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Atelier IMPALA de lucru/ formare regional Europa de Est (“IMPALA Training 

Workshop Eastern Europe”) 

 
 
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în parteneriat cu 

Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), a organizat, în data de 19 septembrie 2016,  

Atelierul IMPALA de lucru/ formare regional Europa de Est (“IMPALA Training Workshop 

Eastern Europe”). 

Evenimentul a avut loc în cadrul Proiectului “Analiza impactului proceselor de asigurare 

externă a calităţii în instituții de învăţământ superior. Metodologie pluralistă şi aplicarea unei 

metode transdisciplinare formative de evaluare a impactului” (IMPALA). 

Proiectul IMPALA este finanţat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 

(EACEA) Programul cadru LLP Erasmus – Învăţarea pe tot parcursul vieţii (Framework 

programme: Lifelong Learning Erasmus Project), se desfășoară pe o perioadă de trei ani (octombrie 

2013 - septembrie 2016) și urmărește dezvoltarea și aplicarea unei metodologii de analiză a  

impactului procedurilor de asigurare externă a calității (External Quality Assurance - EQA) asupra 

instituțiilor de învățământ superior.  

Tema evenimentului a fost Analiza impactului asigurării calității în instituțiile de învățământ 

superior: Teorie, practică și perspective de politici, iar subiectele abordate au fost următoarele: 

evaluarea impactului asigurării calității în învățământul superior, asigurarea calității și evaluarea 

impactului său din perspectiva instituțiilor de învățământ superior și a agențiilor de asigurare a 

calității, evaluarea impactului managementului calității în instituțiile de învățământ superior, 

evaluarea impactului asigurării calității din perspectiva studenților în Spațiul European al 

Învățământului Superior, evaluarea impactului procesului de evaluare externă la UTCB. 

La atelier au participat reprezentanți ai următoarelor instituții: Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”, Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea Româno-Americană București, 

Academia de Studii Economice din București, Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, 

Universitatea ”Titu Maiorescu”, Universitatea Națională de Muzică din București, Universitatea 

Națională de Arte, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică de 

Construcții București, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. 

Compartimentul Relații Internaționale, Implementare Proiecte, Comunicare și Organizare 

Evenimente, ARACIS  


