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Evaluarea externă a calităţii academice se realizează în 

următoarele cazuri: 
 

a) pentru autorizarea funcţionării provizorii a unui program de studii 

(autorizare de program) sau a unui furnizor de servicii de învăţământ 

superior (autorizare instituţională) 

 

b) pentru acreditarea unui program de studiu (acreditare de program) sau a 

unei instituţii de învăţământ  superior (acreditare instituţională) 

 

c) pentru certificarea periodică, la intervale de cinci ani, a calităţii academice 

a serviciilor de învăţământ şi cercetare dintr-o universitate acreditată. 

 

d) pentru acreditarea ca instituție furnizoare de programe  de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia 

didactică 

 

e) pentru certificarea periodică, la intervale de cinci ani, a calităţii de instituție 

furnizoare de programe  de formare psihopedagogică în vederea certificării 

competențelor pentru profesia didactică 

 

f) pentru acreditarea domeniilor de studii universitare de master 

 

g) pentru certificarea periodică, la intervale de cinci ani, a calităţii academice 

a serviciilor de învăţământ şi cercetare a unui domeniu de studii 

universitare de master. 

 

h) pentru acreditarea școlilor doctorale 

 

i) pentru certificarea periodică, la intervale de cinci ani, a calităţii academice 

a serviciilor de învăţământ şi cercetare a unei școli doctorale 

 

j) pentru acreditarea programelor de studii postuniversitare 

 

k) pentru certificarea periodică, la intervale de cinci ani, a calităţii academice 

a serviciilor educaționale a programelor de studii postuniversitare 

l) acreditarea programelor pregătitoare de limba română pentru cetățenii 

străini 
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SUMAR 

 

Evaluarea externă a calităţii academice din instituţiile de învăţământ superior acreditate se efectuează 

pentru certificarea periodică, la intervale de cinci ani, a calităţii academice a serviciilor de învăţământ şi 

cercetare ca parte a procesului de învăţământ dintr-o universitate acreditată. 

 

III.1. EVALUAREA EXTERNĂ LA NIVEL INSTITUŢIONAL 

 

- verificarea activităţii manageriale şi a structurilor instituţionale ; 

- verificarea activităţii financiare 

- verificarea procedurilor interne de asigurare a calităţii. 

- verificarea stării calităţii la nivel instituţional, rezultată din analiza şi corelarea  tuturor informaţiilor 

disponibile, corespunzătoare Metodologiei. 

 

III.2. EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII PROGRAMELOR DE STUDIU 

 

Verificarea îndeplinirii în continuare a cerinţelor pe baza cărora au fost acordate autorizarea 

provizorie/acreditarea programelor şi acreditarea instituţională, care începe cu verificarea îndeplinirii cerinţelor 

normative obligatorii privind autorizarea funcţionării provizorii şi acreditarea programelor de studii 

universitare de licenţă, precizate la parag. 4.2 din Metodologie, pentru un număr de programe acreditate stabilit 

in funcţie de numărul domeniilor de licenţă, dar nu mai puţin de trei programe acreditate. 

 

Monitorizarea evaluării: un director de misiune,  membru al Consiliului ARACIS, de regulă din Departamentul 

pentru evaluarea calităţii.  

Directorul de misiune propune, in calitate de coordonator al echipei de experţi evaluatori care efectuează vizita, 

un reprezentant al Comisiei de evaluare instituţională pentru activităţi manageriale sau financiare sau, după caz, 

un reprezentant al uneia dintre Comisiile de experţi permanenţi de specialitate care evaluează un domeniu, unul 

sau mai multe programe de studii. Propunerea se discută şi se aprobă in Consiliul Agenţiei. 

 

Echipa (comisia) de EXPERTI EVALUATORI :  

 

- experţi evaluatori din domeniile in care se încadrează programele de studii vizitate, din care face parte, 

de regulă, câte un membru al Comisiei de experţi permanenţi de specialitate (întocmesc Fişa vizitei, in vederea 

evaluării calităţii academice a programelor de studii, semnată de toţi membrii echipei) ; Fişa vizitei se discută şi 

se aprobă în Comisiile de experţi permanenţi de specialitate, pe domenii (se întocmesc rapoarte de evaluare a 

calităţii programelor de studii, pentru fiecare program evaluat); Rapoartele de evaluare a calităţii programelor 

de studii se depun la Departamentul de evaluare externă a calităţii;  

- experţi evaluatori in domeniul activităţilor manageriale şi financiare şi a structurilor instituţionale 

(întocmesc Fişa vizitei şi Raportul comisiei de evaluare instituţională pentru activităţi manageriale şi 

financiare, care se depun la Departamentul de evaluare externă a calităţii) ;  

- Departamentul de evaluare externă a calităţii discută şi  aprobă Rapoartele de evaluare a calităţii 

programelor de studii  şi Raportul comisiei de evaluare instituţională pentru activităţi manageriale şi 

financiare (întocmeşte  Raportul  departamentului de evaluare externă a calităţii); 

- Raportul  departamentului de evaluare externă a calităţii, se prezintă şi se discută în Consiliul ARACIS 

(după aprobare, se finalizează prin Raportul de evaluare instituţională externă al agenţiei)   
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1. Introducere 
 

1.1. Contextul 

 

• Misiunea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (numită 

în continuare Agenţia sau ARACIS), stabilită în conformitate cu prevederile  Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea 

nr.87/2006, Art.14 (1), cu modificările și completările ulterioare constă în evaluarea externă a 

calităţii educaţiei, respectiv a rezultatelor şi performanţelor academice ale instituţiilor de 

învăţământ superior. În acest sens, Agenţia contribuie la promovarea încrederii publice în 

regulile şi standardele de acordare a calificărilor universitare, respectiv a diplomelor şi 

certificatelor  în învăţământul superior din România. Această parte a ghidului descrie metodele 

şi procedurile aplicate de Agenţie pentru evaluarea instituţională externă. 

 

Procesul de evaluare externă a calităţii la nivel instituţional (evaluare instituţională externă) se 

bazează pe un parteneriat strategic şi informaţional permanent între Agenţie şi Consiliul 

Naţional al Rectorilor (CNR), pe consultarea sistematică a Agenției Naționale pentru Calificări 

precum şi pe colaborarea cu Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Științifice.   

 

 

1.2. Principii de aplicare a metodelor de evaluare instituţională externă 

 

Evaluarea externă este un proces care acordă atenţie atât calităţii programelor de studii  şi 

standardelor de acordare a diplomelor şi certificatelor, cât şi responsabilităţii  instituţiilor de 

învăţământ superior pentru ceea ce întreprind în acest scop. Evaluarea externă este o evaluare 

colegială („peer review”) care porneşte de la documentele de asigurare a calităţii  interne existente 

în fiecare instituţie şi urmăreşte respectarea câtorva principii fundamentale.  

• Evaluarea instituţională externă caută să păstreze un echilibru între nevoia de evaluare 

riguroasă, independentă şi public credibilă a instituţiilor şi recunoaşterea faptului că 

instituţiile se află ele însele în cea mai potrivită poziţie pentru a furniza tuturor celor 

interesaţi informaţii corecte şi la zi despre calitatea programelor lor de studii şi a 

standardelor de acordare a diplomelor şi certificatelor de absolvire.  

• Ca parte a aplicării procesului de evaluare instituţională externă,  Agenţia stabileşte 

periodic, împreună cu MENCS categoriile de date, informaţii şi criterii legate de calitatea 

educaţiei şi standardele obligatorii pentru fiecare instituţie de învăţământ superior. Agenţia 

se aşteaptă ca instituţiile de învăţământ superior să publice sistematic o serie de informaţii 

actualizate anual despre calitate şi standarde şi să deruleze propriile evaluări interne, în 

contextul strategiilor lor de predare şi învăţare. Procesul de evaluare instituţională 

externă se bazează, în bună măsură, pe aceste date şi informaţii publicate. 

• Procesul de evaluare instituţională externă solicită un înalt grad de deschidere, 

transparenţă şi încredere în relaţia dintre Agenţie şi fiecare instituţie de învăţământ 

superior. Pentru a se asigura seriozitatea, imparţialitatea şi respectarea încrederii, 

activitatea Agenţiei se bazează pe principii generale şi, de asemenea, pe adoptarea unui set 

de principii si reguli de operare care sunt prezentate în  ANEXA 1.1. 

• Procesul de evaluare a calităţii pune un accent special pe studenţi, respectiv  pe informaţia 

pe care ei o primesc despre şi prin programele de studii, pe modul în care le este facilitat 

accesul la învăţare şi pe standardele academice şi competenţele recunoscute pe piaţa muncii 
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care se prezumă a fi atinse prin calificările academice obţinute de fiecare absolvent al unui 

program de studii.  

 

Evaluarea externă combină aprecierea capacităţii instituţionale de a organiza adecvat 

derularea programelor de studii cu investigaţiile asupra modului în care se asigură calitatea la 

nivelul fiecărui program de studii. (acest termen este utilizat în prezentul Ghid pentru a acoperi 

întreaga varietate a modalităţilor, opţiunilor şi a altor oportunităţi de studiu, cercetare individuală şi 

suportul conex pentru învăţare, care împreună constituie traseul de învăţare care permite accesul la 

acordarea diplomei, odată cu absolvirea programului).   

 

 

1.3. Periodicitatea evaluării instituţionale externe 

 

Evaluarea externă se realizează ciclic, odată la 5 ani. La jumătatea fiecărui ciclu (după minimum 

doi ani, dar nu mai târziu de trei ani), Agenţia urmează să efectueze in fiecare instituţie  o scurtă 

vizită de evaluare a progreselor  realizate de la ultima evaluare externă şi pentru a discuta intenţiile 

instituţiei legate  de managementul îmbunătăţirii calităţii şi standardele de referinţă pentru anii 

rămaşi până la următoarea evaluare. Se presupune că, de-a lungul ciclului de evaluare, instituţiile 

vor continua să îndeplinească nivelul de standarde constatate în precedenta evaluare şi vor încerca 

totodată să se ridice la nivele superioare. 

 

 

2. Scopul şi obiectivele evaluării instituţionale externe 
 

2.1. Scopul evaluării instituţionale externe  

Scopul evaluării instituţionale externe este acela de a identifica şi certifica măsura în care 

instituţiile de învăţământ superior răspund interesului public, precum şi a măsurilor pentru creşterea 

calităţii, în următoarele componente principale ale vieţii universitare: 

 

• În procesul de predare-învăţare-evaluare, prin asigurarea unui nivel calitativ acceptabil al 

programelor de studii, în conformitate cu standardele academice de referinţă pe care ea 

însăşi le-a făcut publice şi care sunt cel puţin la nivelul standardelor, standardelor de 

referinţă şi indicatorilor de performanţă ARACIS, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului României nr. 1418/11.10.2006, cu modificările și completările ulterioare. 

• În exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.  

 

2.2. Obiectivele evaluării instituţionale externe  

 

Obiectivele evaluării instituţionale externe sunt: 

 

• Să contribuie, alături de alte mecanisme, la promovarea şi asigurarea unei înalte calităţi 

în procesul de predare-învăţare în instituţiile de învăţământ superior. 

• Să asigure studenţilor, angajatorilor şi publicului un acces cât mai larg şi rapid la 

informaţii clare, de încredere şi explicite despre modul în care fiecare instituţie oferă 

programe de studii, diplome şi calificări care respectă cerinţele naţionale, în 

conformitate cu standardele academice europene şi principiile de calitate. 
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• Să asigure faptul că, în situaţiile în care calitatea programelor de studii este deficitară, 

procesul de evaluare externă creează premisele pentru iniţierea acţiunilor de 

îmbunătăţire a acestora. 

• Să aplice mecanisme de evaluare externă prin care sunt garantate calitatea procesului de 

predare-învăţare, transparenţa gestiunii şi responsabilitatea publică a instituţiilor de 

învăţământ superior. 

 

 

3.  Aspecte principale ale procesului de evaluare instituţională externă 

 

3.1. Aspecte principale ale evaluării instituţionale externe  

 

Evaluarea instituţională externă se concentrează pe urmărirea a trei aspecte principale, după cum 

urmează:  

• Eficienţa mecanismelor şi structurilor interne de asigurare a calităţii la nivelul 

instituţiilor (capacitatea instituţională), din perspectiva Standardelor și liniilor directoare 

europene (ESG-2015 , Partea 1). Totodată, se analizează dacă recomandările făcute cu 

prilejul evaluărilor precedente (interne şi externe) sunt implementate şi care este efectul 

acestora. Scopul acestei examinări este acela de a furniza informaţii publice despre calitatea 

activităţilor din orice instituţie de învăţământ superior, în calitate de furnizor de programe 

pentru calificarea superioară recunoscută pe plan intern şi internaţional; 

• Acurateţea, caracterul complet şi credibil al informaţiilor pe care instituţiile le publică 

în legătură cu calitatea programelor lor de studii şi diplomele pe care le acordă la 

absolvirea acestora. Pe această cale, se furnizează informaţii cu privire la nivelul de 

încredere ce se poate acorda  materialelor informative publicate de instituţii referitor la 

calitatea activităţii şi se accentuează caracterul util al informaţiei pentru studenţi şi 

pentru alte părţi interesate; 

• Mecanismele şi procedurile de asigurare internă a calităţii, care sunt analizate prin 

examinarea documentară a asigurării calităţii programelor de studii, respectiv, prin 

evaluarea tematică a unor activităţi (de exemplu: cum este asigurată la nivel de 

universitate calitatea serviciilor de orientare profesională şi de carieră a studenţilor; care 

este mecanismul de asigurare internă a calităţii examinării la nivel de catedre şi facultăţi 

etc.). Evaluarea externă are ca scop demonstrarea validităţii şi a credibilităţii 

informaţiilor furnizate de universităţi în baza procesului intern de asigurare a calităţii. 

Ca tendinţă generală, în cadrul evaluării externe instituţionale, evaluarea programelor de 

studii se aşteaptă să acopere cel puţin 20% din programele unei instituţii de învăţământ 

superior.   

 

3.2 Elementele principale ale evaluării instituţionale externe  

Pentru ca evaluarea instituţională externă să poată răspunde scopului pentru care se realizează, 

aceasta urmăreşte câteva elemente principale : 

• Examinarea mecanismelor şi procedeelor interne de asigurare şi ameliorare continuă a 

calităţii şi a rezultatelor aplicării acestora, în special la nivel de programe de studii; 

• Modul în care se utilizează referinţele externe incluse in Metodologia privind 

Asigurarea Calităţii;   

• Informaţiile publice disponibile despre conţinutul şi calitatea programelor de studii şi a 

standardelor de acordare a diplomelor la absolvirea acestora; 
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• Sistemul intern de management al informaţiei şi contribuţia acestuia în monitorizarea 

internă a calităţii şi a respectării standardelor; 

• Conceperea, utilizarea şi publicarea informaţiilor cu privire la programe; 

• Standardele academice propuse de instituţie şi cele realizate de către studenţi în 

obţinerea calificărilor academice la absolvirea programelor de studii; 

• Experienţa studenţilor în procesul de învăţare ; 

• Asigurarea calităţii corpului profesoral, inclusiv criteriile de evaluare şi modul în care 

eficienţa predării-învăţării este monitorizată, perfecţionată şi recompensată de 

managementul universităţii; 

• Modul în care instituţia ridică nivelul calitativ al tuturor activităţilor de învăţământ, 

cercetare şi manageriale în raport cu nivelele indicatorilor de performanţă realizaţi la 

acreditare. 

