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1. Cadru general
Învăţământul superior contemporan este puternic influenţat de o serie de factori,
între care, cei mai importanţi, sunt: evoluţia economiei globale, noile concepte
privind dezvoltarea, produsele ştiinţei şi tehnologiei, nivelul înalt al cunoaşterii,
diminuarea resurselor convenţionale la nivel global şi lupta pentru acestea, fluxul
multidirecţional al populaţiei la nivel global şi, nu în ultimul rând, evoluţiile strategiilor
şi ale mecanismelor politice. În acest context, instituţiile de învăţământ superior
sunt nevoite să adopte politici de management ce răspund intereselor privind
dezvoltarea şi susţinerea prestigiului propriu în faţa unui public din ce în ce mai
exigent faţă de oferta lor educaţională şi faţă de rezultatele formării profesionale
pe care o furnizează cu scopul de a răspunde cerinţelor aşa-numitei „pieţe a forţei
de muncă”. Învăţământul şi publicul trebuie să facă faţă, fiecare în felul său, dar
depinzând unul de celălalt, unei competiţii globale tot mai acerbe. În aceste condiţii,
universităţile au nevoie de încrederea publicului.
Predarea şi învăţarea se află în centrul atenţiei în învăţământul post-secundar
sau terţiar. Acestea sunt principalele raţiuni pentru care instituţiile de învăţământ
(universităţile) primesc fonduri publice. Măsurarea calităţii predării şi învăţării
este dificil de realizat şi este, totodată, greu de spus dacă fiecare ţară face acest
lucru mai bine sau mai puţin bine (EPI, 2008). Totuşi, creşterea responsabilităţii
pentru utilizarea banilor publici este recunoscută pretutindeni ca una dintre cele
mai importante influenţe asupra dezvoltării instituţionale a universităţilor. În faţa
revendicărilor publice referitoare la „valoarea adăugată” produsă de universităţi şi
pentru a se măsura modul în care acestea răspund în raport cu fondurile alocate,
au fost concepuţi şi utilizaţi diferiţi indicatori de calitate. Astfel, în lumea întreagă
există o cerere foarte mare de date adresată universităţilor, care ar trebui să reflecte
acei indicatori meniţi să permită o comparaţie între finanţare şi rezultatele obţinute,
după cum urmează (după EPI, 2008): 1) indicatori de input (număr de studenţi,
număr de absolvenţi, număr de cadre didactice, număr de laboratoare, număr
de săli de cursuri etc.); 2) indicatori privind cercetarea ştiinţifică (publicaţii, citări,
finanţare atrasă pentru cercetare, brevete, transfer tehnologic etc.); 3) indicatori
de predare şi învăţare (măsurarea dezvoltării cognitive, măsurarea mediului de
învăţare, evaluarea predării, resurse de predare/învăţare, raportul studenţi –
cadre didactice etc.); 4) indicatori ce reflectă modul în care funcţionează serviciile
interne ale instituţiei (gradul de satisfacţie a studenţilor în raport cu serviciile
sociale şi cele aferente învăţării – cazare, cantină, burse, biblioteci – calitatea şi
cantitatea resurselor de învăţare, accesul facil la resursele de învăţare, facitităţi
IT etc.); 5) indicatori de output sau de rezultat: promovabilitatea (promovabilitatea
studenţilor de la un an la altul, numărul de integralişti, rata de abandon etc.),
gradul de satisfacţie a absolvenţilor, gradul de satisfacţie a angajatorilor, indicatori
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privind ocuparea sau angajarea studenţilor şi/sau a absolvenţilor, indicatori privind
învăţarea pe tot parcursul vieţii etc.
Folosirea unui sistem de indicatori de calitate poate oferi posibilitatea de a
defini, într-o manieră clară şi coerentă, politicile şi scopurile guvernamentale privind
învăţământul superior şi managementul universitar. Totodată, aceşti indicatori pot
pune în lumină detalii despre rezultatele dorite şi pot conduce la un dialog util între
părţile interesate, care va permite dezbaterea unei politici sau a unui plan privind
învăţământul superior (Martin şi Sauvageot, 2011).
Pentru a-şi susţine şi a-şi creşte prestigiul, universităţile răspund provocărilor
şi, mai mult decât atât, dau curs unor
„Ierarhizarea internaţională a uni
procese de monitorizare şi de evaluare
versi
t
ăţilor
a devenit o realitate inevitabilă
internaţională în scopul clasificării.
Totodată, în ultimul sfert de veac, poate a peisajului învăţământului superior. Cu
mai mult decât oricând, universităţile au cât popularitatea acestora creşte, cu
adoptat sisteme proprii de asigurare a atât cresc şi criticile. [... ] Conceperea
calităţii bazate pe standarde şi indicatori de indicatori de calitate care să se poată
specifici şi au dezvoltat o cultură a adresa tuturor instituţiilor de învăţământ
calităţii. Din ce în ce mai frecvent se superior şi misiunilor lor diferite,
corelează calitatea învăţământului, precum și abținerea de la compararea
a cercetării ştiinţifice şi a aportului universităţilor din ţările dezvoltate cu cele
universităţilor în economie şi societate din ţările în curs de dezvoltare ar fi un
cu prezenţa lor în topuri mondiale, deşi pas pozitiv pentru creșterea relevanței
nu întotdeauna astfel de clasamente sistemelor de clasificare”.
Benoit Millot, 2015
coincid cu opţiunile marelui public.
Înscrierea instituţiilor de învăţământ
superior pe un traseu ascendent al calităţii le permite să opteze pentru un loc
anume în spaţiul naţional, european şi internaţional al învăţământului superior şi să
participe la provocarea naţională, dar mai ales internaţională, de a se regăsi într-un
top al celor mai bune universităţi. Totuşi, un bun sistem de asigurare a calităţii este
acela care garantează accesul larg, cu oportunităţi şi şanse egale pentru studenţi
provenind din diferite medii socio-economice, care minimizează abandonul (Millot,
2015) şi care nu conduce neapărat la încadrarea într-un clasament. Un bun sistem
de calitate trebuie să ofere certitudinea că absolvirea înseamnă dobândirea de
cunoștințe şi abilităţi (competenţe), conduce la ocupare în piaţa muncii și că
instituțiile stabileasc legături cu comunitățile locale/regionale/naționale și cu mediul
de afaceri. Acesta poate, de asemenea, să permită selectarea câtorva instituții
emblematice cu potenţialul de a deveni „universităţi clasate mondial” (World Class
Universities). Dar, un sistem de asigurare a calităţii nu trebuie să aibă drept scop în
sine includerea în clasamentele mondiale, cu atât mai mult cu cât acestea nu iau
în considerare decât universităţile, iar multe alte instituţii de învăţământ superior
sunt sortite să rămână pe dinafară. Mai grav este că topurile universităţilor nu iau în
considerare complexitatea întregului sistem de învăţământ superior (Millot, 2015).
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În absenţa unui cadru legislativ unitar privind învăţământul superior la nivelul
Uniunii Europene (UE) şi pentru a se ajunge la o armonizare a politicilor educaţionale
în domeniu, în scopul construirii unui Spaţiu European al Învăţământului Superior
a fost iniţiat un proces de reformă cunoscut drept „Procesul Bologna”. În cadrul
acestuia, statele sunt încurajate să abordeze o manieră de guvernare delicată,
neforţată şi participativă în acelaşi timp. În acest sens, se acţionează pe două căi în
vederea asigurării calităţii învăţământului superior: prin asigurarea calităţii interne
şi prin asigurarea calităţii externe.
Asigurarea calităţii interne este atributul instituţiilor de învăţământ superior
care, în virtutea autonomiei şi a responsabilităţii publice, trebuie să adopte un sistem
propriu în acest domeniu prin care să dovedească îndeplinirea misiunii asumate
la standarde care justifică utilizarea fondurilor publice şi determină încrederea
angajatorilor şi a publicului. Asigurarea calităţii interne se realizează în temeiul unui
cadru legislativ specific fiecărui stat membru al UE. La baza activităţilor întreprinse
stau două scopuri: cuantificarea rezultatelor demersurilor de asigurare a calităţii şi
intensificarea/creşterea acţiunilor menite să determine progresul în acest domeniu.
Asigurarea şi creşterea calităţii sunt interdependente, iar demersurile coerente şi
consecvente realizate în acest scop pot conduce la dezvoltarea unei culturi a
calităţii la care trebuie să adere şi să contribuie întreaga comunitate universitară
(studenţi, personal academic, reprezentanţii managementului universitar, personalul
administrativ, tehnic şi auxiliar).
Asigurarea calităţii externe este un demers care poate îmbrăca diferite
forme şi care are scopul de a verifica veridicitatea, continuitatea, intensitatea şi
eficienţa procesului de asigurare a calităţii instituţionale interne. Scopul misiunilor
de evaluare externă a asigurării calităţii interne este de a contribui la creşterea
acesteia, oferindu-li-se instituţiilor evaluate noi perspective. Evaluarea externă
periodică se desfăşoară în baza unui cadru legislativ propriu fiecărui stat membru
al UE şi poate viza instituţia ca întreg, un domeniu de studii sau altul, un program
de studii sau altul etc.
Asigurarea calităţii este un proces continuu şi care nu se va încheia odată cu
evaluarea externă. Raportul rezultat va reprezenta pentru instituţie un suport pentru
iniţierea de noi programe de activităţi şi măsuri în scopul creşterii calităţii în viitor.
Aşa cum reiese din documente ale Comisiei Europene (2011), agenda europeană
referitoare la modernizarea învăţământului superior pune un puternic accent pe
locuri de muncă şi creştere economică şi subliniază rolul cercetării şi inovării, al
formării prin cercetare şi al mobilităţii personalului şi a studenţilor. De asemenea,
cadrul strategic de cooperare în educaţie şi formare/training (ET, 2020) include
„promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active drept unul dintre
obiectivele sale strategice” (Consiliul Uniunii Europene, 2013), un scop care este
foarte bine aliniat cu dimensiunea socială a Procesului Bologna (Weedon şi Riddel,
2015).
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În România, introducerea primelor standandarde şi indicatori de calitate s‑a
produs odată cu implementarea reformei Bologna, iar primele evaluări au fost
realizate după adoptarea legii privind asigurarea calităţii. Unele universităţi au trecut
prin astfel de evaluări încă înainte de apariţia acestei legi. O componentă foarte
importantă în asigurarea calităţii, care este frecvent întâlnită în legislaţia specifică,
este cea care vizează dezvoltarea unei culturi a calităţii interne.
Multe dintre universităţile din România au înţeles nevoia dezvoltării unei culturi
a calităţii şi impactul pe care îl poate avea aceasta asupra publicului. Ceea ce pune
foarte bine în evidenţă acest lucru este legat de:
=		 transparenţa instituţională, indiferent de tipul universităţii (de interes public sau
privată);
=		 comunicarea permanentă cu publicul prin intermediul unor mijloace diferite;
= integrarea publicului în diferite activităţi (de exemplu: porţi deschise, expoziţii,
evenimente profesionale şi culturale specifice, consultanţă, servicii pentru
comunitate etc.);
=		 deschiderea către comunitatea în care sunt integrate (prin contribuţia proprie
la dezvoltarea economică, socială şi culturală a comunităţii, prin integrarea
unor reprezentanţi ai societăţii în managementul universitar, prin definirea
conţinutului programelor de studii cu aportul unor reprezentanţi ai comunităţii
etc.).
Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior din România
(ARACIS), în baza unei metodologii proprii (aprobată prin lege în anul 2007, care
impune o serie de standarde şi de indicatori de calitate la un nivel minim) şi prin
intermediul experţilor înscrişi în Registrul Naţional al Experţilor (RNE), a efectuat,
în perioada 2007-2015, evaluări în vederea autorizării şi acreditării programelor
de studii, precum şi în vederea autorizării şi acreditării instituţionale. În prezent,
se poate aprecia că marea majoritate a programelor de studii şi a universităţilor
din România au fost supuse la cel puţin două evaluări interne şi, respectiv, două
evaluări externe privind asigurarea calităţii realizate de experţi ARACIS. De
asemenea, foarte multe universităţi s-au autoevaluat instituţional, au solicitat şi au
fost evaluate de organisme internaţionale având competenţe în evaluarea calităţii
(ex: IEP/EUA). În tot acest timp s-au înregistrat, în general, progrese semnificative
faţă de perioada de dinainte de 2010. În acest context, numeroşi evaluatori, precum
şi principalii beneficiari ai evaluărilor, respectiv universităţile, consideră necesară
revizuirea indicatorilor de calitate, atât în ceea ce priveşte asigurarea calităţii la
nivel instituţional (indicatori de calitate primari), la nivelul tipului de învăţământ,
respectiv la nivelul domeniului fundamental (indicatori secundari), cât şi la nivelul
programelor de studii (indicatori terţiari).
Obiectivul principal al activităţii PL III din cadrul proiectului QUALITAS, după cum
o spune şi titlul acesteia, este „Elaborarea/revizuirea şi pilotarea indicatorilor
primari, secundari și terțiari de asigurare a calităţii”. Scopul este de a asigura
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noi mijloace de cuantificare a progresului înregistrat de instituţiile de învăţământ
superior pentru a releva parcursul acestora în demersul de asigurare a calităţii
interne, menită să răspundă anumitor cerinţe şi interese ale publicului şi, desigur,
ale guvernului şi/sau finanţatorilor.
Pentru îndeplinirea obiectivului principal şi, respectiv, a scopului activităţii PL III
a proiectului QUALITAS s-au realizat: 1) revizuirea indicatorilor de calitatate pentru
identificarea minusurilor actualilor indicatori şi, implicit, redefinirea acestora în raport
cu actualele exigenţe privind învăţământul superior şi cu cele de perspectivă; 2)
definirea de noi indicatori, capabili să semnaleze progresul şi să stimuleze totodată
realizarea de noi demersuri inovatoare, în scopul creşterii calităţii interne şi, implicit,
competitivităţii universităţilor. Indicatorii rezultaţi vor fi utilizaţi în elaborarea noii
metodologii a ARACIS de evaluare a calităţii, care se va realiza prin consultarea
largă a sistemului de învăţământ universitar românesc.

