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Prezentare ARACIS la CNR Iași – 14 decembrie
Metodologia de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de
studii
Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior (ARACIS) implementează proiectul cu titlul Îmbunătățirea
politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor
prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN, cofinanțat din Fondul Social
European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa
prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1:
Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică
ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în
concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP).
Unul dintre rezultatele proiectului QAFIN vizează îmbunătățirea metodologiei de
evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și al
ierarhizării programelor de studii (Rezultatul 2).
Metodologia a fost elaborată cu asistența tehnică a experților Băncii Mondiale (BM)
care au colaborat cu experții selectați de ARACIS, precum și cu personalul ARACIS, al
MEC și al consiliilor subordonate MEC și a fost supusă consultării publice în cadrul a opt
conferințe regionale (cinci organizate de BM și trei de MEN) care au avut loc în
perioada iunie 2018 și aprilie-iunie 2019 în București, Cluj, Brașov, Iași și Timișoara.
În data de 14 decembrie 2019, în cadrul ședinței Consiliului Național al Rectorilor
care s-a desfășurat la Iași, membrii echipei de implementare a proiectului QAFIN au
susținut prezentarea cu titlul „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul
superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de
calitate”– QAFIN care s-a axat pe evaluarea calității indicatorilor și
prezentarea/analiza ponderilor obținute ca urmare a consultării membrilor Consiliului
ARACIS (20 de respondenți) și a instituțiilor de învățământ superior din România - IIS
(până în prezent 30 de IIS și-au adus contribuția la stabilirea ponderii indicatorilor).

În prezent, stadiul punerii în implementare a Metodologiei de evaluare a instituțiilor
de învățământ superior în scopul clasificării universităților și al ierarhizării
programelor de studii este aprobarea Metodologiei prin Hotărâre de Guvern.
Perioada de implementare a proiectului QAFIN este de 42 de luni (29.05.2017 28.11.2020) iar valoarea totală eligibilă a proiectului fiind de 16.070.930,24 lei din
care 13.496.988,01 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene.
Scopul proiectului QAFIN constă în realizarea și punerea în aplicare a politicilor
publice bazate pe dovezi, respectiv corelarea planificării strategice cu bugetarea pe
programe.
Activitățile proiectului QAFIN sunt implementate cu asistența tehnică a experților
Băncii Mondiale.
Pe lângă Rezultatul 2, alte rezultate prevăzute în proiectul QAFIN sunt:
▪

Elaborarea unor noi Metodologii și Ghiduri privind evaluarea externă a
calității în învățământul superior din România;

▪

Realizarea unui Studiu cu privire la date și bune practici la nivel european
privind asigurarea calității și clasificarea în învățământul superior, precum
și asupra impactului practicilor curente în domeniu, la nivel național;

▪

Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ARACIS și
dezvoltarea Manualului de proceduri interne;

▪

Elaborarea Manualului de proceduri cu privire la rolul și competențele MEC și
ale consiliilor subordonate, respectiv ARACIS, în ceea ce privește asigurarea
calității și la modul de colaborare între cele două instituții;

▪

Instruirea/informarea personalului din cadrul MEC și al consiliilor
subordonate (CNCS, CNADTCU, CNFIS), din cadrul ARACIS și al instituțiilor de
învățământ superior cu privire la implementarea metodologiilor elaborate,
inclusiv pentru asigurarea unei sustenabilități corespunzătoare;

▪

Participarea personalului din cadrul MEC și al ARACIS la schimb de bune
practici cu alte agenții de asigurarea a calității în învățământul superior,
listate în Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (European
Quality Assurance Register - EQAR).

Pentru mai multe informaţii privind conferința regională și despre proiectul QAFIN,
puteţi contacta echipa de proiect la adresa proiect.qafin@pmu.ro sau puteți accesa
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