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RAPORTUL CONSlLIULUI ARACIS
privind evaluarea periodicã a programuluide studii universitare de

licenjã LIMBI MODERNEAPLICATE

Facultatea de Litere gi Arte
Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu

> CONSIDERATII GENERALE

Prin cererea înregistratä la Agenlia Românä de Asigurare a Calitälii în Învä1ämântul
Superior, cu nr. 4620 din data de 22.09.2017, Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu solicitä
evaluarea periodicä a programului de studii universitare de licentä LIMBI MODERNE APLICATE
din cadrul Facultãlii de Litere giArte.
Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numärul 5259 din data de 24.1.1'2017.

Verificarea îndeplinirii cerinlelor normative obligatorii, a criteriilor, standardelor 5i
indicatorilor de performan!ä çi a standardelor specifice a fost efectuatä de Comisia de experti
permanenfi de specialitate - gtiinle Umaniste çi Teologie - a Consiliului ARACIS.
Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei de
evaluare externä (aprobatä prin HG nr. L4L8/2006) gi a Ghidului activitätilor de evaluare a
calitä1ii programelor de studii universitare 5i a instituliilor de învä1ämânt superior.

> REZULTATELE EVALUÃRII EFECTUATE DE CÃTRE
COMISIA DE EXPERTI PERMAN ENÏI D E SPECIALITATE

I. CERINTE NO

OBLIGATORII

Sunt îndeplinite urmãtoorele cerinle normotive oblígotoríi

Cadruljuridic de organizare 5i functionare, misiunea çi obiectivele institutiei
1. lnstitulia de învä1ämânt superior are statut juridic propriu, stabilit prin actul de
înfiintare.
2. Misiunea didacticä çi de cercetare çtiintificä a institutiei este bine precizatä,
aceasta are obiective clare 5i realizabile, cu respectarea normelor legale.
3. Misiunea instituliei de înväträmânt superior conline gi elemente de specificitate 5i
oportunitate, în concordan!ä cu cadrul national al calificärilor.
Personalul didactic
4. Personalul didactic îndeplineçte cerin!ele legale pentru ocuparea posturilor
didactice.
5. Personalul didactic titularizat în instituJia de învä1ämânt superior unde are functia
de bazä este luat în considerare la evaluarea periodicä pentru o singu rä normä didacticä,
,,;.. ltt
constituitä conform legii.
nan
6. Personalul didactic titularizat în învätämântul superior nu p
ade
de in
universitar, mai mult de trei norme didactice (cf. Legii nr.I/2OLL),ind
înväträmânt în care îgi desfäçoarä activitatea
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7.

Personalul didactic titularizat în înväträmântul superior conform legii, pensionat la
limita de vârstä sau din alte motive, acoperä o singurä normä didacticä în institutia respectivä
de învä¡ämânt su perior.
B. Furnizorul de educalie are cel pu\in70% din totalul posturilor din statul de functii,
constituite conform normativelor legale, sunt acoperite cu cadre didactice titularizate în
înväträmântul superior conform normelor legale, cu norma de bazä în universitate sau cu post
rezervat. Dintre aceste cadre didactice cel putin 25% sunt profesori universitari çi
conferenliari universitari, dar nu mai mult de 50 %.
9. Numärul de cadre didactice titularizate în învä1ämântul superior, conform
normelor legale, este cel rezultat linându-se seama de posturile întregi din statele de functii çi
de fracliunile de posturi pe care le acoperä acestea în structura sau programul respectiv.
10. Personalul didactic asociat care nu este t¡tularizat în învä1ämântul superior, ocupä
temporar un post vacant din statul de funclii al institutiei de învätämânt superior supuse
evaluärii de cätre ARACIS numai dacä satisface cerinlele legale pentru ocuparea postului

respectiv.

L1. Titularii de disciplinä trebuie sä aibä titlul 5tiinJific de doctor în domeniul
disciplinelor din postul ocupat; celelalte cadre didactice trebuie sä aibä pregätirea in¡t¡alä $¡
competenTe în domeniul disciplinei predate.
12. Titularii de disciplinä trebuie sä facä dovada cä au elaborat cursuri çi alte lucräri
necesare procesului de învä!ämânt, care acoperä integral problematica disciplinei respective,
preväzutä în fiSa disciplinei.
13. Conducerea instituliei de învä1ämânt superior asigurä multiplicarea lucrärilor susmenlionate 5i punerea lor la dispozilia studenlilor într-un numär corespunzätor, tipärite sau în

