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I.

Preocupări generale în domeniul învățământului superior

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, agenția a elaborat și a transmis către Ministerul Educației, punctul de vedere cu privire la
Propunerea de Recomandare a Consiliului European referitoare la construirea de punți pentru o
cooperare eficientă în învățământul superior european și Propunerea de Concluzii ale Consiliului
privind Strategia europeană pentru universități.
Strategia Europeană pentru Universități își propune să sprijine și să permită tuturor universităților
din Europa să se adapteze la condițiile în schimbare, să progreseze și să contribuie la reziliența
și redresarea Europei. În cadrul Strategiei este propus un set de acțiuni prin intermediul cărora
universitățile din Europa să poată să îndeplinească mai multe obiective, precum: întărirea
dimensiunii europene a învățământului superior și a cercetării, consolidarea rolului universităților
prin acțiuni de sprijin concentrate pe carierele academice și de cercetare, precum și pe
competențe de viitor, diversitate, incluziune, valori academice ș.a.
Propunerea de Recomandare a Consiliului urmărește să ofere posibilitatea instituțiilor europene
de învățământ superior să coopereze mai strâns pentru facilitarea implementării programelor și
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activităților educaționale transnaționale comune, punerea în comun a capacităților și a resurselor
sau acordarea de diplome comune.
ARACIS consideră că cele două documente sunt importante pentru stimularea cooperării între
universitățile din învățământul superior european, componentă importantă a Spațiului European
al Învățământului Superior.
Consiliul ARACIS a aprobat nominalizarea domnului Prof. univ. dr. Lucian-Ion Ciolan, ca
reprezentant al ARACIS în cadrul Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar (ARACIP).
Domnul Prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu, fost Președinte al ARACIS (în perioada 2014 - 2021),
actualmente consilier al Președintelui, și domnul Dr. ing. Cristian Erbașu, membru în Consiliul
ARACIS - reprezentant al angajatorilor, au participat, în data de 24 ianuarie 2022, la cea de-a
doua ediție a Galei Excelenței „Împreună protejăm România”, organizată de Grupul de Presă
MediaUno și Institutul Național de Statistică, sub egida Academiei Române. În cadrul Galei, Prof.
univ. dr. ing. Petrescu a primit Premiul de Excelență pentru activitatea domniei sale în domeniul
asigurării calității în învățământul superior, iar Dr. ing. Erbașu a fost premiat pentru activitatea
desfășurată în domeniul construcțiilor.
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 publicat volumul 11/ 2021 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”.
De asemenea, Consiliul a aprobat tematica propusă pentru volumul din anul 2022 al Revistei
pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (QAR), și anume: „Is Online Education Here
to Stay? How Quality Assurance Should Adapt?”.
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II.

Avize acordate în urma evaluării și asigurării externe a calității

În perioada ianuarie-martie 2022, Consiliul a analizat și a validat rezultatele evaluărilor externe
pentru:
•

165 de programe de studii universitare, dintre care 129 de programe de studii universitare
de licență, patru programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor
pentru profesia didactică și 32 programe de studii universitare de masterat;

•

40 de domenii de studii universitare de masterat;

•

cinci instituții de învățământ superior.

Rezultatele evaluărilor externe și ale contestațiilor sunt disponibile aici.
Avizele acordate și propunerile ARACIS au fost transmise Ministerului Educației, conform
reglementărilor în vigoare.
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III.

Evaluarea studiilor universitare de doctorat

Ca urmare a realizării, în anul 2021, a evaluării studiilor universitare de doctorat, ARACIS și-a
propus să elaboreze, în cursul anului 2022, o analiză tematică a rezultatelor evaluării externe a
studiilor universitare de doctorat care va contribui la elaborarea politicilor educaționale în acest
domeniu, precum și la revizuirea procedurilor elaborate.
În scopul demarării, în anul 2022, a procesului de evaluare pentru înființarea de noi domenii de
studii universitare de doctorat, Consiliul agenției a aprobat, în ședința din data de 24 februarie
2022, Ghidul pentru desfășurarea procesului de evaluare externă a calității în vederea înființării
unui nou domeniu de studii universitare de doctorat, disponibil aici.
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IV.

