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Quality Assurance Review for Higher Education (QAR) este o publicaţie academică care se 

concentrează asupra aspectelor privind asigurarea calităţii în învăţământul superior din 

România. Revista îşi propune să devină un instrument care să faciliteze transferul de bune 

practici şi comunicarea între experţii interni şi externi şi să contribuie la promovarea dezvoltării 

unei culturi a asigurării calităţii. QAR îi vizează pe cei interesaţi de teoria, practica şi politicile 

din domeniul amintit. 

Editorii încurajează propunerea spre publicare a rezultatelor cercetărilor, mai ales a celor care 

evaluează impactul sistemelor de asigurare a calităţii, procedurilor şi metodologiilor. De 

asemenea, sunt binevenite analizele teoretice ale calităţii în învăţământul superior, evaluările 

comparative şi aspectele internaţionale ale politicilor şi practicilor care se concentrează asupra 

identificării metodelor, sistemelor şi bunelor practici transferabile și participării persoanelor 

interesate, în sensul cel mai larg, la asigurarea calității în învățământul superior. 
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QAR este editată din fondurile proprii ale ARACIS şi, în această etapă, contribuie și la 

sustenabilitatea proiectului „Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului 

de învăţământ superior românesc - QUALITAS”, Contract POSDRU/155/1.2/S/141894. 

Proiectul „Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ 

superior românesc - QUALITAS”, desfășurat în perioada aprilie 2014 – decembrie 2015, a fost 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013. 

 

Persoane de contact: Prof. univ. dr. ing. Radu-Mircea Damian, Editor (Director, Direcția 

Relații Internaționale, Proiecte și Cooperare – DRIPC, ARACIS) 

Adina Nică, Expert grad IA, DRIPC – ARACIS 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS 

Bd. Mărăști, nr. 59, Sector 1, Bucureşti (în cadrul USAMV București - Facultatea de 

Îmbunătățiri Funciare) 

Telefon: +40 21 206 76 02; Fax: +40 21 312 71 35 

E-mail: qar@aracis.ro 

Pagină electronică: http://www.aracis.ro/ro/publicatii/qar-magazine/numarul-curent/ 

 

QAR este indexată în următoarele cataloage și baze de date internaționale: EBSCO, 

UrlichsWeb și J-Gate. 

Pentru a publica un articol în QAR, vă rugăm să parcurgeţi următorii pași: 

• Trimiteți articolul (în format editabil şi pdf), redactat conform cerinţelor de mai jos, la 

adresa qar@aracis.ro, însoțit de o declarație pe propria răspundere (în format pdf), 

semnată de către toţi autorii, privind originalitatea articolului și mențiunea că articolul 

respectiv nu a mai fost publicat (v. Anexa 1). 

În articol şi în declaraţia pe proprie răspundere, vă rugăm să specificați următoarele date de 

identificare ale autorilor: 

- Prenumele şi NUMELE DE FAMILIE (ex. Elena POPESCU-PUCHENI); 

- Statutul (ex. doctorand, lector univ. dr., conf. univ. dr., prof. univ. dr. ș.a.); 

- Afilierea profesională (numele universităţii/ institutului ș.a.); 

- Adresă de e-mail; 

- Nr. de telefon. 
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• Împreună cu articolul, vă rugăm să trimiteți și o Declaraţie semnată de toţi autorii (în 

format pdf), în care se specifică numele autorului cu care QAR va purta corespondenţa, 

şi care să conţină nr. de telefon şi adresa de e-mail a acestuia. Toate eventualele 

probleme legate de publicarea articolului (ex. clarificări, completări etc.) vor fi 

discutate şi rezolvate de QAR numai cu autorul desemnat pentru a purta corespondenţa 

(v. Anexa 2). 

Redactorii vor notifica autorul desemnat pentru a purta corespondenţa asupra primirii 

articolului, a datei aproximative până la care urmează a se efectua recenzia şi asupra rezultatului 

acesteia. 

Așezarea în pagină în șablonul revistei revine colectivului de redacție. Publicarea articolelor 

academice în QAR este gratuită, iar autorul/primul autor primește un exemplar al revistei în 

care s-a publicat articolul. 

