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Aceste linii directoare au fost adaptate din liniile directoare ale Programului de Evaluare 

Instituţională EUA (IEP) pentru instituţii, pentru scopurile acestui proiect special şi nu vor fi 

folosite în alte contexte. 

Toate drepturile sunt rezervate. Această informaţie poate fi utilizată şi copiată liber, pentru 

scopuri non-comerciale, cu condiţia ca sursa să fie precizată (Drepturi de autor © 2011 de către 

Consorţiul proiectului) 
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I. CONTEXTUL: REFORMA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN ROMÂNIA 

 

1. Context şi Istoric 

 

Evaluările care urmează să fie realizate prin evaluarea instituţională de către EQAR – Programul 

de Evaluare Instituțională listat al EUA (IEP)1, se desfăşoară în contextul reformelor majore din 

sistemul de învăţământ superior românesc şi, în mod specific, în conformitate cu prevederile 

Legii Educației din 2011, care a intrat în vigoare în ianuarie 2011 şi a diferitelor acte normative 

descrise mai jos. 

 

O arie a reformelor a fost clasificarea programelor de studii şi faptul că toate universităţile din 

România (publice şi private) au fost clasificate în trei categorii majore descrise ca: 

• universități de cercetare avansată şi educaţie 

• universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică (incluzând sub-categoria universități de 

educaţie şi creaţie artistică) 

• universităţi centrate pe educaţie. 

 

Acest proces a fost realizat folosind datele cu privire la rezultate, furnizate de către universităţi, 

referitoare la: 

• predare şi învăţare 

• cercetare 

• creativitate artistică* (numai în cazul universităţilor artistice/creative) 

• relaţia instituţională cu mediul extern şi 

• capacitatea instituţională. 

 

Legea prevede ca exercițiul de clasificare a universităților să fie urmat de evaluarea 

instituţională a tuturor universităţilor, care să fie realizată de către o agenţie internaţională. 

Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), prin intermediul Programului său de Evaluare 

Instituţională (IEP), care este una din Agențiile pentru Calitate Înregistrate European (EQAR), a 

fost selectată de către autorităţile române pentru a îndeplini această sarcină. 

                                                           
1
 Programul de Evaluare Instituţională al EUA (IEP) este un serviciu independent al EUA, gestionat de propriul 

Comitet Director pentru a se asigura independenţa evaluărilor (mai multe informaţii disponibile la: 
http://www.eua.be/iep/). Managementul activităţilor sale de zilnice este în responsabilitatea secretariatului IEP, 
care este parte integrantă a Secretariatului EUA (a se vedea organigrama organizaţiei: 
http://www.eua.be/about/who-we-are/secretariat.aspx). În contextul acestui proiect, Secretariatul IEP va fi 
responsabil pentru cea mai mare parte a activităţilor desfăşurate de către EUA, ca și partener de proiect. 



Traducere realizată de USAMV Cluj-Napoca, Departament CERCETARE 

Document pentru uz intern 

Pagina: 5 din 41 

Astfel, evaluările instituţionale, care au loc în contextul reformei de ansamblu și a obiectivelor 

sale, vor lua în considerare datele cantitative culese şi prezentate de către fiecare universitate, 

precum şi de poziţionarea sa specifică în recentul exercițiu de clasificare. În timpul evaluărilor, 

fiecare universitate este evaluată de către echipele IEP care vor folosi Ghidurile IEP pentru a 

identifica bunele practici şi a formula recomandări, pentru fiecare dintre universități, pentru 

îmbunătăţirea în continuare a calităţii furnizării. 

 

Astfel, în acest context general de reformă a învăţământului superior din România şi în special a 

clasificării recente a universităţilor în cele trei categorii distincte, evaluările instituţionale ale 

universităţilor din România vor viza, în primul rând: 

a) evaluarea măsurii în care fiecare universitate îşi îndeplineşte misiunea instituţională 

declarată 

b) evaluarea măsurii în care misiunea instituțională declarată a fiecărei universități, 

corespunde cu rezultatele exerciţiului de clasificare şi cu realitatea instituţională actuală 

c) sprijinirea universităţilor în îmbunătăţirea în continuare a calităţii furnizării și a apacității 

de management strategic, prin intermediul unor recomandări specifice 

d) sprijinirea universităţilor în întărirea propriilor mecanisme instituţionale de asigurare a 

calităţii 

e) furnizarea de inputuri de politică, prin intermediul rapoartelor de cluster şi a unui raport 

final de trecere în revistă a sistemului, care vor sprijini autorităţile române în 

dezvoltarea în continuare a politicilor de învăţământ superior, în special a metodologiei 

folosite pentru clasificarea universităţilor. 

 

 

2. Caracteristicile proiectului 

 

Obiectivul principal: 

 

Proiectul Performanţă în Cercetare, Performanţă în Predare - Calitate, Diversitate şi Inovare în 

Universităţile din România,  vizează consolidarea elementelor de bază ale universităților 

românești, cum ar fi autonomia lor şi competenţele administrative, prin îmbunătăţirea 

asigurării calităţii şi a competenţei managementului. 

 

Principalele activităţi: 

 

Acest proiect stabileşte premisele pentru un exerciţiu de evaluare externă a universităţilor 

româneşti, în cadrul clasificării universităților, în acord cu Legea Educaţiei Naţionale. 
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În cadrul acestui proiect, 42 de universităţi româneşti vor beneficia de o evaluare IEP, pe 

parcursul a două runde de evaluare2, după cum urmează: 

• Prima rundă (2011 - 2012): 12 de universităţi de cercetare avansată şi de predare 

• Runda a doua (2012 - 2013): 30 de universităţi de predare şi cercetare ştiinţifică (inclusiv 

universitățile de predare şi artistice/creative) 

 

Rezultatele exerciţiului de evaluare (de exemplu, rapoartele de evaluare, rapoartele de cluster 

pregătite după fiecare rundă de evaluare şi raportul final care cuprinde rapoartele de cluster şi 

concluziile şi recomandările finale), vor fi diseminate la evenimente publice (workshop-uri şi 

conferinţe) și vor fi publicate pe site-ul proiectului, atât în limba română cât şi în engleză. 

 

Consorțiul proiectului 

• Agenţia Executivă pentru Finanțarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi 

Inovării (UEFISCDI) (www.uefiscdi.gov.ro) 

• Asociaţia Universităţilor Europene (EUA) (www.eua.be) 

 

Site-ul proiectului 

www.forhe.ro  

 

 

                                                           
2
 Pentru un management de proiect mai eficient, universităţile clasate în primele două clase în timpul exerciţiului 

de clasificare (un total de 42 de instituţii), vor fi evaluate în două etape în cadrul acestui proiect - Performanţa în 
cercetare, Performanța în Predare - Calitate, Diversitate şi Inovare în Universităţile din România. Totuși, se prevăd 
două runde suplimentare de evaluări, pentru universitățile care aparțin clasei a treia – instituții centrate pe 
educaţie, așa cum au fost definite în timpul exerciţiului de clasificare. Aceste instituţii (48 în total), vor fi evaluate 
în cadrul proiectului Gata pentru inovare, gata pentru a servi mai bine nevoilor locale - Calitatea şi Diversitatea 
Universităţilor Românești, un proiect cu obiective similare şi folosind aceeaşi metodologie IEP, dar care vizează o 
categorie diferită de universităţi, cu caracteristici distincte şi provocări suplimentare, care urmează să fie abordate 
în procesul de evaluare. 
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II. PROGRAMUL DE EVALUARE INSTITUȚIONALĂ: GHID PENTRU INSTITUŢII 

 

1.1  IEP: Metodologia şi ciclul de evaluare 

 

Programul de Evaluare Instituţională (IEP), subliniază responsabilitatea instituţională în 

definirea calității şi a mijloacelor pentru a o realiza. Din 1994, IEP a efectuat aproape 300 de 

evaluări la nivel mondial şi a devenit o abordare distinctă europeană pentru îmbunătăţirea 

calităţii şi un instrument versatil pentru dezvoltarea strategică. Ideea IEP este de a oferi un 

instrument flexibil pentru evaluarea obiectivelor instituţionale şi finisarea misiunii 

instituţionale. Raportul de evaluare subliniază bunele practici identificate de către echipă, dar 

oferă de asemenea universității recomandări pentru îmbunătăţirea în continuare, pentru a-și 

realiza misiunea şi obiectivele. Recomandările sunt special adaptate la contextul fiecărei 

universități. 

 

Caracteristicile distinctive ale Programului de Evaluare Instituţională sunt: 

• Un accent puternic pe faza de auto-evaluare 

• O perspectivă europeană şi internaţională 

• O abordare peer-review 

• O orientare înspre îmbunătăţire 

 

Accentul metodei IEP este instituţia ca și întreg, mai degrabă decât de programe de studii sau 

unităţi, individuale. Aceasta se focalizează pe: 

• Procesele de decizie şi structurile instituţionale şi eficienţa managementului strategic 

• Relevanţa proceselor calității interne şi gradul în care rezultatele lor sunt utilizate în 

elaborarea deciziilor şi managementul strategic, precum şi lacunele percepute în aceste 

mecanisme interne. Ca parte a acestui cadru mai larg, evaluările vizează chestiunile 

asigurării interne a calității, așa cum a fost identificat în prima parte a Standardelor şi 

Liniiilor de Ghidare Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ESG - 

a se vedea anexa 6). 

 

Echipa de evaluare IEP constă din rectori sau prorectori (activi sau foşti), un student şi un cadru 

de conducere din învăţământul superior, care acţionează în calitate de coordonator al echipei. 

Membrii echipei oferă o perspectivă internaţională şi europeană; ei provin toți din diferite ţări 

şi nici unul dintre ei nu provine dintr-o ţară a instituţiei care este evaluată. Membrii echipei (alții 

decât coordonatorul echipei), nu sunt plătiţi pentru munca lor la IEP; ei sunt motivaţi prin 
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aderarea la natura și obiectivele Programului și de dorința de a contribui la dezvoltarea 

instituţiei care este evaluată. 

 

Trebuie subliniat faptul că principala preocupare a echipei este de a fi constructivă şi de ajutor. 

Membrii echipei vor veni pregătiți să poarte discuţii, cu întrebări pregătite cu grijă. Sesiunile se 

intenționează să fie interactive. Nu vor trebui făcute prezentări formale. 

 

Concluziile şi recomandările echipei de evaluare sunt colectate într-un raport care va fi 

prezentat instituţiei şi, ulterior, publicat pe site-ul proiectului. 

 

Etapele din fiecare rundă, ale procesului de evaluare, sunt prezentate în anexa 1. 

 

1.2 Echipele de evaluare 

 

Echipele de evaluare IEP constau din conducători din învățământul superior, de mare 

experienţă, cadre didactice și un student. Membrii echipei sunt selectați de către Comitetul de 

Coordonare ai Programului de Evaluare Instituțională, urmărindu-se să se ofere fiecărei 

instituţii participante o combinație adecvată de cunoştinţe, abilităţi, obiectivitate şi perspectivă 

internaţională. O echipă este formată din cinci membri: rectori sau prorectori (actuali sau foști), 

un student şi un profesionist din învățământul superior, în calitate de coordonator al echipei. 

