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METODOLOGIA                                
ACREDITĂRII (EVALUĂRII) INTERNE A 

PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE 
 LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

 
 

I. Preambul/Context/Importanţa problemei:  
 
Înnoirea şi diversificarea programelor de studii din structura  Universităţii Babeş-

Bolyai a fost şi este o prioritate permanentă, pentru a oferi viitorilor studenţi o paletă cât mai 
cuprinzătoare a diferitelor domenii fundamentale de ştiinţă, artă şi cultură pentru următoarele 
domenii de studii universitare de licenţă: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste, 
teologie,  ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, arte, ştiinţe inginereşti. 

Obţinerea autorizării de funcţionare provizorie/acreditarea specializărilor din 
învăţămîntul superior presupune parcurgerea unei metodologii de asigurare internă a calităţii 
educaţiei  (acreditare internă), cât şi o evaluare externă.  

Evaluarea externă în perioada 1993-2006 pe baza Legii nr.88/1993 a fost asigurată 
de Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (CNEEA), iar din 2006 prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii, de Agenţia Română de 
Asigurare a  Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). 

Autorizarea funcţionării provizorii a programelor de studii/specializării este prima 
etapă a procedurii de acreditare şi reprezintă rezultatul evaluării externe de către ARACIS pe 
baza raportului de autoevaluare propus de Universitate. 

Autorizaţia de funcţionare provizorie este actul care conferă instituţiei de 
învăţământ superior dreptul de a desfăşura procesul de învăţământ şi de a organiza, 
după caz, admiterea într-un program de studii.  

Autorizaţia de funcţionare provizorie a unei specializări se acordă, pe baza avizului 
favorabil al ARACIS şi al MECI, prin Hotărâre a Guvernului, iniţiatorul fiind MECI, în termen 
de 90 de zile de la transmiterea acestuia. 

Acreditarea este aceea modalitate de asigurare a calităţii prin care se certifică 
respectarea standardelor. Acreditarea se propune şi se acordă, pe baza rezultatelor 
procesului de evaluare externă efectuată de către ARACIS, pe specializările cu autorizaţia de 
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funcţionare provizorie şi care îndeplinesc cerinţele minime ale  standardelor şi indicatorilor de 
performanţă privind calitatea educaţiei.  

Acreditarea unei specializări se face prin Hotărâre de Guvern, iniţiată de MECI, pe 
baza avizului ARACIS, în termen de 90 de zile calendaristice de la transmiterea acestuia. 

Instituţiile de învăţământ superior acreditate sunt integrate în sistemul de 
învăţământ naţional şi au dreptul de a elibera diplome, certificate şi alte acte de studii, 
recunoscute de MECI, şi de a organiza examenele prin care se finalizează programul 
de studii universitare de licenţă, masterat şi/sau doctorat. 
   

II. Obiective: 
 
Prin elaborarea şi implementarea metodologiei de acreditare/evaluare internă a 

programelor de studii se urmăreşte îmbunătăţirea transparenţei informaţiilor cu privire la 
sistematizarea, stucturarea şi uşurarea parcurgerii fiecărei etape necesare pentru:  

- obţinerea autorizării de funcţionare provizorie la specializările noi în structura 
Universităţii; 

- obţinerea acreditării specializărilor cu  autorizaţia de funcţionare provizorie; 
- evaluarea periodică din 5 în 5 ani la specializările acreditate. 
- înfiinţarea programelor de masterat; 
- înfiinţarea programelor de studii postuniversitare. 
 
Autoevaluarea, îmbunătăţirea continuă a Curriculei programelor de 

studii/specializărilor necesare pentru asigurarea bazei legale de funcţionare a procesului de 
învăţământ, este reglementat prin „Acreditare internă în Universitatea Babeş-Bolyai” nr. 
23.007 din 5 ianuarie 2008, prin care autoritatea competentă pentru acreditare internă este 
Consiliul pentru Curriculum.  

Se supune acreditării interne orice program care se finalizează cu un certificat sau 
diplomă care acordă credite (ciclul I-programe universitare de licenţă/specializări, ciclul II - 
programe de masterat, studii postuniversitare, formele de învâţământ zi, la distanţă sau 
frecvenţă redusă). Consiliul pentru Curriculum s-a înfiinţat prin Hotărârea  nr. 719/31.01.2006 
a Senatului Universităţii Babeş-Bolyai.  
 Atunci când o specializare nouă, propusă de o facultate, interferează cu specializările 
din altă facultate, în dosarul de autorizare a specializării se include şi avizul acelei facultăţi. 
 Specializările noi pot fi propuse de şefii de catedră, liderii liniilor de studiu din facultăţi, 
Consiliul Profesoral, decani, Consiliul pentru Curriculum. 
 Dosarele specializărilor se înaintează Consiliului pentru Curriculum cu avizul 
Consiliului Profesoral al facultăţii.  