format electronic.
14. Cadrele didactice asociate au obligalia de a face cunoscut, prin declaratie scrisä,
conducätorului instituliei la care au funclia de bazä, precum çi celei la care sunt asociate,
numärul orelor didactice prestate prin asociere.
15. Cadrele didactice care ocupä posturi de asistent trebuie sä aibä pregätire psiho-

pedagogicä çi metodicä atestatä.
L6. Cadrele didactice cu gradul de profesor universitar, specialiçti de înaltä clasä întrun anumit domeniu, care au depä5it vârsta de pensionare, nu trebuie sä acopere mai mult de
20 % din numärul total de posturi din statul de functii.
17. Personalul de conducere al instituliei de învä1ämânt superior (rector, prorector,
decan, prodecan, precum gi director (çef) de departament) sunt cadre didactice titularizate în
învä1ämântul superior, cu norma de bazä în institu!ie, respect¡v structura internä de
conducere la care funclioneazä, sunt profesori sau conferentiari universitari titulari çi nu se
aflä în condilii de rezervare a postului.
1-8. lnstitulia de învä1ämânt superior asigurä acoperirea pe cel putin un ciclu de licentä
a activitälilor preväzute la disciplinele din planul de învä1ämânt al programului evaluat, cu
cadre didactice care îndeplinesc cerintele mentionate mai sus.
,

Continutul procesului de învãtämânt
19. Planul de învä1ämânt cuprinde discipline fundamentale, di
în domeniu 5i discipline complementare, grupate la rândul lor în
oplionale

5i

facultative, în conformitate cu cerintele normative stabilite

litate
line

I,

ona
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20. Disciplinele de studiu din planul de înväträmânt sunt preväzute într-o

succesiune

logicä 5i trebuie sä defineascä 5i sä delimiteze precis competenlele generale 5i de specialitate
pe domenii de studii universitare de licen!ä, sä asigure compatibilitatea cu cadrul nalional de
calificäri 5i cu planuri çi programe de studii similare din state ale Uniunii Europene gi din alte
state ale lumii, ponderea disciplinelor fiind exprimatä în credite de studii ECTS.
21. Disciplinele de studiicuprinseîn planul deînvä1ämânt au fiçeîn care sunt precizate
obiectivele disciplinei, conlinutul tematic de bazä, repartizarea numärului de ore de curs,
seminar gi activitä!i aplicative etc. pe teme, sistemul de evaluare a studentilor, bibliografia
minimalä, în concordan!ä cu macheta (Anexa 3), a metodologiei de implementare a Cadrului
nalional al calificärilor din învä1ämântul superior (CNCIS).
22. Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învä1ämânt 5i conTinutul acestor
discipline, precizat prin programele analitice, corespund domeniului de licen!ä gi programului
de studii pentru care s-au elaborat planurile de înväträmânt respective 5i sunt conforme

misiunii declarate.
23. Anul universitar este structurat pe douä semestre a câte 14 säptämâni în medie,
cu 20 - 28 ore / säptämânä, pentru ciclul I studii universitare de licentä, în funcJie de
domeniile de pregätire universitarä, cu exceplia programelor de studii din domeniile
reglementate la nivelul Uniunii Europene.
24. tiecare semestru are câte 30 de credite de studiu transferabile în sistemul
European (ECTS) pentru disciplinele obligatorii, indiferent de forma de înväträmânt.
25. Disciplinele facultative, indiferent de semestrul de studiiîn care sunt preväzute în
planul de învä1ämânt, se încheie cu formä de evaluare, iar punctele credit care li se atribuie
sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.
26. Raportul dintre orele de curs çi cele privind activitätile didactice aplicative
(seminarii, laboratoare, proiecte, stagii de practicä etc.) este deL/I, cu o abatere admisä de +
20 yo, cu exceplia programelor de studii din domeniile reglementate la nivelul Uniunii
Europene.

27. În programul de studii universitare de licen!ä pentru care s-a elaborat planul de
înväträmânt sunt preväzute stagii de practicä de 2 - 3 säptämâni pe an, începând, de regulä, cu
anul ll de studii, precum çi stagii pentru elaborarea lucrärii de licen!ä, în ultimul an de studii.
28. Pentru stagiile de practicä, institulia de înväJämânt superior a încheiat convenlii
de colaborare, contracte sau alte documente cu unitätile baze de practicä.
29. Cel pulin 50% din formele de verificare ale disciplinelor de studii preväzute în
planul de înväträmânt sunt examene.

