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PROCEDURA  

PENTRU EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII – SCHIMBARE CALIFICATIV 

 
 

Evaluarea se va face pe baza procedurilor cuprinse în Metodologia şi Ghidul actuale, în 

termenele prevăzute de acestea.  

Având în vedere că pentru schimbarea calificativului este necesară o evaluare atentă a 

tuturor aspectelor care au condus la primul calificativ, inclusiv a celor care la prima evaluare 

nu au fost semnalate sau urmărite, se vor verifica: 

1. Aspectele instituționale generale. 

2. Problemele identificate la precedenta vizită de evaluare (programe ce au obținut alt 

calificativ decât cel de încredere, probleme legate de respectarea codului de etică, 

privind capacitatea instituțională, eficacitatea, managementul universitar etc.) 

3. Toate programele de studii care au depășit termenele prevăzute de lege privind 

evaluarea/reevaluarea. Evaluarea programelor cu statut de autorizare de funcționare 

provizorie care au depășit termenele prevăzute de lege privind acreditarea poate 

conduce la schimbarea statutului în acreditare dacă se constată că sunt îndeplinite 

standardele de calitate corespunzătoare. Dacă se constată că aceste standarde nu sunt 

îndeplinite se acordă calificativ neîncredere şi se solicită întocmirea unui nou dosar de 

autoevaluare care se prezintă ARACIS în termen de un an calendaristic în vederea unei 

noi evaluări a calității. Dacă şi rezultatul acestei evaluări este neîncredere se propune 

aplicare prevederilor Art. 34 din OUG 75/2005 pentru intrarea în lichidare a 

programului de studii respectiv. În aceste situații numărul evaluatorilor care 

efectuează vizita pentru programul de studii este de trei. 

4. Toate programele de studii care au obținut calificativul de încredere limitată și nu au 

revenit cu un nou dosar de autoevaluare conform raportului Consiliului ARACIS. 

5. Se vor prevedea vizite de evaluare la toate extensiile universitare (programe de 

studii derulate în alte localități, care nu au fost evaluate periodic conform legii) pe baza 

unor rapoarte de autoevaluare distincte. 

6. Se vor evalua domeniile de masterat în care există programe de masterat aprobate 

prin decizii ale Senatului universitar. 

7. Alte programe de studii vor fi evaluate de comun acord cu conducerea universității, 

dacă numărul programelor ce se înscriu într-o categorie amintită anterior nu depășește 

20%. 

8.  Având în vedere că programele evaluate vor fi considerate ca EVALUATE PERIODIC, 

evaluatorul trebuie să propună și un număr de studenți pentru fiecare program, 

deoarece pentru unele dintre acele programe în momentul actual nu există nicio 
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situație privind numărul de studenți. Această prevedere se va extinde şi pentru toate 

evaluările de program din cadrul evaluărilor instituționale. 

9. Costurile evaluării se stabilesc în conformitate cu reglementările actuale pentru 

evaluările instituționale. Dacă numărul de programe determinat conform paragrafelor 

2, 3 și 4 este mai mare decât cel corespunzător a 20% din programele de licență 

acreditate ale universității, se întocmeşte un deviz suplimentar calculat pe baza 

costurilor de evaluare pe program diminuat cu un coeficient subunitar dacă numărul 

evaluatorilor pe program care efectuează vizita este mai mic de trei. 

 

10. În funcție de relația dintre calificativul acordat inițial şi cel obținut în urma noii 

evaluări, semnificația rezultatelor este conform tabelului de mai jos 

 

Calificativ inițial Lipsă de 

încredere 

Grad de 

încredere 

limitat 

Încredere 

Calificativ nou Grad de 

încredere 

ridicat 

Se consideră 

evaluare 

periodică 

pentru o 

perioadă de 5 

ani 

Grad de 

încredere 

ridicat 

Se consideră 

evaluare 

periodică 

pentru o 

perioadă de 5 

ani 

Grad de 

încredere 

ridicat 

Se consideră 

evaluare 

periodică 

pentru o 

perioadă de 5 

ani 

Calificativ nou Încredere 

Se consideră 

evaluare 

periodică 

pentru o 

perioadă de 5 

ani 

Încredere 

Se consideră 

evaluare 

periodică 

pentru o 

perioadă de 5 

ani 

Încredere 

Se consideră 

evaluare 

periodică 

pentru o 

perioadă de 5 

ani 

Calificativ nou 

 

Grad de 

încredere 

limitat 

Se aplică 

Grad de 

încredere 

limitat 

Se aplică 

Grad de 

încredere 

limitat 

Se aplică 
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prevederile art. 

34 din OUG 75 

prevederile art. 

34 din OUG 75 

prevederile art. 

34 din OUG 75 

 

Calificativ nou 

 

Lipsă de 

încredere 

Se aplică 

prevederile art. 

34 din OUG 75 

 

Lipsă de 

încredere 

Se aplică 

prevederile art. 

34 din OUG 75 

 

Lipsă de 

încredere 

Se aplică 

prevederile art. 

34 din OUG 75 

  

Notă: Această procedură a fost aprobată în ședința Consiliului ARACIS din 21 octombrie 2010. 
 

Consiliul ARACIS 


