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Workshop-ul anual ºi adunarea generalã a Reþelei
Central ºi Est Europene a Agenþiilor de Asigurare a

Calitãþii în Învãþãmântul Superior (CEENQA)
din 31 mai – 1 iunie 20131

ARACIS a gãzduit la Bucureºti în perioada 31 mai - 1 iunie 2013 workshop-ul anual ºi adunarea
generalã a Reþelei Central ºi Est Europene a Agenþiilor de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul
Superior (CEENQA).

În contextul proiectelor TEMPUS în care CEENQA este implicatã, în special prin participarea
activã a membrului comitetului executiv Boris Curkovic, tema workshop-ului a fost “Benchmarking
and other Best Practices in quality Assurance: an International Perspective”. Workshop-ul a fost
prezidat de Dr. Iring Wasser, preºedintele CEENQA ºi deschis de prof. Ioan Curtu, preºedintele
ARACIS. Tema întâlnirii a fost conexã cu unul dintre proiectele TEMPUS la care reþeaua ia parte,
BIHTEK - Benchmarking as a Tool for Improvement of Higher Education Performance.2 În cadrul
acestuia, CEENQA este partener cu un consorþiu internaþional condus de KAHO Sint-Lieven, Belgia,
vizând implementarea de bune practici de benchmarking al calitãþii în Bosnia ºi Herþegovina.
Consorþiul este alcãtuit din opt universitãþi publice din Bosnia ºi Herþegovina, trei universitãþi europene,
Agenþia Bosniacã pentru Învãþãmânt Superior ºi Asigurarea Calitãþii, Agenþia de Acreditare a
Învãþãmântului Superior a Republicii Srpska, cei patru miniºtrii ai educaþiei din Bosnia ºi Herþegovina
ºi, nu în ultimul rând, CEENQA.

Membrul Comitetului Executiv Boris Curkovic a fãcut ºi o prezentare de ansamblu a
diverselor proiecte, TEMPUS ºi alte proiecte internaþionale, în care CEENQA este partener sau

1 Prezentare realizatã pe baza minutelor întâlnirilor, întocmite de Christina Rozsnyai, Secretar General al CEENQA.
2 Pentru mai multe informaþii a se vedea http://projects.kahosl.be/BIHTEK/
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iniþiator. O altã prezentare interesantã a fost cea realizatã de Cathrine Connor, conducãtoarea Unitãþii
de Creºtere a Calitãþii de la Universitatea Metropolitanã din Londra, care a stimulat implicarea ºi
discuþiile în rândul participanþilor. Alte proiecte vizeazã implicarea agenþiilor membre ale reþelei
în Albania, Croaþia, Kosovo, Lituania ºi Polonia, dar ºi în parteneriate cu state precum Armenia,
Kazahstan ºi Rusia.3

Ulterior, Comitetul Executiv s-a întrunit pentru pregãtirea adunãrii generale din 1 iunie. În
cadrul acestei întâlniri, la care au participat preºedintele Iring Wasser, membrii Boris Curkovic,
Alexander Kohler, Adrian Miroiu, Mieczyslaw Socha, ºi secretarul general Christina Rozsnyai, s-a
discutat despre teme precum proiectele TEMPUS (în special referitor la întâlnirile din cadrul proiectului
BIHTEK), noile aplicaþii pentru a deveni membru al reþelei ºi acoperirea geograficã a acesteia, dar ºi
taxa de membru. În ceea ce priveºte noile aplicaþii pentru a deveni membru, Comitetul Executiv a
decis cã aceastã competenþã, conform statutului, aparþine adunãrii generale. De asemenea, în ceea ce
priveºte aria geograficã, conform statutului reþelei, membrii acesteia pot fi din Europa Centralã ºi de
Est, iar prin extensie ar putea fi ºi state din estul Europei semnatare ale Procesului Bologna.

În altã ordine de idei, adunarea generalã din 1 iunie a avut drept scop alegerea unui nou
Comitet Executiv ºi a unor noi experþi în cadrul reþelei, dar ºi discutarea noilor aplicaþii de a deveni
membru venite din partea unor agenþii. Adunarea generalã a fost prezidatã de preºedintele CEENQA
Iring Wasser, fiind deschis de cãtre Remus Pricopie, Ministrul Educaþiei Naþionale din România,
care a realizat o introducere referitoare la schimbãrile din ultimii ani din sistemul românesc de
învãþãmânt superior ºi în ceea ce priveºte asigurarea calitãþii.