 

Această enumerare nu este limitativă, pentru atingerea scopului evaluării externe putând fi 

adăugate și alte elemente, inclusiv de comun acord cu instituţia. 

 

4. Datele necesare evaluării pentru activităţile şi structurile implicate în evaluare 
 

 

4.1. Accesul echipelor de evaluatori la informaţii  

 

Pentru sprijinirea echipelor (comisiilor) de evaluare în formularea aprecierilor lor, acestea au la 

dispoziţie o varietate de surse de informare, incluzând: 

• Setul de informaţii care se raportează anual la MENCS, CNFIS și UEFISCDI; 

• Rapoartele de autoevaluare elaborate de instituţii, inclusiv documentele de autoevaluare 

specifice programelor de studii şi documentaţia de suport; Ghidul elaborării 

documentelor de autoevaluare ale instituţiei şi recomandări privind structura Raportului 

de evaluare internă (autoevaluare) este prezentat in ANEXA 4.1; 

• Informaţia din cadrul instituţiei şi din alte surse  despre ariile disciplinare selectate a fi 

evaluate, inclusiv evidenţa rezultatelor studenţilor la aceste discipline în universitatea 

respectivă, comparativ cu alte instituţii de învăţământ superior.  

• Rapoarte asupra instituţiei elaborate de Agenţie sau de alte organisme relevante pe 

perioada ultimilor cinci ani. 

• Informaţii obţinute în timpul sau după vizitele de evaluare.   

 

Cu scopul de a sprijini elaborarea aprecierilor, echipele (comisiile) de evaluare au la dispoziţie 

informaţii şi analize de date relevante, care vor fi elaborate de Agenţie începând cu perioada de 

experimentare şi, în continuare, cel puţin anual.  

 

• Echipa de experţi evaluatori interacţionează permanent cu un reprezentant al instituţiei, denumit 

în continuare persoană de contact. Acesta este un membru reprezentativ al comunităţii 

academice, stabilit de  conducerea furnizorului de educaţie. Persoana de contact contribuie la 

comunicarea eficientă între evaluatorii Agenţiei şi instituţia de învăţământ superior şi este 

desemnată prin Decizia Rectorului.  
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4.2. Participarea studenţilor 

 

Studenţii reprezintă un element central al  obiectivelor evaluării externe instituţionale. Echipele de 

evaluare examinează o serie de aspecte relevante pentru studenţi:  

• calitatea informaţiilor care le sunt furnizate, modul în care procesul de învăţare este facilitat şi 

sprijinit, standardele academice care se aşteaptă să fie atinse şi cele efectiv înregistrate în 

practică la obţinerea calificării universitare.  

• in cadrul fiecărui proces de evaluare, studenţii sunt invitaţi să participe la principalele etape ale 

acestuia. Organismele reprezentative ale acestora – în principal organizaţia studenţească sau 

echivalentul acesteia – are posibilitatea să participe la întâlnirea preliminară dintre Agenţie şi 

instituţie şi poate să furnizeze un raport în formă scrisă, înaintea vizitei de evaluare. Membrii 

organismului reprezentativ, dar şi alţi studenţi, sunt invitaţi să participe la anumite întâlniri pe 

parcursul vizitelor de evaluare şi au posibilitatea de a se asigura că echipa de evaluare externă a 

luat cunoştinţă  de aspectele de prim interes şi de preocupările  lor ca studenţi. 

Se recomandă instituţiei să asigure participarea directă şi independentă a studenţilor la proces, începând 

cu redactarea documentelor de autoevaluare instituţională. 

 

5. Finalitatea și utilitatea evaluării instituţionale externe şi a rapoartelor publicate 

de Agenţie 
 

5.1.  Rezultatele evaluării instituţionale  

 

Rezultatele evaluării instituţionale sunt publicate de Agenţie sub forma unui Raport de evaluare 

instituţională externă al  agenţiei, în care se fac următoarele tipuri de aprecieri:  

• încrederea care poate fi acordată managementului prezent şi previzibil al instituţiei din 

punct de vedere al calităţii programelor de studii şi al standardelor de acordare a 

diplomelor la absolvire; această apreciere poate fi utilă în decizia de finanţare din surse 

publice sau private a instituţiei.   

• încrederea care poate fi acordată universităţii pe baza caracterului clar, integru, complet 

şi corect al informaţiilor pe care instituţia le publică în legătură cu calitatea programelor 

sale şi a standardelor de certificare; această apreciere este utilă cu prioritate studenţilor 

prezenţi şi viitori ai instituţiei şi altor categorii de beneficiari. 

Raportul de evaluare instituţională externă al  agenţiei formulează, de asemenea, comentarii asupra 

altor aspecte, inclusiv asupra caracteristicilor, capacităţilor şi limitelor metodelor interne de 

asigurare a calităţii de către instituţii, asupra calităţii programelor de studii şi standardelor de 

acordare de diplome şi certificate de studii, în baza concluziilor evaluării programelor de studii. 

Raportul pune în evidenţă aspecte de bună practică, cuprinde recomandări de ameliorare progresivă 

a calităţii şi/sau recomandări de revizuire internă necesară la nivel de disciplină sau la nivel  

instituţional.  

 

 

5.2. Compararea rezultatelor evaluării calităţii cu surse de referinţă 

 

Pentru evaluarea managementului calităţii dintr-o instituţie de învăţământ superior, se utilizează o 

serie de surse externe de referinţă, inclusiv Cadrul naţional al calificărilor din învăţământul 

superior românesc, Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi 

lista indicatorilor de performanţă a ARACIS,  publicată de Agenţie, bunele practici la nivel 

European cuprinse in documentele Reţelei Europene pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul 
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Superior – ENQA. Procedând în acest fel, nu se urmăreşte atât identificarea conformităţii, cât 

evidenţierea modului în care instituţia a luat în considerare propunerile din sursele de referinţă, le-a 

reflectat în propriile sale practici în arii diferite de activitate şi convingerea că a adoptat sau că va 

adopta curând toate măsurile necesare pentru asigurarea calităţii. Agenţia doreşte să se asigure 

astfel că schimbările necesare vor fi efectiv întreprinse pentru ca universitatea să se conformeze 

principiilor şi standardelor de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii. 

 

6. Echipa (comisia) de evaluare instituţională externă  
 

6.1. Componenta echipei (comisiei) de evaluare instituţională externă 

 

Echipa (comisia) de evaluare externă urmăreşte calitatea instituţiei în funcţie de domeniile, 

standardele, criteriile şi indicatorii de performanţă stabiliţi de reglementările în vigoare, la nivelul 

instituţiei, acreditată ca furnizor de programe de educaţie de învăţământ superior. Întrucât, prin 

aceste reglementări, furnizorul de educaţie nu este decuplat de programele pe care le oferă, pentru 

realizarea obiectivelor stabilite echipa de evaluatori externi are o structură care să-i permită atât 

dialogul cu furnizorul de educaţie considerat ca instituţie, cu un număr cât mai mare de beneficiari, 

cât şi cu structurile responsabile pentru desfăşurarea unui număr relevant de programe de studii. 

 

Având în vedere acest context obiectiv, echipa de evaluare externă poate fi formată din minimum 

trei persoane, dintre care una este coordonatorul echipei. În cazuri bine justificate, echipei i se 

pot adăuga experţi evaluatori suplimentari, în funcţie de numărul de programe de studii sau de 

alte aspecte a căror urmărire este considerată necesară.  Experţii evaluatori suplimentari, 

tehnici sau de specialitate, din ţară sau din străinătate, sunt chemaţi să ofere şi alte opinii asupra 

unor aspecte specifice ale activităţii la nivel de cerinţe normative obligatorii, disciplină sau program 

de studii etc.  

Coordonatorul echipei de experţi evaluatori care efectuează vizita este propus de directorul de 

misiune şi poate fi un reprezentant al Comisiei de evaluare instituţională pentru activităţi 

manageriale şi financiare sau, după caz, un reprezentant al uneia dintre Comisiile de experţi 

permanenţi de specialitate care evaluează un domeniu sau unul sau mai multe programe de studii. 

Propunerea se discută și se aprobă în Consiliul Agenţiei, după aprobarea în Biroul executiv. 

 

Mărimea echipei este determinată de Agenţie în concordanţă cu dimensiunea şi complexitatea 

activităţii instituţiei evaluate. Coordonatorul echipei se concentrează preponderent asupra 

aspectelor la nivel instituţional şi are un rol important în asigurarea faptului că prin activitatea 

membrilor echipei se colectează date relevante necesare unei evaluări complete. Ceilalţi evaluatori 

răspund atât cerinţelor la nivel instituţional, cât şi celor de la nivelul programelor de studii.  

Dacă pe parcursul vizitei nu au putut fi elucidate neclarităţi referitoare la un program de studii, un 

domeniu, în activitatea financiară şi managerială sau  în legătură cu mecanismul intern de asigurare 

a calităţii, cel mult doi  experţi evaluatori suplimentari, tehnici sau de specialitate, din ţara sau din 

străinătate, diferiţi de cei care au participat la vizită, pot fi solicitaţi să efectueze o nouă vizită, intr-

un termen cât mai scurt, specificat de Agenţie.  

 

Evaluatorii sunt selectaţi de către Agenţie, din baza proprie de date și sunt pregătiţi de Agenţie 

pentru  a se asigura  familiarizarea lor cu  scopurile, obiectivele şi procedurile procesului de 

evaluare externă precum şi cu propriile roluri şi sarcini din cadrul misiunii de evaluare.  
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Evaluatorii, persoane cu experienţă relevantă pentru funcţiile lor în cadrul echipei de evaluare, sunt 

pregătiţi de Agenţie în acord cu dinamica metodologiei, standardelor, criteriilor şi indicatorilor de 

performanţă. 

 

Rapoartele  de evaluare a calităţii programelor de studii  sunt  întocmite de comisiile de experţi 

permanenţi de specialitate a Agenţiei. Raportul comisiei de evaluare instituţională pentru activităţi 

manageriale şi financiare este întocmit de comisie, cu participarea experţilor evaluatori, membri ai 

echipei care a efectuat vizita, care se ocupă cu aspectele financiare, de patrimoniu şi manageriale.  

 

 

6.2. Urmărirea desfăşurării evaluării la nivelul Consiliului Agenţiei 

 

Pentru fiecare misiune de evaluare, Departamentul de evaluare a calităţii propune spre aprobare 

Consiliului Agenţiei un director de misiune, de regulă din rândul membrilor Consiliului ARACIS, o 

echipă (comisie) de evaluare şi un coordonator al echipei.  

Directorul de misiune selectează din Registrul de experţi evaluatori membrii echipei (comisiei) de 

evaluare şi propune spre aprobare Biroului Executiv al Consiliului ARACIS un coordonator al 

misiunii de evaluare, care face parte din Comisia de evaluare instituţională sau, după caz, în funcţie 

de specificul instituţiei, din Registrul de evaluatori al ARACIS. 

Pentru selectarea experţilor se ţine seama de elementele cuprinse în ANEXA 6.1. 

Aplicarea mecanismelor externe de evaluare a calităţii trebuie să fie cât mai transparentă şi eficientă 

şi totodată să nu consume mai multe resurse decât este necesar. În acest scop, echipa (comisia) de 

experţi evaluatori foloseşte informaţiile existente şi suportul documentar ale furnizorului de 

programe de studii. Astfel, documentele interne sunt supuse spre examinarea evaluatorilor 

desemnaţi de Agenţie ca documente de autoevaluare. Evaluatorii vor folosi, de asemenea, şi alte 

informaţii şi documente disponibile în format electronic, de exemplu, pe un site intranet al 

instituţiei de învăţământ superior. 
 

 

7. Derularea procesului de evaluare instituţională externă 
 

7.1. Pregătirea şi derularea evaluării externe 

 

Procesul de evaluare instituţională externă se desfăşoară după calendarul prezentat in continuare. 
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CALENDARUL ORGANIZĂRII ŞI DERULĂRII UNEI MISIUNI DE EVALUARE 

INSTITUŢIONALĂ EXTERNĂ 

Acțiuni anterioare semnării contractului de evaluare 

 

NR. 

CRT 
ACTIVITĂŢI INTERVAL DE TIMP 

1 Departamentul de Evaluare Externă a Calităţii din 

ARACIS ia act de Cererea de evaluare externă depusă la 

Agenţie de către universitate, sau de depunerea altui 

document legal în baza căruia se iniţiază  evaluarea 

externă, şi de îndeplinirea condiţiilor contractuale pentru 

evaluarea instituţională şi a cel puţin 20% din 

programele de studii. 

Să   

2. 
Stabilirea de comun acord cu instituția a programelor ce 

vor fi evaluate în cadrul evaluării instituționale. 

Document semnat de Directorul Departamentului de 

Evaluare Externă a Calităţii și Rectorul instituției. 

In termen de maximum 2 săptămâni de 

la înregistrarea solicitării de evaluare 

3 
La propunerea Departamentului de Evaluare Externă a 

Calităţii, Consiliul Agenţiei aprobă lista programelor de 

studii care urmează a fi evaluate 

Desemnarea Directorului de misiune și a Secretarului 

tehnic al comisiei de evaluare 

Maximum o  lună de la înregistrarea 

solicitării de evaluare 

4 
Încheierea Contractului de evaluare, plata taxei de 

evaluare și primirea Raportului (documentaţiei) de 

autoevaluare la nivel instituţional (pe hârtie şi în format 

electronic), documentaţiei pentru programele de studii 

selectate de Consiliul Agenţiei pentru evaluare externă, 

precum şi anexele în format electronic. 

Maximum 3 luni de la înregistrarea 

solicitării de evaluare  

 

 
 

Acțiuni ulterioare  semnării contractului de evaluare și a achitării taxei aferente procesului de 

evaluare (6 luni) 

 

NR. 

CR

T 

ACTIVITĂŢI INTERVAL DE TIMP 

1. 
Stabilirea calendarului procesului de evaluare (director 

de misiune și rectorul instituției) 

Maxim 2 săptămâni de la semnarea 

contractului 

2. 
Aprobarea comisiei de vizită  

Maxim o lună de la semnarea 

contractului 
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3. 
Echipa de evaluare vizitează instituţia. Echipa de 

evaluatori se întâlneşte cu personalul didactic, cu 

studenţii, absolvenții și angajatorii pentru a discuta 

aspecte ce privesc evaluarea  la nivel instituţional şi la 

nivel tematic la programele de studii selectate de 

Agenţie. 