2.		Etapele elaborării indicatorilor
		de 	asigurare a calității
În vederea elaborării indicatorilor de asigurare a calității în cadrul activității PL_
III a proiectului QUALITAS au fost parcurse o serie de etape, după cum se vor
prezenta mai jos.
1. Dezvoltarea metodologiei în baza căreia să se revizuiască vechii indicatori de
calitate şi să se elaboreze alţii noi;
2. Realizarea documentaţiei bibliografice privind asigurarea calităţii interne şi
externe în universităţi din Uniunea Europeană (UE) şi din alte state ale lumii;
3. Realizarea unui „Studiu bibliografic privind asigurarea calităţii”;
4. Realizarea unei analize periodice în cadrul panelului de experţi privind indicatorii
de evaluare a asigurării calităţii utilizaţi în diferite state ale UE şi ale lumii;
5. Elaborarea unei machete specifice pentru indicatorii de calitate;
6. Revizuirea indicatorilor de calitate utilizaţi până în prezent;
7. Elaborarea propriu-zisă a noilor indicatori de asigurare a calităţii interne
corespunzător celor trei tipuri (primari, secundari şi terţiari);
8. Analiza în panelul de experţi a primei variante a indicatorilor elaboraţi: observaţii,
sugestii, propuneri, recomandări etc.;
9. Operarea modificărilor ţinând cont de sugestii, propuneri şi recomandări şi
obţinerea celei de-a doua variante;
10. Prezentarea noilor „Standarde şi Ghiduri Europene ” (ESG) aprobate la
Reuniunea Miniştrilor Educaţiei din UE de la Erevan din mai 2015 privind
indicatorii de asigurare a calităţii şi analiza acestora în cadrul panelului de
experţi PL_III;
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11. Revizuirea Machetei indicatorilor de asigurare a calităţii elaboraţi cu modificări
ce vizează corelarea cu noile ESG şi obţinerea celei de-a treia variante a
indicatorilor;
12. Analiza indicatorilor de asigurare a calităţii elaboraţi în corelaţie cu noile
ESG în cadrul panelului de experţi al PL_III - observaţii, sugestii, propuneri,
recomandări;
13. Operarea modificărilor în Macheta indicatorilor elaboraţi în raport cu observaţiile,
propunerile, sugestiile şi recomandările rezultate în cadrul ultimei şedinţe de
analiză în panel pentru obţinerea celei de-a patra variante;
14. Analiza indicatorilor în cadrul primului atelier de lucru şi schimb de experienţă
organizat în vederea compatibilizării acestora, cu sprijinul reprezentanţilor
universităţilor evaluate în cadrul proiectului QUALITAS (23.09.2015);
15. Revizuirea Machetei de indicatori şi operarea modificărilor corespunzător
observaţiilor, propunerilor, sugestiilor şi recomandărilor rezultate în cadrul
primului atelier de lucru şi obţinerea variantei a 5-a a machetei indicatorilor;
16. Analiza indicatorilor în cadrul celui de-al doilea atelier de lucru şi schimb
de experienţă organizat în vederea compatibilizării acestora, cu sprijinul
reprezentanţilor universităţilor evaluate în cadrul proiectului QUALITAS
(30.09.2015);
17. Revizuirea Machetei de indicatori şi operarea modificărilor corespunzător
observaţiilor, propunerilor, sugestiilor şi recomandărilor rezultate în cadrul
celui de-al doilea atelier de lucru şi obţinerea variantei a 6-a a machetei
indicatorilor;
18. Analiza în cadrul panelului de experţi al PL_III a variantei finale a Machetei de
indicatori (16.10.2015);
19. Prezentarea activităţii PL_III şi a indicatorilor de asigurare a calităţii elaboraţi
în timpul workshop-ului organizat în cadrul activităţii PL_IV a proiectului
QUALITAS;
20. Redactarea Raportului final privind elaborarea indicatorilor de calitate primari
(P), secundari (S) şi terţiari (T) pentru asigurarea calităţii interne.
Indicatorii de evaluare a calităţii interne elaboraţi în cadrul activităţii PL III din
proiectul QUALITAS sunt strâns corelaţi cu noile Standarde şi Ghiduri Europene
(ESG).
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3.		Standarde şi indicatori pentru
asigurarea 	calităţii interne
Corelate cu Standardele şi Ghidurile pentru Asigurarea Calităţii în
Spaţiul European al Învăţământului Superior, aprobate de Conferinţa
Ministerială în mai 2015 (Erevan, 14 – 15 mai)
Standarde

