
                 Investeşte în 
OAMENI 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării   societăţii bazate pe 
cunoaştere 
Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior 
Titlul proiectului: „Asigurarea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi orientarea 
spre piaţa muncii” 
Contract POSDRU/18/1.2/G/5593               

   

 

 
 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI 
SOCIALE 

AMPOSDRU 

FONDUL SOCIAL 
EUROPEAN 
POS DRU 
2007-2013 

INSTRUMENTE 
STRUCTURALE 

2007 - 2013  

MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

OI POS DRU 
 

UNIVERSITATEA  
BABEŞ-BOLYAI 
CLUJ-NAPOCA 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 
 

Universitatea Babeş-Bolyai e interesată să implice studenții în activitățile de asigurare a 

calității. Training-ul „Construieşte calitatea academică” organizat la Beliş, județul Cluj a urmărit 

pregătirea în domeniul asigurării calităţii a peste 80 de studenţi, selectaţi din toate facultăţile. 

Trainingurile fac parte din cadrul unui proiect mai amplu, „Asigurarea calităţii programelor de 

studii universitare prin formarea resursei umane şi orientarea spre piaţa muncii”, derulat pe o 

perioadă de 2 ani prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 

– 2013. 

Scopul trainingului a fost de a stimula implicarea studenților în activitățile specifice de 

asigurare a calității, de a-i conștientiza cu privire la rolul pe care îl au în evaluarea cursurilor de 

către studenți și importanța feedbackului lor pentru îmbunătățirea calității predării. În următoarea 

perioadă, studenţii vor participa la elaborarea de proceduri specifice procesului de asigurare a 

calităţii, campanii de premiere a celor mai apreciate cadre didactice de către studenți, monitorizarea 

informațiilor postate pe paginile web ale facultăţilor şi susţinerea campaniilor de informare privind 

sistemul de evaluare online a cursurilor şi seminariilor.  

Adela Rusu, studentă masterandă la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 

care a participat la acest training ne-a declarat: Calitatea în învățământul superior trebuie asigurata 

de la bază, adică începând cu noi, studenții. Trainingul mi-a oferit prilejul să conștientizez că și eu, 

ca simplu student al unei universități pot să aduc o contribuție la îmbunătățirea serviciilor pe care 

universitatea ca instituție la prestează pentru mine. Cred că tinerii nu sunt pe deplin conștienți de 

puterea pe care o au părerile și nevoile lor. Am înțeles acum că fiecare student poate să aducă o 

schimbare pozitiva în cadrul facultății sale, că opinia și implicarea noastră contează.  

Simona Boca, studentă la Facultatea de Biologie și Geologie consideră că „Trainingul pe 

asigurarea calității a fost unul de mare impact asupra participanților. Trainerii calificați în a ne 

împărtăși cele mai noi și captivante tehnologii de control și dezvoltare a calității învățământului 

superior au fost bine percepuți și înțeleși de către toți cei prezenți. Informațiile dobândite în cursul 
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celor 3 zile de muncă mi-au stârnit interesul în a mă implica în activități viitoare ce privesc 

asigurarea unui învățământ de calitate în centrul nostru universitar si m-au făcut să am o nouă 

perspectivă asupra ceea ce înseamnă educație”. 

În continuare, proiectul include organizarea unei curs de auditori calitate pentru un număr de 

52 de cadre didactice din universitatea Babeș-Bolyai, membri ai comisiilor de evaluare și asigurare a 

calităţii. Realizarea obiectivelor de formare și perfecționare a studenţilor şi cadrelor didactice va 

asigura creşterea expertizei membrilor grupului ţintă în domeniul asigurării calităţii şi crearea 

contextului pentru implementarea unui management eficient al calităţii academice în interiorul 

Universităţii Babeş-Bolyai  

Pagina web a proiectului : http://qa.ubbcluj.ro/posdrucalitate 
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