Proiecte

În luna februarie 2022, Comisia Europeană a aprobat propunerile a două proiecte finanțate prin
Programul ERASMUS, în care ARACIS are calitatea de partener.
Primul proiect, Implementation and Innovation in QA through peer learning (IMINQA), este un
proiect-umbrelă elaborat pentru a sprijini lucrările din perioada 2021-2024, ale Grupului de
Sprijin C-Asigurarea calității (Peer Support Group C Quality Assurance) creat de Grupul de
urmărire a procesului Bologna (Bologna Follow-Up Group - BFUG). Proiectul are în vedere, pe
de o parte, tematica asigurării calității în sens larg, contribuind la implementarea angajamentuluicheie în acest domeniu în toate statele Spațiului European al Învățământului Superior (SEÎS), iar,
pe de altă parte, se referă la teme specifice cu accent inovator, precum micro-certificări,
asigurarea calității Universităților Europene, digitalizarea proceselor de asigurare a calității.
ARACIS are, alături de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior
(ENQA) și Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR),
calitatea de partener în proiectul IMINQA, în consorțiul condus de Ministerul Flamand al Educației
și Formării.
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Cel de-al doilea proiect, Social Inclusion, Tolerance, Acceptance and Realization for all sTudents
(START), are drept obiective generale elaborarea unui set de propuneri concrete de politici,
instrumente și schimbări legislative care să sprijine incluziunea socială în învățământul superior,
precum și asigurarea unui nivel necesar de înțelegere a acestui fenomen care să faciliteze astfel
tranziția către comunități academice mai deschise și incluzive. Incluziunea socială va fi sprijinită
pe trei direcții, și anume: asigurarea calității, cadrul legislativ și mediul academic incluziv.
Implementarea proiectului START este coordonată de Ministerul Educației și Științei din Bulgaria,
iar ARACIS are calitatea de partener în proiect, alături de Agenția Națională de Evaluare și
Acreditare din Bulgaria și de Consiliul Bulgar pentru Refugiați și Migranți.
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V.

Cooperare internațională

Comitetul Maghiar de Acreditare (MAB)
În data de 9 martie 2022, doamna Prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghițulică, Director general
al ARACIS, a participat, în calitate de Keynote speaker, la webinar-ul cu tema „Inițiativa
Universități Europene”, organizat de Comitetul Maghiar de Acreditare (MAB). Evenimentul face
parte din seria de webinare lansate de MAB în anul 2021.
Menționăm că ARACIS sprijină „Inițiativa Universități Europene” care urmărește consolidarea
parteneriatelor strategice la nivelul Uniunii Europene (UE) între instituții de învățământ superior
și încurajarea creării unor alianțe transnaționale de Universități Europene care le vor permite
studenților să obțină o diplomă de învățământ superior (prin combinarea studiilor din mai multe
țări din UE) și care vor contribui la competitivitatea internațională a universităților europene.
În acest sens, agenția a colaborat cu Ministerul Educației la activitățile de implementare a
proiectului „Dezvoltarea unei Abordări Europene pentru Asigurarea Comprehensivă a Calității
Rețelelor (Europene) de Universități” – EuniQ, derulat în perioada mai 2019 - mai 2021. În acest
proiect au fost realizate Cadrul european pentru asigurarea calității Universităților Europene și
Foaia de parcurs pentru punerea în aplicare a acestui Cadru.