 
 
III. Descriere/Desfăşurare 

 
Partea I - Obţinerea autorizării funcţionării provizorie la specializările noi în structura 

Universităţii, existente în Nomenclatorul de domenii; 
 

1. Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai, Consiliul pentru Reformă, Comisia Structurării 
Instituţionale, pe baza necesităţii înnoirii şi diversificării specializărilor, în urma 
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consultării cu decanii, şefii de catedră din facultăţi, propune  o listă de noi specializări, 
care se publică în Buletinul Informativ al UBB. 

2. Consiliul pentru Curriculum analizează şi propune spre aprobare în Senat, lista de noi  
specializări cu aviz favorabil. Se publică în Buletinul Informativ al UBB. 

3. După aprobare în Şedinţa Senatului, a listei cu noile specializări pentru anul 
universitar următor, se pot elabora dosarele de autorizare pentru specializările 
aprobate. 

4. Prorectoratul cu acreditările, precizează şi comunică facultăţilor condiţiile de elaborare 
şi termenul de depunere a rapoartelor de autoevaluare în vederea obţinerii autorizării 
de funcţionare provizorie.  

5. Rapoartele de autoevaluare (dosare de autorizare) se elaborează conform modelului 
elaborat şi adoptat de CPC şi Centrul pentru Managamentului Calităţii al UBB, 
transmis facultăţilor, publicat în broşura Reforma de Curriculum 2005-2008 (Presa 
Universitară Clujeană, 2009, pag. 79-98), a metodologiei acreditării interne cât şi a 
Metodologiei de evaluare externă ARACIS. 

6. Responsabilul de program, împreună cu echipa de lucru al facultăţii, întocmeşte 
dosarul de autorizare. 

7. Consiliul Profesoral avizează dosarul înaintat. 
8. Responsabilul de program depune dosarul de autorizare în formă tipărită (aproximativ 

50 de pagini) şi în format electronic (CD) la Secretarul Consiliului pentru Curriculum. 
9. Secretarul Consiliului pentru Curriculum înregistrează la Registratura Rectoratului, 

verifică formal dacă conţine toate documentele necesare conform modelului (partea I-
prezentarea generală a Universităţii Babeş-Bolyai,  partea II - prezentarea specializării 
şi anexe obligatorii tipărite: plan de învăţământ, lista cadrelor didactice de predare şi 
statul de funcţiuni) şi repartizează la membrii Consiliului pentru Curriculum pentru 
evaluare. 

10. Membrii Consiliul pentru Curriculum evaluează conţinutul dosarului, să corespundă 
criteriilor de calitate prevăzute de metodologia şi ghidul ARACIS pentru obţinerea 
autorizării funcţionării provizorii (HG. 1.418/2006-Hotărâre pentru aprobarea 
Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei 
indicatorilor de performanţă ARACIS), cât şi a criteriilor de calitate internă ale 
Universităţii Babeş-Bolyai. 

11. Evaluatorul întocmeşte raportul de evaluare cu observaţiile concrete asupra dosarului 
repartizat.  

12. În cadrul Şedinţei CPC fiecare evaluator prezintă dosarul verificat, se discută asupra 
problemelor apărute, se pune la dezbatere şi se votează asupra avizării 
favorabile/neavizării specializării. 

13.  În cazul în care calitatea dosarului nu corespunde cerinţelor, secretarul CPC 
transmite dosarul înapoi la facultate, la responsabilul de specializare, împreună cu un 
Extras de proces verbal al CPC şi raportul evaluatorului, spre corectare.  

14. În urma corectării conţinutului dosarului, se depune din nou la Secretarul CPC, care 
transmite la reevaluare la membrul evaluator iniţial. Se introduce din nou în Şedinţa 
CPC spre avizare. 
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15. Secretarul CPC întocmeşte Extrasul de proces verbal cu toate programele avizate în 
CPC, semnat de  preşedintele CPC, se transmite spre publicare în Buletinul Informativ 
al UBB, se introduce spre aprobare în Şedinţa Senatului. 