Maxim două luni de la semnarea 

contractului 

4. 
Înregistrarea la ARACIS a Raportului studenților și a 

Raportului Evaluatorului străin și transmiterea acestora 

către Directorul de misiune și coordonator 

Maxim o luna de la vizita (3 luni de la 

semnarea contractului) 

5 
Discutarea Evaluărilor de programe în cadrul Comisiilor 

de Experți permanenți de specialitate 

Maxim două luni de la vizită (4 luni de 

la semnarea Contractului) 

6 
Analiza în Departamentul de Acreditare a rezultatelor 

evaluării programelor (dacă este cazul) 

Maxim două luni de la vizită (4 luni de 

la semnarea Contractului) 

7 
Redactarea Raportului comisiei de evaluare 

instituțională cu rezultatele preliminare ale procesului de 

evaluare (inclusiv evaluarea programelor de studii). 

Directorul de misiune transmite raportul preliminar spre 

analiză instituției evaluate. 

Două săptămâni de la primirea tuturor 

rapoartelor (4,5 luni de la semnarea 

contractului) 

8. 
Instituţia răspunde la raportul de evaluare care conţine 

rezultatele preliminare ale evaluării instituţionale. 

Două săptămâni de la primirea 

raportului preliminar  (5 luni de la 

semnarea contractului) 

9 
Departamentul de evaluare externă a calităţii discută şi  

aprobă Rapoartele de evaluare a calităţii programelor de 

studii  şi Raportul comisiei de evaluare instituţională 

pentru activităţi manageriale şi financiare după analiza 

răspunsului de la instituția evaluată. . Departamentul 

redactează Raportul departamentului de evaluare externă 

a calităţii; 

Raportul departamentului de evaluare externă a calităţii 

se prezintă şi se discută în Consiliul ARACIS, care  

întocmeşte Raportul de evaluare instituţională externă al  

agenţiei, în prezenţa directorului de misiune. Consiliul 

dispune publicarea Raportului de evaluare instituţională 

externă al Agenţiei pe site-ul ARACIS.  

Ultima lună de contract 

 

 

7.2. Detalii suplimentare privind desfăşurarea activităţilor specificate in calendarul evaluării 

instituţionale externe. 

 

Procesul de evaluare externă se declanșează când Departamentul de Evaluare Externă a Calităţii din 

ARACIS ia act de Cererea de evaluare externă depusă la Agenţie de către universitate, sau de 

depunerea altui document legal în baza căruia se iniţiază  evaluarea externă, şi de îndeplinirea 

condiţiilor pentru evaluarea externă la nivel instituțional şi a cel puţin 20% din programele de studii 

din structura acesteia. 

 

• Directorul Departamentului de Evaluare Externă a Calităţii din ARACIS se întâlnește la 

sediul ARACIS cu Rectorul instituției și se stabilesc, cu acordul ambelor părți, lista programelor de 
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studii universitare ce vor fi evaluate în cadrul procesului de evaluare externă la nivel instituțional. 

Această întâlnire va avea loc într-un interval de două săptămâni de la înregistrarea cererii de 

evaluare. Directorul Departamentului de Evaluare Externă a Calităţii din ARACIS solicită 

universităţii să declare în scris dacă desfăşoară, la sediu sau în alte localități, pe lângă programele 

de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate şi alte programe. Dacă instituţia 

desfăşoară astfel de programe, Consiliul Agenţiei notifică universitatea că nu efectuează evaluarea 

instituţională externă până când nu se intră în legalitate cu toate programele de studii.  

• La propunerea Departamentului de Evaluare Externă a Calităţii, Consiliul Agenţiei 

aprobă lista programelor de studii care urmează a fi evaluate și desemnează Directorul de misiune 

și Secretarul tehnic.  

• În interval de maximum 3 luni de la înregistrarea cererii de evaluare, instituția de 

învățământ superior are obligația de a realiza următoarele activități: încheierea Contractului de 

evaluare, plata taxei de evaluare și depunerea la ARACIS a Raportului (documentaţiei) de 

autoevaluare la nivel instituţional (pe hârtie şi în format electronic) în limba română și în limba 

engleză, a Rapoartelor (documentaţiei) pentru programele de studii selectate de Consiliul Agenţiei 

pentru evaluare externă, precum şi anexele în format electronic, precum și un Raport de 

autoevaluare realizat de către studenții instituției. 

 

 

• Documentaţia iniţială necesară  

 

Instituţia este solicitată să pună la dispoziţia Agenţiei documentaţia iniţială pentru evaluarea externă 

(un exemplar pe suport hârtie şi cinci exemplare pe suport electronic). De asemenea, documentele de 

autoevaluare vor fi postate pe site-ul instituției cu acces limitat doar pentru membrii echipei de evaluare 

externă a calității la nivel instituțional ARACIS. Documentaţia iniţială cuprinde raportul actualizat de 

autoevaluare instituţională internă, rapoartele de autoevaluare internă a programelor de studii care au 

fost selectate în vederea evaluării  externe, precum şi alte date, informaţii şi documente pe care 

instituţia doreşte să le furnizeze în avans echipei de evaluare externă. In ANEXA 7.1. sunt prezentate 

elemente privind elaborarea documentelor de autoevaluare ale instituţiei şi recomandări privind 

structura Raportului de evaluare internă (autoevaluare). În ANEXA 7.2 sunt prezentate aspecte 

suplimentare legate de operarea şi managementul informaţiilor primite de către Agenţie, inclusiv din 

partea studenţilor.  

 

În momentul primirii documentaţiei, aceasta este predată secretarului tehnic pentru a asigura 

distribuirea sa în format electronic membrilor echipei de evaluare externă.  

 

 

• Vizita de evaluare externă 

 

De regulă, misiunea de evaluare externă se derulează pe parcursul a trei zile lucrătoare, de 

miercuri până vineri. Programul detaliat pentru fiecare reuniune de lucru cu personalul de 

conducere, cu personalul didactic, cu studenţii, absolvenții și angajatorii este stabilit de către echipă 

de comun acord cu instituţia evaluată. O vizită are, de regulă, următoarele obiective: 

• Consultarea documentaţiei complementare furnizate de instituţie, inclusiv rapoartele 

examinatorilor externi implicaţi în autoevaluările interne. 

• Examinarea felului în care instituţia abordează asigurarea calităţii. 
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• Examinarea legăturii dintre procedurile instituţionale şi aplicarea lor la nivel de program 

de studii sau de disciplină, punându-se accent pe eficienţa evaluărilor interne ale 

programelor de studii. 

• Examinarea modului în care instituţia se raportează la cerinţele de asigurare a 

cunoştinţelor, competenţelor şi aptitudinilor specificate în Cadrul Naţional al 

Calificărilor în Învăţământul Superior.  

• Examinarea proceselor interne de evaluare a programelor de studii şi/sau a evaluării 

tematice, incluzând discuţii prestabilite, precum şi evaluarea exemplelor ilustrative 

pentru aprecierea activităţii studenţilor. Examinarea acurateţii, fiabilităţii şi caracterului 

complet al informaţiilor publicate pe site-ul instituţiei pentru studenţi şi publicul 

interesat, cu accent pe specificaţiile din programele de studii (misiune, conţinut, 

calificare academică la absolvirea programului). 

• Evaluarea calităţii declarate a programelor şi a rezultatelor actuale ale studenţilor, nu 

numai pe baza rezultatelor academice, dar şi a modului în care sunt asistaţi studenţii în 

procesul de învăţare şi a modului în care se optimizează folosirea oportunităţilor de 

învăţare. 

• Examinarea modului în care au fost evaluate de CNCSIS rezultatele cercetării şi a 

modului în care a fost îndeplinit indicatorul de calitate CNFIS referitor la cercetare. 

• La încheierea vizitei de evaluare, sunt prevăzute întâlniri cu personalul din conducerea 

instituţiei, respectiv, atunci când este necesar, cu personalul din cadrul programelor de 

studii şi/sau al disciplinelor selectate pentru a fi urmărite, în scopul clarificării 

problemelor curente şi a celor rezultate din derularea evaluării. 

 

În ultima zi a vizitei, echipa lucrează independent, fără participarea persoanei de contact din partea 

instituţiei. Sub conducerea coordonatorului, echipa analizează concluziile/rezultatele finale ale 

evaluării externe atât la nivel instituţional, cât şi de programe de studii:  

• formulează aprecieri asupra încrederii ce poate fi acordată instituţiei pentru 

managementul calităţii programelor sale de studii şi standardelor academice anunţate de 

aceasta la acordarea diplomelor.  

• formulează aprecieri asupra încrederii cu care pot fi  luate în considerare, din punct de 

vedere al acurateţii, integrităţii şi caracterului complet şi corect, informaţiile pe care 

instituţia le publică în legătură cu calitatea programelor sale şi a standardelor de 

absolvire. 

• identifică o serie de aspecte, precum buna practică în managementul calităţii sau în 

procesul de predare-învăţare şi facilitarea învăţării etc. 

• elaborează recomandări preliminare de îmbunătăţire în continuare a calităţii activităţii şi 

a informaţiilor diseminate. 

 

 

De asemenea, echipa  confirmă în ultima zi a vizitei eventuale programe sau domenii pentru care 

doreşte să dispună de opinia de specialitate a unor alţi experţi independenţi. În măsura 

posibilităţilor, acestea sunt notificate instituţiei evaluate în a doua zi a vizitei. Atunci când se 

solicită opinia de specialitate suplimentară, rezultatele, evaluările şi recomandările echipei de 

evaluare externă formulate în ultima zi a vizitei sunt provizorii. 

 

La încheierea vizitei de evaluare externă, nu se realizează nici o informare scrisă sau orală a 

instituţiei vizitate. Conducerea instituţiei primeşte în interval de două luni de la vizită din partea 

Directorului de misiune un Raport de evaluare instituțională preliminar, în care se subliniază 
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principalele concluzii ale evaluării externe şi propunerile de recomandări care vor fi cuprinse în 

raportul final. În urma analizei raportului preliminar, instituția evaluată transmite un răspuns 

Agenției în termen de două săptămâni.  

Dacă urmează să se ia în considerare opinia de specialitate a unor experţi suplimentari, Agenţia 

trimite instituţiei o scrisoare prin care o informează că a remis documentaţia către aceştia, dar 

instituţia nu este informată asupra principalelor rezultate ale evaluării externe decât după ce experţii 

suplimentari au trimis propriile lor constatări către Agenţie. 

 

 

III. 2. EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII PROGRAMELOR DE STUDII 

CA PARTE A EVALUĂRII INSTITUŢIONALE 
 

8. Evaluarea programelor de studii  
 

8.1. Scopul evaluării programelor de studii ca parte a evaluării instituţionale  

 

Evaluarea programelor de studii ca parte a evaluării instituţionale urmăreşte: 

 

• Să verifice măsura în care mecanismul de asigurare a calităţii la nivelul instituţiei 

operează în mod corespunzător la nivelul fiecărui program de studii examinat. 

• Să evalueze rezultatele reale (efective) obţinute de studenţi pe parcursul programului de 

studii faţă de cele declarate de instituţie şi eficienţa   sprijinului oferit studenţilor în 

procesul de învăţare. 

• Să compare direct declaraţia instituţiei cu privire la acurateţea, caracterul complet şi 

corect al informaţiei furnizate despre conţinutul şi calitatea programelor sale şi despre 

standardele de absolvire cu  experienţa studenţilor şi a absolvenţilor.  

 

Numărul de programe de studii care urmează să fie examinat în cadrul fiecărei evaluări instituţionale 

este determinat de Agenţie, în funcţie de mărimea şi amploarea activităţii instituţiei, cuantificate în 

număr de calificări academice (diplome şi certificate) distincte acordate de universitate fie la sediu, fie 

în centrele delocalizate de furnizare a aceluiaşi program de studii. Ca regulă generală, procedurile 

acoperă 20% din programele instituţiilor de învăţământ superior evaluate.  În timpul perioadei de 

experimentare (pilotare) a aplicării procedurilor de evaluare externă a calităţii, Agenţia poate să 

recomande instituţiilor un grad mai mare de acoperire. 

 

Programele de studii evaluate corespund, în mod echilibrat, celor trei cicluri de studii universitare, 

respectiv licenţă, masterat şi doctorat. 

 

Scopul acestei evaluări externe de program este de a analiza eficacitatea modelului practicat de 

instituţie pentru evaluările sale periodice interne în vederea  stabilirii modului în care un plan de 

învăţământ acoperă  cerinţele de formare în respectivul domeniu de studii,  corelat cu definirea 

calificării universitare propuse studenţilor la absolvire.  

 

Există mai multe motive pentru care un program de studii (sau un domeniu in care sunt oferite mai 

multe programe) este selectat pentru a fi evaluat: 

• Oferă o ilustrare recentă a procesului instituţional de asigurare a calităţii programelor şi 

standardelor de certificare. 
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• Prezintă aspecte de interes particular la nivel instituţional sau elemente inovatoare în 

procesul de predare-învăţare. 

• S-a constatat o lipsă de claritate la nivel instituţional în documentele proprii de 

autoevaluare internă cu privire la angajamentele de asigurare a calităţii şi care pot fi 

clarificate prin examinarea de către echipa de evaluatori externi a unui anumit program, 

respectiv, a unei anumite arii disciplinare. 

• Există indicii în cadrul altor documente (inclusiv în rapoarte ale Agenţiei  sau ale altor 

organisme despre instituţie) despre posibile deficienţe. 

• Atunci când se iau în considerare mai multe programe de studii, echipa de evaluare 

instituţională externă trebuie să fie în măsură să-şi formeze o părere agregată asupra 

gamei de  activităţi ale instituţiei. 

• Daca unele programe de studii evaluate recent (de regulă, cu mai puţin de doi ani înainte 

de data începerii evaluării instituţionale) au primit calificativul Încredere, se recomandă 

selectarea pentru evaluare a altor programe. 

 

Evaluarea de programe de studii/domenii răspunde mai multor cerinţe generale pe perioada 

derulării vizitei de evaluare instituţională. Ea presupune activitatea a unul sau doi experţi, dintre 

care cel puţin unul  deţine o experienţă  curentă sau recentă  în legătură cu  programul de studii sau 

aria disciplinară evaluată. În mod normal, cca. 25% din timpul vizitei este alocat aplicării 

procedurilor specifice de evaluare a programelor de studii/ domeniilor selectate, adaptate la 

programele acreditate.  

 

8.2. Modul de evaluare  

 

Modul de evaluare se desfăşoară după cum urmează, urmărind elementele precizate in continuare. 

