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PROCEDURA DE SELECTARE ȘI NUMIRE A STUDENȚILOR MEMBRI ÎN  

COMISIILE PERMANENTE DE SPECIALITATE 

 

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1 

(1) În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității 

educației, pot fi experți evaluatori ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

ARACIS cadre didactice titulare sau care își continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului 

universitar, cu gradul didacticde conferențiar sau profesor universitar, cu experiență în asigurarea 

calității educației. De asemenea, pot participa în comisiile de evaluare studenți și reprezentanți ai 

angajatorilor. 

 

Art. 2 

(1) Federațiile studențești alcătuiesc propriul registru al studenților, pe care îi numesc pentru a 

participa în calitate de experți evaluatori ai calității în învățământul superior, pe care îl transmit 

ARACIS. 

(2) Registrul evaluatorilor studenți este parte a Registrului Național de Evaluatori.  

(3) Studenții evaluatori sunt pregătiți pentru activități privind evaluarea și asigurarea calității, în cadrul 

unor sesiuni de formare organizate în parteneriat cu ARACIS. 

 

 Art. 3 

(1) ARACIS constituie Comisii permanente de specialitate care își elaborează propriile standarde 

specifice de asigurarea calității, care se aprobă prin Hotărâre a Consiliului ARACIS; 

(2) Numărul și profilul comisiilor permanente de specialitate se stabilesc de către Consiliul ARACIS.  

Comisiile permanente de specialitate sunt următoarele: 

1. Științe exacte și științe ale naturii  

2. Științe umaniste și teologie  

3. Științe juridice 

4. Științe ale comunicării, sociale, politice  

5. Științe administrative, ale educației si psihologie 

6. Științe economice I 

7. Științe economice II 

8. Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport 

9. Științe agricole, silvice și medicină veterinară 

10. Științe inginerești I 

11. Științe inginerești II 

12. Științe medicale 

13. Învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă 

 

Art. 4 

Standardele și liniile directoare europene pentru asigurarea calității din 2015, stabilesc: Asigurarea 

externă a calității trebuie realizată de un grup de experți care include un membru student (membri 

studenți).  



 

 

CAPITOLUL II: CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE 

 

Art. 1 Criterii de eligibilitate 

(1) Membrii studenți în Comisiile permanente de specialitate trebuie să fie înscriși în Registrul 

evaluatorilor studenți și să fi participat la cursuri de pregătire organizate în parteneriat cu ARACIS.  

(2) Pot face parte din Comisiile permanente de specialitate studenți la programe de studii de la ciclul 

de master sau studii doctorale, care au absolvit studii de licență/master sau studiază într-un domeniu 

aflat în aria de competență a comisiei respective. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pot face parte din comisiile permanente de specialitate 

studenți în ultimul an de studii universitare de licență, dacă, în Registrul de evaluatori studenți, nu sunt 

cuprinși studenți care să îndeplinească cumulativ condițiile stipulate la alin. (1) și (2).  

 

Art. 2 Criterii de selecție 

(1) Nominalizarea studenților se face având în vedere criterii privind:  

a) activitatea și vizibilitatea în cadrul asociației studențești, în beneficiul studenților pe care îi 

reprezintă, inclusiv în ceea ce privește apartenența la structuri de conducere și/sau de 

asigurare internă a calității din cadrul instituției de învățământ superior de unde provine; 

b) activitatea academică și științifică, în domeniul de studii pentru care candidează; 

c) participarea la cursuri de formare / evenimente naționale sau internaționale în domeniul 

asigurării calității, respectiv la misiuni de evaluare academică, la nivel național sau 

internațional; 

d) respectarea normelor de etică în activitatea academică; 

e) nivelul de cunoaștere al unei limbi străine de circulație internațională, de preferință limba 

engleză. 

 

CAPITOLUL III: ETAPELE PROCEDURII DE SELECȚIE 

 

Art. 1  

(1) Anunțul în legătură cu demararea procedurii de selectare și numire a studenților membri în 

comisiile permanente de specialitate se publică pe site-ul ARACIS, de regulă la începutul anului 

universitar, după finalizarea procedurilor de înscriere la studii universitare, pentru ciclurile de master 

sau doctorat.  

(2) Federațiile studențești pot depune la sediul ARACIS, sau transmite prin poștă sau e-mail, dosare de 

candidatură, pentru una sau mai multe dintre comisiile de specialitate, până la o dată limită clar 

stabilită în anunț.  

 

Art. 2  

Dosarele de candidatură vor conține: 

a) cerere de înscriere, în care se va specifica Comisia de specialitate pentru care candidează; 

b) recomandarea din partea federației studențești; 

c) adeverința de student; 

d) CV, în format EUROPASS, însoțit de copii după documente justificative, care să ateste 

aspectele prezentate în CV, acolo unde este cazul; 



 

e) memoriu de activitate din care să rezulte experiența în evaluarea și asigurarea calității în 

învățământul superior; 

f) copie după cartea de identitate. 

 

Art. 3 

(1) Dosarele de candidatură sunt analizate de către o Comisie alcătuită din 3 - 5 membrii, din care 2-3 

studenți, aceștia putând să fie: 

a. Președintele sau secretarul Comisiei de specialitate; 

b. Reprezentați desemnați de către federațiile studențești; 

c. Membrul în Consiliu ARACIS care coordonează Comisia de specialitate respectivă.  

(2) Federațiile naționale studențești vor putea să desemneze membrii în comisiile de selecție, până la 

un termen stabilit în anunț.  

(3) Comisiile de selecție vor fi numite prin decizie a Președintelui ARACIS. 

(4) Secretariatul Comisiei este asigurat de către persoana din aparatul tehnic care are în 

responsabilitate Comisia respectivă.  

 

Art. 4 

Rezultatele procesului de selecție sunt validate în cadrul Consiliului ARACIS, care numește membrii 

studenți în Comisiile de specialitate.  

Noua componență a Comisiilor de specialitate se face publică pe site-ul agenției.  

 

Art. 5 

(1) În termen de 5 zile studenții selectați vor depune la sediul ARACIS, sau vor transmite în format 

electronic la adresa de e-mail a ARACIS, o declarație că acceptă poziția de membru în Comisia de 

specialitate.  

(2) În cazul în care un loc nu este ocupat, în conformitate cu alin. (1), va fi selectat candidatul care 

urmează ca număr de voturi obținute, sau se reia procedura de selecție.  

 

CAPITOLUL IV: DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 1 

Mandatul unui membru student în Comisia de specialitate este de 2 ani.  

 

Art. 2 

Calitatea de membru în Comisia de specialitate încetează după perioada de 2 ani, în momentul 

retragerii delegării de către federația studențească care l-a desemnat, conform deciziilor și 

reglementărilor interne ale acesteia, sau de drept, dacă, la începutul anului academic, persoana 

respectivă nu mai are calitatea de student, precum și în alte împrejurări prevăzute de lege și de 

regulamentele ARACIS.  

 

Art. 3 

Prezenta procedură a fost aprobată în plenul Consiliului ARACIS din data de 29.09.2016 


