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Aprobat de Consiliul ARACIS 
 

 

PROCEDURĂ DE NUMIRE 

a membrilor în comisiile de experți evaluatori în cadrul  

proceselor de evaluare externă a programelor de studii universitare de licență și 

a domeniilor de studii universitare de masterat 

 

Documente de referință:  

 Metodologia de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și 

a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității 

în Învățământul Superior; 

 Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare şi a 

instituțiilor de învățământ superior – părțile I, IV și V, cu modificările ulterioare; 

 Procedura privind acreditarea/ evaluarea externă periodică a domeniilor de 

studii universitare de masterat;  

 Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de 

masterat; 

 Metodologia de evaluare externă a programelor de studii din domeniul științelor 

inginerești în vederea evaluării periodice și acordării certificării EUR-ACE 

 Hotărârile Consiliului ARACIS.  

 

Art. 1. Comisiile de experți evaluatori pentru evaluarea externă a programelor de 

studii universitare de licență sunt compuse din patru membri, după cum 

urmează: un coordonator, doi experți evaluatori – cadre didactice specialiste în 

domeniul programului de studii evaluat sau într-un domeniu apropiat, un expert 

evaluator – student. 

În situația în care programul de studii de licență este organizat la una din 

formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă, comisia de experți 

evaluatori va fi compusă din: un coordonator – membru al comisiei de 

specialitate ID/IFR, un expert evaluator ID/IFR, un expert evaluator – cadru 

didactic specialist în domeniul programului de studii evaluat sau într-un 

domeniu apropiat, un expert evaluator – student. 

În situația în care programul de studii de licență solicită evaluare în vederea 

certificării EUR-ACE, comisia de experți evaluatori va include și unul - doi 

experți reprezentanți ai angajatorilor. 
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În cazul programelor de studii universitare de licență din domeniul Teologie 

(Teologie asistenta sociala, Teologie didactica) sau Pedagogia artelor plastice 

si decorative și Arte vizuale (Arta sacra), comisia de experți evaluatori va 

include, între cei patru membri, un expert din domeniul asociat (Asistență 

socială, Științe ale educației, respectiv Teologie). 

Art. 2. Comisiile de experți evaluatori pentru evaluarea externă a domeniilor de studii 

universitare de masterat sunt compuse din maxim patru membri, după cum 

urmează: un coordonator (cadru didactic, de regulă membru al comisiei de 

experți permanenți de specialitate), unu - doi experți evaluatori – cadre 

didactice specialiste în domeniul programului de studii evaluat sau într-un 

domeniu apropiat (se vor considera: un expert evaluator – în cazul în care sunt 

selectate pentru evaluare unul - două programe de studii de masterat din 

domeniul evaluat, respectiv doi experți evaluatori – în cazul în care sunt 

selectate pentru evaluare trei - patru programe de studii de masterat din 

domeniul evaluat) un expert evaluator – student masterand în an terminal sau 

doctorand în domeniul de studii universitare de masterat evaluat sau într-un 

domeniu apropiat. 

În situația în care domeniul de studii universitare de masterat evaluat cuprinde 

și programe de studii organizate la una din formele de învățământ la distanță 

sau cu frecvență redusă, comisia de experți evaluatori va include un cadru 

didactic expert pentru învățământul ID-IFR. 

În situația în care un program de studii de masterat ales pentru evaluare oferă 

și profesionalizare didactică (conține în denumire extensia „Formare 

psihopedagogică”) comisia de experți evaluatori va include un cadru didactic 

expert în domeniul „Științe ale educației”. 

Art. 3. În vederea alcătuirii comisiilor de experți evaluatori se vor respecta următoarele 

cerințe: 

 Coordonatorul comisiei de experți evaluatori este cadru didactic, membru al 

comisiei de experți permanenți de specialitate. În situații bine justificate, 

această poziție poate fi ocupată de un membru al registrului naționale de 

experți evaluatori, din domeniul programului/ domeniului de studii evaluat. 

 Membrii comisiei de experți evaluatori nu activează și nu au activat în ultimii 

cinci ani în instituția care organizează programul/ domeniul de studii 

evaluat. 

