de studenli: maximum 25 de studenli; subgrupa de studenli:
maximum 10 studenli).
28. Din orarul facultä1ii pentru programul de studii supus evaluärii rezultä posibilitatea
desfãçurärii normale a procesului de învä!ämânt, în condiliile corelärii cu planul de
învä1ämânt çi cu statele de funclii çi cu asigurarea standardelor de calitate.
29. Rezultatele oblinute de studenli pe parcursul pregätirii sunt înregistrate în
conformitate cu legislalia în vigoare, în formulare omologate în acest sens (cataloage,
centralizatoa re, registre matricole, foi m atricole).
30. Taxele de çcolarizare ale studenlilor sunt calculate în concordan!ä cu costurile
medii de çcolarizare pe an universitar din învätämântul public finanlat de la buget çi au la bazä
o fundamentare detaliatä.
31. Studenlii înmatriculali au încheiat cu institulia un contract de studii universitare,
în care sunt preväzute drepturile çi obligaliile pärlilor.
32. lnstitutia elibereazä candidaJilor care au promovat examenul final un certificat de
absolvire a anului pregätitor de limba românä gi un supliment descriptiv, în conformitate cu
normele în vigoare.
Cercetarea gti intificä

33. La nivelul facultätii si al departamentului care organizeazä programul evaluat
planuri
existä
de cercetare çtiinlificä, care sunt integrate în p lanul d
re al institu!iei de
învä1ämânt superior.
34. Temele cuprinse în planul de cercetare al dep
înscriu în aria
r'.ì
çtiinlificä a domeniului de licen!ä, a programului de studii sup
'::ì

,
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35. Personalul didactic propriu desfäçoarä activitäli de cercetare stiinlificä în domeniul
Filologie.

36. Rezultatele cercetärii sunt valorificate prin publicalii în reviste de specialitate sau
edituri din larä sau din sträinätate, indexate în baze de date internafionale, recunoscute de
cätre comunitatea gtiinlificä din domeniu, comunicäri çtiinlifice prezentate la sesiuni,
simpozioane, seminare etc., din !arä çi/sau sträinätate.
37: Facultatea organizeazä periodic sesiuni çtiinfifice, simpozioane, conferinfe, mese
rotunde, iar comunicärile sunt publicate în buletine çtiinlifice cu ISBN, ISSN sau în volume
dedicate activitä!ii organizate.
38. Personalul didactic gi de cercetare este implicat în proiecte de cercetare oblinute
prin competilii nalionale çi internalionale.
39. Fiecare cadru didactic/cercetätor are anual cel pulin o publicalie sau o realizare
didacticä ori Stiinlificä în domeniul disciplinelor predate.
Baza materialä

40. lnstitulia de învä1ämânt superior face dovada cu acte corespunzätoare (înscrisuri
care sä facä dovada proprietälii, contracte de închiriere, inventare, facturi etc.) cä, pentru
programul supus evaluärii, dispune de spalii adecvate procesului de învä1ämânt în proprietate
sau prin închiriere.
41. lnstitulia de înväXämânt superior face dovada cä dispune de software
corespunzätor disciplinelor de studii din planul de învä1ämânt çi cä posedä licen!ä de utilizare
a acestora.
42. Existä laboratoare audio (eventual si video) çi de informaticä pentru studierea
limbilor moderne, cu aparaturä în bunä stare de funclionare, în proprietate, lucru dovedit prin
acte de inventar.
43. lnstitulia de învätämânt superior face dovada cä dispune de bibliotecä dotatä cu
salä de lecturä çí fond de carte propriu, corespunzätor disciplinelor preväzute în planurile de
învä!ämânt.
44. Capacitatea spaliilor de învä1ämânt pentru programul de studii supus evaluärii
este de: minimum 1, mp.floc, în sälile de curs; minimum t,4 mp./loc, în sälile de seminar;
minimum 1,5 mp./loc, în sälile de lecturä din biblioteci; minimum 2,5 mp./loc în laboratoarele
care utilizeazä calculatoru L
45. Numärul de locuri în sälile de curs, seminar çi laborator este corelat ci.r märimea
formaliilor de studii (serii, grupe, subgrupe etc.).
46. Bibliotecile institutiei de învä1ämânt asigurä un numär de locuri în sälile de lecturä
corespunzätor cu cel pulin LO% din numärul total al studenlilor, precum çi accesul tuturor
studenlilor la baze de date electronice, în campusul universitar.
47. Manualele gi materialele auxiliare existä într-un numär suficient de exemplare
pentru acoperirea necesitälilor tuturor studenlilor înmatriculati la program (sau se asigurä
accesul la materiale în format electronic, prin intranet, platforme de e-learning sau la
calculatoarele din laborator / bibliotecä).
48. Existä acces la baze de date online, full-text.