Studen!i
admitere proprii.
31. Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza diplomei de bacalaureat sau a
altor acte de studii echivalente.
32. Formaliile de studiu (serii, grupe, subgrupe) sunt astfel dimensionate încât sä
asigure desfäSurarea eficientä a procesului de învätämânt.
atea
33. Din orarulfacultä1ii pentru programul de studii supus eva luärii
desfäçurärii normale a procesului de înväträmânt, în condiliile legii.
puTi n
din
34. Promovabilitatea studenJilor pe fiecare an de studiu este d
numärul total de studentiînscriSi anul respectiv.

30. Recrutarea studenlilor

se face prin proceduri de
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35. Rezultatele oblinute de student pe parcursul Scolarizärii sunt înscrise în Registrul
matricol çi atestate prin Suplimentul la diplomä.
36. lnstituJia are reglementatä procedura de promovare a studentului dintr-un an de
studiu în altul, în funclie de creditele de studiu (ECTS) acumulate, precum çi procedura de
promovare a doi ani de studiu într-un singur an.
37. Transferul studenlilor între instituliile de învä1ämânt superior, facultä1i 5i
specializäri este reglementat prin regulamente interne çi nu se efectueazä pe parcursul anului
de învä1ämânt.

38. Primele trei serii de absolvenli au suslinut examenul de licentä la institutii
acreditate desemnate de ARACIS, cu comisii din care nu au fäcut parte cadrele didactice care
le-au predat sau seminarizat.
39. lnstitulia face dovada: a) cä minimum 5L % din totalul absolventilor fiecäreia din
primele trei serii de absolvenli /'fiecäreia din seriile de absolvenli ulterioare precedentei
evaluäri externe, dupä caz, au promovat examenul de licentä $i b) cä a elaborat proceduri
pentru urmärirea în carierä a absolvenlilor, le aplicä gi elaboreazä rapoarte anuale pe care le
face publice, inclusiv pe site-ul universitätii.
40. Conferirea certificatelor çi a diplomelor de studii respectä legislaJia în vigoare.
Cerceta rea çtiintificã

4L. Facultatea sau departamentul coordonator al programului de studii universitare
de licen!ä dispune de un plan de cercetare gtiinlificä care este integrat în plahul de cercetare
al institu{iei de înväträmânt superior.
42. Temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria gtiintificä a domeniului de
licen!ä în care se încadreazä programul de studii supus evaluärii.
43. Personalul didactic propriu desfäçoarä activitäli de cercetare Stiintificä în domeniul
disciplinelor cuprinse în norma/normele didactice pe care o/le acoperä.
44. Personalul didactic çi de cercetare propriu desfäçoarä activitäli de cercetare
çtiinlificä valorificate prin publicalii în reviste de specialitate sau edituri din tarã sau din
sträinätate, indexate în baze de date sau recunoscute de cätre comunitatea çtiintificä din
domeniu, comunicäri çtiinlifice prezentate la sesiuni, simpozioane, seminarii etc. din tarä
çi/sau sträinätate, rapoarte de cercetare, de expertizä, de consultan!ä etc., pe bazä de
contracte sau convenlii încheiate cu parteneri din larä 5i/sau sträinätate, cu evaluare atestatä
de cätre comisii de specialitate etc.
45. Rezultatele cercetärii çtiinlifice efectuate în cadrul laboratoarelor de cercetare
proprii structurii de înväträmânt supuse evaluärii sunt valorificate prin lucräri Stiinlifice
publicate, brevete etc.
46. Facultatea organizeazä periodic, cu cadrele didactice, cercetätorii çi absolventrii,
sesiuni çtiinlifice, simpozioane, conferinle, mese rotunde, iar comunicärile sunt publicate în
buletine çtiinlifice cotate ISBN, ISSN sau în volume dedicate activitälii organizate.

47. Universitatea/Facultatea/Departamentul dispune

de un centru

cercetare çtiinlificä în domeniu cu rezultate recunoscute de comunitatea çtiin
48. Universitatea dispune de editurä proprie pentru publicatii cu
49. Personalul didactic çi de cercetare este implicat în granturi
5i internationale.

de

nale
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50. Fiecare cadru didactic çi cercetätor are anual cel pu!in o publicatie sau o realizare
didacticä ori Stiinlificä în domeniul disciplinelor predate.
51. Dotarea laboratoarelor corespunde exigenlelor temelor abordate. Echipamentele
existente permit realizarea unor cercetäri de anvergurä pe plan nalional gi international.
Baza materialä
52. Baza materialä a instituliei de învä1ämânt superior supuse evaluärii corespunde
standardelor care asigurä desfäçurarea unui proces de învä1ämânt de calitate.
53. lnstitulia de înväträmânt superior face dovada cu acte corespunzätoare (acte de

proprietate, contracte de închiriere, inventare, facturi etc.) cä pentru programul de studii
supus evaluärii dispune de spalii adecvate procesului de învä1ämânt în proprietate sau prin
închiriere.

