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I.

Preocupări generale în domeniul învățământului superior

Consiliul ARACIS și-a continuat activitățile de implicare în analiza și dezbaterea problemelor de
actualitate pentru învățământul superior, în acord cu evoluțiile pe plan european și internațional.
Astfel, reprezentanții ARACIS au fost prezenți, în data de 2 iunie, la dezbaterea „Codul de
referință al eticii și deontologiei universitare – reglementare cadru privind codurile de etică
universitară” organizată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior,
Cercetării, Dezvoltării și Inovării și Consiliul de Etică și Management Universitar. Cu ocazia
acestei dezbateri, ARACIS a salutat dezvoltarea, în consonanță cu valorile fundamentale
promovate în cadrul procesului Bologna, a unei metodologii-cadru cu privire la codurile de etică
universitare. Totodată, ARACIS consideră că este necesară construirea capacității instituționale
pentru promovarea principiilor eticii, de o egală importanță fiind măsurile menite să prevină frauda
universitară și își propune să aibă un rol mai activ în ceea ce privește măsurile de prevenție.
De asemenea în vederea asigurării transferului de bune practici și a comunicării între experții
interni și externi, precum și pentru promovarea dezvoltării unei culturi a asigurării calității în
învățământul superior, ARACIS a lansat, în luna mai 2021, Apelul la contribuții pentru volumul 11
al Revistei pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (Quality Assurance Review for
Higher Education - QAR), tematica principală a acestui volum fiind „Responsabilitatea socială și
asigurarea calității în învățământul superior”.

II.

Avize acordate în urma evaluării și asigurării externe a calității

În perioada mai-august 2021, Consiliul a analizat și a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:
•

150 de programe de studii universitare de licență;

•

35 de programe de studii universitare de masterat;

•

opt programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru
profesia didactică

•

un program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini;

•

32 de domenii de studii universitare de masterat;

•

22 de domenii de studii universitare de doctorat;

•

șapte instituții de învățământ superior;

•

două instituții organizatoare de studii universitare de doctorat.

Lista acestora este disponibilă aici.
Pentru două programe de studii universitare de licență din domeniul „Științe Inginerești”, ARACIS
a acordat, totodată, și certificarea EUR-ACE®.

De asemenea, Consiliul a analizat și a validat propunerea Comisiei de soluționare a unei
contestații depusă de o instituție de învățământ superior cu privire la un program de studii
universitare de licență.
Rezultatele evaluărilor externe, avizele acordate și propunerile ARACIS au fost transmise
Ministerului Educației, conform reglementărilor în vigoare.

III.

Evaluarea studiilor universitare de doctorat

Începând cu luna mai, au fost demarate procedurile de evaluare pentru ciclul al treilea de studii
universitare - doctorat, în perioada iunie-iulie fiind realizate primele 13 vizite de evaluare. Cele 13
instituții evaluate gestionează 116 domenii de studii universitare de doctorat, care au fost la rândul
lor evaluate extern.
Drept urmare, în ședințele din iulie-august, Consiliul a validat rezultatele evaluărilor externe
pentru două dintre instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat evaluate și care
gestionează 22 de domenii de studii universitare de doctorat.

IV.

Proiecte

„Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității
reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate” - QAFIN
ARACIS și Ministerul Educației (ME), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare
Externă implementează proiectul „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și
creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate” - QAFIN, co-finanțat
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
În perioada 28 mai-12 iunie, Ministerul Educației, în parteneriat cu ARACIS, au desfășurat, în
format online, sesiuni de formare privind implementarea metodologiilor elaborate în cadrul
proiectului QAFIN. Sesiunile au fost susținute de către experți formatori locali, cadre didactice din
învățământ superior, alături de experți internaționali ai Băncii Mondiale. La aceste sesiuni de
formare și instruire au participat aproximativ 280 de persoane, personal din ME, Consiliul Național
pentru Finanțarea Învățământului Superior, precum și din ARACIS și cadre didactice cu funcții de
conducere din peste 50 de universități. Materialele realizate în cadrul proiectului QAFIN se
regăsesc accesând link-ul https://www.aracis.ro/rezultatele-proiectului-qafin/

„Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității” - ESQA
ARACIS participă, în calitate de partener, în cadrul unui consorțiu condus de Ministerul Educației,
la implementarea proiectului „Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de
asigurare a calității” - ESQA.
În cadrul proiectului, a fost elaborată Analiza nevoilor de schimbare cu privire la implicarea
actorilor interesați, care a condus, în baza Ghidului pentru includerea eficace a părților interesate
în procesul de asigurare a calității, la Propuneri de acțiuni concrete pentru viitor.
În perioada mai – iunie, părțile interesate în domeniul învățământului superior și al asigurării
calității, cum ar fi reprezentanți ai studenților și ai cadrelor didactice, angajatori, instituții publice,
societatea civilă, mass media, au fost invitate să consulte Analiza și Acțiunile propuse și să
completeze Chestionarul cu privire la direcțiile de acțiune pentru implicarea eficace a părților
interesate în activitățile de asigurare externă a calității.
Scopul chestionarului a fost cunoașterea punctelor de vedere ale părților interesate pentru
identificarea unor noi direcții pe care ARACIS le poate aborda pentru creșterea gradului de
implicare a acestora în activitățile sale. Aceste puncte de vedere au fost centralizate, prelucrate
și analizate și, alături de documentele menționate mai sus, au stat la baza elaborării Planului de
acțiune pentru implicarea mai eficientă a părților interesate în activitățile de asigurare externă a
calității.
Rezultatele obținute în cadrul proiectului ESQA au fost diseminate în cadrul ședinței bilunare a
Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education CEENQA (19 mai) și în cadrul celei de-a 30-a conferințe anuale a European Association of
Institutions in Higher Education - EURASHE (20-21 mai).

V.

Cooperare internațională

Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA)
ARACIS a participat, în data de 30 iunie, la prima reuniune a grupului de lucru ENQA privind
integritatea academică, compus din reprezentanți ai 11 agenții de asigurare a calității în
învățământul superior. Mandatul acestui grup este de a realiza propuneri privind modul în care
agențiile membre ENQA pot îmbunătăți mecanismele de evaluare a politicilor și de promovare a
integrității academice în universități. ARACIS a realizat pași pentru o mai atentă aplecare asupra
acestui domeniu prin Metodologia de evaluare aprobată în 2017 și își dorește să preia în
continuare exemplele de bună practică de la nivel european. Grupul de lucru își va derula
activitatea pentru o perioadă de 18 luni.
Reţeaua Central-Est Europeană a Agenţiilor de Asigurarea Calităţii în Învăţământul
Superior (CEENQA)
În data de 19 mai, ARACIS a participat la ședința bilunară a CEENQA. În cadrul întâlnirii au fost
prezentate exemple de bune practici privind evaluarea externă a calității în mediul on-line și hibrid.
Lucien Bollaert, expert internațional în asigurarea calității și co-autor al Ghidului pentru includerea
eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității, a susținut un workshop și o sesiune
de discuții în baza ghidului realizat în cadrul proiectului ESQA.

Reţeaua Europeană pentru Acreditarea Educaţiei în Inginerie (ENAEE)
Agenția a început procesul de elaborare a documentației necesare pentru reautorizarea sa de
către ENAEE pentru a acorda certificarea EUR-ACE® programelor de studii universitare de licență
din domeniul „Științe Inginerești”; astfel încât diploma de inginer certificată EUR-ACE® să
primească o recunoaștere suplimentară la nivel internațional.
Grupul de Monitorizare al Procesului Bologna (Bologna Follow-Up Group – BFUG)
Agenția a participat, în data de 30 iunie, la prima întâlnire a Grupului Tematic pentru Învățare
Reciprocă în domeniul asigurării calității (TPG C on Quality Assurance), stabilit în cadrul Grupului
de Monitorizare al Procesului Bologna. ARACIS reprezintă România în calitate de co-președinte
al acestui grup. În cadrul întâlnirii au fost prezentate principalele coordonate ale activității grupului
în perioada 2018-2020, precum și elemente legate de prioritățile de lucru până la viitoare
conferință ministerială, în 2024. Astfel, au fost analizate rezultatele unui chestionar aplicat
membrilor grupului, care a avut ca obiectiv culegerea de informații cu privire la situația
implementării obiectivelor definite în Comunicatul de la Roma în domeniul asigurării calității,
identificarea interesului membrilor pentru diferite aspecte ale asigurării calității, precum și
identificarea unor exemple de bună practică, respectiv a provocărilor pe care statele membre le
întâlnesc în aplicarea prevederilor Standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea calității în
Spațiul European al Învățământului Superior (ESG). De asemenea, s-a analizat posibilitatea
elaborării unor propuneri de proiecte în cadrul programului ERASMUS+ al Comisiei Europene,
care să sprijine activitățile Grupului. Mai multe informații cu privire la activitățile Grupului Tematic
pentru Învățare Reciprocă în domeniul asigurării calității pot fi accesate aici:
https://ehea.info/page-peer-group-C-QA.
De asemenea, agenția a participat la proiectul Staff mobility, coordonat de către BFUG în cadrul
aceluiași Grup Tematic, și, în luna iulie, a primit vizita, la sediul ARACIS, a doi experți provenind
din Hellenic Authority for Higher Education, respectiv din Hungarian Accreditation Committee.
Vizita a reprezentat o oportunitate pentru realizarea schimbului de informații și de experiență cu
reprezentanți ai altor agenții de asigurare a calității.
Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior (EURASHE)
Reprezentanții agenției au participat, în perioada 20-21 mai, la cea de-a 30-a conferință anuală a
EURASHE, cu tema „Professional Higher Education for sustainable development: creating a
change that endures”. În cadrul conferinței au fost diseminate rezultatele obținute în cadrul
proiectului ESQA.
Evaluări internaționale
Consiliul ARACIS a aprobat solicitările de realizare a evaluării externe primite din partea:
➢ Academiei „Ștefan cel Mare” din Republica Moldova - patru programe de studii universitare
din domeniul „Drept”;
➢ Dnipro Medical Institute of Traditional and Non-Traditional Medicine din Ucraina - două
programe de studii universitare de masterat din domeniul „Medicină”.