16. Senatul aprobă depunerea dosarului de autorizare pentru specializările avizate 
favorabil de către CPC. Se solicită Extras de Proces verbal al Şedinţei Senatului 
pentru specializările aprobate. 

17. Secretarul CPC predă dosarele evaluate şi aprobate, împreună cu raportul cu aviz 
favorabil CPC, aprobare Senat la responsabilul de specializare pentru a întocmi în 
formă finală.  

18. Se solicită un dosar tipărit şi legat, anexat de 3 CD-uri pentru depunere la ARACIS şi 
un exemplar tipărit, anexat de 1 CD pentru Rectorat. Fiecare pagină al dosarului se 
semnează de Decan şi se ştampilează cu ştampila facultăţii. Pe ultima pagină se 
specifică numărul de pagini din dosar. 

19. Se solicită acceptul facultăţii cu virarea în contul ARACIS a  taxei privind autorizarea 
de funcţionare provizorie, conform tarifelor în vigoare. 

20. Se intocmeşte o solicitare către Direcţia Financiară pentru virarea în contul ARACIS a 
sumei, anexat de acceptul de plată al facultăţii. 

21. După obţinerea ordinului de plată şi primirea dosarului în formă finală se întocmeşte 
adresă de solicitare către Consiliul ARACIS. 

22. Prorectoratul responsabil cu acreditările depune dosarele şi adresa de solicitare la 
ARACIS. Predarea se face cu proces verbal de predare – primire. 

23. Se întocmeşte Contractul de prestări servicii între ARACIS şi UBB privind 
specializarea depusă.  Se completează de ambele părţi în două exemplare. 

24. Consiliul ARACIS prin adresă de înaintare anunţă Rectoratul cu data sosirii vizitei 
Comisiei de evaluare din partea ARACIS.  

25. Secretarul responsabil cu acreditările, transmite şi comunică facultăţii (decan, 
responsabil de specializare) data vizitei Comisiei Aracis, membrii Comisiei ARACIS, 
asigură consultanţă privind completarea Fiselor de vizită, a anexelor - detalii privind 
etapele vizitei).  

26. Se asigură în permanenţă Prorector în timpul vizitei, pentru a semna documentele 
elaborate de Comisie. 

27. Comisia de specialitate ARACIS în urma vizitei, elaborează un raport asupra 
specializării propuse spre autorizare, prezintă în Şedinţa Consiliului ARACIS unde se 
votează autorizarea sau neatorizarea specializării. 

28. În urma deciziei Consiliului ARACIS se transmite raportul de evaluare cu autorizarea 
sau neautorizarea specializării la Universitate şi la MECI în vederea publicării în HG. 

29. Secretarul responsabil cu acreditările, înregistrează şi arhivează Rapoartele ARACIS 
cu rezultatele evaluării. O copie se transmite facultăţii organizatoare. 

30. Obţinerea autorizării de funcţionare provizorie a specializării nou propuse, este validat 
de MECI prin publicarea în Hotărârea Guvernului nr. ...., pentru aprobarea 
Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi 
a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau 
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autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, în structura 
Universităţii Babeş-Bolyai, încadrat la Facultatea organizatoare. 

31. Facultatea are dreptul de a organiza admitere la specializarea cu autorizaţia de 
funcţionare provizorie obţinută începând din anul universitar următor. 
 
 
Partea II - Obţinerea acreditării specializărilor/evaluarea periodică din 5 în 5 ani 

 
Termenul de depunere a cererii în vederea acreditării nu poate depăşi 2 ani de la 

data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare 
provizorie. (Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005, cap. V, art. 31) 

 
32. Procedura de acreditare (evaluare) internă pentru acreditare şi evaluarea periodică 

din 5 în 5 ani presupune aceaşi etape de parcurs (pct. 4 - 30 din partea I), dar trebuie 
să corespundă criteriilor de calitate prevăzute de metodologia şi ghidul ARACIS pentru 
obţinerea acreditării (HG. 1.418/2006-Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de 
evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de 
performanţă ARACIS), cât şi a criteriilor de calitate internă ale Universităţii Babeş-
Bolyai. 

 
Filialele instituţiilor de învăţământ superior, ale facultăţilor, specializărilor, indiferent de 

forma de învăţământ pe care o practică (zi, frecvenţă redusă, la distanţă) sau de localizarea 
geografică trebuie să respecte aceleaşi standarde de calitate. Acestea sunt considerate 
unităţi distincte şi se supun separat procedurii de evaluare academică şi acreditare. 