Fiecare membru al echipei vine dintr-o țară diferită și niciunul din România. 

 

1.3 Calendarul pentru evaluări 

 

Secretariatul IEP este pregătit să lucreze cu fiecare universitate pentru a adapta acest calendar 

la circumstanțele și cerințele sale specifice. Totuși, trebuie remarcat faptul că evaluările trebuie 

să urmeze cronologia proiectului şi că întârzierile care ar putea rupe ciclul de proiect vor trebui 

evitate. Datele propuse mai jos sunt de asemenea, în anumite limite, subiect de discuţie cu 

reprezentanţii universităţilor, în timpul workshop-urilor. 

 

Runda 1: 12 universități de cercetare avansată şi educaţie3 

Etapa 1: ianuarie - aprilie 2012 

• Rectorul semnează Memorandumul de înţelegere şi Formularul de Înregistrare şi 

desemnează o persoană de contact pentru a ţine legătura cu secretariatul IEP şi cu 

coordonatorul echipei. 

                                                           
3
 Lista universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, poate fi găsită la:  

http://chestionar.uefiscdi.ro/docs/MonitorulOficial6septembrie% 202011.pdf  
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• Doi reprezentanţi ai universității participă la workshop-ul pentru universităţi, organizat în 

Bucureşti, în 10 ianuarie 2012. 

• Toţi experţii vor participa la un workshop de instruire, care vizează să-i familiarizeze cu 

metodologia și trăsăturile specifice ale sistemului de învățământ superior românesc. 

• Faza de auto-evaluare: instituţiile derulează un proces de auto-evaluare şi furnizează 

echipei și secretariatului IEP un raport de auto-evaluare, pe baza Liniilor directoare - a se 

vedea punctul 2, de mai jos. Vă rugăm să reţineţi că raportul de auto-evaluare trebuie să fie 

primit cu 4 săptămâni înainte de prima vizită la fața locului. 

• Coordonatorul echipei corespondează cu persoana de contact din universitate, pentru a 

conveni asupra draftului programului pentru prima vizită. 

 

Etapa 2: mai - noiembrie 2012 

• Echipa de evaluare efectuează o primă vizită la faţa locului, la instituţie (mai - iunie 2012) şi 

solicită informaţii suplimentare, dacă este necesar. 

• Instituţia depune informaţiile suplimentare, așa cum s-au solicitat de către echipa de 

evaluare (în maximum 4 săptămâni după ce prima vizită la fața locului este finalizată). 

• Echipa de evaluare face o a doua vizită la faţa locului, la instituţie (octombrie 2012). 

 

Etapa 3: decembrie 2012 - ianuarie 2013 

• Secretariatul IEP trimite instituției draftul raportului scris, pentru comentarii cu privire la 

erori factuale. 

• Secretariatul IEP trimite instituţiei raportul finalizat. Toate rapoartele vor fi publicat pe site-

ul proiectului. 

• Reprezentanţii instituţiilor vor fi invitaţi să participe la workshop-ul post-evaluare (ianuarie - 

februarie 2013) 

 

Runda 2: 30 de universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică şi universități de educaţie şi 

creaţie artistică 

 

Etapa 01 4: mai-octombrie 2012 

• Rectorul semnează Memorandumul de înţelegere şi Formularul de Înregistrare şi 

desemnează o persoană de contact pentru a face legătura cu secretariatul IEP şi cu 

coordonatorul echipei. 

• Doi reprezentanţi ai universității participă la workshop-ul pentru universităţi. 

• Toţi experţii vor participa la un workshop de instruire, care vizează să-i familiarizeze cu 

metodologia și trăsăturile specifice ale sistemului de învățământ superior românesc. 

                                                           
4
 Lista universităților de de educaţie şi cercetare ştiinţifică și a universităților de educaţie şi creaţie artistică, poate 

fi găsită la: http://chestionar.uefiscdi.ro/docs/MonitorulOficial6septembrie%202011.pdf  
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• Faza de auto-evaluare: instituţiile derulează un proces de auto-evaluare şi furnizează 

echipei și secretariatului IEP un raport de auto-evaluare, pe baza Liniilor directoare - a se 

vedea punctul 2, de mai jos. Vă rugăm să reţineţi că raportul de auto-evaluare trebuie să fie 

primit cu 4 săptămâni înainte de prima vizită la fața locului. 

• Coordonatorul echipei corespondează cu persoana de contact din universitate, pentru a 

conveni asupra draftului programului pentru prima vizită. 

 

Etapa 2: noiembrie 2012 – martie 2013 

• Echipa de evaluare efectuează o primă vizită la faţa locului, la instituţie şi solicită informaţii 

suplimentare, dacă este necesar. 

• Instituţia depune informaţiile suplimentare, așa cum s-au solicitat de către echipa de 

evaluare (în maximum 4 săptămâni după ce prima vizită la fața locului este finalizată). 

• Echipa de evaluare face o a doua vizită la faţa locului, la instituţie (octombrie 2012). 

 

Etapa 3: aprilie - iunie 2013 

• Secretariatul IEP trimite instituției draftul raportului scris, pentru comentarii cu privire la 

erori factuale. 

• Secretariatul IEP trimite instituţiei raportul finalizat. Toate rapoartele vor fi publicat pe site-

ul proiectului. 

• Reprezentanţii instituţiilor vor fi invitaţi să participe la workshop-ul post-evaluare. 

 

2 Auto-evaluarea: Procesul şi Raportul 

 

IEP pune accentul pe auto-evaluare, ca o etapă crucială în procesul de evaluare. Faza de 

autoevaluare are două aspecte, care sunt la fel de importante: procesul de auto-evaluare şi 

raportul de auto-evaluare: 

• Procesul de auto-evaluare este o reflecţie colectivă instituţională şi o oportunitate pentru 

îmbunătăţirea calităţii oricărui aspect al instituţiei. Instituţiile sunt îndemnate să profite de 

această oportunitate, pentru a implica toţi membrii instituţiei în acest proces. 

• Raportul de auto-evaluare este un rezultat al procesului de auto-evaluare; el oferă 

informaţii pentru echipa de evaluare, cu accent pe activităţile instituției, de management 

strategic și al calității, incluzând în același timp datele furnizate de universitate ca date de 

input pentru exercițiul de clasificare. 

 

Scopul, atât a procesului şi a raportului, este de a consolida capacitatea instituţională pentru 

ameliorare şi schimbare, prin auto-reflecţie. Aceasta este o etapă crucială, în care va fi acordată 

o consideraţie atentă maximizării implicării întregii instituţii. Dacă o instituţie doreşte ca 
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procesul de evaluare să abordeze o anumită prioritate strategică a instituţiei în profunzime, va 

trebui să acorde, în procesul de auto-evaluare şi în raport, o atenţie deosebită priorităţii alese. 

 

De îndată ce instituţia a primit aceste linii directoare, va trebui să înceapă procesul de auto-

evaluare prin înfiinţarea grupului de auto-evaluare (Secţiunea 2.1). Grupul de auto-evaluarea îşi 

va baza activitatea sa pe lista de verificare (Secţiunea 2.3) şi va scrie raportul de auto-evaluare 

(Secţiunea 2.4). 

 

2.1 Grupul de auto-evaluare 

 

Pentru a asigura succesul auto-evaluării, instituţia va constitui un grup de auto-evaluare, care 

asigură o vedere de ansamblu a instituţiei. Grupul de auto-evaluare va avea următoarele 

caracteristici: 

• Membrii săi sunt într-o bună poziţie pentru a judeca punctele tari, punctele slabe, 

oportunităţile şi ameninţările. 

• El reprezintă zone majore din instituţie (personalul academic şi administrativ, precum şi 

studenţii), pentru a maximiza implicarea tuturor părţilor interesate importante. Deşi este 

important ca zonele menţionate mai sus să fie reprezentate de grup, acesta nu va trebui să 

fie o colectarea exhaustivă a tuturor unităţilor şi facultăţilor din cadrul instituţiei. 

• Rectorul nu va trebui să fie parte a grupului. 

• Grupul este mic (max. 10 membri), pentru a se asigura că acesta este eficient. 

• El alege un preşedinte şi un secretar academic, pentru a scrie raportul sub responsabilitatea 

preşedintelui. 

• Acesta decide cu privire la distribuirea de sarcini. 

• Acesta planifică şi coordonează activitatea: de exemplu, adaptarea listei de verificare (cf. 

2.2) la contextul naţional şi la instituţie, colectând şi analizând datele, coordonând 

activitatea oricărui sub-grup. 

• Acesta oferă oportunităţi pentru o largă discuţie în cadrul instituţiei cu privire la auto-

evaluare, pentru a promova o largă identificare cu raportul. 

 

Conducerea instituţională: 

• va clarifica responsabilitatea grupului de auto-evaluare faţă de membrii personalului care 

nu sunt în echipă, de exemplu, grupul de auto-evaluare nu va lucra în izolare ci va căuta, 

prin discuţii largi la nivelul instituţiei, să prezinte o imagine cât mai larg posibil a instituţiei 

• va sprijini şi încuraja procesul pe parcurs, prin explicarea în cadrul instituţiei a scopului său. 

• va numi o persoană de contact pentru echipa de evaluare IEP şi secretariatul IEP (o 

persoană de legătură responsabilă pentru aranjamentele vizitelor la faţa locului). 
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Auto-evaluarea va conduce la un raport care, prin responsabilitatea rectorului, va fi depus la 

echipa de evaluare externă. Acest lucru nu înseamnă că rectorul, sau toți actorii din instituție, 

sunt în mod necesar de acord cu toate declaraţiile din raportul de auto-evaluare. Dar rectorul 

trebuie să-şi asume responsabilitatea, atât pentru procesul de auto-evaluare, cât şi pentru 

raport. 

 

Pentru succesul auto-evaluării, este esenţial ca informațiile cu privire la procedurile, obiectivele 

și beneficiile evaluării instituționale, să circule pe scară largă în cadrul instituției. 

 

2.2 Pregătirea auto-evaluării: Ce fel de informaţii să fie colectate şi analizate? 

 

Ca pas important în exerciţiul de evaluare, raportul de auto-evaluare are trei scopuri majore: 

• Să prezinte succint, dar analitic şi cuprinzător, declarația cu privire la viziunea instituției 

asupra calității şi managementului strategic 

• Să analizeze punctele tari şi punctele slabe ale instituţiei, să identifice oportunităţile şi 

ameninţările cu care ea se confruntă şi să propună acţiuni specifice pentru a le rezolva 

• Să furnizeze date cantitative şi calitative de sprijinire a analizei 

 

Raportul de autoevaluare trebuie să ţină cont de poziţionarea universităţii şi astfel legat de 

misiunea declarată a acesteia în acord cu recentul exercițiu de clasificare. 

