Anexa 1
Lista indicatorilor de referință
menționați în Metodologie
IP.A.1.3.1. Ref. 1: IIS are structuri responsabile pentru politicile și obiectivele acțiunilor de
implicare comunitară și de informare socială. IIS organizează activități sociale și promovează
dialogul social. Personalul participă la inițiative de tip colaborativ realizate cu părți
interesate/parteneri externi.
IP.A.1.3.1. Ref. 2: IIS realizează proiecte de consultanță, de creație artistică și de dezvoltare
comunitară, inclusiv de asistență socială pentru comunitate. IIS alocă resurse logistice, umane,
materiale și financiare pentru implementarea acestor proiecte.
IP.A.1.3.1. Ref. 3: Proiectele de servicii comunitare, dezvoltare sau asistență socială sunt
diseminate în comunitatea academică. Studenții sunt implicați în proiecte cu impact pe plan
local, regional și național.
IP.A.1.3.1. Ref. 4: IIS contribuie la dezvoltarea socială, economică și culturală a regiunii de
dezvoltare și la nivel național. IIS colaborează cu toate structurile și instituțiile naționale
interesate și are o contribuție pro-activă la îmbunătățirea politicilor și a calității în sistemul
național de IS.
IP.A.1.4.3. Ref. 1: IIS face parte din consorții internaționale de tip universități europene.
IP.A.1.5.2. Ref.1: În structurile de conducere sunt implicați reprezentanți ai mediului economic
și social, ai sindicatelor din educație, ai altor beneficiari și parteneri ai IIS.
IP.A.1.5.9. Ref. 1: IIS face dovada că îi implică pe partenerii săi din domeniul economic și social
în actualizarea și implementarea planului strategic, inclusiv prin urmărirea evoluției în carieră a
propriilor absolvenți.
IP.A.1.5.12. Ref. 1: Nivelul de informatizare a structurilor administrative este supus periodic
unor procese de modernizare pentru a fi păstrat la nivelul bunelor practici internaționale.
IP.A.2.1.7. Ref. 1: Dotarea laboratoarelor didactice și de cercetare este comparabilă cu cea din
IIS internaționale de prestigiu.
IP.A.2.1.12. Ref.1: IIS demonstrează că dispune de resurse financiare în perspectivă, are o
proiecție de buget pe trei/patru ani și politici financiare pe termen scurt și mediu pentru
asigurarea sustenabilității financiare.
IP.A.2.1.12. Ref. 2: IIS dispune de rezerve financiare consistente, de surse diversificate de
finanțare și demonstrează rigoare în planificarea și definirea politicilor de investiții și de
gestiune financiară.
IP.A.2.1.14. Ref. 1: Proporția resurselor proprii ale IIS în fondul de burse este de minimum
10%.
IP.A.2.1.14. Ref. 2: Proporția resurselor proprii ale IIS în fondul de burse este de minimum
20%.
IP.A.3.1.12. Ref.1: În cadrul unor acorduri de parteneriat, IIS asigură participarea la procesele
educaționale și de cercetare a unor cadre didactice și cercetători de la IIS de prestigiu din țară și
din afara țării.
IP.A.3.1.12. Ref. 2: Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și altor categorii de personal
se realizează și prin susținerea participării lor la stagii de formare, conferințe, seminare, ateliere

de lucru organizate pe plan național sau internațional în cadrul unor proiecte sau al relațiilor
bilaterale de cooperare.
IP.B.1.2.8.Ref.1 Structura programelor de studii ia în considerare diversitatea studenților și a
cerințelor lor educaționale, este flexibilă și permite fiecărui student să își aleagă un traseu
propriu de învățare, potrivit cu aptitudinile și interesele sale, fără a se afecta însă obiectivele
programului de studii și rezultatele învățării așteptate la finalul studiilor.
IP.B.1.2.23. Ref. 1: Realizarea programelor de studii, în funcție de forma de învățământ, este
monitorizată și fundamentată prin structuri interne specializate de tip „centru de analiză și
dezvoltare pedagogică" în care se dezvoltă tehnologii pedagogice novatoare și eficiente.