54. lnstitu{ia de înväträmånt superior face dovada cä dispune de laboratoare proprii
sau închiriate, cu dotarea corespunzätoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din
planul de învä1ämânt care au preväzute activitäti de acest gen.

55. lnstitulia de învä1ämânt superior face dovada cä dispune de soft-uri
corespunzätoare disciplinelor de studiu din planul de învä1ämânt 5i cä posedä licentä de
utilizare a acestora.

56. lnstitulia de înväträmânt superior face dovada cä dispune de bibliotecä dotatä cu
salä de lecturä gi fond de carte propriu, corespunzätor disciplinelor preväzute în planurile de
înväträmânt pe cicluri de studii universitare (licentä 9i master).
57. Capacitatea spatiilor de învä1ämânt pentru programul de studii supus evaluärii
este de: minim 1- mp./loc, în sälile de curs; minim L,4 mp./loc, în sälile de seminar; minim L,5
mp./loc, în sälile de lecturä din biblioteci; minim 2,5 mp./loc în laboratoarele de informaticä çi
în cele ale disciplinelor de specialitate care utilizeazä calculatorul; minim 4 mp./loc, în
laboratoarele disciplinelor cu caracter tehnic, experimental, de proiectare etc.
58. Numärul de locuri în sälile de curs, seminar gi laborator este corelat cu märimea
formaliilor de studiu (serii, grupe, subgrupe etc.), conform normativelor Ministerului Educa{iei

Na!ionale.

59. Se asigurä desfäSurarea lucrärilor aplicative la disciplinele de specialitate din
planurile de învä1ämânt în laboratoare dotate cu tehnicä de calcul, astfel încât la nivelul unei
formalii de studiu sä existe câte un calculator la cel mult 2 studenti.
60. Bibliotecile instituliei de învä1ämânt fie asigurä un numär de locuri în sälile de
lecturä corespunzätor cu cel pulin 1.0% din numärul total al studentrilor, fie accesul electronic
al studenlilor la baze de date, in campusul universitälii'
61. Fondul de carte propriu din literatura de specialitate românä gi sträinä existä întrun numär de exemplare suficient pentru a acoperi integral disciplinele din planurile de
învä1ämânt çi din care cel pulin 50% reprezintä titluri de carte sau cursuri de specialitate
pentru domeniul supus evaluärii, apärute în ultimii 10 ani în edituri recunoscute, sau este

oferit acces electronic la baze de date.
62. Fondul de carte din biblioteca proprie existä într-un numär suficient de exemplare
care este
pentru acoperirea necesitälilor tuturor studentilor aflati în ciclul çi anu lde
preväzutä disciplina respectivä.
63. Bibliotecile instituliei de învä1ämânt asigurä un numär sufic
publicalii çi periodice române5ti çi sträine, corespunzätor misiunii asum

nte

la
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64. În ansamblu, baza materialä a instituliei de învä1ämânt superior supuse evaluärii
corespunde standardelor care asigurä desfäçurarea unui proces de învä1ämânt de calitate.