8

Uniunea Europeană a Studenților (ESU)
În data de 25 martie 2022, doamna Prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghițulică a participat, în
calitate de formator, la sesiunea de formare a studenților evaluatori membri ai Registrului Uniunii
Europene a Studenților (ESU), susținând prezentarea cu tema „Implicarea eficace a părților
interesate în procesele de asigurare a calității”.
Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA)
Consiliul a întreprins demersurile necesare pentru demararea procesului de evaluare externă
periodică a ARACIS de către ENQA. Menționăm că evaluarea externă periodică a ARACIS este
o obligație legală, prevăzută în cadrul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/ 2005 privind
asigurarea calității educației, la art. 22, alin. (2), precum și în Standardele și liniile directoare
pentru asigurarea calității în învățământul superior (ESG), care, la standardul 3.7, stipulează că
aceasta trebuie realizată o dată la cinci ani. Rezultatul evaluării externe condiționează menținerea
calității ARACIS de membră ENQA și continuarea înregistrării agenției în Registrul European
pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).
În perioada 2-4 martie 2022, doamna Mihaela Băjenaru, Șef al Serviciului Acreditare și Evaluare
Instituțională din cadrul Direcției Asigurarea Calității a ARACIS, a participat la cel de-al doilea
seminar din cadrul Programului de Leadership 2021-2022, organizat de ENQA. Seminarul a fost
găzduit, în format online, de Agenția pentru Calitate și Calificări din Irlanda (QQI).
Reţeaua Central-Est Europeană a Agenţiilor de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior
(CEENQA)
Reprezentanții ARACIS au participat la întâlnirile periodice ale Reţelei Central-Est Europene a
Agenţiilor de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (CEENQA), din perioada ianuariemartie 2022:
•

19 ianuarie. În cadrul întâlnirii, reprezentanții agențiilor de asigurare a calității din Austria
(Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria - AQ Austria) și din Bosnia și
Herțegovina (Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance of
Bosnia and Herzegovina - HEA) au prezentat agențiile, iar cei ai AQ Austria au împărtășit
și experiența lor cu privire la desfășurarea vizitelor de evaluare externă în format online.

•

16 martie. În cadrul evenimentului, domnul Președinte, Conf. univ. dr. Octavian-Mădălin
Bunoiu, a susținut prezentarea cu tema „Evaluarea externă a studiilor universitare de
doctorat”, iar reprezentanții agențiilor de asigurare a calității din Estonia (Estonian Quality
Agency for Higher and Vocational Education - EKKA) și din Kazakhstan (Independent
Agency for Accreditation and Rating - IAAR) au prezentat agențiile pe care le reprezintă.
Prezentarea susținută de ARACIS s-a referit la expunerea cadrului legal în baza căruia
agenția a realizat, în anul 2021, evaluarea studiilor universitare de doctorat, a resurselor
umane implicate în procesul de evaluare externă, precum și a unei analize a rezultatelor
evaluării studiilor doctorale.
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CEENQA organizează astfel de întâlniri o dată la două luni, agențiile membre având ocazia de a
se prezenta, de a descrie activitățile desfășurate, precum și studiile și analizele elaborate în
domeniul asigurării calității și proiectele inovative în care sunt implicate.
Rețeaua Internațională a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (INQAAHE)
În scopul diseminării activităților sale la nivel internațional, ARACIS a elaborat o contribuție
referitoare la „Evaluarea celui de-al treilea ciclu de studii universitare (de doctorat)” care a fost
publicată în cadrul Buletinului informativ al INQAAHE, Ediția a 4-a, din 2022, în secțiunea
dedicată noutăților despre membrii Rețelei.
În luna ianuarie, ARACIS a depus aplicația preliminară pentru găzduirea, la Universitatea
Politehnica din București (UPB), a Forumului INQAAHE, în anul 2024. Aplicația preliminară a fost
aprobată de conducerea executivă a Rețelei, astfel încât ARACIS și UPB au elaborat aplicația
finală care a fost transmisă spre aprobarea INQAAHE în luna martie 2022.
Agenția a avut această inițiativă deoarece apreciază că organizarea în România a unui astfel de
eveniment va contribui la creșterea vizibilității internaționale a țării noastre și la consolidarea
culturii calității în învățământul superior din regiune.
Forumul se organizează o dată la doi ani și reprezintă un eveniment internațional important la
care participă profesioniști din domeniul asigurării calității din întreaga lume, pentru a discuta
probleme de actualitate și bune practici in asigurarea calității învățământului superior.
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VI.