IP.B.1.2.23. Ref. 2: IIS monitorizează durata reală de finalizare a programelor de studii de către
studenți.
IP.B.1.3.6. Ref. 1: Programele de studii asigură competențe de comunicare în două limbi străine,
dintre care cel puțin una este o limbă de circulație internațională.
IP.B.1.3.7. Ref.1: IIS încheie parteneriate cu instituții din străinătate și stabilește acorduri asupra
termenilor și condițiilor aplicabile programului de studii universitare integrate.
IP.B.1.4.3. Ref. 1: IIS utilizează mecanisme prin care se asigură că rezultatele învățării,
angajabilitatea absolvenților și gradul de satisfacție a diferitelor părți interesate pot fi măsurate,
analizate și valorificate pentru îmbunătățirea calității programelor de studii.
IP.B.1.4.3. Ref. 2: Rezultatele așteptate ale învățării la nivel de programe de studii sunt în acord
cu perspectivele socio-economice regionale, naționale sau internaționale.
IP.B.1.5.1. Ref. 1: În cadrul IIS studiază studenți străini, înmatriculați inclusiv în urma unor
acorduri inter-instituționale.
IP.B.2.1.6. Ref. 1: IIS creează medii și experiențe de învățare care conduc studenții să descopere
și să creeze ei înșiși cunoaștere. Cadrul didactic orientează dezvoltarea intelectuală a studentului
dându-i o dimensiune strategică.
IP.B.2.1.8. Ref. 1: IIS are un regulament privind recunoașterea calificărilor din învățământul
superior, a perioadelor de studii efectuate la altă IIS și a învățării anterioare, iar procedurile de
recunoaștere sunt în conformitate cu bune practici și/sau reglementări internaționale la care
România este parte, cum sunt Convenția de la Lisabona, directivele Uniunii Europene privind
formarea pentru profesiile reglementate etc.
IP.B.2.1.18. Ref.1. Cel puțin 50% din totalul absolvenților din fiecare promoție au promovat
examenul de finalizare a studiilor.
IP.B.2.2.1. Ref. 1***): Cel puțin 50% dintre absolvenții ultimelor două promoții sunt admiși la
studii universitare de masterat, indiferent de domeniu.
***) Pentru profesiile reglementate din domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, se
aplică indicatori specializați, cu luarea în considerare a pregătirii prin rezidențiat.
IP.B.2.3.2. Ref. 1: Mai mult de 70% din absolvenți sunt angajați în termen de doi ani de la data
absolvirii la nivelul calificării universitare obținute.
IP.B.2.3.4. Ref. 1: Mai mult de 75% dintre absolvenți apreciază pozitiv mediul de învățare
oferit de către universitate.
IP.B.2.3.4. Ref. 2: Mai mult de 50% dintre absolvenți apreciază pozitiv facilitatea de alegere a
propriului traseu de învățare.
IP.B.2.4.2. Ref. 1: Centrul de consiliere și orientare în carieră este încadrat cu personal
competent în număr suficient, stabilit în concordanță cu numărul de studenți ai IIS.
IP.B.2.4.2. Ref. 2: Centrul de consiliere și orientare în carieră menține legătura cu angajatori și
cu absolvenți ai universității în vederea eficientizării tranziției între etapa de școlarizare și cea
de angajare efectivă.
IP.B.3.1.5. Ref. 1: Programarea cercetării ține cont de obiectivele asumate și se realizează în
cadrul național, în privința competitivității și valorificării.
IP.B.3.1.5. Ref. 2: Programarea cercetării este raportată la obiectivele asumate și relevantă în
cadrul european și global.

IP.B.3.1.7. Ref. 1: IIS sprijină personalul academic să participe la programe internaționale de
cercetare. IIS a încheiat parteneriate în cadrul cărora a efectuat activități de cercetare în domenii
de interes național sau european.