Activitatea financia rã
49. lnstitulia supusä evaluärii trebuie sä facä dovada c
venituri çi cheltuieli aferent activitälii de învä1ämânt superior,
decât cele ale fundatiei sau asociatiei în cadrul cäreia function

uget propriu de
s

la bancä, altele
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50. Taxele çcolare de studii ale studenlilor sunt calculate în concordan!ä cu costur¡le
medii de çcolarizare pe an universitar din învä1ämântul public finanlat de la buget çi sunt
aduse la cunoçtinla studenlilor prin diferite mijloace de comunicare.
51. Studenlii sunt informali despre posibilitälile de asisten!ä financiarä din partea
instituliei çi despre modul de utilizare a taxelor.

Activitatea managerialä gi structurile institu!ionale
52. lnstitulia de învä1ämânt superior trebuie sä facä dovada cä dispune de: Cartä
Universitarä, Regulament de Organizare çi Funclionare lnternä çi Regulament privind
formarea profesionalä a studenlilor.
53. lnstitulia de învä1ämânt superior trebuie sä facä dovada existenlei unei
organigrame încadrate cu personal propriu, care corespunde din punct de vedere al calificärii
profesion a le, condiTi¡lor cerute pentru ocu pa rea postu ri lor preväzute.
54. lnstitulia de învä1ämânt superior trebuie sä facä dovada organizärii evidenlei
activitälii de formare a studenlilor în conformitate cu legislatia aplicabilä în domeniu, pe
formulare omologate în acest sens (cataloage, centralizatoare, registre matricole, foi
matricole, diplome etc.).
55. lnstitulia de învä1ämânt superior trebuie sä facä dovada cä s-au respectat condiTiile
legale privind publicarea çi ocuparea prin concurs a posturilor didactice legal constituite.

II. STANDARDE SI INDICATORI DE PERFORMANTÃ

Suntîndeplinite urmãtoarele Stondarde çi urmãtorii Indicatori de performanlã
7. CAPACTTATEA t NST|TUTTONALÃ
A. 7. Structurile institulionale, odminístratíve çí manageríale
t. lnstitufia de învä1ämânt superior are un Cod al eticii si integritälii academice
(parte integrantä a Cartei Universitare) prin care apärä valorile libertälii academice, ale
autonomiei universitare çi ale integritälii etice çi dispune de practici çi mecanisme clare pentru
aplicarea codului.
A.2. Baza materialã
L Facultatea asigurä spatii de învätämânt pentru predare çi seminarizare, în
concordantä cu normativele în vigoare.
2. Facultatea asigurä spatii pentru laboratoare didactice cu o dotare tehnicä
corespunzätoare programului de studii.
3. Sälile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învä1are,
predare çi comunicare, care faciliteazä activitatea cadrului didactic gi receptivitatea fiecärui
student.
4. Laboratoarele de cercetare dispun de echipamente gi mijloace de funclionare
corespunzätoare exigentelor minime.

6/ro

.

RAPORTUL CONSIL¡ULUI ARACIS

pr¡vind acred¡tarea PRoGRAMULUI PREGÄT|ToR DE LtMBÃ RoMÂNÃ PENTRU cETÃTENil sTRÄtNI
Facultatea de Litere
Universitatea din Oradea

2. EFTCACITATEA EDUCATTONALA
B. 1. Continutul programelor de studii
1. Programul de studii este prezentat sub forma unui pachet de documente care
include: misiunea, obiectivele programului, planul de învä1ämânt, fisele disciplinelor,
competenlele asumate ale absolvenlilor.
2. Fiçele disciplinelor precizeazä rezultatele învätärii exprimate sub forma
competenlelor care pot fi oblinute.
3. Modul de examinare çi evaluare la fiecare disciplinä este realizat !inând cont de
rezu ltatele învä!äri i/ com petenlele preväzute.
4. Modul de organizare çi conlinutul examenului de finalizare a studiilor se bazeazä
pe o evaluare sumativä, care certificä dezvoltarea competenlelor lingvistice conform nivelului
B1_.

5.

Disciplinele cuprinse în programul de studii sunt relevante pentru atingerea
nivelului de competen!ä lingvisticä minim 81.
6. Facultatea dispune de instrumente de analizä a impactului/ utilitälii programului
de studii. Acestea permit evaluarea anualä a nivelului competentelor lingvistice dezvoltate de
studenli.
B. 2. Rezultatele învätãrii
L. Cadrele didactice au ore de consultalii în intervale orare stabilite împreunä cu
studenlii çi personalizeazä îndrumarea la cererea studentului. Existä îndrumätori sau tutori
pentru fiecare grupä de studenli.
B. 3. Activitatea de cercetare çtiinçificä
L. Strategia pe termen lung gi programele pe termen mediu çi scurt privind
cercetarea sunt realizate de Consiliul Facultä1ii sau Consiliul Departamentului çi aprobate de
Senatul Universitäfii, în funclie de structura organizatoricä vizatä, odatä cu specificarea
practicilor de oblinere çi de alocare a resurselor de realizare gi a modalitälilor de valorificare.
2. Cercetarea dispune de resurse financiare suficiente pentru a realiza obiectivele
propuse

3.

