
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013                                          
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere”                                                                                    
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlu proiect: „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/61959

Comunitate universitară pentru 

managementul calităţii în învăţământul superior

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI



FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

Studiu comparativ asupra evaluării externe a UVT 

efectuate de către ARACIS şi EUA în anul 2010

Autori: Prof.dr. Donath Liliana,
Prof.dr. Laura Cismaş



FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI
• Introducere

Acreditarea este astăzi, unul dintre cele mai folosite
instrumente de asigurare a calităţii externe. Ea îmbracă
diferite forme, motiv pentru care este în prezent mai
mult un nume, decât o metodă, fapt ce face ca
discutarea practicii acreditării din punct de vedere
metodologic să fie tot mai dificilă.

Având în vedere aceste aspecte, lucrarea caută să
prezinte modul în care a avut loc procesul de evaluare
instituţională a unei universităţi de stat din România, în
decursul anului 2010.
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Evaluarea instituţională din partea ARACIS
Evaluarea ARACIS a fost efectuată în conformitate cu

prevederile Metodologiei de evaluare externă, standardele,
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă şi a
Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii
universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, în perioada 21-23
aprilie 2010

Evaluarea s-a efectuat pe baza Rapoartelor de evaluare
instituţională internă a universităţii şi a 12 programe de studii
universitare de licenţă, masterat şi doctorat întocmite de către UVT.

Scopul evaluării externe a Universităţii de Vest din Timişoara a
fost acela de a identifica şi certifica măsura în care sunt respectate
cerinţele normative obligatorii, standardele şi indicatorii de
performanţă privind calitatea procesului de predare–învăţare, inclusiv
contribuţia cercetării ştiinţifice proprii, în vederea asigurării calităţii
educaţiei.
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• Raportul ARACIS cuprinde punctele tari şi slabe
ale UVT, precum şi o serie de recomandări:

• elemente definitorii „cercetare intensivă” şi „excelenţă”;
• generalizarea bunelor practici în materie de calitate;
• baze de date actualizate şi accesibile în domeniul calităţii;
• dezvoltarea parteneriatului cu mediul economic, social, autorităţile

locale;
• dimensionarea practic-aplicativă: durata stagiilor de practică,

interactivitatea metodelor de predare;
• modernizarea şi extinderea bazei materiale în activitatea

academică;
• programe de studii în limbă de circulaţie internaţională;
• prevenirea plagiatului;
• calitatea programelor şi optimizarea formaţiilor de studiu;
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• includerea studenţilor reprezentanţi în cadrul şedinţelor Biroului de
Consilii în cazul tuturor facultăţilor,

• organizarea periodică a unor întâlniri între conducerea universităţii,
studenţi şi reprezentanţii acestora,

• acordarea la timp a burselor,
• studenţii să beneficieze de ore de consultaţii,
• implementarea info-centrului studenţesc dupa modelul FEAA la

nivelul tuturor facultăţilor din UVT,
• renovarea unor Săli de seminar, repararea căminelor, etc.

• Universitatea de Vest din Timisoara a primit din
partea ARACIS, în urma desfăşurării şedinţei
Consiliului ARACIS, calificativul: Grad de
încredere ridicat.
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Evaluare instituţională din partea E.U.A.
U.V.T. a fost supusă Programului de Evaluare Instituţională

(P.E.I.) în anul 2010, primind un raport pozitiv.
Prima vizită de evaluare s-a desfăşurat în perioada 24-26

februarie, iar cea de a doua în perioada 24-27 mai 2010.
P.E.I este un serviciu independent al Asociaţiei Universităţilor

Europene (E.U.A.), care realizează evaluări, cu scopul de a veni în
sprijinul instituţiilor membre, în procesul de perfecţionare continuă a
managementului lor strategic şi a culturii calităţii interne.