Indicatori de calitate

Documente în baza cărora
Tipul
universităţile lucrează şi
indica
fac dovada unei preocupări torilor1
constante şi coerente privind
asigurarea calităţii

I. POLITICI DE ASIGURARE A CALITĂȚII
I. Universitatea
trebuie să aibă o
politică proprie
de asigurare a
calităţii, care
este publică şi
care face parte
integrantă din
managementul
strategic.
Reprezentanţii
managementului
universitar
trebuie să
dezvolte şi să
îndeplinească
aceste politici
prin intermediul
unor structuri
şi proceduri
specifice,
incluzând
totodată şi părţi
externe (ex:
reprezentanţi
ai mediului
economic, ai
administraţiei
etc.)

1

1. Instituția de învățământ
superior are un sistem
funcţional de asigurare
a calităţii interne,
reprezentat/coordonat
de Comisia de Evaluare
şi Asigurare a Calităţii
(CEAC) care operează la
nivel instituţional și prin
intermediul comisiilor
de calitate la nivel de
facultate/departament.

a. Regulamentul privind
asigurarea calităţii interne a
educației;
b. Componența CEAC
(respectarea prevederilor
legale);
c. Existența unor activităţi
specifice ale CEAC la
nivelul diferitelor structuri
funcţionale şi a unui
calendar al derulării
acestora;
2. Universitatea face dovada d. Raportul anual al CEAC
(auditul intern pentru
integrării unor activităţi
evaluarea anuală a calităţii
bine definite în planurile
interne), care, în general,
strategice și operaţionale
vizează: asigurarea
ale tuturor structurilor, în
calităţii în dezvoltarea şi
scopul asigurării calităţii.
funcţionarea programelor
3. Comisia de Evaluare
de studii; asigurarea
și Asigurare a Calității
calităţii activităţilor de
elaborează un raport
învăţământ centrate
anual detaliat de evaluare
pe student; evaluarea
internă, care va cuprinde
activităţii personalului
punctele tari şi slabe
didactic; asigurarea calităţii
ale sistemului intern de
activităţilor de cercetare;
asigurare a calităţii.
calitatea managementului
academic, a activităţilor finan
ciar-contabile şi a activităţilor
administrative; calitatea
relaţiilor interumane din
comunitatea universitară etc.

P, T

P – primari; S – secundari; T – terțiari
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4. Raportul CEAC se
prezintă şi se analizează
în cadrul structurilor
de management ale
universităţilor, este
aprobat de acestea şi
publicat pentru informarea
întregii comunităţi
universitare.
5. Universităţile şi facultăţile
elaborează şi aplică
planuri de îmbunătăţire
a asigurării calităţii şi
de implementare a
recomandărilor formulate
în urma evaluării.
6. CEAC colaborează cu
organisme similare din
alte universităţ̦i din ţară
sau din străinătate pentru
adoptarea bunelor practici
din domeniul calității.
7. Universitatea are un
Cod al eticii și integrității
academice și o Comisie
de etică și integritate
care funcţionează potrivit
unui regulament propriu,
în care sunt şi prevederi
referitoare la autosesizare
în cazul unor abateri
ce vizează intoleranța
sau discriminarea faţă
de personal (academic,
academic auxiliar,
administrativ şi tehnic) şi
de studenţi sau în cazul
altor situații.
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a. Codul de Etică și integritate
academică;
b. Regulamentul de
funcționare a Comisiei de
etică şi integritate;
c. Componența Comisiei de
etică și integritate;
d. Rapoartele anuale de
activitate ale Comisiei
de etică și integritate,
care vizează în general:
respectarea drepturilor
fundamentale, respectarea
principiului egalităţii de
şanse, cazuri de intoleranţă
şi discriminare faţă de
personal (academic, didactic
auxiliar, administrativ şi
tehnic) şi studenţi, cazuri
sesizate de comunitatea
universitară (inclusiv
studenţi) analizate
şi soluţionate, cazuri
autosesizate (analizate şi
soluţionate etc.).

P

8. Comisia de etică
a. Proceduri și instrumente
dispune de mecanisme
anti-fraudă (ex: soft antişi instrumente menite să
plagiat, camere video,
controleze şi să elimine
sisteme de detectare
frauda academică la toate
a surselor de copiat la
nivelurile (inclusiv cele
examene etc.).
ce survin în activitatea
profesională a studenţilor).

P

a. Hotărâri ale Senatului
9. Politicile interne,
universității, ale Consiliilor
procedurile şi activităţile
facultăților și ale Consiliilor
de asigurare a calității
de conducere ale
interne a educaţiei sunt
departamentelor publicate
elaborate, aprobate,
pe site-ul instituției.
implementate și
revizuite periodic, cu
implicarea personalului
și a studenților din
organismele de
conducere și decizie
ale diferitelor structuri
ale universității și prin
consultarea părţilor
interesate (reprezentanţi
ai mediului economic,
administrativ etc.).

P, S, T

10. Membrii CEAC și ai
Componența CEAC.
comisiilor de calitate nu
dețin, potrivit legii, funcții
de conducere.

P, S, T

11. CEAC dispune de
proceduri de auditare
internă a calității.

a. Proceduri şi formulare de
auditare internă a calității;
b. Planul anual de audit intern;
c. Raportul anual de audit
intern.

P

12. Universităţile/facultăţile
fac dovada dezvoltării
unei culturi a calităţii.

a. Numărul de evenimente
interne organizate anual
(sesiuni interne de formare,
ateliere de schimb
de experienţă privind
asigurarea calităţii) la care
participă personalul implicat
în asigurarea calităţii şi nu
numai;

P, S, T
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b. Personalul implicat în
punerea în practică a
politicilor de asigurare a
calităţii interne este susţinut
de universitate pentru a-şi
îmbogăţi cunoştinţele prin
participarea la evenimente
specifice naţionale şi inter
naţionale (lista evenimen
telor şi numărul de persoane
participante – nume,
prenume, funcţie etc.);
c. CEAC are proceduri şi
instrumente transparente de
auditare pe care le foloseşte
în mod liber şi deschis;
d. Rapoartele de audit intern
sunt publice;
e. Universităţile/facultăţile fac
dovada aplicării unor măsuri
specifice, corespunzătoare
cazurilor semnalate în
rapoartele CEAC (referitor la
cazurile neconforme privind
asigurarea calităţii);
f. Planurile de măsuri sunt
publice;
g. Rapoarte de evaluare a
rezultatelor obţinute ca
urmare a aplicării măsurilor.
II. PROIECTAREA, APROBAREA, IMPLEMENTAREA ȘI EVALUAREA PROGRAMELOR
DE STUDII
II. Universităţile
trebuie să
dispună de
proceduri
specifice pentru
proiectarea
programelor
de studii.
Programele de
studii trebuie să
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1. Competenţele profesionale a. Pachetele de documente
și transversale vizate de
ce descriu programele de
fiecare program de studii
studii oferite de instituție,
sunt descrise în termeni
care includ: obiectivele
de cunoştinţe, abilităţi
fiecărui program, descrierea
și atitudini şi corespund
calificării, descrierea compe
calificării pentru care este
tențelor profesionale și
proiectat programul de
transversale ale calificării
studii.
asigurate absolvenților,
planul de

P, S, T

fie gândite astfel
încât să răspundă
obiectivelor
pentru care au
fost concepute,
inclusiv în ceea
ce priveşte
competenţele
pentru care au
fost destinate.
Calificarea ce
rezultă dintr-un
program de studii
trebuie să fie
clar specificată
şi comunicată şi
să facă referire
2. În stabilirea calificărilor
la nivelul corect
profesionale asigurate
identificat în
de programele de
Cadrul Naţional
studii, universitatea
al Calificărilor
pornește de la analize
din învăţământul
ocupaționale, discuții cu
superior şi, în
posibili angajatori și de
consecinţă,
la concluziile unor studii
în Cadrul
naționale și internaționale
Calificărilor din
Spațiul European
privind evoluția pieței
al Învățământului
muncii.
Superior.
3. Fiecare disciplină
vizează dezvoltarea
unui set de competenţe
specifice ce se integrează
competenţelor asigurate
de programul de studii.