Cercetarea dispune de resurse logistice suficiente pentru

a realiza obiectivele

Cercetarea dispune de resurse umane suficiente pentru

a realiza

propuse.

4.

obiectivele

propuse.

3. MANAGEMENTUL CALlTÄilI

C. 2. Proceduri privind inifierea, monitorizarea gi revizuirea periodicä a programelor
activitã!ilor desfã gu rate
t. Existä gi se aplicä un regulament privitor la inilierea, aprobarea, monitorizarea

gi

gi

evaluarea periodicä a programelor de studii.
2. Programul de studii este elaborat în funclie de cerinlele Cadrului european comun
de referin!ä pentru limbi (nivel minim B1), iar certificatul de absolvire este emis în
concordan!ä cu prevederile legale.
C. 3. Proceduri obiective gi transparente de evaluare a rezultatelor învãtãrii
1,. Facultatea are un regulament privind examinarea çi notarea studenlilor. La
examinare este preväzut sä partic¡pe, pe lângä titularul cursului, cel pulin încä un alt cadru
didactic de specialitate.
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2. Fiecare curs este astfel proiectat încât sä îmbine predarea, învä1area gi
examinarea. Procedeele de examinare çi evaluare a studenlilor sunt centrate pe rezultatele
învä!ärii çi anunlate studenlilor din timp çiîn detaliu.
C.4. Proceduri de evaluare periodicã a calitätii corpului profesoral
1. Facultatea stabileçte acel raport pe care îl considerä optim pentru obiectivele çi
nivelul propriu al calitä1ii academice între capacitatea de çcolarizare solicitatä çi numärul de
cadre didactice titularizate în învätämântul superior, în conformitate cu standardele de
calitate.
2. Evaluarea colegialä este organizatä periodic, de regulä fiind bazatä pe criterii
generale çi pe preferinle colegiale.
3. Existä un formular de evaluare de cätre studenli a activitälii profesionale a
cadrelor didactice, aprobat de Senat, care se aplicä cel pulin odatä în fiecare an universitar.
4. Cadrul didactic se autoevalueazä çi este evaluat anual de cätre directorul de
departament sau decan, conform metodologiei proprii.
C. 5. Accesibilitatea resurselor adecvate învätärii
L. Fiecare cadru didactic dispune de strategii çi metode de predare actualizate pentru
fiecare curs, conforme cu nevoile studenlilor çi cu criteriile de calitate predefinite.
2. Facultatea dispune de programe de stimulare a studenlilor cu performanle înalte
în învä1are gi de recuperare a celor cu dificultäli în învä1are.
3. Facultatea, prin institulia de învä1ämânt superior, dispune de un numär minim de
servicii sociale, culturale çi sportive pentru studenfi, cum sunt: spaTii de cazare, bazä sportivä,
diferite servicii de consiliere.
4. Facultatea dispune de programe de stimulare a studentilor cu performante înalte
în învä1are çi de recuperare a celor cu dificultätiîn învätrare.
C. 6. Baza de date actualizatä sistematic, referitoare la asigurarea internä a cal¡tät¡¡
1. lnstitulia are la nivelul facultä1ii un sistem informatic care faciliteazä colectarea,
prelucrarea çi analiza datelor çi informaliilor relevante pentru evaluarea 5i asigurarea
institulionalä a calitälii.
C. 7. Transparenta informaliilor de interes public cu privire la programele de studii çi, dupä
caz, certificatele, diplomele çi calificärile oferite
1,. Facultatea trebuie sä ofere informalii çi date, cantitative çi/sau calitative, actuale
çi corecte, despre calificärile, programele de studii, diplomele, personalul didactic çi de
cercetare, facilitätile oferite studenlilor çi despre orice aspecte de interes pentru public, în
general, çi pentru studenfi, în special.
C. 8. Functionalitatea structurilor de asigurare a calitätii educaliei, conform legii
L Existä la nivelul facultä1ii o comisie pentru evaluarea çi asigurarea cal¡täT¡i.
2. Procedurile çi activitälile de evaluare privind calitatea educaliei sunt aprobate de
Senatul Universitar. Comisia pentru evaluarea çi asigurarea calitä1ii elaboreazä Raportul anual
de evaluare internä çi îl face public prin afiçare sau publicare, inclusiv în format electronic, çi
formuleazä propuneri de îmbunätä1ire a calitätii educaliei.
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'RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS

privind acreditarea PRoGRAMULUI PREGÃTITOR DE UMBÃ ROMÂNÃ PENTRU CETÃTEN|| STRÄIN¡
Facultatea de Litere
Universitatea din Oradea

Alte constatäri:
Programulfunclioneazä din anul 20L3, acumulându-se deja o experien!ä bogatä.
Existä un interes deosebit al cadrelor didactice pentru informarea gi perfeclionarea în
domeniu.