 

Documentele de autoevaluare a programelor de studii (sau a domeniilor) trebuie să fie puse la 

dispoziţia echipei de evaluare instituţională externă cu cel puţin o lună înainte de efectuarea vizitei. Un 

raport intern recent asupra fiecărui program de studii supus evaluării, care cuprinde şi modul de 

îndeplinire în continuare a Cerinţelor normative obligatorii pentru autorizarea provizorie/acreditarea 

programelor de studii, care au stat la baza acordării statutului respectiv, însoţit de specificaţii relevante 

asupra planului de învăţământ (curriculum), precum şi a standardelor specifice pe domenii/ programe, 

se consideră a fi suficient în această etapă a evaluării.  

Raportul de autoevaluare final, însoţit de anexe în format electronic, trebuie să conţină toate elementele 

specificate in Fişa vizitei,  pentru fiecare program de studii evaluat şi, după caz, documentele omoloage 

ale evaluării anterioare cele mai recente. In ANEXA 8.1. sunt prezentate  Elemente privind elaborarea 

documentelor de autoevaluare a programelor de studii ca parte a evaluării instituţionale. 

Furnizarea de documente suplimentare edificatoare (evidenţe interne cu privire la rezultatele 

studenţilor, date prelucrate ale unor anchete de opinie în rândul studenţilor şi/sau al corpului profesoral, 

extrase de procese verbale ale unor şedinţe de catedră sau de consiliu de facultate etc.) poate fi 

solicitată cu cel mult o lună înainte de efectuarea vizitei, de regulă cu prilejul întâlnirii persoanei de 

contact din partea instituţiei cu directorul de misiune. În toate cazurile, documentaţia trebuie să se 

limiteze la strictul necesar de informare a echipei, în conformitate cu cerinţele formulate de acesta. 

• Discuţiile membrilor echipei de evaluare cu personalul didactic şi cu studenţii instituţiei 

(la nivel de program de studii) sunt purtate asupra unor teme specifice identificate de 

echipă, dar oferă şi posibilitatea personalului didactic şi studenţilor de a aduce în atenţia 

echipei o serie de alte aspecte de interes pentru asigurarea sau îmbunătăţirea calităţii. Se 
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poate solicita, de asemenea, participarea la discuţiile din cadrul evaluărilor interne a 

unui număr de persoane din afară (absolvenţi, parteneri în programe de formare etc.). 

• Discuţiile cu personalul didactic şi cu studenţii despre conţinutul şi modalitatea de 

transmitere a cunoştinţelor din programele analitice ale disciplinelor se poartă pentru 

verificarea acurateţii şi fiabilităţii, a caracterului complet al informaţiilor  pe care 

instituţia le furnizează actualilor şi potenţialilor studenţi, angajatorilor şi altor persoane 

interesate despre calitatea programelor şi standardele lor de absolvire.  

• Verificarea legăturii dintre programele de studii oferite şi cunoştinţele, competenţele şi 

aptitudinile aşteptate la absolvirea fiecărui program de studii se face prin discuţii despre 

calitatea procesului de predare-învăţare şi asupra performanţelor realizate de către 

studenţi.  

După evaluarea fiecărui program de studii/ domeniu selectat si completarea Fişei vizitei, rezultă o 

concluzie a echipei asupra modului în care angajamentele instituţiei de asigurare a calităţii operează 

în practică, la nivel de program/disciplină, asupra modului în care se asigură un nivel acceptabil al 

calităţii şi standardelor de absolvire. Se aşteaptă, în mod normal, ca evaluările  echipei să confirme 

aprecierile instituţiei. 

 În cazul în care, documentul de autoevaluare asupra unui program de studii/domeniu indică 

deficienţe, echipa de evaluare externă va căuta să se asigure că instituţia înţelege şi adoptă măsurile 

corespunzătoare pentru înlăturarea acelor deficienţe. 

 

În anumite circumstanţe, echipa se poate găsi în imposibilitatea de a elabora o concluzie în cadrul 

vizitei. Asemenea circumstanţe presupun: 

• Identificarea unei performanţe potenţial deosebite, dar pe care echipa nu o poate 

confirma în lipsa opiniei unor specialiştilor independenţi pentru aria disciplinară.  

• Identificarea unei/unor deficienţe majore  în  facilitarea procesului de studiu, pe care 

echipa nu o poate confirma fără opinia unor specialişti. 

• Identificarea unei discrepanţe semnificative între informaţia diseminată de către 

instituţie şi concluziile echipei. 

 

După finalizarea vizitei de evaluare și înregistrarea documentelor de vizită la ARACIS, 

secretarul tehnic al echipei de vizită predă Șefului Serviciului acreditare si  asigurarea calităţii studii 

universitare (licenţă, master, instituţional) ) toate documentele privind evaluarea programelor de 

studii, iar acesta le distribuie experților și inspectorilor de specialitate, în funcție de domeniul în 

care aceste programe se încadrează; 

Expertul evaluator participă la prima ședință a Comisiei de experți permanenți de specialitate 

responsabilă cu evaluarea în domeniul în care se încadrează programul de studii, unde prezintă 

rezultatele preliminare ale procesului de evaluare (fișa vizitei și raportul sintetic); Comisia 

analizează aspectele prezentate și întocmește Extrasul de Proces Verbal privind procesul de 

evaluare și concluziile acestuia, asumându-și prin vot o propunere de calificativ și o propunere 

privind numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în primul an de studiu;  

În cazul în care calificativul propus de către Comisia de experți permanenți de specialitate este 

altul decât „încredere“ sau dacă propunerea acesteia nu este aceeași cu aceea a expertului evaluatori 

care a realizat vizita de evaluare, președintele Comisiei de experți permanenți de specialitate 

prezintă situația în prima ședință a Departamentului de Acreditare al ARACIS, care avizează 

calificativul ce urmează să fie propus Departamentului de Evaluare Externă a Calității pentru 

finalizarea procesului de evaluare la nivel instituțional. 
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III.3.  EVALUAREA TEMATICĂ INSTITUŢIONALĂ 
 

9. Evaluarea tematică   

 

Evaluarea tematică instituţională reprezintă analiza la nivel instituţional/inter-departamental a 

modului în care funcţionează unele componente ale strategiei de asigurare a calităţii. Ea poate fi 

derulată la cerere sau din propria iniţiativă a echipei de evaluare, dacă se consideră că o anumită 

componentă a managementului calităţii şi standardelor anunţate de instituţie prezintă un interes 

particular sau dacă  evaluarea face  necesară verificarea unor aspecte ale formării inter-disciplinare.  

 

Date relevante pentru evaluările tematice pot fi obţinute atât prin intermediul procedurilor de 

evaluare a programelor de studii, cât şi pe parcursul discuţiilor  cu personalul didactic şi cu 

studenţii. Dacă, pe parcursul evaluării tematice,  echipa identifică probleme la nivelul unor 

discipline de studiu ea poate solicita opinia experţilor independenţi de specialitate.  

 

In raport cu Cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior românesc, echipa 

analizează pe baza rezultatelor obţinute cu prilejul evaluării programelor de studii, dacă programele 

de studii supuse evaluării tematice corespund standardelor de absolvire stabilite de instituţie sau  

celor specificate pentru profesiile reglementate prin angajamentele României în calitatea sa de stat 

membru al Uniunii Europene.   

 

 

III.4.  RAPORTUL DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ EXTERNĂ AL  AGENŢIEI 

10.  Conţinutul şi structura Raportului de evaluare instituţională externă al  

Agenţiei 

Constatările evaluării instituţionale externe se concretizează într-un Raport de evaluare 

instituţională al Agenţiei, care se dă publicităţii. Concluziile acestui raport reprezintă evaluarea finală 

în legătură cu credibilitatea care poate fi acordată managementului instituţiei în materie de asigurare 

a calităţii programelor de studii şi de respectare de către acesta a standardelor academice de 

acordare a diplomelor de absolvire. Concluziile se bazează pe o serie de constatări ale evaluării, 

precum măsura în care a fost asigurată calitatea, luând în considerare situaţia reală observată în timpul 

vizitei de evaluare, contextul/condiţiile şi misiunea instituţiei, dar şi felul în care a fost ea gestionată şi 

reflectată în evidenţa primară a instituţiei.  

• În Raportul de evaluare instituţională externă al  Agenţiei se precizează una dintre cele trei 

afirmaţii, cu caracter de concluzie sau de calificativ, legate de credibilitatea 

managementului asigurării calităţii în instituţia evaluată, respectiv „grad de încredere 

ridicat”, “încredere”, „grad de încredere limitat” sau „lipsă de încredere”. Pentru 

acordarea calificativelor, în Raportul de evaluare instituţională externă  se va specifica 

nivelul de îndeplinire a standardelor, prin indicatorii de performanţă realizaţi precum şi 
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îndeplinirea cerinţelor normative obligatorii. Agenţia se aşteaptă ca aceştia să se situeze 

cel puţin la nivelul corespunzător realizat la acreditarea de program şi respectiv, 

instituţională. 

 

Stabilirea gradului de credibilitate este, în esenţă, o apreciere cu un anumit nivel de relativitate. În 

termeni generali, atunci când echipa de evaluare apreciază pe baza documentelor de evidenţă ale 

instituţiei şi a constatărilor din timpul vizitei, că instituţia asigură corespunzător condiţiile de calitate şi 

standardele şi, în acest temei, creează condiţii şi pentru asigurarea viitoare a calităţii, se acordă 

calificativul  „grad de încredere ridicat”. Calificativul „Încredere” se acordă dacă se constată că sunt 

îndeplinite cerinţele normative obligatorii referitoare la calitatea personalului didactic şi cele referitoare 

la baza materială, inclusiv pentru programele de studii evaluate, standardele din domeniile de calitate A 

– Capacitatea instituţională, B – Eficacitatea educaţională, Criteriul B4 - activitatea financiară a 

organizaţiei şi C – Managementul calităţii însă la un număr limitat de standarde de calitate indicatorii 

de performanţă nu sunt realizaţi la nivelul minim. Prin propunerea acestui calificativ comisiile de 

experţi evaluatori apreciază că există posibilitatea ca într-un interval de timp de un an activitatea 

educaţională să poată atinge nivelul standardelor în vigoare, pe baza unui plan de măsuri la nivel 

instituţional.  

Atunci când echipa are unele îndoieli, fie în legătură  cu asigurarea curentă a calităţii şi a standardelor, 

fie în legătură cu capacitatea instituţiei de  a menţine calitatea şi standardele în viitor, se acordă 

calificativul  „grad de încredere limitat” şi se fac recomandări de remediere imediată a situaţiei. 

Atunci când echipa acordă calificativul „lipsă de încredere” unei instituiţii, ea trebuie să indice clar  

elementele care au stat la baza acestei aprecieri. În cazul acordării ultimelor două calificative, instituţia 

este invitată ca în interval de un an universitar să ia măsuri energice de remediere a lipsurilor sau 

neajunsurilor. În eventualitatea că instituţia nu se angajează pe calea corectării sau remedierii în 

perioada de doi ani universitari, Agenţia propune ministerului de resort iniţierea procedurilor de 

funcționare în lichidare a instituției, conform legislaţiei în vigoare. 

 

Secţiunea finală a raportului de evaluare prezintă, de asemenea, justificarea gradului de 

încredere ce se poate acorda, în mod rezonabil, ţinând seama de acurateţea, integritatea, caracterul 

complet  şi corect al informaţiilor pe care instituţia le diseminează în legătură cu calitatea programelor 

sale şi cu standardele de certificare a absolvirii acestor programe. 

În elaborarea aprecierilor sale, echipa acordă o atenţie deosebită cerinţelor Agenţiei  în două 

domenii cheie. Prima cerinţă este ca instituţia să apeleze frecvent la evaluatori externi independenţi în 
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cadrul procedurilor interne de autoevaluare instituţională a asigurării calităţii. A doua cerinţă constă în 

utilizarea în mod similar a unor experţi independenţi din străinătate în aplicarea procedurilor de 

evaluare periodică internă la nivel de discipline, de programe de studii sau de cercetare. Echipa de 

evaluare instituţională a Agenţiei nu este în măsura să facă o evaluare care să se finalizeze cu 

calificativul „grad de încredere ridicat”,  dacă unul din aceste elemente este deficitar.     

Aprecierile legate de credibilitatea instituţiei, respectiv „grad de încredere limitat” şi „lipsa de 

încredere” sunt însoţite de recomandări, care urmează a fi luate în considerare de către instituţie, în 

ordinea priorităţilor, după cum urmează:  

• Recomandări „esenţiale” se referă la măsuri, pe care echipa de evaluare le consideră a fi 

importante din punct de vedere al asigurării calităţii şi care solicită acţiuni corective 

urgente. 

• Recomandări „preventive” se referă la aspecte pe care echipa le consideră că sunt 

potenţiale elemente sau surse de risc pentru calitate şi care solicită acţiuni corective 

preventive; 

• Recomandări „dezirabile” se referă la măsuri a căror aplicare ar putea îmbunătăţi 

calitatea programelor şi ar asigura în viitor standarde de referinţă mai înalte. 

Partea finală a raportului poate sublinia, totodată, aspectele de bună practică în managementul 

calităţii şi în redefinirea standardelor de referinţă la nivel instituţional şi la nivel de programe de studii.  

Raportul de evaluare instituţională externă al  Agenţiei  cuprinde, de obicei, şi unele 

comentarii asupra altor aspecte, precum: caracteristici organizatorice, puncte forte şi limite în 

conceperea şi aplicarea metodelor instituţionale de asigurare a calităţii; calitatea programelor de studii 

şi standardele de absolvire. În raportul final se găseşte, de asemenea, o apreciere de sinteză pentru 

fiecare program de studii cuprins în evaluarea instituţională. Raportul specifică, totodată, domeniile în 

care există motive întemeiate pentru implementarea imediată a unui plan de măsuri corective la 

nivel de program de studii/de disciplină sau la nivel instituţional. 

Structura Raportului de evaluare instituţională externă al  Agenţiei  este prezentată in 

ANEXA 10.1. În ANEXA 10.2. sunt prezentate indicaţii privind situaţii posibile în care rezultatele 

evaluării externe determină acordarea calificativelor.  

 

11. Modul de finalizare şi difuzare a Raportului de evaluare instituţională 

externă al  Agenţiei   

 
Raportul preliminar al comisiei de evaluare care conţine rezultatele preliminare ale evaluării 

instituţionale și ale programelor de studii universitare, în care sunt cuprinse elementele principale ale 
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proiectului de raport, este  transmis instituţiei de către directorul de misiune, de regulă, la două luni 

după efectuarea vizitei. Instituţia este solicitată să semnaleze Agenţiei în interval de două săptămâni de 

la primirea scrisorii referitoare la conţinutul raportului preliminar eventualele corecturi pe care le 

consideră necesare întrucât sunt de natura erorilor la preluarea de date din documentele de autoevaluare 

sau de natura neînţelegerii corespunzătoare a unor informaţii/acţiuni. Proiectul de raport este eventual 

revizuit în baza sesizărilor instituţiei, în măsura în care aceste sesizări sunt deplin documentate. 