Funcționare internă a Agenției

Noua structură a Consiliului ARACIS
În perioada septembrie-decembrie 2021, agenția a organizat două concursuri de selecție a noi
membri în Consiliu; în cadrul acestora, au fost selectate 11 cadre didactice ale căror mandate
de membru în Consiliul ARACIS au început la data de 1 ianuarie 2022.
În ședința din 13 ianuarie 2022, Consiliul, întrunit în noua sa structură, a ales conducerea agenției
și a desemnat membrii Biroului Executiv și ai Departamentelor de Acreditare și de Evaluare
Externă a Calității.
De asemenea, în cadrul aceleiași ședințe, Consiliul a desemnat membrii Comisiei de Etică a
ARACIS.
Comisia consultativă
În luna decembrie 2021, membrii Consiliului au aprobat noua componență a Comisiei
Consultative a agenției, care a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2022.
Membrii Comisiei Consultative sunt selectați, de Consiliul ARACIS, dintre propunerile Consiliului
Național al Rectorilor. Membrii Comisiei au misiunea de a asista echipele de evaluare
instituțională în activitățile desfășurate de acestea, cu scopul de a oferi opinii obiective și
transparente asupra proceselor desfășurate. De asemenea, ei fac parte din comisiile de
soluționare a contestațiilor depuse de către instituțiile de învățământ superior.
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Sesiuni de formare
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a organizat, în data
de 3 martie 2022, o sesiune de formare a Directorilor de misiune Evaluări Instituționale.
La sesiune au participat 50 de persoane, și anume membrii Consiliului ARACIS, reprezentanți ai
Comisiei de Evaluare Instituțională pentru Activități Manageriale și Financiare, membrii Comisiei
Consultative și reprezentanți ai Aparatului Tehnic al ARACIS.
Aprobări/ modificări ale unor documente care reglementează activitatea agenției
Consiliul a aprobat:
✓ propunerile de modificare a Standardelor specifice privind evaluarea externă a calității
academice a programelor de studii universitare aferente următoarelor comisii:
o C4 - Științe sociale, politice şi ale comunicării;
o C9 - Științe agricole, silvice şi medicină veterinară;
o C10 - Științe inginerești (I);
o C11 - Științe inginerești (II).
Versiunea actualizată a Standardelor este disponibilă aici.
✓ desemnarea Președinților pentru următoarele Comisii de experți permanenți de specialitate:
o Prof. univ. dr. Marieta Costache (Universitatea din București): C1 - Științe exacte
și științe ale naturii;
o Prof. univ. dr. Horațiu-Mihai Rusu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu): C4 Științe sociale, politice şi ale comunicării;
o Prof. univ. dr. Alin Gavreliuc (Universitatea de Vest din Timișoara): C5 - Științe
administrative, ale educației şi psihologie;
o Prof. univ. dr. Cosmin Dobrin (Academia de Studii Economice): C6 - Științe
economice (I);
o Prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu (Universitatea Tehnică de Construcții
București): C13 - Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă.
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VII.