Evaluarea a căutat să ofere un răspuns la următoarele patru
întrebări-cheie, care se bazează pe o abordare de tipul
„concordanţei cu scopul”:

• Ce încearcă instituţia să facă?
• Cum procedează instituţia pentru atingerea obiectivelor?
• Cum ştie instituţia că abordarea este corectă?
• Cum evoluează instituţia în scopul îmbunătăţirii activităţii?
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Raportul final EUA de evaluare a UVT

- prezintă concluzii şi face o serie de recomandări pentru dezvoltarea viitoare şi
perfecţionarea U.V.T.

Punctele tari:
• U.V.T. dezvoltă deja un sistem de asigurare a calităţii. Se remarca crearea

Departamentului de Management al Calităţi, iar prin realizarea unei evaluări instituţionale
de către P.E.I. şi ARACIS. , U.V.T. a dovedit că se adaptează la noile provocări în
procesul didactic şi de cercetare.

• Instituţia a adoptat sistemul de învăţământ cu trei cicluri, a introdus ECTS, a încheiat
acorduri internaţionale pentru a promova mobilitatea şi se străduieşte să ţină legătura cu
angajatorii.

• U.V.T. are un start bun pentru a face faţă viitoarelor provocări demografice prin
intermediul Departamentului de Educaţie Continuă şi Învăţământ Deschis la Distanţă. În
plus, unele facultăţi au încheiat deja parteneriate şi participă la proiecte şi reţele
internaţionale de cercetare.

• Studenţii de la U.V.T., precum şi absolvenţii (Alumni) sunt mândri de această Universitate,
îi apreciază calitatea şi sunt dispuşi să contribuie la dezvoltarea ei. Studenţii sunt
reprezentaţi în toate organismele de conducere, la diferitele niveluri ale U.V.T., conform
prevederilor legislaţiei naţionale.

• Este lăudabilă iniţiativa conducerii Universităţii de creare a unui Centru al Absolvenţilor
(Alumni) şi de dezvoltare a unor relaţii mai strânse cu foştii studenţi şi potenţialii
angajatori.”
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Punctele slabe:

• Neconcordanţa între autonomia universitară de atragere a finanţării şi autonomia de
a cheltui banii într-un mod care serveşte cel mai bine Universitatea arată necesitatea
de a micşora controlul guvernamental.

• În Strategia U.V.T. şi în planul managerial al Rectorului lipseşte un plan financiar
detaliat care trebuie să fie parte integrantă a Planului strategic de dezvoltare (Există
o listă lungă de obiective care pot fi dificil de atins. Echipa este întru totul de acord cu
concluziile RA: cu resursele existente nu se poate implementa nici măcar o parte din
obiective).

• Studenţii, deşi îşi reprezintă drepturile în mod oficial în organele de conducere ale
U.V.T., nu-şi comunică întotdeauna preocupările şi problemele în rândul comunităţii
largi a studenţilor. Există o lipsă de informaţii despre posibilităţile de mobilitate,
despre posibile surse de finanţare şi despre reprezentarea lor şi rezultatele evaluării
cursurilor.

• Facultăţile au o mai slaba cooperare între ele, cu posibilităţi reduse de participare a
studenţilor la cursuri opţionale gratuite.

• Un număr mare de personal are dificultăţi în acceptarea şi implementarea procesului
Bologna, fiind necesară asistenţă suplimentară.

• Normele didactice sunt prea mari.
• Mobilitatea generală a studenţilor şi a personalului rămâne destul de scăzută, în

ciuda reformelor deja întreprinse la Universitate. cu scopul de facilitare a mobilităţii.”
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În finalul raportului sunt prezentate recomandările echipei de

evaluatori, nu puţine la număr, dar extrem de obiective.
• Necesitatea ca UVT să-şi reformuleze misiunea, cu statuarea separată a

viziunii Universităţii, care va reflecta deopotrivă politica sa privind adoptarea
procesului Bologna şi să pregătească textele privind misiunea facultăţilor şi
departamentelor. Acestea vor reflecta caracterul specific al subunităţii
respective, în concordanţă cu misiunea generală a Universităţii, ţinând cont
de noua situaţie internaţională a României ca nou membru al Uniunii
Europene.