4. Sistemul de evaluare a
rezultatelor învățării la
fiecare disciplină și cel
de finalizare a studiilor
descrie standardele
minime de performanță
și este relevant pentru
dovedirea competențelor
dobândite.

învăţământ, mijloacele
de predare şi învăţare,
resursele de învăţare,
modalităţile şi mijloacele
de evaluare, standardele
minime de performanţă ale
absolvenţilor, debuşee, etc.
b. Studiu privind rata de interes
a angajatorilor pentru
competenţele generate de
fiecare program de studii;
mijloace de cuantificare a
ratei de interes (solicitări,
sondaje etc).
c. Suplimentul la diplomă.
Studiu privind rata de interes
manifestat de candidați și de
angajatori pentru programele
de studii noi, stabilită pe baza
luării în considerare a opiniilor
unui număr cât mai mare de
candidaţi şi angajatori și ținând
cont de flexibilitatea pieței
muncii.

P, S, T

a. Planul de învăţământ;

P, S, T

b. Volumul şi tipurile de
activităţi didactice;
c. Fișele disciplinelor;
d. Competenţele declarate,
conţinutul curricular şi modul
de evaluare.
a. Fișele disciplinelor
(metodele și procedurile de
evaluare);

S, T

b. Metode, mijloace şi
proceduri de verificare a
originalității și autenticității
lucrărilor de licență/diplomă/
disertație;
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5. Fiecare program de
studii este compatibil
cu programe de
studii similare din alte
universităţi din România,
din Uniunea Europenă
(UE) sau chiar din afara
acesteia, facilitând
mobilitatea profesională
a studenţilor şi a
absolvenților.
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a. Proceduri de proiectare şi
evaluare a programelor de
studii;
b. Planul de învățământ;
c. Fișele disciplinelor;
d. Studii privind: 1) rata
de interes a studenţilor
pentru programele de
studii armonizate la nivel
european; 2) ponderea
absolvenţilor angajaţi în
România în primii doi ani
de la absolvire în domeniul
calificării în care s-au format
(% din totalul absolvenţilor);
3) ponderea absolvenţilor
angajaţi în spaţiul European
în primii doi ani de la
absolvire în domeniul
calificării în care s-au format
(% din totalul absolvenţilor);
4) dinamica ratei de interes
al candidaţilor din țară
și din străinătate față de
programul de studii.

P, S, T

Descrierea programului de
6. Misiunea programului
este în concordanţă cu
studii.
denumirea acestuia,
precum şi cu domeniul de
studii de licenţă în care se
încadrează.

S, T

7. Planul de învăţământ
Pachetul de documente ce
prezintă disciplinele de
descrie programul de studii
învățământ organizate
oferit.
pe categoriile: discipline
fundamentale, de specia
litate şi de domeniu,
grupate, la rândul lor,
în discipline obligatorii,
opţionale şi facultative, în
conformitate cu cerinţele
normative stabilite pe
domenii de studii.

S, T

8. Nomenclatorul disci
plinelor cuprinse în
planul de învăţământ
şi conţinutul acestora
corespund domeniului
de licenţă şi programului
de studii pentru care
s-a elaborat planul de
învăţământ respectiv şi
sunt conforme misiunii
declarate.
9. Anul universitar este
structurat pe două
semestre a câte 14
Orarele pe specializări şi ani
săptămâni, cu o medie
de studii.
de 22 – 28 ore/
săptămână, pentru ciclul
de studii universitare
de licenţă, în funcţie de
domeniul de pregătire
universitară. Ora didac
tică este de 50 minute.
Planurile de învăţământ.
10. Fiecare semestru se
cuantifică în câte 30
de credite de studiu
transferabile în sistemul
European (ECTS) pentru
disciplinele obligatorii și
opționale, indiferent de
forma de învăţământ.

P, S, T

P, S, T
(corelare
cu stan
dardele
specifice
ale dome
niului)

P, T

11. Numărul de credite
aferente fiecărei
Fişele disciplinelor.
discipline este calculat
în concordanţă cu
prevederile legale
(25-30 ore/1 credit) şi
ale Metodologiei de
implementare a Cadrului
Naţional al Calificărilor
din Învăţământul
Superior (CNCIS).
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12. Punctele de credit care
se atribuie disciplinelor
facultative, indiferent de
semestrul de studii în
care sunt prevăzute în
planul de învăţământ,
sunt peste cele 30 ale
semestrului respectiv.
13. Raportul dintre orele
Planul de învățământ.
de curs şi cele privind
activităţile didactice
aplicative (seminarii,
laboratoare, proiecte,
stagii de practică etc.)
este de 1/1, cu o abatere
admisă de ± 20%, cu
excepţia programelor
de studii din domeniile
reglementate la nivelul
Uniunii Europene.
14. În planul de învățământ
a. Regulament de organizare
al programului de studii
și desfășurare a stagiilor de
universitare de licenţă
practică;
sunt prevăzute în mod
b. Fișele disciplinelor;
diferenţiat activități/stagii c. Normarea disciplinei
de practică profesională,
„Practică” în statul de funcții
precum şi activități/stagii
ca activitate didactică.
pentru elaborarea lucrării
de licenţă/diplomă.
15. Formele, conținutul și
ponderea stagiilor de
practică profesională
respectă cerințele nor
mative stabilite la nivel
național pe domenii de
studii și sunt descrise
în regulamentul pri
vind organizarea și
desfășurarea activităților/
stagiilor de practică de
specialitate și a practicii
de elaborare a lucrării de
licență/diplomă.

20

T

P, S, T

P, T

P, S, T

16. În vederea efectuării
stagiilor de practică
în situaţii profesionale
concrete, universităţile/
facultăţile vor încheia
acoduri de parteneriat/
contracte cu unitățile de
practică, corespunzător
misiunii programelor
de studii şi calificărilor
pe care acestea le
generează.

a. Acorduri de parteneriat;
b. Dovezi privind interesul
angajatorilor/ unităților de
practică pentru încheierea
de parteneriate pentru
practica studenților;
c. Contracte de practică.

P, S, T

17. Efectuarea stagiilor
de practică va implica
asumarea răspunderii
deopotrivă de către
universitate, de către
reprezentanții instituției
unde se efectuează
practica precum și de
către studenţi.

a. Contract/convenţie de
practică;
b. Rapoarte de practică ale
studenţilor;
c. Rapoarte/sondaje de opinie
privind gradul de satisfacție
a angajatorilor față de
competențele studenților
stagiari;
d. Studiu privind gradul de
satisfacție exprimat de
studenți față de activitatea
și experiența dobândită pe
durata practicii.

P, S, T

18. Pentru fiecare disciplină a. Fișele disciplinelor;
prevăzută de planul de
b. Evidențe privind
învățământ se elaborează
concordanța dintre
o fișă care respectă
competențele specifice
cerințele normative
vizate de o disciplină de
stabilite la nivel național
învățământ și conținutul
(obiective generale,
probelor de evaluare
competențe specifice,
la disciplina respectivă
credite, conținutul
(fişele disciplinelor, lucrări
fiecărui tip de activități
scrise/proiecte/teme de
didactice, activitățile
casă, caiete de practică ale
aferente studiului
studenţilor, rapoarte de audit
individual, metode de
al disciplinei etc.).
predare-învățare, formele
și tipurile de evaluare,
resursele materiale și
bibliografice etc.).