> PROPUNEREA COMIS¡EI DE EVALUARE
Propunerea Comisiei de expe4i permanenli de specialitate - $tiinle Umaniste çi
Teologie, adoptatä în çedinta din data de 15.02.2018 a fost: acreditarea PROGRAMULUI
pREGÃTffoR DE LtMBÃ norvlÂruÃ perurRu cETÃTENlt sTRÄlNl, pentru forma de învä!ämânt
cu frecven!ä, cu 60 de credite çi cu o capacitate de çcolarizare de 50 de studenti, conform
Extrasului din procesul verbal, Raportului de evaluare al Comisiei gi Fiçelor de evaluare,
înregistrate la ARACIS cu nr. 30 din 15.O2.2Ot8.

>

EVALUAREAÎru COruSIL¡U SI
AVIZUL CONSILIULUI ARACIS

Consiliul ARACIS a apreciat cä procesul de evaluare s-a desfä5urat conform
prevederilor Metodologiei de evaluare externä gi a Ghidului activitätilor de evaluare a calitätrii
programelor de studii universitare çi a institutiilor de înväträmânt superior.
Din analiza Raportului de autoevaluare, pe baza Rapoartelor înaintate de comisia de
experli permanenli de specialitate gi a avizului Directorului Departamentului de Acreditare
privind respectarea procedurilor, Agenlia Românä de Asigurare a Calitälii în Învä!ämântul
Superior a constatat cä:
pRoGRAMUL PREGÄTrOR DE LrMBÃ ROMÂNÃ PENTRU CETÄTENll STRÃ!Nl satisface
cerinlele normative obligatorii, standardele gi indicatorii de performantä $¡ standardele
specifice.
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'

RAPonrut coNstLtuLUt ARActs
privind acreditarea pRoGRAMULUT PREGÃT¡TOR DE LIMBÃ ROMÂNÃ PENTRU CETÃTEN¡ISTRÄ]Nl
Facultatea de Litere
Universitatea din Oradea

> AVIZUL CONSILIULUI

ARACIS

În Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitä1iiîn Învä1ämântul Superior, elaborat
çi aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006, cu modificärile çi completärile
ulterioaie, se pro oune:

=

ACREDITAREA PROGRAMULUI PREGÃTffOR DE UMBÃ ROMÂNÃ PENTRU
CETÃTENI¡ STRÄ|Nl;

+

Domeniile fundamentale pentru limbajele specializate - $tiinle biologice
biomedicale;$tiinle sociale; $tiinle umaniste çi arte; $tiinle ingineregti;

=

din cadrul Facultälii de Litere;

=

Universitatea din Oradea;

=

forma de învä1ämânt cu frecven!ã;

= numär de credite - 60;
:+ capacitatea de çcolarizare:

çi

50 de studenti.

Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitä1ii în Învä!ämântul Superior çi solulia
propusä au fost discutate çi aprobate de Consiliul ARACIS la data de22.02 .2018

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS
Prof. univ. dr. lordan PETRESCU

Preçedinte
Vicepreçedinte
Secretar general
Director Departament

Prof. univ. dr. Cristina GHITULICÄ
Prof. univ. dr. loan IANOS

de

Conf. univ. dr. Octavian Mädälin BUNOIU

de

Prof. univ. dr. Simona LACHE

\

evaluare externä

Director Departament
acreditare

Acest avíz este volqbil pânö lo data de 22.02.2023 (cinci ani de lo $edínfo
ARACTS de avizore). Cererea de evaluare periodicö se va depune cu trei luní înainte de

expírorea termenuluí de valabílitote suh sancliuneo retragerii ocredítãrii Progromului
pregãtitor de limbã românã pentru cetölenií strãíni.
Acest oviz se transmite Mínisterului Educo[ieí Nalionole în vedereo aplícãrii Ordinului

ministruluí educolieí nalionole çi cercetãrii çtíintifice nr. 6156/2016 prívind organízorea çi
desfãçuroreo onuluí pregãtitor de limbã romûnã pentru cetãlenií strãini, cu modíficãrile çi
completãrile ulteríoqre çi spre oducere lo cunoçtinlö Uníversitãlii din Oradea.
Bucu re5ti, februarie, 20L8
s034 / 30 A
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