Activitatea financiarä
65. lnstitulia solicitantä trebuie sä facä dovada cä dispune de buget propriu de venituri
çi cheltuieli pentru activitatea de învä1ämânt superior, cod fiscal çi cont la bancä, altele decât
cele ale fundaliei sau asocialieiîn cadrul cäreia functioneazä.
66. lnstitulia de învä!ämânt superior trebuie sä facä dovada cä a utilizat în perioada
funclionärii provizorii cel puJin 3O% din veniturile oblinute în fiecare an pentru investitii în
baza materialä proprie.
67. lnstitulia de învä1ämânt superior trebuie sä facä dovada cä în perioada functionärii
provizorii gi-a organizat contabilitate proprie întocmind registrul inventar, bilantr contabil, cont
de execulie bugetarä gi raport de gestiune, din care rezultä cä cheltuielile efectuate sunt în
concordan!ä cu legislalia în vigoare, veniturile încasate çi destinalia lor, precum 5i caracterul
non-profit al acesteia.
68. Taxele çcolare ale studenlilor sunt calculate în concordantä cu costurile medii de
Scolarizare pe an universitar din învä1ämântul public finanlat de la buget çi sunt aduse la
cuno5tinla studenlilor prin diferite mijloace de comunicare.
69. Studenlii sunt informali despre posibilitälile de asistentä financiarä din partea
instituliei 5i despre modul de utilizare a taxelor.
7O. Dupä trei cicluri de Scolarizare ulterioare înfiintärii prin lege, institutia de
învä1ämânt superior trebuie sä facä dovada cä dispune în proprietate de cel putin 7O% din
spaliile de înväträmânt cu toate dotärile necesare acestora.
Activitatea managerialä gi structurile institulionale
71. lnstitulia de înväträmânt superior trebuie sä facä dovada cä au fost respectate
dispoziJiile legale pentru alegerea organelor colective de conducere (consiliul facultätrii 5i
senat) precum 5i a cadrelor de conducere de la nivelul catedrelor 5i departamentelor,
respectiv a çefilor de departamente, facultätrilor (decan, prodecan, secretar çtiintific çi a
directorilor) 5i i nstituliei (rector, prorector, secretar çtiin!ific).
72. lnstitulia de învä1ämânt superior trebuie sä facä dovada cä dispune de Cartä
universitarä, Regulament de Ordine lnterioarä gi Regulament pentru activitatea profesionalä a
studentilor.
73. lnstitulia de învä!ämânt superior trebuie sä facä dovada cä s-au respectat condiliile
legale pentru publicarea 5i ocuparea prin concurs a posturilor didactice.
74. lnstitulia de învä1ämânt superior trebuie sä facä dovada organizärii evidentei
activitäJii profesionale a studenlilor în conformitate cu legislatia aplicabilä Ministerului
Educaliei Nalionale în domeniu, pe formulare omologate în acest sens (cataloage,
centralizatoare, registre matricole, foi matricole, diplome etc.).
ade
75. în perioada de functrionare ulterioarä precedentei eval
iza!iei
învä1ämânt superior a respectat standardele care au stat la b
provizorii d e funclion a re/acred itä rii/menli nerii acred itä ri i - d upä caz
.-'l
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DARDE

IINDICATORI DE

Suntîndeplinite urmãtoarele Standarde çi urmötorií Indicatori de performonlã
7. CAPACTTATEA r NST|TUT|O NALÃ
A. 7. Structurile ínstitulíonole, adminístrative çi manageriale
1. lnstitulia este înfiinlatä gi funclioneazä conform legii.
2. lnstituJia de învä1ämânt superior are un cod al eticii 5i integritäJii academice prin
care apärä valorile libertälii academice, ale autonomiei universitare 5i ale integritälii etice 5i
dispune de practici 5i mecanisme clare pentru aplicarea codului.
3. lnstitulia de învä1ämânt superior dispune de practici de auditare internä cu privire
la principalele domenii ale activitälii universitare, pentru a se asigura cä angajamentele pe
care 5i le-a asumat sunt respectate riguros, în condilii de transparenträ publicä.
4.2. Baza materialä
1. Facultatea asigurä spalii de învä1ämânt pentru predare çi seminarizare, în

concordantä cu normativele în vigoare.
2. Facultatea asigurä spalii 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 5i receptiv¡tatea fiecärui
student.
4. Laboratoarele de cercetare dispun de echipamente çi mijloace de funclionare
corespunzätoare exigentelor minime.
2. EFTCAC¡TATEA EDUCATIONALA
B. 1. €ontinutul programelor de studii

1.. lnstitulia aplicä o politicä transparentä a recrutärii 5i admiterii studenf ilor,