P, T
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19. Cel puţin 60% dintre
a. Planul de învățământ;
formele de evaluare a
b. Cataloage, registru matricol,
studenților la disciplinele
suplimentul la diplomă.
de studii prevăzute în
planul de învăţământ
sunt examene.
20. Iniţierea, proiectarea şi
revizuirea periodică a
programelor de studii se
bazează pe:
• o fundamentare calitativă
şi cantitativă a necesităţii
oricărui program de
studii sau a modificărilor
periodice aduse acestuia
în raport cu nevoile
pieţei forţei de muncă
şi solicitările privind
calificarea pe care o
generează;
• o analiză comparativă
cu programe de studii
similare dezvoltate în
alte universităţi din ţară
şi din străinătate;

a. Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Comisiei
instituţionale şi a comisiilor
de specialitate;
b. Raportul anual al Comisiei
instituţionale privind
monitorizarea şi avizarea
programelor de studii;
c. Rapoartele comisiilor
de specialitate privind
monitorizarea, analiza,
evaluarea şi avizarea
programelor de studii;
d. Proceduri specifice:
monitorizare, analiză,
evaluare şi avizare a
programelor de studii;
e. Raport de monitorizare,
analiză, evaluare şi avizare
a fiecărui program de studii;
21. În facultăţi există
f. Situația centralizată a
comisii de specialitate
programelor de studii oferite
care monitorizează
de instituție (autorizare,
programele de
acreditare, evaluare
studii, analizează şi
periodică, data și calificativul
evaluează conformitatea
precedentei evaluări
modificărilor periodice
externe şi interne, scadența
care se aduc acestora
următoarei evaluări);
şi le avizează pentru
g. Documente care atestă
a fi înaintate Comisiei
avizul ANC privind
centrale şi, ulterior,
calificările;
aprobate;
h. Raport sintetic privind:
22. În universitate există
numărul programelor de
o Comisie centrală
studii proiectate/revizuite în
(ex: Comisia pentru
ultimii cinci ani; numărul de
învăţământ a senatului
studenţi şi de reprezentanţi
universitar) care
ai mediului profesional/
evaluează şi avizează
economic implicaţi în
programele de
gândirea şi elaborarea
studii înainte de a fi
aprobate, în vederea
autorizării/ acreditării;
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P, T

P

23. Comisia centrală şi
Comisiile de specialitate
de la nivelul facultăţilor
pun în aplicare măsurile
menite să contribuie la
îndeplinirea obiectivelor
strategice ale universităţii
referitoare la calitatea
programelor de studii;

sau în revizuirea fiecărui
program de studii, precum
și documente justificative
(propuneri, sugestii etc.).

24. Iniţiatorii programelor
de studii cooptează
reprezentanţi ai mediului
economic de profil în
iniţierea, proiectarea şi
revizuirea programelor de
studii, precum şi studenţi
şi absolvenţi în scopul
asigurării corespondenței
conţinutului acestora
cu misiunea asumată
(de a genera o
anumită calificare)
şi cu competenţele
profesionale și
transversale ce urmează
a fi dezvoltate pentru
a răspunde anumitor
ocupaţii profesionale.
25. Aprobarea programelor
de studii este realizată
de către Senatul
universității.

Hotărâri ale Senatului
universității privind înființarea,
organizarea și întreruperea
derulării programelor de studii.

P, T

III. CENTRARE PE STUDENT: PREDARE, ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE
III. Universităţile
trebuie să se
asigure că
programele
de studii
sunt derulate
astfel încât
să încurajeze
studenţii să
aibe un rol
activ în crearea
procesului de
învăţare şi

1. Cadrele didactice
manifestă interes pentru
utilizarea unor strategii
moderne de predareînvățare, adaptate tipului
activităţii didactice,
precum şi la nivelul de
pregătire, la mărimea
formației de studii și
la diversitatea stilurilor
individuale de învățare și
a contextelor de predare/
învățare/evaluare.

a. Fișa disciplinei (menţiuni
privind metodele, mijloacele
şi resursele de predareînvăţare utilizate de către
fiecare cadru didactic);
b. Formațiile de studii
(Hotărârea Senatului
universitar);
c. Raportul studenți/cadre
didactice;
d. Studiu privind:
1) gradul de satisfacţie a
studenţilor faţă de metodele

P, T
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că evaluarea
studenţilor
reflectă inclusiv
acest lucru.

24

de predare-învăţare abor
date în cadrul unei discipline;
2) rata de succes a studenților
- stabilită prin raportare
la situația academică
(cataloage, registru matricol,
supliment la diplomă,
diplome la concursuri
profesionale etc.);
3) autoevaluarea cadrelor
didactice privind rata de
succes a studenţilor în
funcţie de metodele de
predare-învăţare utilizate la
disciplina respectivă.
Studiu privind:
2. Cadrele didactice
1) Rata de succes a
manifestă deschidere
studenţilor/promovabilitatea;
faţă de studenţi, sunt la
dispoziția lor și derulează 2) Programul de consultații/
permanență al cadrelor
activități de îndrumare,
didactice și al mentorilor de
folosesc mijloace TIC în
ani și grupe;
activitatea cu studenţii.
3) Gradul de satisfacţie a
studenţilor faţă de activi
tățile de consiliere la care
participă şi faţă de utilizarea
mijloacelor TIC în activităţile
specifice.

P, T

3. Cadrele de conducere,
personalul didactic și
nedidactic manifestă
interes pentru sugestiile
şi sesizările critice ale
studenţilor, le discută şi
le analizează împreună
cu aceștia în scopul
rezolvării problemelor
semnalate.

P, T

a. Regulamentul intern al
universităţii;
b. Programul de audiențe:
rectorat/decanat/
departament;
c. Registrul de audiențe:
rector, decan, director
departament, alte cadre de
conducere;
d. Programul de lucru cu
studenții al secretariatelor,
facultăților, departamentelor,
serviciilor administrative, so
ciale, sportive, medicale etc;
e. Gradul de satisfacție
a studenților față de
comunicarea cu serviciile
de secretariat și cu cele
administrative.

4. Cadrele didactice dispun
de strategii actualizate
de predare-învățare,
conforme cu programul
de studii și forma de
învăţământ.

a. Fisele disciplinelor;
b. Ghiduri de lucrări practice;
c. Tutoriale;
d. Caiete de practică;
e. Mape tematice:
documentație tehnică,
legislație, standarde
5. În activităţile de seminar
profesionale, studii de caz
studenţii sunt antrenaţi în
etc.
utilizarea și interpretarea
f.
Acces la internet în
critică a informaţiei
spațiile de învățământ și în
ştiinţifice pentru analiza
bibliotecă;
și rezolvarea creativă a
g.
Dotarea laboratoarelor
unor studii de caz care le
și a celorlalte spații de
stimulează capacitatea
învățământ;
de inovare, implicarea și
h.
Ghiduri pentru lucrări
creșterea stimei de sine.
practice, proiecte etc.
6. În desfășurarea
i. Participarea membrilor
lucrărilor de laborator,
Comisiei de Evaluare
a seminariilor, a
Instituţională Externă la
proiectelor și a practicii
întâlniri cu studenții;
profesionale se asigură
j. Studiu privind:
conținuturi, resurse și
1) Rata de succes a metodelor
contexte de învățare
şi mijloacelor de învăţare
care permit dezvoltarea
utilizate, exprimată în funcţie
competențelor profe
de numărul studenţilor
sionale și transversale ale
promovaţi ca integralişti;
absolventului.
2) Numărul de participări ale
7. În cadrul activităților de
studenților la concursuri
laborator, de proiect și
interne şi internaţionale;
de practică profesională, 3) Numărul de invenţii produse
studenților li se pun la
de studenţi.
dispoziție echipamente,
instrumente și resurse
care favorizează
dezvoltarea abilităților de
utilizare a noilor tehnologii.

T

T

T

T

8. În cadrul orelor de
seminar, studenţii sunt
încurajaţi să analizeze,
să dezbată, să formuleze
judecăţi de valoare în
scopul dezvoltării unui
spirit analitic, critic și
inovativ.
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9. Există un Regulament ce
precizează modalităţile
de evaluare a studenţilor
şi procedurile după care
acestea se desfăşoară
(teste, colocvii, verificări
pe parcurs, susţinerea
de referate şi proiecte,
examene etc.).
10. Procedeele de
examinare şi evaluare a
studenţilor sunt centrate
pe rezultatele învăţării și
sunt anunţate studenţilor
din timp şi în detaliu.
Cadrele didactice oferă
informații și feed-back pe
parcursul activităților de
evaluare.
11. Facultatea creează
condiții pentru
asigurarea obiectivității
în examinarea şi notarea
studenţilor: la examinare
participă, pe lângă
titularul cursului, cel puţin
încă un alt cadru didactic
de specialitate.