Pentru programele de învăţământ la distanţă procedura de autorizare/acreditare, este 
reglementat prin metodologie specifică învăţământului la distanţă ARACIS şi supus acreditării 
interne al Universităţii Babeş-Bolyai (pct. 4-30 din partea I). 

 
Partea III- acreditare internă a programelor de masterat şi programelor de studii 
universitare. 
 
Conform Legii nr. 2 din 9 ianuarie 2008, privind modificarea Legii învăţământului 

nr.84/1995, republicată în articol unic : ”Universităţile acreditate, supuse periodic evaluării 
instituţionale, pot decide, prin hotărâre a Senatului, înfiinţarea, conţinutul şi oportunitatea 
programelor de masterat, de doctorat şi de studii postuniversitare, cuprinse în domeniile 
ştiinţifice ale universităţii” – programele de masterat şi de studii postuniversitare sunt supuse 
numai acreditării interne descrise prin următoarele etape: 

1. Cadrele didactice la nivel de facultate fac propuneri privind înfiinţarea unui program 
nou de masterat/studii postuniversitar. 

2. Consiliul Profesoral al facultăţii aprobă noile propuneri, numeşte responsabilul de 
program. 

3. Responsabilul de program întocmeşte dosarul programului de masterat/studii 
postuniversitar. 

4. Decanul avizează dosarul elaborat. 
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5. Responsabilul de program depune dosarul de acreditare în formă tipărită şi în format 
electronic (CD) la Secretarul Consiliului pentru Curriculum. 

6. Secretarul Consiliului pentru Curriculum înregistrează la Registratura Rectoratului, 
verifică formal dacă conţine toate documentele necesare conform modelului transmis 
facultăţilor (prezentarea specializării şi anexe obligatorii tipărite: plan de învăţământ, 
lista cadrelor didactice de predare şi statul de funcţiuni) şi repartizează la membrii 
Consiliului pentru Curriculum pentru evaluare. 

7. Membrii Consiliul pentru Curriculum evaluează conţinutul dosarului, să fie conform 
criteriilor de calitate internă ale Universităţii Babeş-Bolyai . 

8. Evaluatorul întocmeşte raportul de evaluare cu observaţiile concrete asupra dosarului 
repartizat.  

9. În cadrul Şedinţei CPC fiecare evaluator prezintă dosarul verificat, se discută asupra 
problemelor apărute, se pune la dezbatere şi se votează asupra avizării 
favorabile/neavizării programului propus. 

10.  În cazul în care calitatea dosarului nu corespunde cerinţelor, secretarul CPC 
transmite dosarul înapoi la facultate, la responsabilul de program, împreună cu un 
Extras de proces verbal al CPC şi raportul evaluatorului, spre corectare.  

11. În urma corectării conţinutului dosarului, se depune din nou la Secretarul CPC, care 
transmite la reevaluare la membrul evaluator iniţial. Se introduce din nou în Şedinţa 
CPC spre avizare. 

12. Secretarul CPC întocmeşte Extrasul de proces verbal cu toate programele avizate în 
CPC, semnat de  preşedintele CPC, se transmite spre publicare în Buletinul Informativ 
al UBB, se introduce spre aprobare în Şedinţa Senatului. 

13. Senatul aprobă înfiinţarea programelor de masterat/studii postuniversitare.  
 
 
Metodologia de acreditare internă se adresează cadrelor didactice, responsabili de 

specializări, şefi de catedre, decani, studenţi, secretariate, etc. întregului personal implicat în 
buna desfăşurare a procesului de învăţământ al Universităţii Babeş-Bolyai. 

 
Implementarea metodologiei de acreditare internă pe universitate este 

responsabilitatea Prorectoratului cu Acreditările, care coordonează activităţile facultăţilor în 
vederea acreditării interne şi externe a specializărilor nivel licenţă, acreditare internă 
programe de masterat şi postuniversitar, în bazele legale şi regulamentele în vigoare. 
 

Ca indicatori de performanţă:  
- privind evaluare internă, poate fi considerat calitatea dosarelor depuse spre 

evaluare la CPC, numărul dosarelor trimise spre corectare, gravitatea greşelilor 
apărute şi  numărul dosarelor respinse. 

- privind evaluare externă, este raportul dintre numărul dosarelor depuse la ARACIS 
şi rezultatele evaluărilor: de obţinere a autorizaţiei de funcţionare provizorie, de 
obţinere a acreditării sau menţinerea acreditării obţinute. 

 
 
 