În perioada următoare, vor fi inițiate procedurile de evaluare externă a programelor de studii din
cele două universități.
Procesul de selecție a evaluatorilor internaționali
În contextul demarării activităților de evaluare externă a studiilor doctorale care presupun
colaborarea cu un număr foarte mare de evaluatori internaționali, ARACIS a extins, până la 30
septembrie, termenul pentru depunerea candidaturilor în cadrul Apelului pentru selecția experților
internaționali care să fie incluși în Registrul Evaluatorilor Internaționali al ARACIS.
Până la sfârșitul lunii august 2021 au fost analizate peste 350 de candidaturi, iar în urma validării
finale oferite de către Consiliul ARACIS, a fost actualizat Registrul Evaluatorilor Internaționali al
ARACIS, prin includerea unui număr de 188 noi evaluatori internaționali.

VI.

Funcționare internă a Agenției

Raport anual de activitate
Agenția a elaborat și a publicat Raportul anual de activitate pentru anul 2020, disponibil la adresa:
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/05/Raport-de-activitate-ARACIS_2020.pdf;
acesta a fost elaborat în conformitate cu obligațiile legale, având totodată în vedere dorința
agenției de a prezenta, într-o manieră sintetică și accesibilă publicului larg, activitățile
desfășurate.
În raport sunt descrise acțiunile întreprinse de agenție, pentru îndeplinirea misiunii sale, conform
Strategiei ARACIS pentru perioada 2018 – 2021. Totodată, raportul se referă și la activitățile

desfășurate de ARACIS ca agenție parteneră în cadrul proiectelor finanțate din surse naționale
și internaționale, și anume QAFIN, ESQA și TARGET.
Sesiuni de formare și colaborarea cu federațiile studențești
În perioada 23-25 iulie, ARACIS a sprijinit federațiile studențești în organizarea unei sesiuni de
formare a studenților doctoranzi în domeniul asigurării externe a calității în învățământul superior.
După încheierea procesului de evaluare a participanților, agenția a actualizat Registrul Național
al Evaluatorilor Studenți, prin includerea unui număr de 41 de studenți doctoranzi selectați de
către federațiile studențești în urma participării la sesiunea de formare menționată mai sus.
Totodată, ARACIS a participat, în luna august, la deschiderea oficială a Forumului Organizațiilor
Studențești din România, proiect organizat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din
România. Reprezentantul agenției a punctat rolul esențial al studenților atât în procesele de
asigurare internă a calității, cât și cele de asigurare externă a calității învățământului superior.
Precizăm că, începând cu anul 2017 ARACIS a introdus în toate structurile agenției reprezentanți
ai studenților, de asemenea, studenții sunt membri cu drepturi depline în toate misiunile de
evaluare externă efectuate de agenție.
Modificări ale unor documente care reglementează activitatea agenției
Consiliul a aprobat modificarea Standardelor specifice privind evaluarea externă a calității
academice a programelor de studii din domeniile de licență și masterat aferente Comisiilor de
specialitate 10 și 11 – Științe inginerești și a celor aferente Comisiei de specialitate 12 – Științe
medicale, disponibile aici.

VII.

Apariții în presă

https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/05/05/comunicat-de-presa-consiliul-agentiei-romane-deasigurare-a-calitatii-in-invatamantul-superior--707853
https://www.edumanager.ro/consiliul-aracis-a-revizuit-ghidul-privind-evaluarea-externa-a-domeniilorde-studii-universitare-de-doctorat/
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https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/05/19/comunicat-de-presa-agentia-romana-de-asigurare-acalitatii-in-invatamantul-superior-aracis--716016
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https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/07/06/comunicat-de-presa-agentia-romana-de-asigurare-acalitatii-in-invatamantul-superior-aracis--743144
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