12. In instituție există un
sistem de informare,
orientare, consiliere
și mentorat al
studenților integrat în
managementul strategic
al universității și
promovat între studenți
prin ghidul studentului,
afișaj, pagina web,
întâlniri cu mentorii de
an și de grupe, materiale
promoționale.
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a. Regulament/Metodologie
de evaluare a activităţii
profesionale;
b. Rata de participare a
studenţilor la activităţile de
evaluare (teste, verificări pe
parcurs, colocvii, examene
etc.).
c. Fișa disciplinei;
d. Documente de evidență a
rezultatelor profesionale
ale studenților (cataloage,
registrul matricol,
centralizatoare);
e. Registrul matricol:
înregistrarea evoluției
rezultatelor obținute la
finalizarea semestrelor și a
programului de studii;
f. Graficul desfășurării sesiunii
de examene/programarea
examenelor.

P,S,T

a. Ghidul studentului;
b. Regulamentul privind
activitatea profesională a
studenților;
c. Regulamentul Centrului
de consiliere şi orientare în
carieră (CCOC);
d. Rapoarte CCOC;
e. Site-ul universității și al
facultății;

P
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13. Realizarea programelor f. Documente privind sistemul
de studii se face la
de mentorat și activitățile
nivel de universitate
specifice realizate de
prin cooperarea între
mentorii de an și de grupe;
facultăți și prin facilitarea g. State de funcții;
mobilității studenților în
h. Planuri de învățământ.
interiorul universității
cu ajutorul transferului
și acumulării de credite
de studii. Numărul de
credite ECTS este
alocat fiecărei discipline
conform “Ghidului de
utilizare al ECTS”.
14. Facultatea oferă
informaţii şi date
cantitative şi/sau
calitative, actuale
şi corecte, despre
calificări, programe
de studii, diplome,
personalul didactic şi
de cercetare, facilităţile
oferite studenţilor în
campusul studențesc
şi despre aspecte ce
țin de transferul și
recunoașterea creditelor
obținute.

a. Site-ul instituției;
b. Afișaj/aviziere;
c. Ghidul studentului;
d. Activități de mentorat
realizate de mentorii de an
şi de grupe;
e. Numărul de studenţi inte
gralişti după anul I de studii;
f. Evaluări ale studenților;
g. Rata diminuării abandonului.
Acest indicator se referă
la numărul de studenţi pe
cale să abandoneze studiile
universitare, mai ales în
anul I, din diferite cauze
(ex: incapacitatea de a se
adapta, teama de dificultatea
studiilor universitare, lipsa
de deschidere a unor cadre
didactice, insuficienţa
metodelor de predare-învăţare,
dificultăţile financiare, situaţia
familială etc.); acest indicator
vizează „câştigul uman”
pe care îl poate înregistra
universitatea ca urmare a
obiectivelor strategice proprii,
a metodelor şi mijloacelor
adoptate pentru asigurarea
calităţii în formarea şi
dezvoltarea resursei umane.

P, S. T
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15. Prin respectarea
normelor psihopeda
gogice de alcătuire
a orarului, facultatea
oferă studenților
posibilitatea utilizării
judicioase a timpului
în vederea participării
la toate activitățile
didactice, a îndeplinirii
responsabilităților de
studiu individual și a
satisfacerii unor hobbyuri diverse ce țin de
comunicare, sănătate și
dezvoltare personală:
activități sportive,
culturale, turistice, de
voluntariat etc.

a. Orarul programului de studii
şi al facultăţii;
b. Program de consultații
pentru studenții cu
dificultăți în învățare;
c. Programul bibliotecii, al
serviciilor medicale, sociale,
culturale, sportive, de
voluntariat etc. din campusul
universitar.

a. Procedură și formular de
16. Instituția asigură
evaluare de către studenţi
studenților cadrul formal
de implicare directă
a tuturor cadrelor didactice,
și de exprimare a
aprobate de Senat;
opiniilor privind calitatea b. Participarea activă a
studenților/reprezentanților
activităților didactice și
acestora la ședințele
alte aspecte ale vieții în
comunitatea universitară.
senatului și ale Consiliilor
profesorale, la repartizarea
în cămine, la acțiunile de
promovare a universității/
programelor de studii etc.;
c. Studiu privind gradul de
implementare a sugestiilor şi
propunerilor studenților;
d. Procedură/formular de
contestare de către studenți
a deciziilor;
e. Rezultate ale evaluărilor
studenților;
f. Sondaje de opinie privind
gradul de satisfacție a
studenților.
17. Instituția dispune de
programe de stimulare
a studenţilor cu perfor
manţe înalte în învăţare
şi de recuperare a celor
cu dificultăţi în învăţare.
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a. Numărul de premii
obţinute de către studenţi
la concursuri interne şi
internaţionale;

S, T
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18. Studenții beneficiază de
consultanţă în plasarea
pe piața muncii și în
dezvoltarea carierei
profesionale.

b. Numărul de burse de
performanţă oferite de
universitate studenţilor
valoroşi;
c. Numărul de burse
internaţionale obţinute
de studenţi ca urmare a
recunoaşterii lor;
d. Numărul de studenți
participanți la programe de
recuperare;
e. Conținutul programelor
de stimulare/recuperare/
consultații și evidențe privind
cunoașterea și frecventarea
lor de către studenți.

P, S, T

a. Regulamentul Centrului de
consiliere și orientare în
carieră (CCOC);
b. Activitățile organizate de
Centrul de consiliere și
orientare în carieră (ex:
întâlniri cu angajatori, bursa
locurilor de muncă etc.);
c. Rapoarte CCOC;
d. Număr de studenți consiliați.

P, S, T

IV. ADMITEREA, PROGRESUL STUDENȚILOR, RECUNOAȘTEREA ȘI CERTIFICAREA
STUDIILOR
IV. Universităţile 1. Universitatea dispune
trebuie să
de un sistem propriu de
aplice în mod
management şi marketing
consecvent
în vederea recrutării
regulamente
studenţilor (politici
publice
şi strategii proprii de
predefinite care
promovare a ofertei
acoperă toate
educaţionale, a facilită
fazele parcursului
ţilor pentru învăţământ
educaţional:
şi de admitere a studen
admiterea
ţilor, departament de
studenţilor,
comunicare cu viitorii
candidaţi, structuri bine
organizate şi instruite
pentru promovarea
eficientă a ofertei educa
ţionale la nivel naţional
şi internaţional etc.).

a. Rata de interes manifestată
pentru fiecare program de
studii înainte de începerea
înscrierii (ex: la data de 01
martie a anului universitar
în curs) pentru concursul
de admitere (număr de
persoane ce manifestă
interes pentru unul sau
mai multe programe de
studii, numărul persoanelor
informate).
Acest indicator poate ajuta
universitatea să ia măsurile
necesare pentru creşterea
gradului de interes şi,
respectiv, a numărului de
candidaţi pentru fiecare

P, S
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progresul
acestora,
recunoaşterea şi
certificarea.
2. Modul de organizare a
procesului de admitere
(înscriere, examene,
interviuri, modalitate
de calcul a mediei
de admitere, taxe
etc.) este prezentat
într-un document
cadru (regulament/
metodologie) şi este
făcut public prin toate
mijloacele (pagina web,
broşuri, pliante etc.).

program de studii şi să evite
eventualele „goluri” ce pot
apărea după prima sesiune de
admitere; încheierea admiterii
în prima sesiune poate fi şi o
modalitate de reducere a unor
cheltuieli.
b. Dinamica ratei de interes
a candidaţilor străini pentru
programele de studii oferite
de universitate;