 

Ca principalul vehicul pentru prezentarea ca instituţiei, raportul de auto-evaluare este de 

asemenea o oportunitate pentru instituţie, de a reflecta critic asupra modului în care este 

condusă şi cum gestionează calitatea ca şi proces central în procesul de elaborare a deciziilor 

strategice. 

 

De aceea, raportul de auto-evaluare nu va fi simplu descriptiv, ci analitic, evaluativ şi sintetic. 

Acesta se va baza pe o analiză SWOT (evaluarea punctelor tari şi punctelor slabe, identificarea 

ameninţărilor și oportunităţilor) şi va arată modul în care sunt interconectate diferitele 

elemente de gândire strategică şi de management al calității. 

 

Patru întrebări centrale structurează această analiză SWOT: 

• Ce înearcă să facă instituția? Care sunt normele şi valorile sale, misiunea şi obiectivele? 

• Cum încearcă instituţia încearcă să le facă? Care sunt caracteristicile organizaționale ale 

instituţiei, adică structuri de guvernare, precum şi activităţile sale cheie, şi în ce măsură 

acestea sunt în acord cu normele şi valorile? 

• Cum își cunoaște instituția funcționarea sa? În ce măsură instituţia știe dacă activităţile şi 

structurile sale organizatorice îndeplinesc obiectivele instituţiei? 
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• Cum se schimbă instituţia, în scopul de a se îmbunătăţi? 

 

2.3 Lista de verificare 

 

A se vedea anexa 3 

 

Anexa 3 prezintă o listă de verificare care va ghida colectarea datelor şi analiza, în pregătirea 

raportului de auto-evaluare. Este important ca toate punctele de pe listă să fie abordate de 

grupul de autoevaluare dar, întrucât fiecare instituţie funcţionează în contextul său specific, 

grupul de autoevaluare ar putea dori să adapteze lista de verificare, înainte de a-și începe 

activitatea. Dacă unele întrebări nu sunt relevante, sau în cazul în care anumite bucăți de 

informaţii este imposibil să fie oferite, acest lucru trebuie menţionat, legat de întrebări. 

 

Lista de control este structurată în patru secţiuni principale, care reflectă cele patru întrebări 

centrale menţionate mai sus. 

 

Trebuie remarcat faptul că, în contextul acestui proiect şi în conformitate cu dispoziţiile legale 

actuale, în timpul evaluării instituționale externe, următoarele domenii de interes vor fi luate în 

considerare, printre altele, ca fiind în mod particular relevante: 

a) Gradul în care universitatea îşi îndeplineşte misiunea instituţională şi obiectivele sale 

organizaţionale 

b) Strategia de dezvoltare instituţională 

c) Infrastructura instituţională existentă, care permite colectarea şi prelucrarea datelor, 

precum şi structurarea sa în jurul criteriilor și indicatorilor de bază pentru exercițiul 

clasificării 

d) Infrastructura instituțională pentru predare şi/sau cercetare; calitatea rezultatelor existente 

de predare şi/sau cercetare şi strategie instituţională pentru creşterea calităţii în predare 

şi/sau cercetare 

e) Calitatea resurselor umane existente şi politicile instituţionale de recrutare a personalului şi 

dezvoltare profesională 

f) Sistemele şi mecanismele instituţionale concepute pentru aprobarea programelor de studii, 

pentru monitorizare şi evaluare, inclusiv rezultatele programului de învăţare, şi/sau pentru 

dezvoltare de proiect de cercetare 

g) Practicile de evaluare a studenţilor 

h) Structurile instituţionale pentru managementul calităţii (de exemplu, procese administrative 

şi de elaborare a deciziilor, alocarea resurselor, structurare internă). 
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2.4 Structura raportului de auto-evaluare 

 

A se vedea anexa 4 

După ce grupul de auto-evaluare a colectat şi analizat datele aşa cum s-a subliniat mai sus, 

acesta va rezuma toate informaţiile colectate şi va prezenta concluziile sale în raportul de auto-

evaluare. O structura propusă pentru acest raport este prezentată în anexa 4. Raportul va 

trebui să fie destul de scurt, analitic, de reflecţie şi critic. 

 

Aspecte practice 

• Lungimea maximă a raportului de auto-evaluare este de 20 - 25 de pagini, cu excepţia 

anexelor. Motivul pentru acest raport relativ scurt este de a menţine o focalizare pe 

managementul instituţional, fără a pătrunde prea adânc în specificul tuturor facultăţilor și 

activităților. Instituţiile sunt încurajate să facă uz de orice date existente şi documente. Cu 

excepţia cazului în care a existat un acord precedent cu privire la limba pentru evaluare, 

raportul de auto-evaluare şi anexele sale vor trebui să fie scrise în limba engleză. 

• Parţial, raportul de auto-evaluare este scris pentru un public intern (membrii personalului 

instituţiei şi studenţi) şi parţial pentru echipa de evaluare. Echipa de evaluare are cunostințe 

vaste despre învăţământul superior în general dar, fiind străină, este posibil să-i lipsească 

cunoșterea profundă a situațiilor naționale specifice. Grupul de auto-evaluare va trebui să 

țină cont de aceasta atunci când își scrie raportul. 

• IEP şi echipa de evaluare vor considera raportul de auto-evaluare ca fiind confidenţial şi nu 

vor oferi nici o informaţie cu privire la acest raport, la terţe părţi. 

• Raportul de auto-evaluare va fi citit şi semnat de către rector, înainte de a fi trimis la IEP şi la 

echipa de evaluare. Acest lucru asigură că conducerea instituţională este informată în mod 

corespunzător. 

• Raportul de auto-evaluare va trebui să fie pus la dispoziţia tuturor membrilor 

instituţionali. 

• Raportul va trebui să fie trimis la Secretariatul IEP, care-l va distribui în continuare fiecărui 

membru al echipei, cu cel puţin patru săptămâni înainte de prima vizită la fața locului. 

 

Este de mare importanţă pentru derularea proiectului, şi în special a vizitelor la fața locului, ca 

termenele să fie respectate. Pentru a se asigura acest lucru, grupului de auto-evaluare i se 

recomandă să-şi planifice să se întâlnească săptămânal pentru câteva ore, pentru a se asigura 

asupra progresului. Derularea procesului de auto-evaluare şi scrierea raportului constituie o 

sarcină ambiţioasă, care necesită o investiţie substanţială de timp, de aproximativ trei luni. 
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3 Vizitele la faţa locului 

 
3.1 Pregătirea pentru vizitele la fața locului 

 

Am subliniat faptul că procesul IEP este destinat să acţioneze ca un sprijin pentru a dezvolta în 
continuare capacitatea universităţilor de a se schimba. Prin urmare, orientările şi modelele de 
programe pentru vizite vor trebui să fie adaptate la nevoile specifice și circumstanțele 
instituţiei. Fiecare instituţie va fi vizitată de două ori, aşa cum este detaliat mai jos. 
 
În scopul de a se asigura discuţii fructuoase în timpul vizitelor la faţa locului: 

• Numărul de participanţi la fiecare reuniune nu trebuie să depăşească opt (8), excepţie 
pentru studenţi, care par să prefere grupuri mai mari, de până la zece persoane. 

• Echipa se va întâlni în privat cu grupuri individuale, de exemplu, numai studenţi vor fi 
prezenți la întâlnirea cu studenţii, fără prezența nici unui membru al personalului. Aceste 
întâlniri vor fi tratate în mod confidenţial de către echipa de evaluare: nu se va raporta 
despre declarațiile făcute de o anumită persoană. 

• Va fi respectată egalitatea între persoanele din panel, pentru a permite fiecăruia să 
participe pe deplin la interviuri. 

• Toate întâlnirile sunt interactive: echipa de evaluare va veni pregătită cu întrebări, pentru a 
începe un dialog. Participanţii nu trebuie să pregătească prezentări formale. 

 
Considerente practice: 

• Programările în timp pentru vizite sunt prezentate în anexa 5, dar instituţiile și echipele de 
evaluare vor avea în vedere faptul că acestea sunt doar sugestii şi pot fi modificate, dacă 
este cazul, luând în considerare dimensiunea, structura, etc., ale instituţiei în cauză. În 
particular, programul pentru a doua vizită este subiect al unor modificări, în funcţie de 
temele asupra cărora echipa de evaluare doreşte să se concentreze. 

• Va trebui să fie lăsat un timp suficient pentru sesiunile de briefing ale echipei. 

• O marjă de zece minute va trebui să fie lăsată între fiecare întâlnire, pentru a permite 
grupurilor să intre și să iasă, pentru a oferi echipei de evaluare câteva minute pentru a 
reflecta împreună la întâlnirile anterioare, sau să facă schimbări în planurile pentru 
următoarea reuniune. Astfel de pauze scurte, în plus faţă de pauzele de cafea, pot fi de 
asemenea utile pentru a recupera întârzierea în cazul în care unele întâlniri durează mai 
mult decât era aşteptat. 

• Dacă echipa de evaluare trebuie să se mute de la o locaţie la alta (de exemplu, la o altă 
facultate), vă rugăm să luaţi în considerare timpul necesar pentru a face acest lucru. 

• Dacă instituţia are mai multe locaţii de campus, va trebui acordată o atenţie deosebită dacă 
sunt necesare vizite în mai multe locuri. Vizitele inutile vor trebui evitate, pentru a menține 
timpul de deplasare la un nivel minim. 

• Persoana de legătură va face aranjamentele necesare pentru vizite, inclusiv transportul 
pentru echipa de evaluare la şi de la aeroport, rezervările la hotel şi planificarea întâlnirilor. 
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• Persoana de legătură asigură plăcuţe cu numele pentru şedinţe, distribuie scurte biografii 
ale echipei de evaluare înaintea vizitei la faţa locului şi informează participanţii cu privire la 
obiectivele generale ale primei vizite şi ale întâlnirilor în care aceasta este implicată. Dacă 
este posibil, ar fi util ca echipa să primească în prealabil numele şi poziţiile persoanelor care 
vor fi intervievate la fiecare întâlnire (de ex. cu o zi înainte). 

 

3.2 Prima vizită 

 

Pentru instituţia participantă, prima vizită serveşte următoarelor scopuri: 

• Pentru a contribui la o mai mare conştientizare în cadrul instituţiei, în ansamblul său, despre 
procesul de evaluare şi scopul său principal, care este de a întări dezvoltarea strategică a 
instituţiei şi managementul schimbării printr-o examinare a aranjamentelor calităţii sale 
interne 

• Pentru a identifica subiectele pentru a doua vizită la fața locului şi pentru a stabili tonul 
adecvat. O abordare deschisă şi auto-critică din partea instituţiei este mult mai benefică 
decât o abordare "public-relations". 