• Inceperea unei dezbateri la nivelul întregii Universităţii şi ajungerea la un
consens privind câteva priorităţi de bază, atent alese şi câteva obiective
realizabile. Este necesar să se aprobe un plan financiar detaliat şi realist, cu
sume concrete alocate fiecărui proiect. În mod similar, facultăţile ar trebui
să-şi elaboreze propriile planuri strategice individuale, corelate cu cel al
Universităţii.

• Universitatea să încurajeze o participare puternică a studenţilor în procesele
de luare a deciziilor Universităţii, la toate nivelurile, dacă este posibil, cu
drept de vot. În acest scop, la U.V.T. ar trebui creată tradiţia implicării
studenţilor. Rolul studenţilor în guvernanţa Universităţii este, în opinia
Echipei, în concordanţă cu obiectivele procesului Bologna: studenţii şi
personalul trebuie să acţioneze ca parteneri cu drepturi depline în procesul
de guvernare a învăţământului superior.
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• Este necesară extinderea schimburilor internaţionale prin eliminarea

barierelor din calea mobilităţii, cum ar fi flexibilitatea scăzută a
programului sau lipsa de informare a studenţilor potenţial mobili, din
partea Universităţii. Universitatea ar trebui să asigure
transferabilitatea ECTS din străinătate, astfel ca studenţii să nu mai
susţină examene suplimentare la întoarcere.

• Universitatea să-şi definească drept prioritate foarte importantă
consolidarea schimburilor de studenţi prin intermediul unor
programe internaţionale cum este ERASMUS şi să le ofere
studenţilor de la toate facultăţile U.V.T. informaţiile necesare, prin
intermediul Departamentului de Relaţii Internaţionale.

• Universitatea să întreprindă o verificare atentă a normelor
personalului didactic şi, la unele specializări, să reducă numărul de
ore la clasă la o valoare acceptabilă

• U.V.T. să pună un accent mai mare pe învăţare. Prin urmare, U.V.T.
ar trebui să analizeze foarte atent rezultatele învăţării. Acest lucru va
permite, de asemenea, reducerea numărului de ore la clasă, care
pot fi, dar nu sunt întotdeauna, cea mai bună metodă pentru
student.
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• Se impune permeabilizarea graniţelor facultăţilor, astfel încât să fie posibile mai

multe schimburi şi colaborări interdisciplinare, care vor extinde ofertele de
programe şi vor mări gradul de atractivitate a programelor. U.V.T. să dezvolte
iniţiativele de cooperare între facultăţi, cum ar fi programele comune de studii sau
de cercetare

• Universitatea să monitorizeze şi să analizeze tendinţele de pe piaţa muncii, în
special atunci când este vorba de cererea prezentă şi viitoare pentru absolvenţii
săi

• Prezenţa reprezentanţilor mediului de afaceri ar trebui să se simtă mai mult la
nivelul alcătuirii curriculei, la diversele facultăţi, şi la nivelul guvernării instituţiei, iar
Universitatea ar trebui să-şi întărească legăturile cu comunitatea locală şi cu
mediul de afaceri regional.

• Strategia de cercetare a U.V.T. ar trebui să încurajeze, colaborarea între diferitele
departamente, în încercarea de a genera o masă critică în cercetare, şi, dacă este
posibil, recrutarea orientată a unui nou personal de cercetare, pentru domeniile
considerate prioritare; crearea unui capital iniţial pentru cercetare şi recomandă
U.V.T. să-şi elaboreze propriul plan de sprijinire a cercetării, în special pentru
cercetătorii tineri; de asemenea, ar trebui înfiinţat un sistem intern de granturi de
cercetare şi să se faciliteze mai mult participarea la conferinţe.

• Conducerea U.V.T. să adopte „Standardele şi Liniile Directoare pentru Asigurarea
Calităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior” şi să facă tot posibilul
pentru a realiza echilibrul cuvenit între asigurarea calităţii externe şi interne,
ş.a.m.d
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VĂ MULŢUMIM!!!
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