anunlatä public cu cel putin 6 luniînainte de aplicare.
2. Admiterea se bazeazä exclusiv pe competenlele academice ale candidatului çi nu
aplicä niciun fel de criterii discriminatorii.
3. Admiterea într-un ciclu de studii universitare se face numai pe baza diplomei de
studii precedente, linând cont de ordinea ierarhicä a mediilor de absolvire.
4. Un program de studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente care
include: misiunea, obiectivele generale gi specifice ale programului, planul de învätämânt,
fiçele d isci plinelor, com petenlele scontate a le a bsolve nti lor.
5. Figele disciplinelor de învä!ämânt precizeazä rezultatele în învätare exprimate sub
forma competenlelor cognitive, tehnice sau profesionale çi afectiv-valorice care sunt realizate
de fiecare disciplinä.
6. Modul de examinare çi evaluare la fiecare disciplinä este realizat tinând cont de
rezultatele în învä1are/competentele programate.
7. Modul de organizare gi conlinutul examenului de finalizare a studiilor se bazeazä pe
un examen sumativ, care certificä asimilarea competenlelor cognitive gi profesionale conform
calificärii universitare.
B. Programele de studiu sunt unitare ca structurä, indiferent d
dar se diferen!iazä în realizare, în functie de mijloacele specifi
învä1ämânt respectivä.

RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS
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9. Relevanla cognitivä çi profesionalä a programelor de studiu este definitä în functie
de ritmul dezvoltärii cunoaSterii 5i tehnologiei din domeniu çi de cerinlele pietei muncii 5i ale
calificärilor.
10. Facultatea dispune de mecanisme pentru analiza colegialä anualä a activitätii
cunoaçterii transmise çi asimilate de studenli çi pentru analiza schimbärilor care se produc în
profilurile calificärilor 5iîn impactul acestora asupra organizärii programului de studiu.
B. 2. Rezultatele învä1ärii
I. Cel pulin 40% dintre absolvenli sunt angajali în termen de doi ani de la data
absolvirii la nivelul calificärii universitare çi sunt încadrali cu contract de muncä legal pe
posturi corespunzätoare specializärii oblinute la absolvire.
2. Cel pulin 20% dintre absolvenlii ultimelor douä promotii ale studiilor universitare
de licen¡ä sunt admigi la studii universitare de masterat, indiferent de domeniu.
3. Mai mult de 50% dintre studenli apreciazä pozitiv mediul de învä1are/dezvoltare
oferit de cätre universitate 5i propriul lor traseu de învä1are.
4. Principala responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor çi a
mediilor de învä1are centrate pe student, cu accent asupra responsabilitätii de a le forma
competenlele generale çi specifice.
5. Relalia dintre student gi profesor este una de parteneriat, în care fiecare î5i asumä
responsabilitatea atingerii rezultatelor înväträrii. Rezultatele învä!ärii sunt explicate çi discutate
cu studenlii din perspectiva relevanlei acestora pentru dezvoltarea lor.
G. Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, paginä personalä
de web pentru tematicä, bibliografie, resurse în format electronic 5i dialog cu studentii) çi
materiale auxiliare, de la tablä, la flipchart 5i videoproiector.
7. Cadrele didactice au ore de permanen!ä la dispozilia studenlilor 5i personalizeazä
îndrumarea la cererea studentului. Existä îndrumätori sau tutori de an sau alte forme de
asociere între un cadru didactic çi un grup de studenJi.
B. 3. Activitatea de cercetare gtiinlificã
1. Strategia pe termen lung çi programele pe termen mediu çi scurt privind
cercetarea sunt adoptate de Senat çi Consiliile facultätrilor, odatä cu specificarea practicilor de
oblinere gi de alocare ale resurselor de realizare çi a modalität¡lor 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

propuse.

4.

realiza obiectivele

propuse.

5.