 
Pentru echipa de evaluare, prima vizita va contribui la dezvoltarea înţelegerii cu privire la: 

• contextul naţional al învăţământului superior 

• operațiunile instituţionale în ceea ce priveşte studenţii, personalul, finanţele, facilităţile şi 
locaţia 

• structurile şi procesele elaborării deciziilor strategice (planificare, predare şi cercetare, 
fluxuri financiare şi politica de personal) 

• probleme locale importante, cu privire la managementul strategic 

• procedurile instituţionale existente pentru asigurarea calităţii. 
 
Prima vizită va trebui să conducă la o validare a raportului de auto-evaluare, iar echipa de 
evaluare va trebui să dobândească o impresie de ansamblu asupra modului în care funcţionează 
instituţia (descentralizare, co-coordonare, etc). 
 
De aceea, alegerea persoanelor cu care se întâlnește echipa de evaluare, este foarte 
importantă. Spre binele, atât al instituţiei cât şi al echipei, un eşantion reprezentativ şi 
diversificat al comunităţii va trebui să ia parte la prima vizită. Aceasta include personalul 
academic şi non-academic, precum şi diferite tipuri, de studenţi, şi reprezentanţi ai “părţilor 
interesate” externe. De asemenea, este important ca echipa de evaluare să întâlnească studenţi 
"medii" şi personal academic "mediu", adică nu toţi trebuie să fie membri ai organelor oficiale 
(senate sau consiliu), sau sindicate. 
 
O listă orientativă a persoanelor şi a organismelor pe care echipa de evaluare ar trebui să le 
întâlneacă include: 

• Rectorul, precum şi alţi membri ai echipei rectorului 

• Grupul de auto-evaluare 
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• Reprezentanţi ai personalului central: în principal: de la biroul de calitate, biroul de relaţii 
internaţionale, servicii financiare, servicii studenţeşti, biroul personal, unitatea de 
planificare, unitatea de coordonare a activităţilor de cercetare, biroul de relaţii publice, 
birouri, etc. 

• Reprezentanţii părţilor interesate externe şi ai partenerilor (autorităţi publice, industria 
privată, alţi actori din societate, etc) 

• Delegaţia senatului/ consiliului 

• Consiliul decanilor/ decanul 

• Studenţi (nivel licenţă, masterat şi doctorat) 

• Una sau două facultăţi, unul sau două centre speciale (dacă există) 
 
Prima vizita durează 2 zile. Instituţia este responsabilă pentru propunerea programului pentru 
prima vizita, care va trebui să fie validat de către echipa de evaluare. Un model de program 
pentru prima vizită este prezentat în anexa 5, dar şi alte opţiuni sunt de asemenea posibile, în 
consultare cu coordonatorul echipei de evaluare. 
 
Modelul de program cuprinde vizite la facultăţi sau alte unităţi, care pot (dar nu trebuie) să fie 
organizate ca sesiuni paralele. Vă rugăm să reţineţi că: 

• Facultatea este folosită aici într-un sens generic, care înseamnă o "unitate structurală", 
adică unele instituţii au numai facultăţi, în timp ce altele au diferite tipuri de facultăţi, 
institute de cercetare şi alte structuri. Echipa de evaluare (împărţită în perechi, dacă este 
necesar), poate fi interesată de vizitarea unui mix din aceste unităţi. 

• Numărul şi tipurile de unităţi care urmează să fie vizitate va fi ajustat pe baza structurii 
instituţionale şi mărimii: unele instituţii au un număr mic de mari unităţi; altele au un număr 
mare de unităţi mici. 

 
Programul va trebui să fie adaptat la caracteristicile instituţiei şi va trebui reţinut faptul că 
echipa va avea posibilitatea să viziteze alte unităţi în timpul celei de a doua vizite. 
 
La finalul primei vizite echipa: 

• Va cere informaţii suplimentare în scris, dacă este necesar. Aceste documente 
suplimentare, precum şi orice alte informaţii care au fost solicitate, vor trebui să fie trimise 
tuturor membrilor echipei şi secretariatului IEP cu cel puţin patru săptămâni înainte de data 
celei de a doua vizite la faţa locului. 

• Va decide datele celei de a doua vizite (în colaborare cu instituţia) 

• Va identifica persoanele, organismele sau unităţile, pentru întâlnirile din timpul celei de a 
doua vizite. 

 
Prima vizită contribuie la înţelegerea de către echipă a caracteristicile specifice ale instituţiei. Ca 
atare, nu se intenţionează să conducă la nici o concluzie. Echipa de evaluare nu va elabora un 
raport de evaluare, la acest moment. 
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3.3 A doua vizită la faţa locului 

 
Accentul în timpul celei de a doua vizite nu mai este de a dobândi o înţelegere a ceea ce este 
specific cu privire la instituţie, ci pentru a afla dacă, cum şi cu ce rezultate, strategia 
instituţională şi politicile şi procedurile calităţii interne, sunt implementate în mod coerent în 
instituţie, cu referire în special la poziţionarea universităţii în recentul exerciţiu de clasificare. 
 
Aspectele practice pentru organizarea primei vizite se aplică de asemenea şi la a doua vizită, cu 
o diferenţă importantă. Echipa de evaluare va fi responsabilă pentru stabilirea programului 
celei de a doua vizite. Un exemplu de program pentru a doua vizită este dat în anexa 5, dar 
Instituţiile şi echipele vor trebui să ţină cont de faptul că este întotdeauna posibil să ajusteze 
programul, pentru a se potrivi cu priorităţile instituţiei şi nevoile procesului de evaluare. 
Programul vizitei trebuie să fie discutat înainte, între persoana de legătură şi coordonatorul 
echipei. Aşa cum se arată mai jos, programul vizitei poate include sesiuni paralele, în scopul de 
a acoperi mai mult teren şi a colecta mai multe dovezi. Echipa va informa instituţia în timp util 
despre planurile sale în acest sens. 
 
Durata obişnuită a celei de a doua vizite la faţa locului este de 3 zile (a se vedea programul de 
model din anexa 5). Orice extindere a celei de a doua vizite dincolo de durata sa obişnuită, 
trebuie să fie decisă de către echipa de evaluare şi discutată cu instituţia, cel mai târziu în 
timpul celei de a doua vizite. Având în vedere constrângerile operaţionale şi financiare ale 
proiectului, astfel de decizii trebuie să fie aprobate de secretariat IEP şi de UEFISCDI. 
 
Filmarea sau înregistrarea sesiunii raportului oral, sau includerea de membri ai mass-media în 
timpul acestei sesiuni, nu este recomandată. Dacă acest lucru se întâmplă, el trebuie să fie 
convenit înainte de această sesiune, cu conducătorul echipei. 
 

4 Raportul de evaluare 

 
Echipa de evaluare va intocmi un raport scris, pe baza raportului oral prezentat la sfârşitul celei 
de a doua vizite. Proiectul de raport va fi apoi comunicat rectorului de către secretariatul IEP. 
Rectorul se va asigura că orice eroare factuală este corectată şi, cel mai important, va comenta 
cu privire la utilitatea raportului pentru procesul de follow-up al instituţiei. 
 
Reacţia instituţiei trebuie să fie trimisă secretariatului IEP, care o va transmite coordonatorului 
echipei. Raportul va fi apoi finalizat şi transmis în mod oficial rectorului, din nou prin 
intermediul secretariatului IEP, încheind astfel în mod oficial principalul proces de evaluare. 
 
Vă rugăm să reţineţi că rapoartele finale de evaluare vor fi publicate pe site-ul proiectului 
(www.forhe.ro). 
 
Tabelul de mai jos sumarizează momentele cheie şi împătţirea sarcinilor în timpul etapei scrierii 
raportului. 
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Cadru de timp şi de împăţirea muncii 

Sarcina Principala responsabilitate Intervalul de timp 

Scrierea draftului 
raportului 

Coordonatorul echipei În termen de 4 săptămâni 
după a doua vizită 

Comentarea draftului Echipa de evaluare În termen de 2 săptămâni 

Trimiterea draftului 
raportului, aprobat 
de către preşedintele 
echipei, la 
secretariatul IEP 

Coordonatorul echipei În termen de 2 săptămâni 

Editare Editor EUA În termen de 1 săptămână 

Comentarea noului 
draft 

Coordonator echipa (dacă este necesar, 
în consultare cu echipa) 

În termen de 2 săptămâni 

Trimiterea raportului 
la instituţie 

Secretariat IEP  ASAP 

Instituţia corectează 
erorile factuale 

Rectorul În termen de 2 săptămâni 

Orice schimbare 
+ trimiterea raportului 
final la instituţie 
+ publicarea acestuia 
pe site-ul proiectului 
(www.forhe.ro) 

Personalul IEP (dacă este necesar, în 
consultare cu echipa şi coordonatorul 
echipei) 

În termen de 2 săptămâni 

 
 



Traducere realizată de USAMV Cluj-Napoca, Departament CERCETARE 

Document pentru uz intern 

Pagina: 20 din 41 

 

 

Anexa 1 

 
Pașii ciclului de evaluare 

• Rectorului din fiecare universitate i se cere să semneze un Memorandum de Înţelegere şi un 
Formular de Înregistrare, subliniind responsabilităţile instituţiei în curs de de evaluare. 
Aceasta include desemnarea 1-2 persoane de legătură, care vor asista în coordonarea 
vizitelor. 

• Doi reprezentanţi ai tuturor universităţilor care participă la o rundă de evaluare specifică 
vor participa la un workshop de instruire pentru universităţi. Acest workshop îşi propune să 
pregătească universităţile participante pentru procesul de evaluare şi în special să furnizeze 
informaţii cu privire la faza de autoevaluare. Secretariatul IEP, în calitate de punct de 
contact pentru experţi şi universităţile care urmează să fie evaluate, va confirma datele 
primei vizite la faţa locului în universitate şi le va informa despre echipa de experţi care va 
veni. Echipa de proiect a UEFISCDI, va face toate aranjamentele locale pentru cazare, masă 
şi transport şi comunică informații practice secretariatului IEP, care va menţine contactul 
permanent cu experţii. Universităţilor li se va cere sprijinul pentru aranjamentele locale. 

• Este efectuat de către universitate un proces de auto-evaluare, cu un raport de auto-
evaluare trimis la echipa de evaluare cu cel puţin 4 săptămâni înainte de prima vizită. 

• Prima vizită la fața locului durează 2 zile. În timpul vizitelor la faţa locului, în cazul în care 
universitatea în cauză consideră că acest lucru este necesar, va fi asigurată traducere 
profesională pentru echipă, de către consorţiul de proiect, în scopul de a facilita 
comunicarea şi a evita posibile neînţelegeri. 

• La sfârşitul acestei primei vizite, echipa solicită orice informaţii suplimentare care pot fi 
utile. 

• Universitatea furnizează informaţiile suplimentare după cum a convenit cu echipa, cu cel 
puţin 4 săptămâni înainte de a doua vizită. 

• A doua vizită durează 3 zile, cu un raport oral emis către Rector şi orice altă parte invitată în 
ultima zi. 