Apariții în presă

https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2022/01/14/octavian-madalin-bunoiu-noul-presedinte-alagentiei-romane-de-asigurare-a-calitatii-in-invatamantul-superior--847167
https://www.edumanager.ro/octavian-madalin-bunoiu-este-noul-presedinte-al-agentiei-romane-deasigurare-a-calitatii-in-invatamantul-superior/
https://www.edupedu.ro/conducere-noua-la-agentia-care-evalueaza-calitatea-invatamantului-superoraracis-noul-presedinte-este-octavian-madalin-bunoiu-prorector-la-universitatea-de-vest-din-timisoara/
https://tribunainvatamantului.ro/noua-conducere-a-aracis/
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/conf-univ-dr-madalin-bunoiu-prorectorul-uvt-desemnatmembru-in-biroul-executiv-al-aracis-8637997
https://ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/unul-dintre-prorectorul-universitatii-tehnice-iasi-primulspecialist-din-moldova-in-conducerea-aracis-8638226
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-25300122-madalin-bunoiu-prorector-universitatea-vest-este-noulpresedinte-agentiei-romane-asigurare-calitatii-invatamantul-superior.htm
https://www.pandurul.ro/articol/noul-presedinte-al-aracis-este-gorjean_148582.html
https://infogorj.ro/noul-presedinte-al-aracis-este-gorjean/
https://www.igj.ro/actualitate/gorjeanul-madalin-bunoiu-a-fost-ales-in-fruntea-aracis.html
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https://stiridetimisoara.ro/madalin-bunoiu-noul-sef-al-aracis-agentia-care-evalueaza-calitateainvatamantului-superior_37289.html
https://telem.ro/neculai-eugen-seghedin-prorector-al-tuiasi-primul-specialist-iesean-ales-vreodata-inbiroul-executiv-al-aracis/
https://www.iasitvlife.ro/tag/birou-executiv-al-aracis/
https://www.bursa.ro/initiativa-pentru-profesionalizarea-agentiei-care-asigura-calitatea-invatamantului69393543
https://www.news.ro/social/profesorul-octavian-madalin-bunoiu-prorector-al-universitatii-de-vest-dintimisoara-este-noul-presedinte-al-agentiei-romane-de-asigurare-a-calitatii-in-invatamantul-superior1922400414002022011220552036
https://www.ziuadevest.ro/conf-univ-dr-madalin-bunoiu-prorectorul-uvt-desemnat-presedinte-al-aracis/
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/prorector-al-politehnicii-iesene-primul-specialist-din-moldova-inconducerea-aracis--311732.html
https://www.bzi.ro/prof-univ-dr-ing-neculai-eugen-seghedin-prorector-la-universitatea-tehnica-din-iasimembru-in-noua-conducere-a-agentiei-romane-de-asigurare-a-calitatii-in-invatamantul-superior4354723
https://quicknews.ro/noul-presedinte-al-agentiei-romane-pentru-asigurarea-calitatii-in-invatamantulsuperior-aracis-este-conferentiarul-universitar-madalin-bunoiu/
https://m.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-agentia-romana-de-asigurare-a-calitatii-in-invatamantulsuperior-are-un-nou-presedinte-446914
https://www.ziar.com/news=14062784
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/prof-neculai-eugen-seghedin-prorector-al-tuiasi-primul-specialist-ieseanales-vreodata-in-biroul-executiv-al-aracis--311674.html
https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/01/18/comunicat-de-presa-agentia-romana-de-asigurare-acalitatii-in-invatamantul-superior-aracis--849103
https://tribunainvatamantului.ro/noua-structura-a-consiliului-aracis/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/01/24/comunicat-de-presa-agentia-romana-de-asigurare-acalitatii-in-invatamantul-superior--852553
https://www.edumanager.ro/aracis-afirmatiile-cu-privire-la-lipsa-unei-componente-internationale-inprocesul-de-evaluare-a-studiilor-doctorale-sunt-nefondate/
https://www.edupedu.ro/agentia-care-evalueaza-calitatea-invatamantului-superior-aracis-raspunspentru-ministrul-dincu-in-chestiunea-scolilor-doctorale-extrapolari-generaliste-care-afecteaza-nemeritatprestigiul-tuturor/
https://adevarul.ro/educatie/universitar/aracis-anunta-ca-8-luni-realizat-evaluarea-50-institutiiorganizatoare-studii-universitare-doctorat-1_61ee92105163ec4271170a3a/index.html
https://www.news.ro/eveniment/aracis-anunta-ca-in-8-luni-a-realizat-evaluarea-a-50-de-institutiiorganizatoare-de-studii-universitare-de-doctorat-1922403324002022011320569465
https://www.google.com/amp/s/www.gds.ro/Actualitate/2022-01-24/aracis-anunta-ca-in-8-luni-arealizat-evaluarea-a-50-de-institutii-organizatoare-de-studii-universitare-de-doctorat/%3famp
https://www.dcnews.ro/romania-unul-dintre-foarte-putinele-state-europene-care-a-finalizat-evaluareatuturor-scolilor-doctorale-cu-experti-internationali_854683.html
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https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/01/17/comunicat-de-presa-scoala-nationala-de-studiipolitice-si-administrative-snspa--848300
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/invatamant/rezultatele-evaluarii-aracis-pentru-scolile-doctorale-aleuniversitatii-ovidius-constanta-770557.html
https://ziarulprahova.ro/2022/01/la-upg-ploiesti-s-a-mentinut-acreditarea-privind-organizareaprogramelor-de-studii-universitare-de-doctorat/
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