În ceea ce priveºte noile aplicaþii, reþeaua s-a extins cu încã doi noi membri, Agenþia de
Acreditare a Învãþãmântului Superior din Republica Srpska (HEAARS), condusã de profesorul
Miroslav Bobrek, dar ºi Asociaþia pentru Evaluarea ºi Acreditare Programelor de Învãþãmânt Medical
(TEPDAD). De asemenea, membrii au aprobat prin vot o modificare în statut referitoare la posibilitatea
de retragere a unui membru din reþea, modificare care a fost solicitatã din partea curþii germane la
care este înregistratã.

Urmãtoarea Adunare Generalã a CEENQA va avea loc în iunie 2014 ºi va fi gãzduitã de
Agenþia de Acreditare din Kosovo.

3 Prezentãrile se pot accesa pe site-ul reþelei: www.ceenetwork.hu.
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Annual workshop and general assembly of the Central
and Eastern European Network of Quality Assurance

Agencies in Higher Education (CEENQA),
31st of May – 1st of June 20131

From the 31st of May to the 1st of June 2013 ARACIS hosted in Bucharest the annual workshop
and general assembly of the Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies
in Higher Education (CEENQA).

In the context of the TEMPUS projects in which CEENQA is involved, especially through
the active participation of Boris Curkovic, member of the CEENQA Board, the main theme of the
workshop was „Benchmarking and other Best Practices in Quality Assurance: an International
Perspective”. The workshop was presided by Dr. Iring Wasser, president of CEENQA, and opened
by prof. Ioan Curtu, president of ARACIS. The theme of the assembly was connected to one of the
TEMPUS projects in which the network is participating, BIHTEK – Benchmarking as a Tool for
Improvement of Higher Education Performance.2 In this project, CEENQA has partnered with an
international consortium which is led by KAHO Sint-Lieven, Belgium, targeting the implementation
of best practices for quality benchmarking in Bosnia and Herzegovina. The consortium is made up of
eight public universities from Bosnia and Herzegovina, three European universities, the Bosniac
Agency for Higher Education and Quality Assurance, the Higher Education Accreditation Agency
of the Republic Srpska, the four ministers of education from Bosnia and Herzegovina and, last but
not least, CEENQA.

1 This presentation in based on the minutes prepaired by general secretary of CEENQA, Christina Rozsnyai.
2 For further information see http://projects.kahosl.be/BIHTEK/



Quality Assurance Review
FOR HIGHER EDUCATION

142

Workshop-ul anual ºi adunarea generalã a Reþelei Central ºi Est Europene
a Agenþiilor de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior (CEENQA)

Boris Curkovic, member of the Board, also made a general presentation of several projects,
TEMPUS and other international projects, in which CEENQA is a partner or initiator. Another
interesting presentation was given by Cathrine Connor, head of the Unit for Increasing Quality from
the Metropolitan University in London, which stimulated the implication and discussions between
the participants. Other projects ensue the involvement of agencies which are part of the network in
Albania, Croatia, Kosovo, Lithuania and Poland, but also in partnerships with countries such as
Armenia, Kazahstan and Russia. 3

Afterwards, the Board convened in order to prepare the general assembly from the 1st of
June. During this meeting, where the president Iring Wasser, the members Boris Curkovic, Alexander
Kohler, Adrian Miroiu, Mieczyslaw Sochan and the general secretary Christina Rozsnyai participated,
several themes were discussed, such as the TEMPUS projects (especially regarding the meetings
from the BIHTEK project), the new applications for becoming a member of the network and its
geographical range, as well as the membership fee. Regarding the new applications for becoming a
member, the Executive Committee decided that this competence, according to the statute, belongs to
the general assembly. What is more, regarding the geographical range, according to the networks’
statute, its members can be from Central and Eastern Europe, and by extension could also be countries
from Eastern Europe which are participating in the Bologna Process.

The general assembly which took place on the 1st of June was meant to lead to the election of
a new Board and of new experts within the network, but also to discuss the new applications for
membership which came from several agencies. The general assembly was presided by the CEENQA
president Iring Wasser, being opened by Remus Pricopie, Minister of National Education in Romania,
who made an introduction regarding the changes which have taken place in the last few years in the
Romanian Higher Education system and in quality assurance.

Regarding the new applications, the network has extended with two new members, the Higher
Education Accreditation Agency of the Republic Srpska (HEAARS), which is led by Professor
Miroslav Bobrek, and the Association for Evaluating and Accrediting Medical Education Programmes
(TEPDAD). Furthermore, the members approved by vote a modification in the statute regarding the
possibility of a member to withdraw from the network, a modification which was solicited by the
German court where the network is registered.

The next CEENQA General Assembly will take place in June 2014 and will be hosted by the
Accreditation Agency in Kosovo.

3 The presentations can be accesed on the web at: www.ceenetwork.hu.