• După ce echipa de evaluare a căzut de acord asupra raportului final, secretariatul IEP trimite 
la universitate raportul final pentru o verificare factuală. Secretariatul IEP încheie procesul 
prin trimiterea oficială a raportul către universitate. Toate rapoartele finale vor fi publicate 
pe site-ul proiectului. 

• După fiecare rundă de evaluări este organizat un workshop post-evaluare. Universităţilor li 
se cere să participe la workshop-ul post-evaluare, unde va fi discutat exercițiul şi va fi 
dezbătut între colegii de la diferite universităţi. Concluziile rezultate în timpul workshop-ului 
post-evaluare vor fi incluse în raportul-cluster al fiecărei runde de evaluare. 

• După ce au fost finalizate evaluările tuturor universităţilor dintr-o clasă, va fi produs un 
raport de cluster, care va fuziona constatările, concluziile şi recomandările tuturor 
rapoartelor de evaluare ale universităţilor în cauză. 

• După ultima rundă de evaluare va fi elaborat un raport de sistem, integrând cele trei 
rapoarte-cluster şi concluzii şi recomandările finale. 

• Universităţile sunt invitate să participe la conferinţa de diseminare finala a proiectului. 
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Anexa 2 

 
Termeni, condiţii şi orientări financiare 
 
Calendarul vizitelor la fața locului 
 
Termenul procesului de evaluare şi, mai precis, datele primelor vizite la faţa locului, vor fi 
convenite la începutul procesului printr-un dialog între instituţie, secretariatul IEP şi membrii 
echipei de evaluare. După ce datele au fost stabilite şi comunicate tuturor părţilor, vor fi 
rezervate biletele de avion pentru membrii echipei de evaluare de către echipa de proiect şi nici 
o altă modificăre a calendarului convenit nu se mai poate face. Dacă, după aceasta, indiferent 
de motiv, datele trebuie să fie schimbate, partea care iniţiază schimbarea este responsabilă 
pentru acoperirea costurilor suplimentare cauzate de schimbare. 
 
Va trebui să fie un timp cât mai scurt între prima şi a doua vizită la fața locului, deoarece este 
important ca impresiile colectate de către membrii echipei în timpul primei vizite să le fie încă 
proaspete în minte la momentul în care ei efectuază a doua vizită. 
 
Întregul proces de evaluare, inclusiv raportul final, va trebui să fie finalizat până în decembrie 
2012 (pentru prima rundă) şi până în noiembrie 2013 pentru Runda a 2-a. 
 
Logistica in timpul vizitelor la faţa locului şi orientările financiare 
 
Echipa de proiect a UEFISCDI va fi responsabilă pentru logistica (transport local, cazare, 
catering), legată de organizarea celor două vizite la fața locului, în conformitate cu draftul de 
program al vizitelor convenit între universitate şi echipa de evaluare. 
 
Secretariatul IEP va fi responsabil în orice moment pentru comunicarea dintre universitate şi 
echipa de evaluare, cu sprijin din partea UEFISCDI. 
 
Utilizarea logo-ul proiectului: 
 
În conformitate cu liniile directoare privind comunicarea, ale proiectului. 
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Anexa 3 

 
Lista de verificare pentru procesul de auto-evaluare 
 

I. Norme şi valori, misiune şi obiective: Ce încearcă instituţia să facă? 

 
Această secţiune discută normele şi valorile instituţionale. Ea analizează misiunea şi obiectivele 
instituţiei. Echipa de evaluare IEP va fi în mod deosebit interesată de alegerile strategice pe care 
Instituţia le-a făcut cu privire la scopul său și misiunea specifică așa cum s-a identificat în 
recentul exerciţiu de clasificare. 

• Guvernanță şi management 
� Care este gradul de centralizare şi de descentralizare pe care și-l propune instituţia? 
� Dispune instituţia de politici de politici de resurse umane implementate? 
� Are instituţia o politică instituţională de asigurare a calităţii implementată? 

• Profil academic 
� Care este echilibrul între ceea ce vizează instituţia să realizeze prin predare, 

cercetare şi 
servicii, pentru societate? 

� Care sunt priorităţile academice ale instituţiei, adică care programe de predare şi arii 
de cercetare sunt accentuate? 

� În ce măsură este implementată o abordare centrată pe student în activitatea de 
predare a instituției, așa cum este promovată de Procesul de la Bologna? 

• Activități legate de academic: care sunt obiectivele instituţiei pentru relatia sa cu societatea 
(parteneri externi, guvernul local şi regional) şi implicarea sa în dezbaterea publică? 

• Finanţare: cum vede instituţia relaţia sa cu agenţiile de finanţare (publice şi altele, cum ar fi 
contractorii de cercetare)? 

• Care este echilibrul pe care instituţia vizează să-l atingă, în ceea ce privește poziționarea sa 
locală, regională şi internaţională? 

• Care este viziunea instituţiei cu privire la poziţionarea sa actuală şi viitoare, în particular în 
contextul recentei clasificări a universităţilor româneşti dar, de asemenea, în mai largul 
peisaj internațional al HE? 

• Care este raţiunea obțiunilor strategice făcute de către instituţie? 
 
  II. Guvernare şi activităţi: Cum încearcă instituţia să o facă?   

 
În practică, instituţia își gestionează activităţile sale (de predare, cercetare şi servicii pentru 
societate), în principal pentru a-și realiza misiunea şi obiectivele sale, luând în considerare în 
același timp oportunităţile specifice şi constrângerile cu care se confruntă. Discrepanţa 
inevitabilă dintre ceea ce ar trebui să fie (norme şi valori) şi ceea ce există în realitate 
(organizare şi activităţi) este un indicator al punctelor tari și punctelor slabe ale instituţiei. 
Acesta analiză a punctelor tari şi a punctelor slabe, constituie faza următoare a auto-evaluării. 
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Aspectele abordate în Secţiunea I vor trebui reluate dar, în loc de declararea obiectivelor, 
Secţiunea II va reflecta cu privire la strategia instituţiei în ceea ce priveşte fiecare dintre aceste 
aspecte şi modul în care acestea sunt realizate şi va analiza măsura în care instituţia profită pe 
deplin de autonomia sa. Mai mult, fiecare subcapitol din această secţiune va conţine de 
asemenea, propuneri concrete privind modul în care punctele slabe identificate pot fi 
remediate şi punctele tari pot fi consolidate în continuare. 

• Guvernare şi management: Revederea întrebărilor din Secţiunea I, luând în considerare 
următoarele aspecte: 

� Analiza practicii de management: care sunt rolurile respective ale administratorilor 
la nivel central, birouri şi facultăţi/institute? Are loc o coordonare între 
facultăţi/institute şi, dacă da, cum? Ce controlează și decide conducerea 
instituţională? Cine decide asupra următoarelor: 

• Activităţile și politicile academice (de predare şi învăţare, cercetare) 

• Chestiuni de finanţare 

• Selecţie şi promovarea personalului academic şi administrativ 

• Selecţia studenţilor 

• Dezvoltarea de servicii pentru societate? 
� Cum implică instituţia studenți şi părţile interesate externe, în guvernarea 

instituţională? 
� Cât de adecvate sunt resursele umane ale instituţiei, politica şi practica de resurse 

umane pentru nevoile prezente şi viitoare (de exemplu, politica privind genul, 
profilul de vârstă, recrutarea, promovarea, redistribuirea şi dezvoltarea 
personalului)? 

� Cum reflectă implicarea instituţiei în cooperarea inter-instituţională (la nivel 
regional, nivel naţional sau internaţional), poziţionarea sa identificată în secţiunea I? 

� Cum reflectă politicile actuale de gestionare misiunea și obiectivele instituţiei şi cum 
ar putea fi amendate diferenţele dintre obiective şi realitate, și punctele tari să fie 
consolidate? 

• Profilul academic: Revederea întrebărilor din secţiunea I, prin luarea în considerare a 
următoarelor aspecte: 

� Analiza abordărilor privind cercetarea şi latura educațională. Aceasta poate fi scurtă, 
cu excepţia cazului în care unele programe sau abordări, unităţi de cercetare sau 
predare, merită o menţionare specifică deoarece acestea reflectă profilul academic 
al instituţiei (de exemplu, abordări didactice speciale, un institut unic și/sau foarte 
mare de cercetare, e-learning, etc) 

� Analiza proiectării de program educaţional şi a organizării activităţilor de cercetare 
� Cum reflectă programele de studii şi activităţile de cercetare, misiunea şi obiectivele 

şi cum ar putea fi amendate diferenţele dintre obiective şi realitate, şi punctele forte 
identificate să fie consolidate? 

• Activități legate de Academic: Revederea întrebărilor din Secţiunea I, prin luarea în 
considerare a următoarelor aspecte: 

� Analiza transferului de cercetare şi de tehnologie, educaţia continuă, regională şi 
servicii pentru comunitate, etc. Aceasta poate fi scurtă, cu excepţia cazului în unele 
activităţi merită menţionare specifică. 
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� Cum reflectă diferitele activităţi legate de academic misiunea şi obiectivele instituţiei 
şi cum ar putea fi viyate discrepanţele dintre obiective şi realitate, şi punctele tari să 
fie consolidate? 

• Servicii de sprijin pentru studenți: 
� Organizarea şi conţinutul de servicii de sprijin pentru studenţi sunt adecvate pentru 

a îndeplini obiectivelor stabilite? 
� Cât de eficiente sunt serviciile de sprijin pentru studenţi în întărirea realizării 

studenților? 

• Finanţare: Revederea întrebărilor din Secţiunea I, prin luarea în considerare a următoarelor 
aspecte: 

� Care este bugetul total al instituţiei, inclusiv salarii, contracte, etc? 
� Ce procent este alocat de către stat sau de alte autorităţi publice, format din taxele 

de la studenți, din surse private (contracte de cercetare, fundaţii, etc)? 
� Este alocarea de la stat o sumă în bloc sau, dacă nu, ce procent din această alocare 

este arbitrară? 
� Care sunt sumele alocate la facultăţi şi departamente şi, în conformitate cu ce criterii 

sunt ele distribuite? Sunt aceste sume decise de către instituţie? 
� Care sunt procedurile de alocare în cadrul instituţiei? Cine decide ce şi cum? 
� Ce procent din buget poate fi utilizat de conducerea instituţională pentru a 

implementa noi iniţiative? 
� Este instituţia în măsură să calculeze costurile totale ale activităţilor de cercetare şi 

de predare? 
� Ce percepe instituţia ca puncte tari şi puncte slabe în termeni de de finanţare şi cum 

pot fi remediate punctele slabe, şi întărite în continuare punctele tari? 
 

III. Practicile Evaluării calităţii: Cum ştie instituţia că funcţionează? 

 
Întrebarea "Cum ştieinstituţia că funcţionează?" se referă la procesele de evaluarea a 
calităţii interne şi la practicile disponibile şi operative în instituţie. 
 

