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ACREDITAREA – procesul prin care organismele publice sau private 
evaluează calitatea unei instituţii de învăţământ superior ca întreg sau 
a unui program specific de studiu al acesteia cu scopul recunoașterii 
formale a satisfacerii unor standarde minime predefinite (Vlăsceanu, Grunberg și Pârlea, 2007)

ACREDITAREA INTERNAŢIONALĂ –
realizată prin participarea unui organism guvernamental sau profesional cu 
recunoaştere internaţională
proces voluntar care nu se substituie (de regulă) schemelor naţionale 
obiective principale: (1) furnizarea unei recunoașteri a dimensiunii 
INTERNAŢIONALE a instituţiei / programului acreditat și a capacităţii de afirmare 
pe piaţa academică globală / (2) benchmark - facilitarea comparabilităţii diferitelor 
instituţii din domenii specifice de studiu

Acreditarea internaţională a 
instituţiilor de învăţământ superior

Acreditarea de către organisme internaţionale (EFMD, CEEMAN, AMBA) 
a programelor în domeniile business, management și finanţe-contabilitate –
Lect. univ. SILVIU URSU (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași



FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

EQUIS (European Quality Improvement System) constituie 
sistemul european de referinţă în acreditarea internaţională a 
instituţiilor de învăţământ superior din domeniile managementului 
și administrării afacerilor
Elaborat în 1997 de către EFMD (European Foundation for 
Management Development)
Adresat instituţiilor (școlilor de administrarea afacerilor sau 
facultăţilor de economie pentru toate programele de licenţă, 
masterat, doctorat, MBA, EMBA), și nu unui program specific

Martie 2011: 128 instituţii acreditate din 36 de ţări

EFMD – Acreditarea EQUIS
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EFMD – Acreditarea EQUIS

Conexiuni cu mediul corporativ

Studenţi

Programe de studiu

Corp profesoral

Dezvoltare 
personală

Context,

guvernanţă 

&

strategie

Programe Executive MBA

Resurse și administraţie

Contribuţia adusă comunităţii

Cercetare & Dezvoltare

Internaţionalizare

Criterii de acreditare

Sursa: EFMD – Manualul procesului EQUIS, 
http://www.efmd.org/images/stories/efmd/EQUIS/equis%20process%20manual%20-%20jan%202011.pdf
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EFMD – Acreditarea EQUIS

Etapele procesului de acreditare

Sursa: EFMD – Manualul procesului EQUIS, 
http://www.efmd.org/images/stories/efmd/EQUIS/equis%20process%20manual%20-%20jan%202011.pdf
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IQA (International Quality Accreditation) constituie un sistem de 
asigurare a calităţii conceput iniţial pentru a răspunde nevoilor 
instituţiilor de învăţământ superior din domeniul managementului 
care își desfășoară activitatea în economiile în tranziţie din ECE
Elaborat în 1998 de către CEEMAN (Central and East European 
Management Development Association)
Acreditare în baza unor principii similare celor ale EFMD
Adresat instituţiilor care oferă cel puţin un program în domeniul 
managementului, certificat la nivel naţional.

Martie 2011: 15 instituţii acreditate din 11 ţări

CEEMAN – Acreditarea IQA
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CEEMAN – Acreditarea IQA

Etapele procesului de acreditare

Sursa: CEEMAN – Guidelines for CEEMAN IQA. Policy and Procedures (7 martie 2011), 
http://www.ceeman.org/data/files/pages/CEEMAN_IQA_Guidelines_7Mar2011.pdf
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Acreditarea AMBA (Association of MBAs) reprezintă un standard 
recunoscut internaţional pentru toate programele de MBA 
(Master of Business Administration), DBA (Doctorate in Business 
Administration) și MBM (Master in Business & Management)
Asociaţia MBA a fost înfiinţată în 1967, iar serviciul de acreditare 
a programelor MBA este oferit începând din 1980 
Criteriile de acreditare au fost revizuite în martie 2011
Procesul de acreditare vizează programe specifice (master, 
doctorat) în domeniul administrării afacerilor și nu instituţii.

Martie 2011: programe de la 168 școli de afaceri din 72 ţări

Acreditarea AMBA
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Acreditarea AMBA

Etapele procesului de acreditare

Faza iniţială – ELIGIBILITATE INTERNĂ

Faza pre-evaluare – ELIGIBILITATE IAAB

Faza evaluării efective

Faza post-evaluare
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Modalitate (eficientă?) de control a calităţii în educaţie 
necesară pentru o economie în tranziţie
Orientare preponderentă spre sprijinirea instituţiilor în 
îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional

Acreditarea internaţională vs. naţională
în România și ţările ECE
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?!+

“Vehicul al schimbării / Ţap ispășitor” – ocazie unică pentru schimbări 
profunde (și pentru acceptarea lor mai facilă) în plan instituţional
Reper local & Recunoaștere externă
Instrument eficient de marketing în regiunea ECE (substitut pentru topurile 
Financial Times, Business Week, Economist)
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Acreditarea internaţională

- un viitor previzibil în România și ECE?
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Master of Science
FINANCE AND RISK MANAGEMENT

?
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Vă mulţumesc!

Lect. univ. Silviu Ursu
Universitatea “Al. I. Cuza” Iași

silviu.ursu@uaic.ro
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