IP.B.3.1.7. Ref. 2: Există o cultură academică puternic centrată pe cercetare, atestată de numărul
granturilor de cercetare, de publicații și de transferul cognitiv și tehnologic prin consultanță,
parcuri științifice etc.
IP.B.3.3.4. Ref. 1: Prioritățile activității de cercetare științifică corespund obiectivelor de creștere
a poziției IIS în clasamentele internaționale, de a răspunde cerințelor pieței muncii și priorităților
europene etc.
IP.B.3.3.5. Ref. 1: Studenții sunt sprijiniți să prezinte rezultatele cercetărilor științifice la care au
participat la conferințe naționale și internaționale.
IP.B.4.1.1. Ref. 1: IIS alocă un procent consistent din fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii
academice. Procesul educațional, cercetarea și serviciile studențești sunt finanțate corespunzător,
existând o permanentă dezvoltare a resurselor alocate acestui domeniu.
IP.C.1.1.4. Ref. 1: Pentru evaluarea și monitorizarea calității, comisia centrală stabilește repere
calitative și cantitative (benchmarks) prin comparație cu alte IIS din străinătate.
IP.C.2.1.4. Ref. 1: Programele de studii sunt revizuite periodic, cu consultarea studenților,
absolvenților și angajatorilor, pentru a corespunde dinamicii pieței calificărilor universitare și
profesionale.
IP.C.2.1.4. Ref. 2: Programele de studii sunt revizuite prin comparație europeană și
internațională pe baza unui set de niveluri profesionale de reper – benchmarks.
IP.C.3.1.4. Ref. 1: La examinare/evaluare, după caz, participă și un examinator extern.
IP.C.4.1.5. Ref. 1.: Pregătirea pedagogică a cadrelor didactice universitare se realizează în
centre/departamente specializate în formare și inovare.
IP.C.5.1.8. Ref. 1: IIS dispune de un laborator de analiză, cercetare și formulare de strategii
inovatoare de predare/învățare care implică personalul didactic și studenții.
IP.C.5.1.8. Ref. 2: IIS aplică metode alternative și moderne de predare, în funcție de capacitatea
de învățare a studenților, pentru a facilita însușirea cunoștințelor și abilităților și pentru a reduce
rata abandonului.
IP.C.5.1.11. Ref. 1: IIS participă la programe educaționale/de cercetare cu caracter internațional,
demers care permite completarea resurselor instituției.
IP.C.5.1.12. Ref. 1: IIS sprijină studenții implicați în activități comunitare, culturale, sportive și
de voluntariat.
IP.C.5.1.16. Ref. 1: IIS oferă programe speciale pentru asigurarea unei vieți studențești de
calitate, pe care le monitorizează și le evaluează periodic. IIS analizează exemple de bune
practici la nivel național și internațional cu privire la îmbunătățirea serviciilor studențești,
oferind soluții în acest sens.
IP.C.5.1.16. Ref. 2: IIS oferă diferitelor categorii de studenți servicii special concepute pentru
aceștia (creșe, grădinițe pentru copiii studenților etc.
IP.C.6.1.2. Ref. 1: IIS colectează informații despre starea calității în alte IIS din țară și din
străinătate, cu care se compară și pe baza cărora formulează în mod diferențiat repere
(benchmarks).
IP.C.6.2.1. Ref. 1: Baza de date dispune de un sistem securizat de back-up, în care datele sunt
actualizate odată cu baza de date principală.
IP.C.7.2.1. Ref. 1: IIS informează sistematic publicul interesat asupra activitățile relevante pe
care le-a desfășurat și valorifică recomandările acestuia.
P.C.8.1.4. Ref. 1: IIS implementează permanent măsurile de îmbunătățire a calității educației și
colaborează cu alte IIS din țară sau din străinătate pentru identificarea și adoptarea bunelor
practici în domeniul asigurării calității.
IP.C.8.1.4. Ref. 2: Politica de asigurare a calității, ca parte a managementului strategic, este
bugetată.