• Are instituţia o politică internă de asigurare a calităţii sau un manual? 

• Efectuează instituţia evaluări interne ale programelor, departamentelor, cercetării, 
etc.? 

 
Procesele legate de predare şi învăţare sunt înscrise în partea 1 din “Standarde şi Linii 
directoare pentru Asigurarea Calităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior "(ESG), 
care au fost adoptată de către miniştrii în Bergen (2005)5. 
 

• În ce măsură a implementat instituţia Linii directoare Europene? 
 

                                                           
5
 Anexa 7 şi http://www.enqa.eu/pubs.lasso  
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Totuși, instituţia nu va limita această secţiune doar de predare şi învăţare, ci va examina, de 
asemenea, procesele de monitorizare și îmbunătăţire a altor activităţi, cum ar fi activităţile 
de cercetarea, procesele administrative şi servicii pentru societate. 
 
Aceste procese de evaluare a calităţii includ colectarea de date şi o judecare de evaluare 
privind activitățile instituţiei, dar instituţia va trebui să abordeze, de asemenea, intrebari 
cum ar fi: 
 

• Ce impact au avut asupra activităților rezultatele colectării de date şi rezultatele 
evaluării? 

• Cum este legătura dintre aceste rezultate şi procesele de planificare şi dezvoltare 
instituţională asigurate? 

• Cât de bine se leagă practicile actuale de opţiunile strategice prezentate în Secţiunea 
I? 

 

IV. Management strategic şi capacitatea de schimbare: Cum se schimbă instituţia în scopul de a 
se îmbunătăţi? 

 
Odată ce grupul de auto-evaluare a trecut prin toate întrebările de mai sus, va fi realizată o 
analiză SWOT care va evalua capacitatea instituţiei de a se schimba în scopul de a se 
îmbunătăţi: 
 

• Cât de receptivă este instituţia la cerinţele, ameninţările şi oportunităţile, prezente în 
mediul său extern, inclusiv acelea legate de clasificarea universităţilor? 

• Cum sunt implicați reprezentanţi din mediul extern în managementul strategic al 
instituţiei? 

• În ce măsură instituţia profită pe deplin de autonomia sa? 

• Ce modificări pot fi de aşteptat a fi făcute înspre obiectivele instituţiei? 

• Cum poate atinsă o potrivire mai bună între misiune actuală şi cea viitoare, obiective şi 
activităţi (programe de studii, cercetare, servicii pentru societate)? 

• Ce rol joacă monitorizarea calităţii şi managementul calităţii în aceste evoluţii? 
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Anexa 4 
 
 
Structura propusă şi conţinutul pentru raportul de auto-evaluare 
 
Introducere 
 
Scurtă analiză a procesului de auto-evaluare: 
 

• Cine sunt membrii grupului de auto-evaluare? 

• Cu cine au colaborat ei? 

• În ce măsură a fost raportul discutat în cadrul instituţiei? 

• Care au fost aspectele pozitive, precum şi dificultăţile, întâlnite în procesul de autoevaluare? 
 
Context instituţional 
 
Scurta prezentare a instituţiei, în contextul său: 
 

• Scurtă prezentare generală istorică; inclusiv referiri la poziţionarea instituţiei în recentul 
exerciţiu de clasificare 

• Statutul juridic al instituţiei (public, privat non-profit, privat pentru-profit. Dacă este privată, 
care sunt proprietarii şi care este forma juridică) 

• Poziţia geografică a instituţiei (de exemplu, într-un oraş capitală, important centru regional, 
concentrată într-un campus, dispersată în cadrul oraşului) 

• O analiză succintă a situației prezente, la nivel regional şi naţional, a piaţei forţei de muncă 

• Numărul de facultăţi, institute de cercetare/laboratoarele, personalul academic şi 
administrativ şi studenţi 

 
Conținutul raportului 
 
Conținutul raportului de auto-evaluare se străduieşte să găsească un echilibru între descriere şi 
analiza critică (de exemplu, identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi 
ameninţărilor) şi ar trebui să aibă următoarele secţiuni, care urmează cele patru secţiuni din 
lista de verificare: 

• Secţiunea I: Norme, valori, misiune şi obiective: Ce încearcă instituţia să facă? 

• Secţiunea II: Guvernare şi activităţi: Cum încearcă instituţia să o facă? 

• Secţiunea III: Practici de evaluare a calității: Cum ştie instituţia că funcţionează? 

• Secţiunea IV: management strategic şi capacitate de schimbare: Cum se schimbă instituţia, 
în scopul de a se îmbunătăţi? 

 
Aşa cum s-a menţionat în secţiunea 2.2, conținutul raportului de auto-evaluare nu va trebui să 
fie pur şi simplu descriptiv, ci și analitic, evaluativ și sintetic. Aceasta ar trebui să evalueze 
punctele tari și punctele slabe, să identifice ameninţările şi oportunităţile şi să arate modul în 
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care diferitele elemente ale managementului strategic şi al calităţii, sunt interconectate. În plus, 
analiza va trebui să ia în considerare schimbările care au avut loc în trecutul recent, precum şi 
cele care sunt anticipate în viitor. 
 
Concluzie 
 
Concluzia rezumă punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările şi oferă un plan 
de acţiune specific pentru a remedia punctele slabe şi a întări în continuare punctele tari. 
 
O concluzie utilă are următoarele caracteristici: 
 

• Deoarece scopul evaluării este de a promova calitatea în derulare şi dezvoltarea 
strategică, raportul va trebui să fie onest şi de auto-reflexiv. De aceea, punctele tari şi 
punctele slabe trebuie să fie declarate în mod explicit; în mod special, este cel mai bine 
să se evite diminuarea sau ascunderea punctelor slabe. 

• Punctele tari şi punctele slabe care nu sunt discutate în cuprinsul raportului nu vor apare 
în concluzii, deoarece ele ar fi nefondate. 

• Punctele tari și punctele slabe care sunt discutate în partea principală a raportului sunt 
prezentate din nou, pe scurt, în concluzii. 

• Planurile de remediere a punctelor slabe sunt oferite în concluzii, în forma unui pla de 
acţiune specific. 

 
Anexe 
 
Anexele vor include de obicei următoarele: 
 

• Planul strategic instituţional actual (dacă există unul) sau, de preferinţă, un Rezumat (în 
limba engleză, în cazul în care există) 

• Datele furnizate de către instituţie pentru procesul de clasificare a universității, precum 
şi orice alte informaţii suplimentare cu privire la poziţionarea instituţiei în cadrul 
clasificării universităţilor din România 

• Orice rapoarte disponibile ale evaluărilor în ultimii ani (de exemplu ARACIS) 

• O organigramă a facultăţilor instituţiei (sau orice alte unităţi relevante de 
predare/cercetare) 

• O organigramă a administraţiei centrale şi a serviciilor suport (personalul biroului 
rectorului, biblioteci, etc) 

• O organigramă a structurii de management (rector, consiliu/senat, decanii și consiliile 
facultăților, comitete majore, etc) 

• Numărul de studenţi pentru întreaga instituţie, cu o defalcarea pe facultăți, pentru 
ultimii trei la cinci ani, raportul student/personal (cel mai mic, cel mai mare şi media), 
timpul pentru absolvire; ratele abandonului şcolar; distribuția după gen, pe facultăți; 
tendinţele demografice în cadrul populaţiei largi ţintă 

• Numărul de personal academic (pe ranguri academice şi facultăți), pentru întreaga 
instituţie, pentru ultimii trei la cinci ani, cu o defalcare pe nivel, disciplină, sex şi vârstă 
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• Finanţarea: finanţare de la guvern (cantitatea şi procentul din bugetul total), alte surse 
de finanţare (tipul şi procentul din bugetul total) şi finanţarea cercetării (procent în 
totalul bugetului); suma de finanţare instituţională pentru învățământ şi cercetare, pe 
facultăți, în ultimii trei la cinci ani 

• Infrastructura în legătură cu numărul de studenţi şi de personal: numărul şi mărimea 
clădirilor, facilităţi, laboratoare și biblioteci; amplasarea lor (de exemplu, dispersate pe o 
zonă geografică mare sau concentrat într-un singur campus); starea  facilităților 

• Manualul pentru potenţialii studenţi străini (dacă există unul). 
 
Aceste date vor trebui analizate în contextul naţional şi instituţional. 
 
Dincolo de aceste anexe, instituţia este liberă să adauge orice alte informaţii, dar numărul și 
lungimea anexelor vor trebui să se limiteze la ceea ce este strict necesar pentru a înţelege 
declaraţiile şi argumentarea din raportul de auto-evaluare. 
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Anexa 5 
 
Model de programe pentru vizitele la faţa locului 
 
 

Timpul Ce & cine? De ce? 
ZIUA 0 

După amiază, 
târziu 

Sosirea echipei de evaluare 

90 de minute Întâlnire scurtă 
Doar Echipa de evaluare 

Împărțirea sarcinilor; discutarea 
autoevaluării; 
inventarul de probleme pentru vizita 
preliminară 

Seara Cină  
Echipa de evaluare, cu rectorul şi 
persoana de legătură  

Bun venit, fac cunoştinţă; se parcurge 
programul preliminar; se discută 
problemele cheie pentru evaluare, 
din perspectiva instituţiei (care 
rezultă din auto-evaluare şi/sau 
experiența rectorului) 

ZIUA 1 

9.00 - 10.00 Întâlnire cu rectorul 
Echipa de evaluare, rector 

Se discută problemele personale, 
care trebuie să fie subliniate în vizita 
echipei de evaluare şi în raport 

10.15 - 11.30 Reuniunea introductivă şi 
întâlnirea cu grupul de auto-
evaluare 
Grupul de direcționare a auto-
evaluării, 
echipa de evaluare, persoana de 
legătură 

Prezentarea instituţiei: structuri, 
managemenul calităţii şi 
managementul strategic; politicile 
naţionale pentru învățământ superior 
și cercetare; chestiuni studenţeşti. 
Înţelegerea procesului de 
autoevaluare şi măsura implicării 
instituţionale; cât de utilă a fost auto-
evaluarea pentru instituţie (aspecte 
în curs de dezvoltare, funcționarea 
proceselor de planificare strategică)? 
Sunt datele autoevaluării încă 
actuale? Vor fi ele actualizate pentru 
a doua vizită la fața locului? 

11.30 - 12.30 Tur al campusului Pentru a ajunge să cunoască 
campusul şi pentru a da o atenție 
specială facilităţilor pentru studenţi. 