Elaborarea proiectului de raport este coordonată de directorul de misiune, iar forma şi structura lui 

corespund elementelor prezentate in ANEXA 10.1.  

 

Raportul de evaluare instituţională externă al  Agenţiei  aprobat de Consiliul Agenţiei este publicat de 

către Agenţie şi are drept scop furnizarea de informaţii,  atât pentru publicul larg, cât şi pentru 

profesionişti (personal universitar şi de conducere, cercetători, factori de decizie etc.). De aceea, 

raportul cuprinde un rezumat destinat în mod deosebit publicului larg, în principal, studenţilor, care 

este pus  la dispoziţie în mod  separat de restul raportului. Pe de altă parte, instituţia este solicitată să 

furnizeze o scurtă declaraţie de acceptare a concluziilor raportului pentru a fi publicată de Agenţie ca 

anexă la raport. Declaraţia oferă instituţiei posibilitatea de a prezenta evoluţia înregistrată după vizita 

echipei de evaluare, în mod particular, acţiunile întreprinse sau propuse şi care sunt legate de 

recomandările cuprinse în raport. 

 

În mod normal Raportul de evaluare instituţională externă al  Agenţiei  este făcut public pe site-ul 

(www.aracis.ro) ARACIS publicat de ARACIS în interval de maximum două luni de la vizita de 

evaluare instituţională. Această perioadă poate fi însă extinsă dacă potrivit opiniei experţilor 

suplimentari de specialitate sunt necesare noi investigaţii pentru aprecierea corectă a asigurării calităţii 

în unul sau mai multe programe de studii sau domenii, în condiţiile renegocierii contractului încheiat 

între universitate şi agenţie pentru acoperirea costurilor activităţilor de evaluare suplimentare.  

 

12. Modalitatea de valorificare a evaluării instituţionale externe şi acţiuni 

ulterioare 
 

Procesul de evaluare este considerat a fi terminat atunci când Consiliul Agenţiei ia cunoştinţă de 

conţinutul Raportului de evaluare instituţională externă al  Agenţiei  ,  elaborat în formă finală, şi îl 

aprobă.  

 

• Dacă raportul acordă calificativul „grad de încredere ridicat”, evaluarea externă este finalizată 

prin publicarea raportului. Acordarea calificativului „grad de încredere ridicat” este, de obicei, 

însoţită de un set restrâns de recomandări, care sunt considerate ca având efect preventiv. Nu e 

exclusă nici posibilitatea enumerării unor observaţii care ar trebui să ducă universitatea spre 

adoptarea unor măsuri considerate a fi imediat necesare, dar nu va exista nici o observaţie 

esenţială. Acordarea acestui calificativ implică încrederea echipei de evaluare a Agenţiei în 

capacitatea şi angajamentul instituţiei de a identifica şi aborda orice situaţie ar avea potenţialul 

de a ameninţa calitatea programelor şi standardelor de certificare a absolvirii unui program de 

studii. 

• Agenţia realizează la un an de la publicarea raportului o succintă investigaţie prin 

corespondenţă cu instituţia evaluată, pentru a se informa în legătură cu modul în care aceasta a 

luat în considerare observaţiile şi recomandările din raport. După trei ani de la publicarea 

raportului Agenţia urmează să efectueze o scurtă vizită la sediul instituţiei pentru a analiza 

împreună cu aceasta progresul înregistrat după evaluare şi a discuta intenţiile sale referitoare la 

managementul calităţii şi al standardelor de absolvire până la următoarea evaluare instituţională. 

http://www.aracis.ro/
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• Atunci când raportul acordă calificativul „grad de încredere limitat”, raportul este dat 

publicităţii, dar se pune în aplicare un plan de acţiune pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii 

instituţiei. Agenţia solicită instituţiei adoptarea în termen de trei luni de la publicarea raportului 

de evaluare a unui plan de acţiune şi, prezentarea unui raport semestrial asupra implementării 

planului de acţiune. Rezultatele evaluării externe nu sunt considerate in mod oficial definitive 

decât atunci când Agenţia este mulţumită de implementarea cu succes a planului de acţiune, cu 

o limită maximă de timp de 18 luni, care permite acordarea în noile condiţii a calificativului 

„grad de încredere ridicat”. Dacă însă persistă incertitudini legate de eficienţa acţiunilor de 

remediere, Agenţia întreprinde o vizită suplimentară de evaluare externă, cu renegocierea 

contractului, şi face public noul raport de evaluare externă, care devine document definitiv. 

 

• Raportul este publicat şi atunci când cuprinde calificativul „lipsă de încredere”. În această 

situaţie se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr.87/2006. 

• Daca raportul include recomandarea ca o evaluare completă să fie realizată la nivelul unui 

anumit program de studii sau a unei anumite arii disciplinare, analiza este derulată de Agenţie în 

baza procedurilor descrise în Ghidul de evaluare a programelor de studii, ceea ce include o 

evaluare suplimentară în decursul unui an calendaristic, cu renegocierea contractului, pentru 

identificarea potenţialelor elemente de risc remanente. 

 

• La trei ani după evaluarea instituţională, Agenţia efectuează o vizită scurtă în cadrul instituţiei 

pentru a analiza progresul înregistrat de la finalizarea misiunii precedente de evaluare şi pentru 

a discuta intenţiile instituţiei referitoare la îmbunătăţirea continuă a managementului calităţii şi 

la creşterea standardelor de referinţă pe următorii doi ani, până la următoarea misiune de 

evaluare. În etapa de pregătire a acestei vizite scurte, Agenţia analizează toate rapoartele de 

evaluare internă relevante, elaborate de instituţie pe parcursul celor trei ani de la finalizarea 

misiunii de evaluare. Dacă vreunul dintre rapoarte ridică semne de îngrijorare faţă de modul de 

abordare aplicat de instituţie, Agenţia poate devansa data următoarei misiuni de evaluare.  

   
 

 

13. Administrarea procesului de evaluare şi relaţiile instituţionale 
 

Administrarea procesului are loc în conformitate cu Metodologia  de evaluare externă, 

standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS elaborată şi 

publicată de Agenţie. Responsabilitatea urmăririi evaluării instituţionale revine directorului de 

misiune, dar  concluziile şi recomandările rezultate în urma auditului sunt elaborate de întreaga 

echipă de evaluare şi de comisiile permanente de specialitate sub îndrumarea coordonatorului 

echipei de evaluare. Directorul de misiune are responsabilitatea justificării concluziilor şi 

recomandărilor cu date şi dovezi corespunzătoare din evidenţele instituţiei evaluate sau din 

constatările făcute în timpul vizitei. Totodată, el verifică împreună cu membrii echipei şi ai 

comisiilor permanente de specialitate dacă informaţiile cuprinse în raport sunt relevante, uşor 

identificabile şi accesibile.  

 

Agenţia face toate demersurile pentru a se realiza o relaţie strânsă şi constructivă cu instituţia 

evaluată, în sensul menţinerii acesteia într-o formă activă pentru a răspunde cerinţelor specifice 

funcţionării la nivelul standardelor de referinţă pe care ea însăşi le-a formulat şi anunţat public.  
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Agenţia depune toate eforturile pentru a asigura calitatea procesului de audit,  prin adoptarea în 

mod explicit a principiilor şi standardelor de operare, prezentate in ANEXA 1.1, şi a unui 

mecanism de asigurare a calităţii propriei activităţi. Acesta oferă participanţilor la diferitele misiuni 

de evaluare, inclusiv studenţilor, posibilitatea să-i furnizeze un feed-back al experienţei lor. 

 

 

14. Procedura de soluţionare a contestaţiilor   
 

14.1. Relaţia cu universitatea 

 

Agenţia depune toate eforturile pentru a avea cu fiecare universitate evaluată o relaţie strânsă şi 

constructivă, bazată pe comunicarea sistematică şi continuă între instituţii. În acest scop, după vizita de 

evaluare directorul de misiune trimite universităţii evaluate o scrisoare care conţine rezultatele 

preliminare ale evaluării instituţionale, pentru ca aceasta să poată transmite în scris eventuale 

comentarii şi sugestii de corectare a unor date care au fost fie greşit înţelese, fie preluate 

necorespunzător.  

Întrucât datele folosite în argumentaţia raportului agenţiei sunt de natură publică şi au fost 

furnizate de instituţie în scris în raportul de autoevaluare, în timpul vizitei de evaluare precum şi în 

scrisoarea de răspuns la scrisoarea trimisă de directorul de misiune, elementele care pot fi contestate 

sunt numai modul în care s-a desfăşurat procesul de evaluare externă, pentru vicii de procedură sau 

pentru motive care ţin de respectarea normelor de etică. Calificativele şi avizele şi propuse au 

caracterul unor avize emise de o agenţie specializată în asigurarea calităţii în învăţământul superior şi 

nu pot fi corectate decât de agenţia respectivă sau eventual de o altă agenţie cu aceeaşi competenţă şi 

statut, pe baza aceloraşi documente şi proceduri care au stat la baza calificativului sau avizului acordat 

iniţial. 

După publicarea Raportului de evaluare instituţională externă al Agenţiei pe site-ul ARACIS, 

dacă instituţia consideră că există motive de natura celor menţionate anterior, poate contesta în scris 

calificativul sau/şi acordat de agenţie, în termen de cel mult două săptămâni de la data publicării, 

printr-o scrisoare înregistrată la agenţie în termenul menţionat.  

De regulă, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea contestaţiei, în condiţiile specificate 

la paragraful 14.2, Biroul Executiv al Consiliului ARACIS  agenţiei reanalizează raportul şi invită 

rectorul universităţii şi persoana de contact la o discuţie de clarificare. Dacă în urma discuţiei 

reprezentanţii universităţii consideră că raportul agenţiei se bazează pe elemente reale şi documentate, 

contestaţia poate fi retrasă în scris iar Raportul de evaluare instituţională externă al Agenţiei publicat 

pe site se consideră acceptat în forma iniţială.  

Dacă în urma acestei discuţii reprezentanţii universităţii îşi menţin contestaţia, sau dacă nu 

doresc participarea la discuţie, contestaţia se soluţioneză conform paragrafului 14.3. În cazul primirii 

unei contestaţii durata perioadei de evaluare se prelungeşte de drept cu perioada necesară soluţionării 

contestaţiei. 

După finalizarea procedurilor de soluţionare a contestaţiei şi aprobarea de către Consiliu 

Preşedintele Consiliului anunţă printr-o scrisoare oficială universitatea despre rezultatul soluţionării 

contestaţiei iar agenţia publică pe site-ul propriu o notă cu privire la felul în care aceasta a fost 

soluţionată.  
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14.2. Primirea contestaţiilor 

 

Toate contestaţiile care se iau în considerare pentru analiză şi soluţionare trebuie să fie semnate 

de conducătorul instituţiei (rector) şi se depun în scris la registratura agenţiei în termenul precizat la 

parag. 14.1. În termen de maximum trei zile de la data apariţiei pe site-ul agenţiei a rezultatelor 

evaluării, ARACIS trimite universităţii o Scrisoare de informare în care se menţionează că acestea 

sunt disponibile pe site.  

 

     Contestaţiile depuse la ARACIS după terminarea acestei perioade sau cele depuse la alte 

instituţii, care le trimit apoi agenţiei pentru soluţionare, nu sunt luate în considerare.  

 

14.3. Soluţionarea contestaţiilor 

 

Contestaţiile sunt analizate de Biroul Executiv al Consiliului ARACIS care precizează natura 

contestaţiei, respectiv o încadrează într-una din categoriile Contestaţii care se referă la vicii de 

procedură sau Contestaţii care se referă la probleme de etică şi desemnează un inspector de 

specialitate pentru a face pentru o analiză preliminară a dosarului. 

Inspectorul de specialitate analizează contestaţia şi documentele aferente evaluării şi întocmeşte un 

referat în care menţionează dacă motivele pe care este bazată contestaţia au fost semnalate în fişele 

vizitei sau în scrisoarea de răspuns a instituţiei la scrisoarea trimisă după vizită de directorul de misiune 

dar, fie acestea nu au fost luate în considerare de Departamentul de specialitate, fie Departamentul de 

specialitate le-a considerat neîntemeiate din motive cuprinse în Raportul departamentului respectiv.  

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS analizează raportul inspectorului de specialitate şi ia 

următoarele hotărâri: 

- dacă se constată că motivele cuprinse în contestaţie nu au fost semnalate în scrisoarea instituţiei 

sau nu sunt menţionate ca atare în fişele vizitei, Biroul Executiv al Consiliului ARACIS propune 

Consiliului respingerea contestaţiei; 

- dacă aceste motive au fost semnalate de instituţie anterior hotărârii Consiliului privind 

calificativele finale, instituţional sau pentru programele de studii evaluate în cadrul evaluării 

instituţionale, iar în raportul  Departamentului de specialitate nu sunt cuprinse elemente care să se 

refere la aceste motive, Biroul Executiv al Consiliului ARACIS poate propune desemnarea unei 

comisii de soluţionare a contestaţiei. 

 

 

Contestaţii care se referă la vicii de procedură, care invocă nerespectarea  prevederilor cuprinse în 

Metodologie sau Ghid.  

 

Modul de rezolvare 

 

1. Biroul Executiv al Consiliului ARACIS numeşte o Comisie tehnică de soluţionare a 

contestaţiei formată din trei persoane, din care fac parte un reprezentant al Biroului, un 

reprezentat al Comisiei consultative şi un reprezentant al Departamentului inspectori şi experţi, 

de regulă şeful acestui departament,  care verifică la ARACIS, pe baza documentelor de 

evaluare,  dacă viciile de procedură semnalate în contestaţie sunt reale sau nu, după care 

întocmeşte un raport.  

2. Dacă în Comisia tehnică de soluţionare a contestaţiei se constată că viciile de procedură 

invocate în contestaţie nu sunt reale comisia va propune Consiliului respingerea contestaţiei ca 

neîntemeiată.  Dacă această comisie constată că viciile de procedură semnalate sunt reale, 

aceasta va propune Consiliului reluarea procedurilor de evaluare pentru corectarea aspectelor 
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semnalate, fără ca universitatea să suporte costuri de evaluare suplimentare, acestea fiind 

acoperite de agenţie.  

3. Pentru activităţile de reevaluare, Consiliul poate aproba, la propunerea Biroului Executiv al 

Consiliului ARACIS, componenţa nominală a unei Comisii suplimentare de soluţionare a 

contestaţiei formată, în funcţie de natura aspectelor contestate, din doi experţi evaluatori şi un 

reprezentant al Departamentului inspectori şi experţi, care pot să efectueze o vizită suplimentară 

în universitate, numai pentru verificarea aspectelor care nu pot fi clarificate din documentele 

avute la dispoziţie. După finalizarea procedurilor de reevaluare, propunerea Comisiei 

suplimentare de soluţionare a contestaţiei se supune aprobării Consilului.  