Cercetarea este valorificatä prin: publicalii pentru scopuri didactice, publicatii
structuri
çtiinlifice, transfer tehnologic prin centre de consultantä, parcuri çtiin! ifice r aì:.:
de valorificare, realizarea unor produse noi etc.
l
lizare
saq
6. Fiecare cadru didactic çi cercetätor are anual cel putin o pu
didacticä sau çtiinÏificä.
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3. MANAGEMENTUL CALITATII
C. 2. Proceduri privind inilierea, monitorizarea çi revizuirea periodicä a programelor 9i
activitäfilor desfägurate
1,. Existä gi se aplicä un regulament privitor la initierea, aprobarea, monitorizarea 5i
evaluarea periodicä a programelor de studiu.
2. Programele de studiu 5i diplomele sunt elaborate çi emise în functie de cerintele
calificärii universitare.
C. 3. Proceduri obiective 5i transparente de evaluare a rezultatelor învätärii
L. Facultatea are un regulament privind examinarea çi notarea studenlilor, care este
aplicat în mod riguros çi consecvent. La examinare participä, pe lângä titularul cursului, cel
pulin încä un alt cadru didactic de specialitate.
2. Fiecare curs este astfel proiectat încât sä îmbine predarea, învä1area 5i
examinarea. Procedeele de examinare 5i evaluare a studenlilor sunt centrate pe rezultatele
învä¡ärii 5i anunlate studentilor din timp çiîn detaliu.
C. 4. Proceduri de evaluare periodicä a calitätiicorpului profesoral
L În funclie de specificul programului de studiu, facultatea stabileSte acel raport pe
care îl considerä optim pentru obiectivele gi nivelul propriu al calitätrii academice între
numärul de cadre didactice titulare cu norma de bazä în universitate 5i numärul total de
studenli înmatriculali, în conformitate cu bunele pract¡c¡ universitare în domeniul în care se
încadreazä programul. În evaluarea calitätrii se considerä cä un cadru didactic are norma de
bazä într-o singurä universitate.
2. Evaluarea colegialä este organizatä periodic, fiind bazatä pe criterii generale 5i pe
preferin{e colegiale.
3. Existä un formular de evaluare de cätre studenti a tuturor cadrelor didactice,
aprobat de Senat, care se aplicä dupä fiecare ciclu semestrial de instruire 5i ale cärui rezultate
sunt confidenliale, fiind accesibil doar decanului, rectorului gi persoanei evaluate.
4. Cadrul didactic se autoevalueazä çi este evaluat anual de cätre geful de
departament.
C. 5. Accesibilitatea resurselor adecvate învätãrii
1,. Facultatea asigurä resurse de învätrare (manuale, tratate, referinte bibliografice,
crestomaJii, antologii etc.) pentru fiecare program de studiu în biblioteci, centre de resurse
etc., în format clasic sau electronic çi în mod gratuit.
2. Biblioteca universitälii dispune, pe lângä accesul electronic, de un numär
corespunzätor de volume din larä 5i sträinätate 5i de abonamente la principalele reviste de
specialitate din larä 5i sträinätate pentru fiecare disciplinä care defineSte un program de
studiu. Fiecare bibliotecä are un program çi resurse de procurare a cä4ilor çi revistelor.
3. Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare
curs, conforme cu programul de studiu, caracteristicile studentilor, forma de înväträmânt çi
criteriile de calitate predefinite.
4. Facultatea dispune de programe de stimulare a studen{ilor cu performante înalte
în învätrare 5i de recuperare a celor cu dificultätiîn învätare.
cii sociale,
5. Facultatea, prin universitate, dispune de un numär mtn
10 % din
culturale gi sportive pentru studenti, cum sunt: spalii de cazare
cient.
dispun
d
e
studenli, bazä sportivä, diferite servicii de consiliere, care
l:l':
.i

i
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6. Baza de date actualizatä sistematic, referitoare la asigurarea internä a calitätii
1. lnstitulia are la nivelul facultä1ii un sistem informatic care faciliteazä colectarea,
prelucrarea 5i analiza datelor gi informatiilor relevante pentru evaluarea 5i asigurarea
institu[ionalä a calitätii.
C. 7. Transparenla informaliilor de interes public cu privire la programele de studii 5i, dupä
caz, certificatele, diplomele çi calificärile oferite
L. Facultatea trebuie sä ofere informalii çi date, cant¡tat¡ve 5i/sau calitative, actuale
çi corecte, despre calificärile, programele de studiu, diplomele, personalul didactic çi de
cercetare, facilitälile oferite studen!ilor gi despre orice aspecte de interes pentru public, în
general, çi pentru studenti, în special.
C. 8. Funclionalitatea structurilor de asigurare a calitätii educatiei, conform legii
1. Existä la nivelul facultä1ii o comisie pentru evaluarea çi asigurarea calitä1ii.
2. Procedurile gi activitälile de evaluare privind calitatea educatiei au fost elaborate
çi aprobate de Senatul universitar. Comisia elaboreazä Raportul anual de evaluare internä çiîl
face public prin afiSare sau publicare, inclusiv în format electronic, gi formuleazä propuneri de
îmbunätätrire a calitätii educatiei.
C.

Alte constatäri:
Personalul didactic formeazä un colectiv dinamic, cu activitate de cercetare afirmatä 5i
recunoscutä în plan internalional.
Existä continuitate între nivelul licen!ä çi masterat
Existä trei conducätori de doctorat, câte unul pentru fiecare limbä.
Baza materialä este consistentä, asigurând o bunä desfägurare a procesului didactic.
Planul de învä1ämânt este echilibrat.
Activitatea de cercetare a studenlilor este stimulatä (cercuri studenle5ti, publicalii

studen!eçti).