12.30 - 14.00 Prânz 
Echipa de evaluare, persoana de 
legătură 

Reflectare asupra impresiilor de la 
prima întâlnire și informarea 
completă, dacă este necesar 
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14.10 - 15.00 
în paralel 
Echipa de evaluare 
poate fi împărțită 
în două perechi 
pentru a vizita 
două facultăţi 

Vizită la facultăţile A & B 
Decan şi, eventual, prodecan 

Prezentarea facultății: structuri, 
managementul calităţii şi 
managementul strategic; discutarea 
relaţiilor facultăţii cu nivelul central; 
input în auto-evaluare; rolul 
activităților de control a calităţii în 
facultate 

15.10 - 15.50 
în paralel 
Echipa de evaluare 
poate fi împărțită 
în două perechi 
pentru a vizita 
două facultăţi 

Vizită la facultăţile A & B 
Reprezentanţi ai personalului 
academic 

Discutarea relaţiilor facultăţii cu 
nivelul central; input în autoevaluare; 
rolul activităților de control a calităţii 
în facultate; recrutarea de personal 
nou; dezvoltarea personalului; 
politicile de motivare. Vă rugăm să 
reţineţi că 
decanii sau prodecanii nu vor fi 
prezenţi la această întâlnire: ea este 
rezervată numai pentru personalul 
academic "obișnuit". 

16.00 - 16.40 
în paralel 
Echipa de evaluare 
poate fi împărțită 
în două perechi 
pentru a vizita 
două facultăţi 

Vizită la facultăţile A & B 
Studenți 

Opiniile studenţilor privind 
experienţa (de exemplu, de predare 
şi învăţare, inputul studentului în 
controlul calităţii şi elaborarea 
deciziilor (strategice)) 

17.00 - 18.00 Întâlnire cu parteneri externi 
(industrie, societatea şi/sau 
autorități locale) 

Discutarea relaţiilor instituţiei cu 
partenerii externi din sectoarele 
privat şi public 

18.30 - 19.30 Întâlnire  
Numai Echipa de evaluare 

Reflectare asupra impresiilor; 
pregătirea celei de a doua zi a vizitei 

Seara Cina  
Numai Echipa de evaluare 

Reflectare asupra impresiilor 
acumulate până atunci 

   

ZIUA 2 

9.00 - 9.50 
în paralel 
Echipa de evaluare 
poate fi împărțită 
în două perechi 

Vizită la facultăţile de C & D 
Decan şi, eventual, prodecan 

ca şi la facultăţile A şi B (se adapteze, 
după cum este cazul) 

10.00 - 10.40 
în paralel 
Echipa de evaluare 
poate fi împărțită 
în două perechi 

Vizită la facultăţile de C & D 
Reprezentanţi ai personalului 
academic 

ca şi la facultăţile A şi B (se adapteze, 
după cum este cazul) 
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10.50 - 11.30  
în paralel 
Echipa de evaluare 
poate fi împărțită 
în două perechi 

Vizită la facultăţile de C & D 
Studenți 

ca şi la facultăţile A şi B (se adapteze, 
după cum este cazul) 

11.40 - 12.30 Reuniune  
Numai Echipa de evaluare 

Reflectare asupra impresiilor; lista 
problemelor pentru suplimentare la 
raport de auto-evaluare şi vizita 
principală 

12.30 - 13.00 Echipa de evaluare, persoana de 
legătură 

Planificarea programului pentru a 
doua vizită (selectare facultăţi sau 
unităţi, persoane speciale sau 
suplimentare cu care să vorbească); 
sprijin logistic pentru sau în timpul 
vizitei; vizitarea sălilor de întâlnire şi 
de lucru ale echipei (unde echipa 
poate lucra pentru raportul său oral) 

13.00 Pranz: echipa de evaluare, rector 
şi persoana de legătură 

Încheierea sesiunii pentru a cădea de 
comun acord asupra subiectelor 
documentaţiei suplimentare 

Seara Plecarea echipei de evaluare  
 
Model de programe pentru a doua vizită 
 

Timpul Ce & cine? De ce? 

ZIUA 0 

După amiază, târziu Sosirea echipei de evaluare 
60 de minute Întâlnire scurtă 

Doar Echipa de evaluare 
Împărțirea sarcinilor; 
discutarea preliminară a 
structurii și problematicii 
raportului de evaluare 

Seara Cina 
Echipa de evaluare, cu 
rectorul 
şi persoana de legătură 

Bun venit, reînnoirea 
cunoştinţelor; se trece peste 
programul vizitei la fața 
locului 

   

ZIUA 1 
9.00 - 10.00 Întâlnire cu rectorul 

Echipa de evaluare, rector 
Discutarea problemele 
personale care trebuie să fie 
subliniate în raportul vizitei 
echipei 
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10.10 - 11.00 Întâlnire cu grupul de 
direcționare a auto-evaluării 
Grupul de auto-evaluare, 
echipa de evaluare, persoana 
de legătură, forţele de acțiune 

Discutarea despre orice 
schimbări în contextul sau 
situaţia internă, apărute de la 
prima vizită, analizarea 
impactului primei vizite, 
revizuirea 
informaţiilor suplimentare 
trimise echipei, clarificarea 
oricărei întrebări deschise 

11.10 - 12.30 Întâlnire cu decanii 
Consiliul Decanului sau 
decanii de la 
mai multe facultăţi, echipa de 
evaluare 

Discutarea despre relaţia 
dintre facultăţi cu 
nivelul central, cu privire la 
dezvoltarea strategică şi 
managementul calității; input 
în auto-evaluare; problemele 
speciale care decurg din 
autoevaluare, părțile unu şi 
doi şi/sau din convorbirea cu 
rectorul 

12.40 - 14.00 Masa de prânz 
Echipa de evaluare, persoana 
de legătură 

Reflecții asupra impresiilor de 
la primele întâlniri şi 
completarea informațiilor 
după cum este necesar 

14.00 - 15.00 Întâlnire cu membrii 
personalului biroului central 
 

Discutarea despre rolul 
documentelor strategice 
instituţionale (planuri de 
dezvoltare, etc), în 
dezvoltarea instituţiei; 
problemele speciale care apar 
din auto-evaluare, părțile unu 
şi doi şi/sau din discuția cu 
rectorul 

15.10 - 16.00 Întâlnire cu Senatul 
Reprezentanţii Senatului  

Discuții despre relaţia dintre 
Senat/organismul de 
reprezentare democratică cu 
echipa rectorală, cu privire la 
managemenul strategic şi al 
calităţii 
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16.00 - 16.45 Întâlnire cu delegația 
studenţilor 
Reprezentanţii studenților  

Punctul de vedere al 
studenţilor cu privire la 
instituţie, la relaţiile cu biroul 
rectorului, la inputul 
studentului în managementul 
calităţii 
şi în elaborarea deciziilor 
(strategice) 

17.00 - 18.00 Întâlnire cu partenerii din 
afara 
(Industrie, societate şi/sau 
autorități locale) 

Discuții despre relaţiile 
instituţiei cu părţile interesate 
externe, ale sectorului privat 
şi sectorului public 

18.00 - 19.00 Reuniune  
Numai Echipa de evaluare 

Schimb de impresii, trecerea 
în revistă a zilei 

Seara Cina  
Numai Echipa de evaluare 

Reflecții asupra impresiilor şi 
începerea pregătirii raportului 
oral 

   

ZIUA 2 

9.00 - 9.50 
în paralel 
Echipa de evaluare poate fi 
împărțită în două perechi 

Vizită la facultăţile de E & F 
Decan şi, eventual, prodecan  

Prezentarea facultății: 
structuri, managementul 
calității strategic; discutarea 
despre relaţiile facultăţilor cu 
nivelul central; input în 
autoevaluare; rolul controlului 
calităţii 
activităţilor în facultate 

10.00 - 10.40 
în paralel 
Echipa de evaluare poate fi 
împărțită în două perechi 

Vizită la facultăţile de E & F 
Personal academic 
 

Discuții despre relaţii 
facultăţilor cu 
nivelul central; input în 
autoevaluare; rolul 
activităților de control al 
calităţii, în facultate; 
recrutarea de personal nou; 
dezvoltarea personalului; 
politicile de motivare. Vă 
rugăm să reţineţi că decanii 
sau prodecanii nu trebuie să 
fie prezenţi la această 
reuniune: ea este rezervată 
numai pentru personalul 
academic "obișnuit". 
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10.50 - 11.30  
în paralel 
Echipa de evaluare poate fi 
împărțită în două perechi 

Vizită la facultăţile de E & F 
Studenți 

Punctul de vedere al 
studenţilor cu privire la 
experienţa lor (de exemplu, 
predarea şi învăţarea, inputul 
studentului în controlul 
calităţii şi elaborarea deciziilor 
(strategice)) 

12.30 - 14.00 Masa de prânz 
Numai Echipa de evaluare 

Numai Echipa de evaluare, 
pentru a face schimb de 
impresii 

14.00 - 15.00 Întâlnire cu cercetători 
internaţionali și cu studenti 
absolvenți internaţionali 
 

Pentru a discuta despre 
experienţa lor în instituţii 

15.30 - 20.00 Reuniune 
Numai Echipa de evaluare 

Schimb de impresii, trecerea 
în revistă a zilei și începerea 
redactării raportului oral 
(pentru aceasta echipa de 
evaluare are nevoie de un 
spațiu de lucru în hotel) 

20.00 Cina 
Numai Echipa de evaluare 

Continuarea reuniunii 

21.00 - 23.00 Redactarea raportului oral 
Numai Echipa de evaluare 

(pentru această sarcină echipa 
de evaluare are nevoie de un 
spațiu de lucru la hotel) 

   

ZIUA 3 
9.00 - 10.00 Reuniune de încheiere 

Rectorul, echipa de evaluare 
Se discută, numai cu rectorul, 
despre draftul raportului oral, 
pentru a se asigura că el 
reflectă constatările echipei, 
precum şi nevoile rectorului 
pentru dezvoltarea în 
continuare a instituţiei  

10.00 - 10.30 Adaptarea raportului oral 
Numai Echipa de evaluare 

Adaptarea raportului oral în 
funcţie de 
discuţia cu rectorul 

10.30 - 12.00 Prezentarea raportului oral 
Echipei de evaluare, rectorul şi membri ai instituţiei (invitaţiile 
vor fi decise de către rector, de exemplu echipa rectorală, 
persoana de legătură, grupul de auto-evaluare, senat, etc.) 

După-amiaza Masa de prânz şi plecarea echipei de evaluare 
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Anexa 6 

 

Partea 1. Standarde Europene şi Linii directoare pentru asigurarea calităţii interne în cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior 
 
ENQA (2009). Standarde şi Linii directoare pentru Asigurarea Calităţii în Spaţiul European al 
Învăţământului Superior, Ediția a 3-a, pp. 16-19 
 
1.1 Politica şi procedurile pentru asigurarea calităţii 
 
STANDARD: 
 
Instituţiile vor avea o politică şi proceduri asociate pentru asigurarea calităţii şi standarde ale 
programelor şi diplomenlor lor. Acestea trebuie de asemenea să se angajeze în mod explicit la 
dezvoltarea unei culturi care recunoaşte importanţa calității şi asigurării calităţii, în activitatea 
lor. Pentru a realiza acest lucru, instituţiile vor dezvolta și implementa o strategie pentru 
îmbunătăţirea continuă a calităţii. Strategia, politica şi procedurile vor avea un statut oficial şi 
vor fi la dispoziţia publicului. De asemenea, ele vor include un rol pentru studenţi şi alte părţi 
interesate. 
 