4. Consiliul analizează propunerile primite în urma desăşurării procedurilor specificate anterior şi 

le aprobă prin vot secret. 

 

Contestaţii care se referă la probleme de etică, care invocă nerespectarea  prevederilor Codului de 

etică profesională în activităţile de evaluare în vederea autorizării, acreditării şi de asigurare a 

calităţii în învăţământul superior din România. 

 

Modul de rezolvare  

 

1. Contestaţia se soluţionează în conformitate cu prevederile Secţiunii IV, paragraful II din cod, cu 

menţiunea că în contestaţie trebuie să fie cuprinsă dovada privind faptul că sesizarea a fost formulată 

în termenul de cinci zile de la data desfăşurării evenimentelor considerate ca încălcări ale codului de 

etică.  

 

2. Dacă se constată că încălcările codului de etică invocate în contestaţie nu sunt reale CEIM sau 

comisia de evaluatori desemnată de Consiliul ARACIS propune Consiliului respingerea contestaţiei ca 

neîntemeiată.  Dacă se constată că încălcările codului de etică semnalate sunt reale, Consiliul poate 

dispune reluarea procedurilor de evaluare pentru corectarea aspectelor semnalate, fără ca universitatea 

să suporte costuri de evaluare suplimentare, acestea fiind acoperite de agenţie.  

3. Consiliul analizează propunerile primite în urma desăşurării procedurilor specificate anterior şi 

le aprobă prin vot secret. 

 

14.4. Finalizarea contestaţiilor 

 

În termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data şedinţei Consiliului în care au fost aprobate 

rezultatele soluţionării contestaţiei, care sunt considerate definitive, agenţia publică pe site-ul propriu 

conţinutul contestaţiei precum şi o notă cu privire la rezultatul soluţionării şi a modului în care aceasta 

a fost soluţionată.  

 

 

 

 

ANEXE LA GHIDUL PENTRU EVALUAREA INSTITUŢIONALĂ EXTERNĂ 

 

 

ANEXA 1.1. Principiile şi standardele de operare promovate de Agenţia Română de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Superior 

 

ANEXA 6.1. Selectarea şi pregătirea experţilor-evaluatori 
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ANEXA 7.1. Elemente privind elaborarea documentelor de autoevaluare ale instituţiei şi recomandări 

privind structura Raportului de evaluare interna (autoevaluare). 

 

ANEXA 7.2 . Aspecte legate de operarea şi managementul informaţiilor primite de către Agenţie,  

inclusiv din partea studenţilor  

 

ANEXA 8.1. Elemente privind elaborarea documentelor de autoevaluare a programelor de studii ca 

parte a evaluării instituţionale 

 

ANEXA 10.1. Structura orientativă a Raportului de evaluare instituţională externă al  Agenţiei   

 

ANEXA 10.2. Indicaţii privind situaţii posibile în care rezultatele evaluării externe determină 

acordarea calificativelor „grad de încredere limitat” sau „lipsă de încredere”. 
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ANEXA  1.1  

 

Principiile şi standarde de operare promovate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior 

 

Agenţia urmăreşte respectarea şi promovarea principiilor generale enunţate în continuare, atât la 

nivelele strategice, cât şi operaţionale ale activităţii sale: 

• Inclusivitatea – luarea în considerare a intereselor şi aşteptărilor tuturor persoanelor şi 

grupurilor public interesate în învăţământul superior şi facilitarea participării acestora la toate 

aspectele activităţii Agenţiei. 

• Deschiderea – transparenţa activităţii şi metodelor Agenţiei, construirea încrederii 

instituţionale între Agenţie şi universităţi, furnizarea de informaţii publicului larg asupra 

activităţii Agenţiei . 

• Secvenţialitatea – necesitatea acţiunii regulate, sistematice şi la timp în toate activităţile de 

evaluare şi raportare, în scopul sprijinirii procesului decizional la nivel de Agenţie şi la nivelul 

sistemului de învăţământ superior. 

• Comparabilitatea – utilizarea experienţei dobândite în cadrul Agenţiei şi a altor organizaţii ca 

modalităţi de informare în cadrul activităţilor viitoare. 

• Relevanţa – asigurarea faptului că informaţia furnizată de Agenţie este utilă şi înţeleasă de 

către beneficiari. 

Aceste principii sunt aplicate pentru a dezvolta servicii standard de evaluarea externă, potrivit 

Metodologiei prezentate pe site-ul Agenţiei. 

Agenţia face obiectul unei monitorizări interne sistematice şi a unei evaluări a strategiei, procedurilor şi 

proceselor sale, în scopul asigurării credibilităţii permanente şi a perfecţionării continue a  performanţei 

sale. În acest sens funcţionează Comisia consultativă a Consiliului ARACIS.  
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ANEXA 6.1 

 

Selectarea şi pregătirea experţilor-evaluatori 

 

Introducere 

 

1. Experţii-evaluatori şi experţii suplimentari sunt selectaţi de Agenţie în baza criteriilor de selecţie 

publicate  şi, în general, din propria bază de experţi-evaluatori. Experţii suplimentari specialişti în 

anumite programe de studii sau domenii pot fi selectaţi şi din rândul nominalizărilor realizate de 

către universităţi şi organisme profesionale.  

2. Toate persoanele implicate în evaluarea externă, inclusiv directorii de misiune, beneficiază de 

programe de pregătire coordonate de Consiliul Agenţiei pentru a se asigura că au cunoştinţă de 

scopurile, obiectivele şi procedurile procesului de evaluare externă şi că au competenţa de a asuma 

propriul rol în cadrul acestui proces.  

3. Calităţile solicitate persoanelor implicate în evaluarea externă sunt menţionate mai jos într-o 

secţiune distinctă. Fiecare procedură de selectare urmăreşte să  asigure echilibrul în cadrul grupului 

de evaluatori din punct de vedere al caracteristicilor sectoriale, disciplinare, geografice, pe sexe şi 

etnie. 

4. Atunci când  este necesară solicitarea unei a doua opinii din partea unor experţi independenţi, 

aceştia vor fi astfel selectaţi încât să se asigure competenţa necesară pentru examinarea conţinutului 

unui program de studii sau a unei arii disciplinare şi evaluarea nivelului standardelor academice de 

absolvire a unui program.  

5. Pregătirea personalului implicat în evaluarea externă este realizată de către Agenţie în colaborare 

cu furnizori adecvaţi de programe de pregătire. Scopul pregătirii este acela de a asigura faptul că: 

• Sunt înţelese scopurile şi obiectivele procesului de evaluare externă. 

• Sunt cunoscute procedurile pe care acesta le implică. 

• Este înţeles propriul rol şi vor fi îndeplinite propriile sarcini, dar se va lucra în echipă pentru 

a răspunde aşteptărilor Agenţiei şi a respecta regulile procesului. 

• Este deplin valorificată oportunitatea de a explora şi practica tehnicile de asimilare şi 

analiză de date, de a elabora programe de vizită, de a construi şi testa ipoteze, de a formula 

concluzii şi declaraţii asupra gradului de încredere, de a pregăti rapoarte. 

 

Calităţile solicitate experţilor evaluatori 

• Experienţă relevantă în managementul academic şi în asigurarea calităţii la nivel instituţional în 

învăţământul superior; 

• Credibilitate personală şi profesională din partea conducerii instituţiilor şi/sau a factorilor de 

decizie care coordonează activitatea sectorului de învăţământ  superior. 

• Abilitate de a asimila o cantitate mare de informaţii disparate, de a analiza date şi fapte şi a 

elabora concluzii pertinente despre acţiuni complexe  şi de a întreprinde cercetări şi investigaţii 

în cadrul unor evidenţe  documentare şi orale în scopul emiterii unor concluzii/aprecieri. 

• Abilităţi de comunicare clară orală şi în scris; 

• Dacă reprezintă un anumit domeniu academic, să aibă experienţă curentă sau recentă în predare 

sau în susţinerea procesului de învăţare la nivelul ciclurilor de studii de licenţă, de master sau de 

doctorat, inclusiv prin utilizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice.  

 

Calităţile  solicitate experţilor suplimentari solicitaţi pentru evaluarea externă, din ţară sau din 

străinătate 
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• Credibilitate personală în domeniu, în învăţământul superior sau credibilitate profesională 

echivalentă. 

• Experienţă curentă în procesul de predare sau de susţinere a procesului de învăţare la nivel 

de programe de licenţă sau de master în respectivul domeniu de studii universitare. 

• Experienţă în a lucra cu specificaţii de programe de studii elaborate pentru domeniul 

respectiv; o bună înţelegere a cerinţelor de admitere în cadrul programului de studii şi 

abilitatea de a interpreta statisticile asupra performanţelor studenţilor; cunoaştere a 

programelor comparabile din alte universităţi şi a standardelor de absolvire şi certificare din 

alte instituţii. 

• Abilitatea de a asimila o cantitate mare de informaţii disparate, de a analiza şi a elabora o 

concluzie pertinentă despre acţiuni complexe . 

• Abilitatea de a identifica, planifica şi urmări direcţiile unei evaluări cu scopul de a răspunde 

sarcinilor specificate de către o echipă de audit, prin utilizarea unor diferite surse, inclusiv 

evidenţe documentare şi orale, în scopul elaborării unei concluzii credibile.     
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ANEXA 7.1  

 

 

Elemente privind elaborarea documentelor de autoevaluare ale instituţiei şi recomandări 

privind structura Raportului de evaluare internă (autoevaluare). 

 

 

Scopul documentelor de autoevaluare ale instituţiei 

 

1. Documentele de autoevaluare ale instituţiei sunt elementele iniţiale de referinţă pentru echipa de 

experţi-evaluatori. Importanţa lor rezultă din preocuparea de a face cunoscute publicului interesat, 

pe de o parte, metodele instituţionale de asigurare a calităţii programelor de studii şi standardelor de 

absolvire, iar pe de altă parte, atenţia acordată de instituţie calităţii, consistentei şi integralităţii 

informaţiilor publicate despre calitatea ofertei de formare exprimată în standardele proprii de 

referinţă. 

 

2. Documentele de autoevaluare asigură instituţiei posibilitatea: 

• de a crea condiţiile prin care, pe baza rezultatelor analizei şi evaluării interne, să se confirme 

şi certifice public prin procesul de evaluare externă punctele forte ale instituţiei şi să se 

aprecieze eficienţa politicilor şi procedurilor sale de management de asigurare şi 

îmbunătăţire continuă a calităţii. 

• să-şi prezinte propria evaluare asupra modului în care instituţia îşi exercită responsabilităţile 

în două domenii de interes vital în cadrul evaluării instituţionale: furnizarea de programe de 

calitate, argumentat public prin standarde de referinţă corespunzătoare şi, respectiv, 

exercitarea adecvată a responsabilităţii publice în acordarea de diplome şi certificate la 

absolvirea programelor de studii. 

• să-şi prezinte propria evaluare asupra eficienţei structurilor şi mecanismelor interne de 

asigurare a calităţii; modalitatea în care este asigurată acurateţea, caracterul complet şi 

credibil al informaţiilor publicate de instituţie, practicile şi procedurile sale în legătură cu 

misiunea şi obiectivele principale ale evaluării instituţionale. 

• de a permite echipei de evaluare externă să înţeleagă modul în care instituţia asigură 

calitatea şi standardele de absolvire a programelor de studii, pentru a face posibilă adoptarea 

de către echipă a unei concluzii asupra încrederii care poate fi acordată managementului  

instituţiei  în prezent iar în viitorul apropiat  în ceea ce priveşte calitatea şi respectarea 

standardelor sau a standardelor de referinţă. 

 

 

Stilul şi dimensiunea documentelor de autoevaluare ale instituţiei 

 

3. Documentele de autoevaluare ale instituţiei trebuie: 

• Să fie oneste şi relevante. 

• Să fie concise şi argumentate prin documente anexate, accesibile echipei de evaluare. 

• Să ofere o perspectivă largă la nivel instituţional. 

• Să prezinte un echilibru corespunzător între descriere şi autoevaluare.  

4. Documentele de autoevaluare  trebuie să furnizeze suficiente date pentru a face posibilă 

înţelegerea de către echipa de evaluare externă a principalelor caracteristici ale modului în care 

instituţia abordează procesul de asigurare a calităţii fată de standardele naţionale/standardele 
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proprii de referinţă anunţate public pe site-ul instituţiei. Documentele trebuie să urmărească 

eficienţa şi conciziunea modului de prezentare. Dacă instituţia îşi exprimă încrederea în propria 

eficienţă, documentele de autoevaluare ale instituţiei trebuie concepute astfel încât să 

minimizeze nevoia de date şi clarificări suplimentare pentru echipa de experţi-evaluatori. 

Deoarece percepţia şi încrederea acordată de echipă depind (cel puţin în faza incipientă) de 

documentele de autoevaluare ale instituţiei,  este important ca acestea să fie clare şi să poată fi 

uşor verificate prin documentaţia anexă pregătită de instituţie. 

5. Raportul de autoevaluare internă are, în mod normal, cca. 40 de pagini, şi se prezintă pe 

hârtie şi în format electronic. Anexele şi documentele suplimentare se prezintă numai în 

format electronic.   

 

În vederea facilitării prezentării omogene a Rapoartelor şi analizelor ARACIS, toate 

documentele prezentate in format electronic vor fi scrise cu caractere Times New Roman, 

cu dimensiunea fontului 12, la 1,5 rânduri. Documentele vor fi redactate atât in WORD, cât 

şi in format pdf. 

Structura Raportului de evaluare interna (autoevaluare instituţională) 

6. Raportul de evaluare internă (autoevaluare instituţională) este structurat astfel: 

• Introducere (prezentarea instituţiei şi a dinamicii performanţelor acesteia în perioada 

scursă de la ultima evaluare externă). 

• Procesul de asigurare a calităţii programelor de studii şi a standardelor, respectiv, a 

standardelor de referinţă, ca parte a managementului strategic instituţional. 

• Prezentarea măsurilor de asigurare a acurateţei, caracterului complet şi de încredere al 

informaţiilor diseminate de către instituţie. 