 Membrii comisiei de experți evaluatori provin din universități și centre 

universitare diferite de instituția, respectiv centrul universitar al instituției 

care organizează programul/ domeniul de studii evaluat. Excepție face 

centrul universitar București, pentru care se acceptă ca cel mult unul din 

experții evaluatori, dar niciodată coordonatorul, să provină din același 

centru universitar. 

 Membrii comisiei de experți evaluatori provin din universități diferite, din 

centre universitare diferite. În situații bine justificate se acceptă ca studentul 
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și unul din experții evaluatori să provină din aceeași universitate (se vor 

evita situațiile în care coordonatorul și studentul provin de la aceeași 

universitate).  

 Se va asigura o participare echilibrată a membrilor comisiilor de experți 

permanenți de specialitate, în calitate de coordonatori ai comisiilor de 

experți evaluatori. 

 Se va asigura o participare echilibrată a experților din Registrul național al 

evaluatorilor, respectiv din Registrul național al evaluatorilor studenți. 

 Se va evita nominalizarea acelorași persoane în comisiile de experți 

evaluatori pentru evaluarea ciclică a programelor/ domeniilor de studii. 

 Se va asigura echilibrul geografic. 

 Se va asigura echilibrul de gen. 

Art. 4. În vederea alcătuirii comisiilor de experți evaluatori se vor parcurge 

următoarele etape: 

 Inspectorii de specialitate trimit președinților comisiilor de experți 

permanenți de specialitate și reprezentanților studenților în Consiliul 

ARACIS lista dosarelor primite pentru evaluare. 

 Președinții comisiilor de experți permanenți de specialitate nominalizează 

membrii comisiilor de experți evaluatori, ținând cont de cerințele de la Art. 3, 

și comunică aceste nominalizări inspectorilor de specialitate, în termen de 

cinci zile lucrătoare. 

 Reprezentanții studenților în Consiliul ARACIS nominalizează experții 

evaluatori studenți din comisii, ținând cont de cerințele de la Art. 3, și 

comunică aceste nominalizări inspectorilor de specialitate în termen de 

cinci zile lucrătoare. 

 În cazul programelor de studii de licență care solicită evaluare în vederea 

certificării EUR-ACE, inspectorii de specialitate solicită împuternicitului 

ARACIS în relația cu ENAEE să nominalizeze experții evaluatori 

reprezentanți al angajatorilor. Împuternicitului ARACIS în relația cu ENAEE 

răspunde solicitării și transmite nominalizarea inspectorilor de specialitate 

în termen de cinci zile lucrătoare. 

 Inspectorii de specialitate trimit Departamentului de acreditare, în termen de 

cinci zile lucrătoare, prin e-mail, nominalizările complete (cadre didactice și 

studenți). Fișierele vor fi denumite respectând următorul format : 

EV_C#_ZZ.LL.AA, unde # reprezintă numărul comisiei de experți 

permanenți iar ZZ.LL.AA reprezintă data menționată în titlul materialului 

prezentat în fișier. 

 Departamentul de acreditare analizează propunerile și, dacă nu sunt 

observații, le avizează. Departamentul de acreditare trimite, în termen de o 

săptămână, inspectorului de specialitate fișierul avizat, redenumit astfel : 

EV_C#_ZZ.LL.AA_avizatDA,. 
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 În cazul în care există observații, acestea se vor discuta; se vor opera 

modificările necesare, consemnate corespunzător și în denumirea fișierelor 

intermediare/ finale. 

 Inspectorii de specialitate printează fișierul avizat și îl înaintează 

secretariatului ARACIS, pentru prezentare în BEX și aprobare în Consiliul 

ARACIS. Documentele aprobate se păstrează la secretariatul ARACIS. 

 După aprobare, componența comisiilor de experți evaluatori este 

comunicată membrilor comisiilor de experți permanenți de specialitate, de 

către inspectorii de specialitate. 

 

Prof. univ. dr. ing. Iordan PETRESCU          Prof. univ. dr. ing. Simona LACHE  

Președinte ARACIS              Director Departament de acreditare 

 

Data:  ________________       

 

 