GHID: 
 
Politicile şi procedurile oficiale oferă un cadru în care instituţiile de învăţământ superior pot să 
dezvolte şi să monitorizeze eficacitatea sistemelor lor de asigurare a calităţii. Ele ajuta de 
asemenea ca să se furnizeze încredere publică în autonomia instituţională. Politicile conţin 
declaraţiile de intenţii şi mijloacele principale prin care acestea vor fi realizate. Îndrumărea 
procedurală poate da mai multe informații detaliate despre căile prin care este implementată 
politica şi oferă un punct de referinţă util pentru cei care au nevoie să ştie despre aspectele 
practice privind derularea procedurilor. 
 
Declararea politicii este de aşteptat să includă: 

• relaţia dintre procesul de învățământ şi cercetare, în instituţie; 

• strategia instituţiei pentru calitate şi standarde; 

• organizarea sistemului de asigurare a calităţii; 

• responsabilităţile departamentelor, şcoli, facultăţi şi alte unităţi organizatorice şi persoane 
pentru asigurarea calităţii; 

• implicarea studenţilor în asigurarea calităţii; 

• căile prin care politica este implementată, monitorizată şi revizuită. 
 
Realizarea EHEA depinde în mod crucial de un angajament la toate nivelurile unei instituţii de a 
se asigura că programele sale au rezultatele care se intenționează să fie obținute, clare şi 
explicite; că personalul său este gata, dispus şi capabil să ofere sprijin pentru predare şi învaţare 
care va ajuta studenții să atingă aceste rezultate; şi că există o recunoaştere deplină, în timp şi 
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tangibilă, a contribuţiei la activitatea sa de către aceia din personalul său care demonstrează 
excelenţă specială, expertiză şi dăruire. Toate instituţiile de învăţământ superior ar trebui să 
aspire pentru a-și îmbunătăţi şi întări educaţia pe care o oferă studenţilor lor. 
 
1.2 Aprobarea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi diplomelor 
 
STANDARD: 
 
Instituţiile vor trebui să aibă mecanisme oficiale pentru aprobarea, revizuirea periodică şi 
monitorizarea programelor și diplomelor  lor. 
 
GHID: 
 
Încrederea studenţilor şi a altor părţi interesate în învăţământul superior este mult mai probabil 
să fie realizată şi menţinută prin activităţi eficiente de asigurare a calităţii care asigură că 
programele sunt bine concepute, monitorizate în mod regulat şi periodic revizuite, asigurând 
prin aceasta relevanţa lor continuă şi actualitatea. 
 
Asigurarea calităţii programelor şi diplomelor se aşteaptă să includă: 
 

• dezvoltarea şi publicarea rezultatelor de învăţare preconizate, explicite; 

• o atenţie deosebită la proiectarea şi conţinutul curriculum-ului şi programului; 

• nevoi specifice ale diferitelor moduri de livrare (de exemplu, full time, part-time, 
învățământ la distanţă, e-learning) şi tipurile de învăţământ superior (de exemplu, 
academic, vocațional, profesional); 

• disponibilitatea resurselor de învăţare adecvate; 

• proceduri oficiale de aprobare a programului, de către un organism, altul decât cel care 
predă programul; 

• monitorizarea progresului şi realizărilor studenților; 

• revizuiri periodice regulate ale programelor (inclusiv membri externi în panel); 

• feedback regulat de la angajatori, reprezentanţi ai pieţei forţei de muncă şi alte organizaţii 
relevante; 

• participarea studenților în activităţile de asigurare a calităţii. 
 
1.3 Evaluarea studenţilor 
 
STANDARD: 
 
Studenții vor fi evaluați folosind criterii publicate, reguli şi procedurile care sunt aplicate în mod 
consecvent. 
 
GHID: 
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Evaluarea studenţilor este unul dintre cele mai importante elemente ale învăţământului 
superior. Rezultatele evaluării au un efect profund asupra carierei viitoare a studenților. Prin 
urmare, este important ca evaluarea se fie făcută profesional în orice moment şi să țină cont de 
extinderea cunoştinţelor care există cu privire la procesele de testare şi de examinare. De 
asemenea, evaluarea furnizează informații valoroase pentru instituţii cu privire la eficacitatea 
predării şi sprijinul cursanţilor. 
 
Procedurile de evaluare a studenţilor se aşteptă: 
 

• să fie proiectate pentru a măsura realizarea rezultatelor de învăţare preconizate şi alte 
obiective ale programului; 

• să fie adecvate pentru scopul lor, fie de diagnostic, formativ sau sumativ; 

• să aibă criterii de notare clare şi publicate; 

• să fie realizate de oameni care înţeleg rolul evaluării în progresul studenţilor înspre 
dobîndirea de cunoştinţe şi de competenţe asociate calificării urmărite; 

• acolo unde este posibil, să nu se bazeze pe judecata unui singur examinator; 

• să ţină seama de toate consecinţele posibile ale regulilor de examinare; 

• să aibe reguli clare care să acopere absenţa studenţilor, boala şi alte circumstanţe 
atenuante; 

• să asigure ca evaluările să fie realizate în siguranţă, în conformitate cu procedurile declarate 
ale instituţiei; 

• să fie subiect al controalelor de verificare administrative pentru a se asigura acuratețea 
procedurilor. 

 
În plus, studenții vor trebui să fie clar informaţi cu privire la strategia de evaluare utilizată 
pentru programul lor, la ce examene sau alte metode de evaluare vor fi supuși, ceea ce se va 
aștepta de la ei şi criteriile care vor fi aplicate pentru evaluarea performanţei lor. 
 
1.4 Asigurarea calităţii personalului didactic 
 
STANDARD: 
 
Instituţiile vor trebui să aibă căi de a se asigura că personalul implicat în predarea la studenţi 
este calificat şi competent pentru a face acest lucru. Acestea ar trebui să fie disponibile pentru 
cei care realizeaza treceri în revistă externe şi au comentat despre în rapoarte. 
 
GHID: 
 
Profesorii sunt singura resursă cea mai importantă de învăţare disponibilă pentru majoritatea 
studenţilor. Este important ca cei care predau să aibă o cunoaştere şi o înţelegere deplină a 
materiei pe care o predau, să aibă abilităţile şi experienţa necesare pentru a transmite 
studenților cunoştinţele și înțelegerea lor în mod eficient, într-o gamă de contexte de predare şi 
să poată accesa feedback-ul cu privire la performanţa lor. Instituţiile vor trebui să se asigure că 
recrutarea personalului lor şi procedurile de numire includ un mijloc de a fi sigure că toţi noii 
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angajaţi au cel puţin nivelul minim necesar de competenţă. Personalului didactic va trebui să i 
se acorde posibilitatea de a se dezvolta şi a-și extinde capacitatea de predare şi va fi încurajat 
să-și valorifice abilităţile. Instituţiile vor furniza profesorilor slabi oportunităţi de a-și îmbunătăţi 
abilităţile la un nivel acceptabil şi vor avea mijloacele de a-i elimina de la îndatoririle lor de 
predare dacă ei vor continua să fie demonstrabil ineficienți. 
 
1.5 Resurse de învăţare şi de sprijinire a studenţilor 
 
STANDARD: 
 
Instituţiile trebuie să se asigure că resursele disponibile pentru susţinerea învăţării studenților 
sunt adecvate şi corespunzătoare pentru fiecare program oferit. 
 
GHID: 
 
În plus faţă de profesorii lor, studenții se bazează pe o gamă de resurse pentru a-i sprijini în 
procesul de învăţare. Acestea variază de la resurse fizice, cum ar fi bibliotecile sau facilități de 
calcul, la sprijinul uman sub formă de tutori, consilieri şi alți îndrumăori. Resursele de învăţare şi 
alte mecanisme de sprijin vor trebui să fie uşor accesibile pentru studenți, proiectate având în 
minte nevoile lor, şi receptiv la feedback-ul din patea celor care folosesc serviciile furnizate. 
Instituţiile vor trebui să monitorizeze în mod obişnuit, să revizuiască şi să îmbunătăţească 
eficienţa serviciilor suport disponibile pentru studenții lor. 
 
1.6 Sisteme informaţionale 
 
STANDARD: 
 
Instituţiile trebuie să se asigure că ele colectează, analizează şi utilizează informaţii relevante 
pentru managementul eficace al programelor lor de studii şi alte activităţi. 
 
GHID: 
 
Auto-cunoaşterea Instituţională este punctul de plecare pentru asigurarea calităţii eficient. Este 
important ca instituţiile să aibe mijloacele de colectare şi analizarea a informaţiilor cu privire la 
activităţile lor. Fără aceasta, ele nu vor şti ce funcţionează bine şi ce are nevoie de atentie, sau 
rezultatele practicilor inovatoare. Sistemelor informaţionale legate de calitate cerute de către 
anumite instituţii vor depind într-o anumită măsură de circumstanţele locale, dar este cel puţin 
de aşteptat să acopere: 

• progresul studentului şi ratele de succes; 

• angajabilitaea absolvenţilor; 

• satisfacţia studenţilor faţă de programele lor; 

• eficienţa profesorilor; 

• profilul populaţiei de studenţi; 

• resursele de învăţare disponibile şi costurile acestora; 
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• proprii indicatori cheie de performanţă a instituţiei. 
 
Este de asemenea valoros ca instituţiile să se comparare cu alte organizaţii similare din cadrul 
EHEA şi înafară. Acest lucru le permite să-şi extindă gama de auto-cunoaştere şi să acceseze 
căile posibile de îmbunătăţire a propriei performanţe. 
 
1.7 Informaţii publice 
 
STANDARD: 
 
Instituţiile trebuie să publice în mod regulat informaţii actualizate, imparţiale şi obiective, atât 
cantitative cât şi calitative, despre programele şi diplomele pe care le oferă. 
 
GHID: 
 
În îndeplinirea rolului lor public, instituţiile de învăţământ superior au responsabilitatea de a 
furniza informaţii despre programele pe care le oferă, rezultatele de învăţare scontate ale 
acestora, calificările pe care le acordă, procedurile de predare, învăţare şi evaluare folosite şi 
oportunităţile de învăţare disponibile pentru studenţii lor. Informaţiile publicate pot de 
asemenea include, opiniile şi destinaţiile de angajare ale foştilor studenţi şi profilul populaţiei 
actuale de studenţi. Aceste informaţii vor fi corecte, imparţiale, obiective şi uşor accesibile şi nu 
trebuie să fie folosite pur şi simplu ca o oportunitate de marketing. Instituţia va verifica că 
acestea îndeplinesc propriile sale aşteptări în ceea ce priveşte imparţialitatea şi obiectivitatea. 
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