7. În elaborarea propriilor documente de autoevaluare, instituţia este chemată: 

(i) să creeze condiţiile pentru ca echipa de evaluare externă să identifice cu uşurinţă 

dimensiunea, tipul de instituţie, misiunea, ciclul/ciclurile de studii pentru care furnizează 

programe de studii, structura organizatorică şi managerială a activităţii de învăţământ şi 

cercetare ştiinţifică;  

(ii) să prezinte şi să analizeze pe bază de documente progresele înregistrate  în domeniul 

furnizării programelor de studii de la ultima evaluare externă;  

(iii) să prezinte şi să analizeze propriile constatări făcute cu prilejul evaluărilor interne pe 

materii sau arii disciplinare, precum şi despre modul în care au fost luate în considerare şi 

soluţionate neajunsurile constatate pentru a promova îmbunătăţirea practicii  instituţionale; 

(iv) să descrie pe scurt principalele caracteristici ale propriului cadru  instituţional şi 

propriilor activităţi  de asigurare a calităţii şi de menţinere a standardelor academice de 

acordare a diplomelor şi certificatelor de absolvire, de ameliorare continuă a calităţii 

programelor  de studii şi a sprijinului pentru procesul de învăţare-formare; 
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(v) să descrie regulamentele profesionale interne ale profesorilor şi studenţilor şi să 

sublinieze toate schimbările importante operate  la nivel instituţional  drept răspuns la 

aplicarea acestora;  

 

(vi) să menţioneze utilizarea eventualelor surse externe de referinţă, inclusiv Cadrul 

Naţional al Calificărilor în  Învăţământul Superior şi, acolo unde este posibil, standardele de 

referinţă ale domeniilor specifice fiecărui program de studii („Subject benchmark 

statements”);  

 

 (vii) să descrie şi să comenteze pentru următorii patru ani propria strategie pentru 

consolidarea rezultatelor bune şi pentru înlăturarea deficienţelor care au fost identificate; 

 

(viii) să identifice disciplinele sau domeniile la nivelul întregii instituţii care exemplifică 

buna practică şi ilustrează  afirmaţiile formulate. 

 

8. Atunci când instituţia este antrenată pe parcursul evaluării externe într-un proces de schimbare a 

propriului sistem sau a procedurilor, Agenţia acceptă lipsa de disponibilitate a evidenţelor care 

ilustrează eficienţa noilor structuri. În aceste condiţii, instituţia trebuie să se refere la modul în care 

administrează şi monitorizează procesul de schimbare. Agenţia se aşteaptă ca aceste schimbări să nu fie 

operate de instituţie pe parcursul procesului de autorizare/acreditare. 

 

Prezentarea documentelor la Agenţie 

9. Instituţia este solicitată să prezinte Agenţiei autoevaluarea şi celelalte documente şi evidenţe anexate  

într-un exemplar pe suport hârtie şi în format electronic conform Calendarului organizării şi 

derulării procesului de evaluare instituţională externă in vederea autorizării/acreditării, 

respectiv cu cel puţin două luni înainte de vizita de evaluare externă. 

 

Confidenţialitatea 

10. Conţinutul documentelor de autoevaluare ale instituţiei rămâne confidenţial la nivel de Agenţie şi 

de echipă de evaluare externă. Totuşi, în cazul în care este necesară consultarea unor experţi 

suplimentari pe domenii sau pe arii tematice, documentele de autoevaluare vor fi puse la dispoziţia 

acestora, în condiţiile de angajament de confidenţialitate a datelor cu care operează.   
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ANEXA 7.2 

 

Aspecte legate de operarea şi managementul informaţiilor primite de către Agenţie, inclusiv 

din partea studenţilor 

 

Introducere 

 

1. Studenţii reprezintă obiectivul principal al fiecărei evaluări instituţionale. De aceea, ei sunt invitaţi să 

participe la principalele etape ale acestui proces. Organismul reprezentativ al studenţilor din cadrul 

instituţiei – în mod normal organizaţia studenţească sau echivalentul ei – are posibilitatea de a participa 

la majoritatea etapelor unui proces de evaluare externă, începând chiar cu vizita preliminară a 

directorului de misiune de evaluare instituţională, care are loc cu cinci luni înainte de vizita propriu-

zisă de evaluare. De asemenea, membrii din conducerea organismului reprezentativ şi alţi studenţi  sunt 

invitaţi să participe şi la etapele vizitei de evaluare instituţională. Aceste întâlniri oferă oportunităţi 

studenţilor pentru a se asigura că echipa de evaluare externă cunoaşte aspecte de prim interes pentru ei. 

 
2. Pentru declanşarea procesului de evaluare externă, universitatea trebuie să prezinte 

documentele de autoevaluare instituţională, precum şi declaraţia prin care aceasta asigură 

Agenţia că informaţiile pe care le furnizează studenţilor şi altor categorii de public interesat sunt 

clare, complete şi de încredere. Agenţia încurajează universitatea să consulte studenţii asupra 

conţinutului documentelor de autoevaluare, şi, de asemenea, să invite studenţii, ca prin 

intermediul organismului lor reprezentativ, să elaboreze propriul lor raport scris. 

 

3. Raportul scris al studenţilor oferă posibilităţi suplimentare prin care studenţii, prin intermediul 

organismului lor reprezentativ, aduc la cunoştinţa echipei de evaluare instituţională externă aspecte de 

prim interes pentru ei. El reprezintă rezultatul unei acţiuni voluntare în cadrul procesului de evaluare 

externă şi nici o instituţie nu va fi penalizată dacă studenţii săi nu doresc să înainteze un raport scris 

echipei de evaluatori. 

 

Formatul, dimensiunea şi conţinutul  

 

4. Nu există nici o regulă prestabilită în ceea ce priveşte formatul şi dimensiunea raportului scris al 

studenţilor, sau vreo listă prestabilită a ceea ce trebuie să conţină. Studenţii sunt liberi să furnizeze 

orice tip de informaţie consideră că este adecvată şi utilă pentru obiectivele procesului de evaluare 

instituţională externă şi să îl conceapă aşa cum doresc. 

 

5. Totuşi, raportul include o prezentare a organismului studenţesc, a reprezentativităţii sale în 

rândul studenţilor universităţii, dacă raportul are în vedere numai studenţii dintr-un ciclu de 

învăţământ sau se exprimă puncte de vedere ale tuturor categoriilor de studenţi, informaţii în 

legătură cu modul în care au fost culese opiniile şi modul de redactare, relaţia dintre organismul 

studenţesc, managementul universităţii şi administraţia instituţiei, dacă şi cum au luat cunoştinţă 

de conţinutul documentelor de autoevaluare oficiale ale universităţii etc.  

 

6. Raportul nu reprezintă o alternativă la documentele instituţionale de autoevaluare  şi nici nu trebuie 

să îmbrace forma unui comentariu al documentelor instituţionale de auto-evaluare.  Studenţii pot opta 

pentru a lua în considerare rubricile utilizate  de instituţie în  elaborarea documentelor sale de 

autoevaluare şi/sau să ia în considerare domeniile de interes particular urmărite în cadrul evaluării 

instituţionale externe şi care sunt comunicate de directorul de misiune cu prilejul vizitei preliminare, cu 

cinci luni înainte de realizarea vizitei propriu-zise. Acestea includ: 
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• Acurateţea, caracterul complet şi de încredere al informaţiilor publicate de instituţie în 

legătură cu calitatea programelor sale şi a standardelor de absolvire (aici s-ar putea include 

acurateţea materialelor publicitare şi referiri la specificaţiile din programe); 

• Informaţiile primite de către studenţi asupra performanţelor academice aşteptate, experienţa 

lor rezultată din parcurgerea programelor de studii şi modul în care performanţele lor sunt 

evaluate (aici se pot include aspecte precum: caracterul util al ghidurilor de orientare 

profesională pentru programele de studii, evaluarea şi feed-back-ul pe care studenţii în 

primesc pentru performanţele lor academice); 

• Experienţa studenţilor în procesul de învăţare (aici s-ar putea include calitatea suportului 

academic şi non-academic şi accesul la facilităţile de învăţare); 

• Participarea studenţilor la managementul calităţii şi standardelor de absolvire în cadrul 

instituţiei (aceasta ar putea include posibilitatea de reprezentare în cadrul comitetelor la 

nivel universitar şi de program, dar şi alte modalităţi de a furniza feed-back-ul către 

personalul  didactic şi de conducere al instituţiei). 

 

7. Raportul elaborat de studenţi nu trebuie să comenteze competenţa unor membrii ai 

personalului didactic sau de conducere sau să conţină revendicări/plângeri personale. 

 

Stilul 

 

8. Raportul scris trebuie: 

• Să fie echilibrat şi relevant; 

• Să fie concis; 

• Să realizeze un echilibru corespunzător între descriere şi evaluare.  

 

Detalii de elaborare/redactare 

9. Raportul studenţilor trebuie transmis Agenţiei cu cel puţin două luni înaintea vizitei de evaluare 

instituţională.  

 

Confidenţialitatea 

10. Agenţia  sprijină în mod deosebit dialogul între organizaţia studenţească şi instituţie şi recomandă 

ca studenţii să  transmită instituţiei raportul scris, iar instituţia să pună la dispoziţia organizaţiei 

studenţeşti documentele sale de autoevaluare. Această deschidere dă posibilitatea echipei de evaluare 

externă să discute ambele documente în mod liber, atât cu personalul universităţii cât şi cu studenţii pe 

parcursul procesului de evaluare şi să verifice acurateţea  conţinutului acestora. Dacă organizaţia 

studenţească doreşte, ea poate solicita  chiar la depunerea documentului ca raportul scris să nu fie pus 

la dispoziţia instituţiei şi să fie păstrată confidenţialitatea de către Agenţie, de către echipă şi de către 

oricare expert independent solicitat să asiste echipa în cadrul activităţii  sale. Agenţia va respecta 

această dorinţă, însă studenţilor li se solicită să  ia în considerare faptul că utilizarea confidenţială a 

raportului lor determină un slab impact la nivel de universitate, de vreme ce personalului instituţiei nu 

îi este cunoscută opinia studenţilor.  
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  ANEXA 8.1  

 

 

Elemente privind elaborarea documentelor de autoevaluare a programelor de studii ca parte a 

evaluării instituţionale 

 

Date despre programe 

 

1. După ce Agenţia face cunoscut în scris universităţii lista programelor de studii care urmează să fie 

evaluate în cadrul vizitei de evaluare instituţională, universitatea  dispune de două luni pentru a pregăti 

şi pune la dispoziţia echipei de evaluatori externi documentele de autoevaluare pentru fiecare program.  

 

2. Acolo unde nu este disponibilă o evaluare internă recentă a programului de studii, universitatea poate 

pregăti un scurt document de autoevaluare special pentru procesul de evaluare instituţională. Un astfel 

de document de autoevaluare de program conţine în jur de 3000 de cuvinte şi acoperă următoarele 

aspecte: 

• Obiectivele educaţionale ale programului de studii – o prezentare a misiunii şi  obiectivelor 

programului prin prisma calificării academice distincte pe care o conferă absolvirea lui. 

• Rezultatele aşteptate ale procesului de învăţare şi evaluarea gradului de conformitate a 

rezultatelor efective cu obiectivele educaţionale propuse prin program, făcându-se trimitere  la 

sursele interne (Subject benchmark statements) sau externe (Cadrul Naţional al Calificărilor în 

Învăţământul Superior).  

• Planul de învăţământ (Curriculum), în concordanţă cu standardele specifice pe domenii ale 

ARACIS. 

• Modul de evaluare/notare a studenţilor în vederea înregistrării progresiei spre nivelul academic 

de certificare/acordare a diplomei de absolvire.  

• Calitatea oportunităţilor procesului de învăţare, care poate fi divizat  în: 

o Predare şi învăţare – evaluarea eficienţei  strategiilor de predare şi învăţare aplicate în 

cadrul programului pentru a asigura studenţilor oportunităţi sporite de învăţare; 

o Admiterea studenţilor şi evoluţia/progresul acestora – evaluarea modului în care  

evoluţia studenţilor în cadrul programului de studii  este sprijinită şi monitorizată, de la 

admitere până la absolvire; 

o Resursele de studiu – evaluarea eficienţei disponibilului de resurse umane şi materiale 

care sprijină procesul de învăţare al studenţilor şi eficienţa corelaţiei acestora cu 

rezultatele propuse ale procesului de învăţare din cadrul programului/programelor. 

• Menţinerea şi sporirea standardelor şi a calităţii – evaluarea eficienţei procedurilor de menţinere 

şi întărire a calităţii activităţii de formare şi de asigurare a standardelor academice de absolvire 

a programului. 

• Anexe, in format electronic, care să conţină datele necesare solicitate in Fişa vizitei, secţiunile 

a) si b) iar pentru fiecare program evaluat, FIŞA „STANDARDE ŞI INDICATORI DE 

PERFORMANTĂ în vederea  acreditării” din PARTEA I – a EVALUAREA EXTERNĂ ÎN 

VEDEREA ACREDITĂRII PROGRAMELOR DE STUDII. 
 

3. În cadrul documentelor de autoevaluare a fiecărui program de studii, accentul trebuie să cadă pe 

evaluarea rezultatelor studenţilor, pe analiza facilităţilor de studiu oferite studenţilor. Descrierea 

programului trebuie să se limiteze la minimul necesar pentru a facilita înţelegerea de către echipa 

de evaluatori externi a calităţii şi eficacităţii experienţei proprii de autoevaluare. 
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Confidenţialitatea 

 

 5. Documentele de autoevaluare de program de studii rămân confidenţiale la nivel de Agenţie şi de 

echipă de evaluare externă, însă, acolo unde este necesar, ele vor fi puse la dispoziţia experţilor 

independenţi, care pot fi solicitaţi să furnizeze o opinie de specialitate.   
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ANEXA 10.1 

 

RAPORT DE EVALUARE INSTITUȚIONALĂ 

PRIVIND EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI ACADEMICE LA 

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR…………… 

 

 

Perioada vizitei:  

 

Data raportului:   

 

Director de misiune ARACIS: (nume prenume, semnătura) 

 

Coordonator echipă de experți ARACIS: (nume prenume, semnătura) 

 

 

 

CUPRINS 

 

I. INTRODUCERE 

   

 Scopul evaluării instituționale externe  

 Obiectivele evaluării instituționale externe  

 Organizarea și desfășurarea evaluării instituționale externe  

- Programe de studii de licență /master evaluate 

- Componența echipei de evaluare externă a ARACIS 

- Calendarul evaluării 

- Calendarul vizitei de evaluare – Descriere succintă a vizitei de evaluare  

 

II. EVALUAREA EXTERNĂ,  LA NIVEL INSTITUȚIONAL A INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR….. 

 

II.1 PREZENTAREA GENERALĂ A INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

  

- Statutul juridic al instituției 

- Sediul instituției  

- Structura instituției  

- Structuri academice și competențe decizionale 

- Oferta educațională (domenii, programe de studii) 

 

 II.1.1 Analiza numărului de studenți înmatriculați 
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Evoluția numărului de studenți înmatriculați pe ani de studii, în corelație cu cifrele de școlarizare 

aprobate de ARACIS și publicate în HG de la ultima evaluare instituțională la: 

❑ toate programele de studii universitare de licență  

❑ toate domeniile / programe de studii universitare de master 

❑ toate programele de studii de doctorat. 

Evoluția numărului total de studenți la buget și taxă la licență, master și doctorat de la ultima evaluare 

instituțională. 

