
 AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - ENQA 

Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - EQAR 

 

B-dul Mărăști nr. 59, sect. 1, Bucureşti, tel. 021.206.76.00, fax 021.312.71.35 
Email: office@aracis.ro, www.aracis.ro 

 

 

Raport de evaluare DOMENIU de studii universitare de DOCTORAT 
întocmit de comisia de experți evaluatori care a efectuat vizita de evaluare externă 

 

Instituția de învățământ superior (IOSUD)1: 
 

Domeniul de studii universitare de doctorat2: 
 

Școala/școlile doctorale3: 
 

Perioada de vizită4: 
 

1. Comisia de experți evaluatori care a efectuat vizita a solicitat completarea raportului de 

autoevaluare cu informații suplimentare: DA/NU. Acestea sunt5: 
 

2. Comisia de experți evaluatori care a efectuat vizita a organizat o întâlnire cu membrii 

conducerii școlii/școlilor doctorale din care face parte domeniul evaluat6 
 

3. Comisia de experți evaluatori care a efectuat vizita a organizat o întâlnire cu 

conducătorii de doctorat din școala/școlile doctorale din care face parte domeniul evaluat7 
 

4. Comisia de experți evaluatori care a efectuat vizita a organizat o întâlnire cu un grup 

reprezentativ de studenți doctoranzi înmatriculați în școala/școlile doctorale din care face 

parte domeniul evaluat8 
 

5. Comisia de experți evaluatori care a efectuat vizita a organizat o întâlnire cu un grup 

reprezentativ de absolvenți doctori ai școlii/școlilor doctorale din care face parte domeniul 

evaluat9 
 

                                                           
1
 Se completează denumirea completă a instituției de învățământ superior (IOSUD) conform hotărârii de guvern 

în vigoare. 
2
 Se completează domeniul de studii universitare de doctorat, conform nomenclatorului în vigoare. 

3
 Denumirea școlii/școlilor doctorale în care se regăsește domeniul de doctorat evaluat.  

4
 Se completează perioada în care comisia de evaluare a fost prezentă în universitate (spre exemplu: 

04.12.2019-06.12.2019). 
5
 Dacă răspunsul este DA se enumeră informațiile suplimentare care au fost solicitate. Dacă răspunsul este NU 

sintagma „Acestea sunt” va fi ștearsă. 
6
 Se va menționa dacă a fost realizată această întâlnire și care au fost principalele observații sau probleme 

ridicate. 
7
 Se va menționa dacă a fost realizată această întâlnire și care au fost principalele observații sau probleme 

ridicate; se va menționa numărul de participanți. 
8
 Se va menționa dacă a fost realizată această întâlnire și care au fost principalele observații sau probleme 

ridicate; se va menționa numărul de participanți. 
9
 Se va menționa dacă a fost realizată această întâlnire și care au fost principalele observații sau probleme 

ridicate; se va menționa numărul de participanți. 



 

6. Comisia de experți evaluatori care a efectuat vizita a organizat o întâlnire cu un grup 

reprezentativ de angajatori ai absolvenților doctori ai școlii/școlilor doctorale din care face 

parte domeniul evaluat10 
 

7. Comisia de experți evaluatori care a efectuat vizita a realizat vizite de evaluare și 

constatare a bazei materiale, după cum urmează11: 
 

8. Cerințe neîndeplinite12: 
 

9. Cerințe parțial îndeplinite13: 
 

10. Aspecte pozitive ale domeniului evaluat14: 
 

11. Aspecte negative ale domeniului evaluat15: 
 

12. Recomandări pentru domeniul evaluat16: 
 

13. Observații finale17: 

 

                                                           
10

 Se va menționa dacă a fost realizată această întâlnire și care au fost principalele observații sau probleme 
ridicate; se va menționa numărul de participanți. 
11

 Se enumeră obiectivele vizitate de comisia de evaluare. Dacă nu au fost realizate astfel de vizite se va 
consemna că „Nu au fost realizate vizite de evaluare și constatare a bazei materiale aferentă domeniului de 
doctorat evaluat”. 
12

 Se enumeră cerințele care, pe baza informațiilor cuprinse în Fișa vizitei și anexele aferente, sunt considerate 
de către comisia de evaluare ca fiind neîndeplinite; se va menționa criteriul de evaluare, numărul de 
identificare al cerinței neîndeplinită. În caz contrar, se va consemna că „Nu există cerințe neîndeplinite”. 
13

 Se enumeră cerințele care, pe baza informațiilor cuprinse în Fișa vizitei și anexele aferente, sunt considerate 
de către comisia de evaluare ca fiind parțial îndeplinite; se va menționa criteriul și numărul de identificare al 
cerinței parțial îndeplinită. În caz contrar, se va consemna că „Nu există cerințe normative obligatorii parțial 
îndeplinite”. 
14

 Se vor consemna elementele pozitive specifice domeniului evaluat, elemente care exced cerințele cuprinse în 
fișa vizitei (dotări de excepție, echipamente de ultimă generație, personal didactic cu rezultate excepționale, 
colaborări cu instituții de prestigiu din străinătate, colaborări cu mediul de afaceri etc.) Dacă domeniul evaluat 
nu beneficiază de astfel de aspecte pozitive se va consemna „Nu este cazul”. 
15

 Se vor consemna elementele negative ale domeniului de doctorat, elemente care nu se pot menționa în 
cadrul fișei vizitei. Dacă domeniul evaluat nu prezintă elemente negative se va consemna „Nu este cazul”. 
16

 Se vor prezenta recomandările comisiei de evaluare pentru corectarea neconformităților și eliminarea 
punctelor slabe. 
17

 Se vor consemna orice informații suplimentare referitoare la domeniul evaluat, probleme de etică, 
documente care au fost modificate, actualizate sau corectate de comisia de evaluare, termenele până la care 
universitatea le poate transmite ARACIS alte informații suplimentare etc. 



 

12.Rezoluția comisiei de experți evaluatori: 

 

Componența comisiei de experți 

evaluatori18 

Verdictul propus de 

membrii comisiei de 

experți evaluatori: 

Semnătură 

   

   

   

 

 

 

 

                                                           
18

 Fiecare membru al comisiei de experți evaluatori va propune o decizie (menținerea acreditării/retragerea 
acreditării). 