Acest indicator permite
evaluarea „rentabilităţii”
efortului universităţii de a se
promova în plan internaţional.
Se exprimă prin creşterea
anuală a solicitărilor
3. Prin politicile şi
internaţionale pentru unul
strategiile sale de
sau mai multe programe de
admitere, universitatea
studii. Rentabilitatea nu va fi
asigură şanse egale
privită în mod simplist, doar
pentru accesul la
din perspectivă economicoînvăţământ, fără nici
financiară, ci şi din perspectiva
un fel de discriminare
imaginii şi a prestigiului
de gen, rasă, culoare,
internaţional care pot aduce un
dizabilităţi, limbă, religie, profit indirect.
opinii politice sau de
c. Regulamentul activităţii
alt gen, naţionalitate,
profesionale a studenţilor;
origine socială şi etnică,
d. Numărul studenţilor care
asociere la minorităţi
beneficiază anual de
naţionale, stare materială
serviciile Centrului de
etc.
Consiliere şi Orientare în
4. Universitatea are și pune
Carieră;
la dispoziţie cadrelor
e. Numărul studenţilor care
didactice şi studenţilor
beneficiază anual de
o serie de documente
experienţa unei mobilităţi
(regulamente,
interne şi/sau internaţionale;
metodologii şi proceduri)
f. Gradul de satisfacţie a
care reglementează
studenţilor ca urmare a
organizarea şi
efectuării mobilităţilor;
desfăşurarea în cele
mai bune condiţii a
activităţii profesionale a
studenţilor.
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5. Universitatea are un
Centru de Consiliere
şi Orientare în carieră
(CCOC), încadrat cu
personal propriu, care
oferă studenților sprijin
privind luarea deciziilor
în raport cu aspirațiile
profesionale.

g. Gradul de interes al
angajatorilor pentru
absolvenţii care au avut
în parcursul lor academic
cel puţin o mobilitate
internaţională;

6. Centrul de Consiliere
şi Orientare în Carieră
funcţionează în baza
unui regulament propriu
şi elaborează anual un
raport de activitate.

i. Existența unei structuri
specifice destinate actelor
de studii, cu personal
calificat în domeniu;

7. Universitatea dispune
de un cadru reglementat
privind oportunitățile
de mobilitate internă
și internațională a
studenților.
8. Universitatea foloseşte
toate instrumentele legale
de recunoaştere a studiilor
efectuate de studenți în
cadrul mobilităților.

h. Regulamentul propriu pentru
cuantificarea şi aplicarea
creditelor transferabile;

P, S, T
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j. Pagina CCOC pe site-ul
instituției;
k. Raportul anual al CCOC;
l. Organizarea serviciului
„Acte de studii”, calificarea
personalului încadrat, situații
specifice rezolvate împreună
cu CNERD.

V. PERSONALUL DIDACTIC
V. Universitatea
1. Personalul academic este a. Metodologie/Regulament
trebuie să se
privind ocuparea posturilor
recrutat prin concursuri
asigure ea însăşi
didactice și de cercetare
publice, organizate
de competenţele
şi asigurarea caracterului
transparent şi corect,
cadrelor sale
public și transparent al
în baza unor standarde
didactice.
concursurilor;
menite să satisfacă
Trebuie să aplice
aspiraţiile universităţii
b. Numărul de cadre didactice
proceduri corecte
privind calitatea cadrelor
care au promovat pe funcții
şi transparente
didactice şi reuşita în
didactice în perioada
pentru recrutarea
îndeplinirea misiunii sale.
evaluată;
şi dezvoltarea
c. Procentul de cadre didactice
personalului.
care a beneficiat de o
mobilitate internațională în
perioada evaluată;

P
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2. Universitatea oferă
d. Numărul de cadre didactice
cadrelor didactice condiţii
care a beneficiat de o
de muncă ce permit
mobilitate internaţională în
recunoaşterea importanţei
ultimii doi ani;
actului educativ şi a
e. Numărul cadrelor didactice
statutului cadrului didactic.
care a beneficiat de
cursuri și stagii de formare
3. Universitatea oferă
profesională continuă în
oportunităţi şi sprijină
domeniul postului;
cadrele didactice în
f.
Numărul de structuri (ex:
demersul lor de a se
institute, centre, colective
dezvolta profesional.
etc.) de cercetare ştiinţifică
4. Universitatea asigură un
dezvoltate de cadre
climat academic, lipsit
didactice și cercetătorii din
de ingerinţe ce contravin
instituție;
acestuia, care stimulează g. Numărul şi valoarea
cadrele didactice să se
recompenselor/stimulentelor
dedice activităţilor de
oferite de universitate
învăţământ, creaţiei şi
cadrelor didactice pentru
cercetării ştiinţifice.
contribuţia la creşterea
5. Baza materială existentă
prestigiului universităţii;
permite cadrelor didactice h. Ponderea cheltuielilor
să se dedice dezvoltării
aferente noilor tehnologii
activităţilor de învâţământ,
pentru învăţământ din totalul
cercetare ştiinţifică şi
cheltuielilor anuale ale
creaţie, apropiindu-i pe
universităţii;
studenţi şi dezvoltându-le i. Ponderea cheltuielilor
interesul pentru acestea.
aferente dezvoltării şi
înnoirii metodelor didactice
6. Cadrele didactice
din totalul cheltuielilor
beneficiază de sprijin
universităţii pe durata unui
pentru dezvoltarea
ciclu de studii;
metodelor pedagogice şi
j.
Existența fișelor de auto
folosirea de tehnologii noi
evaluare, de evaluare de
în procesul de predarecătre studenți, de evaluare
învăţare.
colegială și de către
managementul academic al
cadrelor didactice.
k. Publicații ştiinţifice, citări,
brevete, transfer tehnologic
care permit creşterea
gradului de recunoaștere
științifică națională și
internațională;
l. Numărul de cadre didactice
care au participat la stagii/
cursuri de perfecționare
didactică.
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VI. RESURE DE ÎNVĂȚARE ȘI SUPORT PENTRU STUDENȚI
VI. Universităţile 1. Universitatea dispune
dispun de fonduri
de biblioteci funcţionale
corespunzătoare
în care resursele
pentru activităţile
bibliografice sunt uşor
de predare
accesibile, corespund
şi învăţare şi
nivelului ştiinţific abordat
se asigură că
în cadrul activităţilor de
resursele de
învăţământ şi exigenţelor
învăţare şi sprijin
impuse de competenţele
pentru studenţi
planificate pentru fiecare
sunt disponibile
calificare.
şi uşor accesibile. 2. Existența corespondenței
între domeniile de studii
asigurate de universitate
și colecțiile care alcătuiesc
fondul de carte oferit de
bibliotecile acesteia.

a. Numărul de biblioteci din
universitate. Structura reţelei
de biblioteci din universitate;

P

În vederea aprecierii gradului
de adecvare a acesteia la
eventuala diversitate a dome
niilor şi spaţiilor de învăţământ.

b. Fondul de carte (de
specialitate) existent în
biblioteci;
c. Număr de materiale digitale
raportat la domeniile de
studii;
d. Fondul de carte de
specialitate constituit în
ultimii zece ani;
e. Valoarea investiţiilor în
infrastructura bibliotecilor în
3. Accesarea resurselor
ultimii cinci ani, raportată la
de învăţare se face
valoarea investiţiilor totale;
rapid utilizând mijloace
f.
Ponderea cheltuielilor
informatice.
anuale cu resursele de
4. Sălile de lectură permit
învăţare, faţă de totalul
accesul facil al studenţilor
cheltuielilor la nivel
şi cadrelor didactice la
instituţional;
internet și la baze de date g. Numărul de posturi de
internaționale.
acces la internet disponibil
pentru studenți în sălile de
5. Sălile de lectură oferă un
lectură (raportul nr. studenţi/
cadru de studiu armonios
post în fiecare bibliotecă din
(spaţii deschise, lumi
cadrul universităţii);
noase, mobilier adecvat,
h. Numărul personalului
aerisire etc.).
didactic auxiliar (bibliotecari)
6. Personalul bibliotecilor
care a beneficiat în ultimii
are competenţe în
cinci ani de sporuri salariale
domeniu, comunică uşor
ca urmare a activităţii
şi profesionist cu studenţii,
prestate;
în funcţie de nevoile şi
i. Numărul personalului
cerinţele acestora;
didactic auxiliar (bibliotecari)
7. Personalul bibliotecilor
care a beneficiat în ultimii
este stimulat să asigure
cinci ani de cursuri de
servicii de bună
dezvoltare profesională
calitate având în vedere
(certificate, diplome sau
învăţământul centrat pe
atestate de absolvire);
student;

P
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8. Universitatea dispune de
platforme online pentru
facilitarea accesului
la resurse de învăţare
pentru studenţii ce
urmează programe de
studii cu frecvență (IF),
cu frecvenţă redusă
(FR), la distanţă (ID),
precum şi pentru cei cu
diferite dizabilităţi;
9. Studenţii sunt informaţi
încă de la începerea
studiilor despre
facilităţile pe care le au
la dispoziţie în scopul
învăţării;

j. Actualitatea şi eficienţa
informaţiilor oferite pe
pagina de internet a
universităţii şi ale facultăţilor;
k. Numărul de concursuri
profesionale studențești
organizate de universitate;
l. Platforma online a
universității;
m. Ghidul studentului;
n. Tabel cu tutorii de an/grupe
afișat și publicat pe site-ul
fiecărei facultăţi.