Aspecte negative ale programului:
Cadrele didactice desfäsoarä activitate de cercetare siîn d
Practica de specialitate nu este suficient de diversificatä
un climat preprofesionalîn timpul çcolarizärii care sä pe
muncii.

çi literaturä.
se contureze

re pe piala

Recomandäri:
Dezvoltarea activitälii de cercetare în domeniul programului;
Diversificarea practicii de specialitate.
1.1./13
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> PROPUNEREA CO MISIEI DE EVALUARE
Propunerea Comisiei de experti permanenti de specialitate - $tiinfe Umaniste çi
Teologie, adoptatä în gedinla din data de 1-5.02.2018 a fost: acordarea calificativului
,,încredere" programului de studii universitare de licentä LIMBI MODERNE APLICATE cu
schimbarea denumirii în tlMBl MODERNE APLICATE (ENGLEZÃ; GERMANÃ; FRANCEZÃI,
pentru forma de învä1ämânt cu frecven!ä, cu 180 de credite gi cu o capacitate de gcolarizare
în primul an de studiu de 100 de studenli, conform Extrasului din procesul verbal, Raportului
de evaluare al Comisiei çi Fiçelor de evaluare, înregistrate la ARACIS cu nr. 34 din L5.02.20t8.

> EVALUAREA
AVIZUL

coNstLtu st
tLl LUI 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 calität¡i
programelor de studii universitare çi a instituliilor de învä1ämânt superior.
În çedinla Consiliului ARACIS, din data de 22.02.2018, s-a propus schimbarea denumirii
programului de studii universitare de licen!ä supus evaluärii din LIMBI MODERNE APLICATE în
LIMBI MODERNE APLICATE {ENGLEzÃ; GERMANÃ; FRANCEZÄ}.

Din analiza Raportului de autoevaluare, pe baza Rapoartelor înaintate de comisia de
experli permanenli de specialitate 5i a avizului Directorului Departamentului de Acreditare
privind respectarea procedurilor, Agenlia Românä de Asigurare a Calitälii în Înväträmântul
Superior a constatat cä:
Programul de studii universitare de licenlä LIMBI MODE
GERMANÄ; FRANCEZÃ) satisface cerin!ele normative obligatorii,
performantä gi standardele specifice.

NGLEZA;

riide
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> AVIZUL

CONSILIU LUI ARACIS

În Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitäliiîn Învä1ämântul Superior, elaborat
propune:
çi aprobatîn conformitate cu prevederile Legii nr.87/2006, se

=

.itrlcnror RE,, CU MENTINEREA
programului de studii un¡vers¡tare de licentä LIMBI MODERNE

ACORDAREA cALtFrcATrvuLUt

schimbarea denumirii

în LIMBI

ACRE DITARII

APLICATE cu
MODERNE APLICATE (ENGIEZÃ; GERMANÄ;

FRANCEZÄ);

:> domeniul

de licentä

-

Limbi moderne aplicate;

=
+

din cadrul Facultätii de Litere çiArte;

=
=
+

forma de înväträmânt cu frecven!ä;

Universitatea,,Lucian Blaga" din Sibiu;

numär de credite

-

180;

capacitatea de çcolarizare în primul an de studiu: 100 de studenti.

Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitätrii în Învä!ämântul Superior çi solulia
propusä au fost discutate 5i aprobate de Consiliul ARACIS la data de 22.02.2OL8.

Preçedinte

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

Vicepreçedinte

Prof. univ. dr. Cristina GHITULICÄ

Secretar general

Prof. univ. dr. loan IANOS

Director Departament de Conf. univ. dr. Octavian Mädälin BUNOIU

L*'

evaluare externä

Director Departament de

I

Prof. univ. dr. Simona LACHE

acreditare

Acest aviz este volobíl pânö Ia dato de 22.O2.2O23 (cíncí oni de lo $edin¡o Consiliului
ARACIS de avizore). Cereres de evoluore períodicã se va depune cu trei luní înainte de

expirorea termenului de volobilítote sub soncliuneo intrãrii în líchidore d programului de
studii uníversitare de licentã.
Acest oviz se tronsmite Ministerului Educalieí No!íonale în vedereo elaborãrii
Hotãrârií de Guvern çi spre luore Ia cunoçtinlö lJníversitãlii,,Luciøn Bloga" din Síbíu.
Bu cu

reSti, febru

sa39

/ i4

o

rie, 20 78

SL/MD

MA

13/13