Evoluția numărului de absolvenți de licență, de master și doctorat de la ultima evaluare instituțională. 

Rata de promovabilitate a absolvenților la licență, master și doctorat de la ultima evaluare 

instituțională. 

 

II.2 CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ A INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

 

II.2.1 Carta Universitară 

  

 II.2.2 Misiunea instituției de învățământ superior 

 

 II.2.3 Regulamentele, procedurile și metodologiile instituției de învățământ superior 

- Existența și respectarea acestora 

- Actualizarea periodică conform legislației în vigoare 

 

II.2.4 Conducerea instituției, structuri manageriale  

- Mecanisme de alegere 

- Management strategic 

- Conducere /Organizare administrativă 

 

II.2.5 Personalul didactic 

- Respectarea drepturilor și obligațiilor personalului didactic și de cercetare 

- Concurs ocupare posturi didactice – respectarea condițiilor legale 

- Număr cadre didactice titulare (prof, conf, ….) 

- Număr cadre didactice asociate (prof, conf, ….)  

- Îndeplinirea condițiilor legale de ocupare a posturilor 

- Încărcarea pe posturi pe grade didactice 

- Raport studenți/cadre didactice (pe instituție, pe domenii, și programe de studii) 

- Pondere acoperire posturi didactice cu personal titular din total posturi didactice   

- Pondere cadre didactice titulare cu grad de profesor și conferențiar, din total cadre didactice 

din IIS 

- Mobilitatea cadrelor didactice în străinătate. 

 

II.2.6 Administrația instituției 
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- Structurile administrative 

- Organigrama instituției 

- Diagramele de relații la nivelul departamentelor / structurilor instituționale 

- Mecanisme de control a activității administrative -  Audit 

 

II.2.7 Baza materială 

- Spații de învățământ și cercetare 

- Dotare spații de învățământ și cercetare 

- Analiză spații și dotări în raport cu numărul de studenți (pe universitate, pe domenii și 

programe de studii)  

- Bibliotecă (spații, săli de lectură, dotare, număr volume, abonamente ….) 

- Cantină,   

- Spații de cazare 

- Alte spații destinate studenților / cadrelor didactice 

 

 

II.2.8 Activitatea financiară 

- Serviciul Financiar – Contabil – organizare și conducere 

- Balanța de venituri și cheltuieli de la ultima evaluare 

- Situația veniturilor pe ani  de la ultima evaluare 

- Situația cheltuielilor pe ani  de la ultima evaluare 

-  Nivelul taxelor de școlarizare. Devizul de fundamentare a taxei de școlarizare) 

- Burse și alte forme de stimulare a studenților de la ultima evaluare 

- Audit financiar intern 

- Audit financiar extern  

- Alte aspecte financiare  

 

II.2.9 Etica în Instituția de învățământ superior 

- Codul de Etică și Deontologie Profesională Universitară (parte componentă a Cartei 

Universitare) 

- Comisie de Etică și Deontologie Profesională Universitară (componență și activitate) 

- Raportul anual al Comisiei de Etică 

 

II.3 EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ A INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

 II.3.1 Admiterea 

- Organizarea procesului de admitere – respectarea condițiilor legale 

- Admiterea studenților străini  

- Respectarea numărului maxim de studenți școlarizați în anul I pe programe de studii de 

licență/ domenii de master (programe de master)  

- Transparența procesului de admitere 
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 II.3.2 Activitatea de formare profesională a studenților 

- Respectarea drepturilor și obligațiilor studenților (contractul de școlarizare) 

- Respectarea regulamentelor, procedurilor și metodologiilor referitoare la activitatea 

studenților 

- Respectarea curriculumului universitar / planului de învățământ pe fiecare promoție 

- Respectarea conținutului fișelor disciplinelor  

- Respectarea normelor privind formațiile de studii; corelarea cu spațiile de învățământ, 

conform orarelor afișate 

- Respectarea reprezentativității studenților în structurile IIS  

- Condiții privind transferul studenților. Modul de realizare al transferurilor studenților. 

Situație statistică de la ultima evaluare 

- Recunoașterea și validarea creditelor transferabile 

- Evaluarea pe parcurs, examinarea și notarea studenților  

- Organizarea examenelor de finalizare a studiilor 

- Asigurarea  mobilităților la nivel național și internațional 

 

 II.3.3 Valorificarea calificării obținute 

- Concordanța între planurile de învățământ și competențele așteptate la finalizarea ciclului de 

studii; consistența fișelor de disciplină (se corelează cu evaluarea programelor din cadrul 

evaluării) 

- Practica studenților 

- Folosirea noilor tehnologii în procesele educaționale. Centrarea predării – învățării – 

evaluării pe student 

- Mecanisme de urmărire a traseului absolvenților 

- Existența și funcționarea Centrului de orientare în carieră a studenților 

 

 II.3.4 Activitatea de cercetare științifică 

- Obiectivele activității de cercetare conform misiunii asumate în Carta Universitară 

- Planuri strategice privind activitatea de cercetare 

- Institute / Centre de cercetare proprii 

- Număr conducători de doctorat 

- Implicarea studenților în activități de cercetare 

- Domenii și teme de cercetare 

- Rezultatele cercetării (cărți, articole, lucrări științifice, brevete, proiecte etc.) 

- Veniturile obținute din activități de cercetare 

 

 II.3.5 Relațiile internaționale și parteneriatele Instituției de învățământ superior 
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II.4 MANAGEMENTUL CALITĂȚII  ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR  

 

II.4.1 Situația evaluărilor instituționale și a programelor de studii 

- Respectarea termenelor de evaluare 

- Rezultatele proceselor de evaluare 

 

II.4.2 Implementarea recomandărilor făcute la evaluarea externă precedentă (implementare plan de 

măsuri) 

 

II.4.3 Alte evaluări externe realizate de Instituția de Învățământ Superior  

 

II.4.4  Strategii și proceduri pentru asigurarea calității 

- Sistemul de management  al calității, (structură Comisii, Departamente, Regulamente, 

proceduri, metodologii de funcționare, atribuții etc )  

- Politici și strategii privind asigurarea calității 

- Rapoarte anuale (instituțional și pe facultăți) privind asigurarea calității 

- Proiecte sau alte activități organizate în domeniul asigurării calității 

  

II.4.5 Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților 

didactice desfășurate 

  

II.4.3 Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral 

- Evaluarea cadrelor didactice de către managementul IIS 

- Evaluare colegială 

- Evaluarea obiectivă și reprezentativă a cadrelor didactice de către studenți  

- Utilizarea rezultatelor evaluării 

 

 II.4.4 Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității 

- Mecanisme pentru colectarea, prelucrarea și analiza datelor și informațiilor relevante pentru 

evaluarea și asigurarea instituțională a calității 

- Relații cu alte instituții din țară și din străinătate privind schimbul de bune practici în 

domeniul asigurării calității 

 

 II.4.5 Transparența informațiilor de interes public  
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III. MANAGEMENTUL STRATEGIC ȘI CAPACITATEA DE ADAPTARE 

III.1 Managementul strategic promovat de IIS  

III.2 Fundamentarea şi realizarea programelor operaţionale şi a planului strategic 

III.3 Răspundere şi responsabilitate publică  

  

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

IV.1 CONCLUZII  

 Analiză SWOT 

IV.2 RECOMANDĂRI 

 

V. PROPUNERE CALIFICATIV  
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ANEXA 10.2 

 

Indicaţii privind situaţii posibile în care rezultatele evaluării externe determină acordarea 

calificativelor  

În urma evaluării periodice  externe a asigurării calităţii din universităţile acreditate, denumită şi 

evaluare externă instituţională, concluzia raportului constă în aprecieri şi calificative care pot conduce 

la constatarea unei stări corespunzătoare a calităţii, cu sau fără formularea unor recomandări 

ameliorative a căror realizare este de competenţa universităţii, sau la constatarea că nu sunt îndeplinite 

standardele minime de calitate. 

 

1. Calificativul Grad de încredere ridicat se acordă numai dacă se constată îndeplinirea cerinţelor 

normative obligatorii şi a standardelor de calitate aferente tuturor componentelor misiunii asumate şi 

declarate de universitate. Dacă pentru o instituţie de învăţământ superior acreditată este propus acest 

calificativ, ARACIS trimite Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării un raport care conţine sinteza 

argumentelor prin care îl justifică. Calificativul certifică îndeplinirea standardelor de calitate şi îşi 

păstrează valabilitatea pe întreaga perioadă până la viitoarea evaluare instituţională externă, dacă la 

vizita scurtă efectuată de ARACIS după intervalul de trei ani de la data evaluării externe nu se constată 

abateri de la condiţiile în care calificativul a fost acordat.  

 

2. Calificativul Încredere se acordă dacă se constată că sunt îndeplinite cerinţele normative 

obligatorii referitoare la calitatea personalului didactic şi la baza materială, inclusiv pentru programele 

de studii evaluate, standardele din domeniile de calitate A – Capacitatea instituţională, B – Eficacitatea 

educaţională, Criteriul B4 - activitatea financiară a organizaţiei şi C – Managementul calităţii însă la 

un număr limitat de standarde de calitate indicatorii de performanţă nu sunt realizaţi la nivelul minim. 

Prin propunerea acestui calificativ, comisiile de experţi evaluatori apreciază că există posibilitatea ca 

într-un interval de timp de un an activitatea educaţională să poată atinge nivelul standardelor 

educaţionale în vigoare, pe baza unui plan de măsuri la nivel instituţional.  

După un an de la finalizarea evaluării, instituţia poate depune la ARACIS un raport în care să 

dovedească îndeplinirea cerinţelor prevăzute în planul de măsuri pentru ca activitatea să poată atinge 

nivelul standardelor educaţionale în vigoare. Pe baza acestui raport, ARACIS efectuează o evaluare 

care poate conduce la obţinerea calificativului Grad de încredere ridicat, dacă se constată că 
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deficienţele au fost remediate ca urmare a aplicării planului de măsuri, sau poate menţine calificativul 

propus iniţial.  

  

3. Acordarea calificativului Grad de încredere limitat este determinată de faptul că există dovezi 

evidente sau se constată aspecte conform cărora capacitatea instituţională de management al calităţii 

programelor şi/sau standardelor de certificare într-o manieră solidă şi eficientă este limitată sau 

potenţial limitată în viitor. O astfel de concluzie  se poate baza pe deficienţe fie ale managementului 

structurilor şi procedurilor instituţionale sau în procesul de implementare la nivel de programe sau 

discipline. Încrederea poate fi limitată şi datorită amplitudinii sau tipologiei deficienţelor identificate în 

oricare domeniu sau program evaluat. De asemenea, Agenţia poate decide asupra acordării 

calificativului Grad de încredere limitat dacă există motive justificate de îndoială în a considera că 

informaţiile furnizate de instituţie şi disponibile public sunt complete, corecte şi de încredere sau atunci 

când instituţia utilizează într-o măsură redusă examinatori externi independenţi în cadrul evaluărilor 

periodice interne de discipline sau programe de studii. Astfel, calificativul Grad de încredere limitat se 

acordă şi dacă, în condiţiile respectării standardelor S.A.1.1.Misiune, obiective şi integritate academică 

şi S.A.1.2.Conducere şi administraţie, se constată că misiunea asumată de instituţie nu este realizată 

corespunzător în toate componentele sale, dacă se constată neîndeplinirea unor cerinţe normative 

obligatorii la unele programe de studii evaluate iar la un număr de standarde de calitate indicatorii de 

performanţă nu sunt realizaţi la nivelul minim, însă comisiile de experţi, Departamentul de evaluarea 

externă a calităţii şi Consiliul ARACIS apreciază că există totuşi premizele ca într-un interval de timp 

de un an activitatea educaţională să poată atinge nivelul standardelor educaţionale în vigoare, pe baza 

unui plan de măsuri. După un an de la finalizarea evaluării instituţia este obligată să depună la ARACIS 

un raport în care să dovedească îndeplinirea cerinţelor prevăzute în planul de măsuri pentru ca 

activitatea să poată atinge nivelul standardelor educaţionale în vigoare.  

Acordarea calificativului Grad de încredere limitat conduce la un set de recomandări considerate a 

fi esenţiale, eventual însoţite de recomandări cu caracter preventiv şi/sau dezirabil.   

 

4. Calificativul Lipsă de încredere se acordă dacă se constată nerespectarea standardelor de calitate 

din Domeniul A – Capacitatea instituţională, dacă se constată că nu este asigurată eficacitatea 

educaţională la majoritatea programelor de studii evaluate, că nu sunt respectate cerinţele normative 

obligatorii sau un număr semnificativ de standarde de calitate dintr-unul sau mai multe domenii de 

calitate prevăzute în Art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 
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calităţii educaţiei, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările 

ulterioare. 

Acordarea calificativului Lipsă de încredere indică faptul că există dovezi substanţiale legate de 

deficienţe serioase şi fundamentale ale capacităţii instituţionale  de a asigura şi menţine calitatea 

programelor şi a standardelor de certificare/acordare a diplomelor atât la nivel instituţional cât şi de 

programe de studii. Decizia va fi însoţită de un număr semnificativ de exemple şi recomandări 

considerate esenţiale şi, de asemenea, de un număr de recomandări considerate preventive şi care ar 

trebui să fie urmate pentru a permite acordarea, în urma unei alte evaluări, a unui calificativ 

îmbunătăţit. Neîndeplinirea cerinţelor normative obligatorii pentru unele programe de studii şi la 

nivel instituţional constituie motive serioase pentru ca Agenţia să acorde calificativul Lipsă de 

încredere. Întrucât unul dintre standardele care definesc nivelul de realizare a activităţii de educaţie în 

domeniul de calitate - Capacitate instituţională - cuprinde integritatea academică, toate instituţiile de 

învăţământ superior, de stat şi private, trebuie să aibă un cod al eticii şi integrităţii academice prin care 

apără valorile libertăţii academice, autonomiei universitare şi integrităţii etice şi să dispună de practici 

şi mecanisme clare pentru aplicarea codului, respectiv măsuri de sancţionare a celor care îl încalcă, 

indiferent de poziţia pe care o ocupă în universitatea respectivă. Totodată, conform indicatorilor de 

performanţă, instituţia de învăţământ superior, de stat sau privată, trebuie să controleze şi să poată face 

dovada aplicării acestor practici şi mecanisme şi totodată să facă publice rezultatele acestui control. 

ARACIS ia în considerare, în procesul de evaluare instituţională, pe lângă rezultatele aplicării 

procedurilor proprii de evaluare, toate informaţiile publice verificabile şi semnalele din mass-media 

care se referă la aspectele calităţii, educaţiei şi eticii. Dacă se constată, din coroborarea şi verificarea, 

după caz, a tuturor informaţiilor de care dispune agenţia că standardele referitoare la integritatea 

academică nu sunt îndeplinite, calificativul acordat este Lipsă de încredere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