10. Studenţii beneficiază
de îndrumarea unor
mentori/tutori pe toată
durata studiilor;
11. Paginile web (a
universităţii şi ale
facultăţilor), precum
şi alte mijloace de
informare (ex: panouri
LCD, aviziere etc.)
oferă studenţilor
informaţii legate de
activitatea profesională,
resursele de învăţare,
oportunităţile de învăţare
şi dezvoltare, sprijinul
oferit de univeristate,
concursuri etc.
VII. INFORMAŢIE ȘI MANAGEMENT UNIVERSITAR
VII. Universităţile
trebuie să ofere
certitudine
privind
colectarea,
analiza şi
utilizarea de
informaţii
relevante pentru
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1. Luarea deciziilor
a. Numărul total al studenţilor
privind managementul
în funcţie de facultăţi, cicluri
universitar se bazează pe
şi programe de studii;
cunoaşterea condiţiilor
b. Numărul studenţilor pe sexe,
reale ale universităţii
vârste, profilul populaţiei;
şi a modului de
c. Rata de promovabilitate a
funcţionare a facultăţilor,
studenţilor pe universitate,
depatamentelor şi
facultăţi şi programe de
programelor de studii;
studii;

P
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managementul
efectiv al
programelor
de studii şi al
tuturor celorlalte
activităţi.

d. Ponderea studenţilor
integralişti faţă de totalul
studenţilor în funcţie de
universitate, facultăţi şi
programe de studii;
e. Rata de abandon şcolar
(studenţi exmatriculaţi);
f. Numărul anual de mobilităţi
studenţeşti interne;
g. Numărul anual de mobilităţi
studenţeşti externe;
h. Numărul anual de burse pe
categorii (sociale, de merit,
de excelenţă etc.);
i. Ponderea absolvenţilor
angajaţi pe programe de
studii în primul an de la
absolvire (% din totalul
absolvenţilor);
j. Durata medie de şcolarizare
pentru fiecare promoţie de
absolvenţi cu diplomă.
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a. Site-ul universității și al
structurilor funcționale;
b. Denumirea şi starea
fiecărui program de studii
(autorizare provizorie,
acreditare etc.), pe cicluri
universitare;
c. Formele de organizare a
procesului de învățământ;
d. Competențele și conţinutul
programelor de studii
corespunzătoare calificărilor
profesionale pe care le
asigură specific fiecărei
calificări.
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VIII. INFORMAREA PUBLICĂ
VIII. Universităţile 1. Universitatea dispune
trebuie să publice
de pagină de internet
informaţii clare,
proprie în care prezintă
obiective, actuale
informaţii referitoare
şi uşor accesibile
la: misiune și obiective
referitoare
strategice, structură,
la activităţile
management academic,
lor, incluzând
personal academic,
programele de
studenţi, bază materială,
studii.
cercetare științifică, relații
internaționale, parteneriate
etc., oferind celor interesaţi
informaţii clare şi sigure;
2. Universitatea și facultățile
informează publicul în
mod corect şi transparent
despre activităţile sale
(învăţământ, cercetare,
unităţi pilot, unităţi
demonstrative, producţie,
modul de utilizare a
fondurilor, investiţii etc.).
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IX. MONITORIZAREA ȘI REVIZUIREA PROGRAMELOR DE STUDII
IX. Universităţile
trebuie să
monitorizeze
programele
de studii şi
să realizeze
revizuirea lor
periodică pentru a
se asigura că ele
ating obiectivele
pentru care au
fost concepute şi
răspund nevoilor
studenţilor şi
ale societăţii.
Aceste revizuiri
periodice trebuie
să conducă la
îmbunătăţirea
continuă a
programelor.
Orice acţiune
planificată sau
luată ca rezultat
trebuie să fie
comunicată
tuturor celor
vizaţi.
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1. Programele de studii sunt
revizuite şi actualizate
periodic în funcţie de
evoluţia cunoaşterii
ştiinţifice şi a tehnologiei;

a. Numărul programelor de
studii revizuite în ultimii 5
ani;
b. Rezultate ale unor analize
de nevoi care demonstrează
oportunitatea programului
2. Programele de studii
de studii;
răspund nevoilor
c.
Numărul de rapoarte
economice şi sociale ale
rezultate ca urmare a
societăţii;
revizuirii programelor de
3. Programele de studii
studii şi concluziile acestora;
aprobate, respectiv
d. Modificări survenite la
acreditate, nu pot suferi
programele de studii
modificări de structură şi
în raport cu solicitările
obiective pe durata unui
angajatorilor şi ale
ciclu de studii;
studenţilor;
4. Monitorizarea programelor e. Rezultate ale examenelor
de studii permite
de admitere, ale sondajelor
culegerea informaţiilor
de opinie sau alte dovezi
necesare operării de
care probează interesul
modificări şi îmbunătăţiri;
studenților și angajatorilor
pentru programele de studii
5. Orice modificări ale
noi;
programelor de studii
f.
Planurile de învățământ ale
trebuie să fie justificate
fiecărui ciclu de studii;
prin raportare la
g.
Numărul de studenţi
modificările survenite în
implicaţi eficient în
privinţa calificărilor şi în
revizuirea programelor de
cererea pieţei forţei de
studii (rapoartele privind
muncă;
revizuirea programelor de
6. În proiectarea, elaborarea
studii conţin contribuţiile
şi revizuirea programelor
studenţilor);
de studii sunt implicaţi
h.
Numărul angajatorilor
profesori, angajatori şi
implicaţi efectiv în
studenţi.
revizuirea programelor de
studii (rapoartele conţin
contribuţiile angajatorilor);
i. Programele de studii sunt
publice pe paginile web ale
facultăţilor;
j. Modificările ce survin în
conţinutul programelor
de studii sunt aduse la
cunoştinţa tuturor celor
interesaţi.

T

T

T
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X. EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII
X. Universităţile
trebuie să se
supună ciclic
evaluării externe
a calităţii în
conformitate
cu legislaţia
naţională şi cu
Standardele
şi Ghidurile
Europene.

1. Programele de studii
sunt supuse unui proces
de autoevaluare şi
de evaluare externă
periodică;
2. Universitatea realizează
autoevaluarea înternă
și solicită periodic,
potrivit legii, evaluarea
instituțională externă de
către agenții de evaluare
a calității instituțiilor de
învățământ superior
recunoscute național și
internațional.

a. Numărul programelor
de studii noi autorizate
provizoriu;
b. Numărul programelor de
studii acreditate;
c. Numărul programelor de
studii evaluate periodic;
d. Numărul programelor de
studii modificate ca urmare
a recomandărilor rezultate
dintr-o evaluare externă;
e. Deciziile agenției naționale/
internaționale de evaluare
externă privind calitatea
programului/ instituției
evaluat/evaluate.

P, T

P, T

37

Referinţe
EPI – The

Educational Policy Institute. (2008). Produceing Indicators of

Institutional Quality in Ontario Universities and Colleges: Options for Producing,
Managing and Displaying Comparative Data. Toronto: Higher Education Quality
Council of Ontario.
EUA, ENQA, EURASHE, ESU, EI, BUSINESSEUROPE, EQAR, 2015.
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area (ESG). Approved by the Ministerial Conference in May 2015.
Martin M., Sauvageot C., 2011. Constructing an indicator system or
scorecard for higher education. A practical guide. Project coordinated by Bertrand
Tchatchoua. International Institute for Educational Planning – UNESCO, p.20.
www.iiep.unesco.org.
Millot, B., 2015. International rankings: Universities vs. higher education
systems. International Journal of Educational Development 40, 156-165.
Rowland-Jones R., Holifield G., Clarke T., 2010. Educational performance
indicators. Management of Sustainable Development Journal, v. 2 nr./2010,
p.11-16.
Weedon E. and S. Riddell, 2015. Higher Education in Europe: Widening
Participation. Chapter 4 in Widening Higher Education Participation. A Global
Perspective. Edited by M. Shah, A. Bennett and E. Southgate.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100213-1.00004-4.

38

Investeşte în oameni!
Proiect coﬁnanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională
în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie
1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului „Dezvoltarea şi consolidarea culturii
calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior
românesc - QUALITAS”
Contract POSDRU/155/1.2/S/141894
Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Superior
decembrie 2015
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia
oﬁcială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

ISBN 978-973-0-20632-6