 

Cerințe de redactare (obligatorii): 

1. Articolele propuse spre publicare trebuie sa fie contribuții originale și nepublicate. De 

asemenea, nu vor fi acceptate lucrările foarte descriptive. 

2. Tematica articolului trebuie să fie expusă într-un mod clar, iar perspectiva autorului trebuie 

să fie una ştiinţifică, obiectivă. 

3. Articolele propuse spre publicare trebuie să aibă între 5000 şi 6000 de cuvinte (inclusiv 

notele şi bibliografia). Se vor lua în considerare şi manuscrisele mai mari, dar acestea ar 

putea fi publicate secvenţial. 

4. Articolele propuse spre publicare trebuie să includă un rezumat în română (urmat de 

maximum șase cuvinte-cheie ale lucrării în română) şi unul în engleză (urmat de maximum 

șase cuvinte-cheie ale lucrării în engleză). Fiecare rezumat trebuie să conțină 100-150 de 

cuvinte. 

5. Articolele propuse spre publicare pot fi redactate de către autor în limba româna sau în limba 

engleză. 

6. Corp de text: Times New Roman, mărime 12 puncte, centrat, 1,5 rânduri. Titluri: Times 

New Roman, mărime 14 puncte, Bold. Subtitluri: Times New Roman, mărime 12 puncte, 

Bold. 

7. Intrările în lista de bibliografie și citările se vor face conform sistemului autor-dată-referință 

al Chicago Manual of Style (Ediția 16), astfel (exemple): 

 

a) Carte cu un singur autor 

Intrare în lista de bibliografie: 



 
 

Craft, Alma. 1992. Quality assurance in higher education proceedings of an international 

conference Hong Kong, 1991. London: Falmer Press. 

Citare în text: 

(Craft 1992, 99–100) 

 

b) Carte cu editor 

Intrare în lista de bibliografie: 

Rotte, Ralph, ed. 2006. International Perspectives on Education Policy. New York: Nova 

Science Publishers. 

Citare în text: 

(Rotte 2006, 42) 

 

c) Carte cu doi autori – în lista de bibliografie doar numele primului autor se scrie în 

ordinea nume, prenume. 

Intrare în lista de bibliografie: 

Guess, George M., and Paul G. Farnham. 2011. Cases in Public Policy Analysis. Washington, 

D. C.: Georgetown University Press. 

Citare în text: 

(Guess and Farnham 2011, 24) 

 

d) Carte cu trei autori 

Intrare în lista de bibliografie: 

Stewart, Joseph Jr., David M. Hedge, and James P. Lester. 2008. Public Policy: An 

Evolutionary Approach. Boston: Thomson Wadsworth. 

Citare în text: 

(Stewart, Hedge, and Lester 2008, 21) 

 

e) Carte cu patru sau mai mulți autori 

Intrare în lista de bibliografie: la fel ca în cazul cărților cu trei autori, dar specificându-se 

numele tuturor autorilor. 

Citare în text: 

(Barnes et al. 2008, 118–19) 



 
 

 

f) Carte cu autor și editor/translator 

Intrare în lista de bibliografie: 

Aristotle. 2011. Nicomachean Ethics. Translated by Robert C. Bartlett and Susan D. Collins. 

Chicago: University of Chicago Press. 

Citare în text: 

(Aristotle 2011, 112–14) 

 

g) Capitol dintr-o carte 

Intrare în lista de bibliografie: 

Gould, Glenn. 1984. “Streisand as Schwarzkopf.” In The Glenn Gould Reader, edited by Tim 

Page, 308–11. New York: Vintage. 

Citare în text: 

(Gould 1984, 310) 

 

h) Articol academic 

Intrare în lista de bibliografie: 

DiMaggio, Paul, and Walter Powel. 1983. “The Iron Cage Revisited. Institutional Isomorphism 

and Collective Rationality in Organizational Fields.” American Sociological Review 48 (2): 

147–160 

Citare în text: 

(DiMaggio and Powel 1983, 149) 

 

 

 


