
 

PLAN DE ACTIVITĂȚI PENTRU ANUL 2018 
Nr.crt. Obiectiv Activități specifice Termen Structuri responsabile 

1. Reacreditarea ARACIS 
ca membru plin al 
ENQA și relistarea în 
EQAR. 
 

1. Pregătirea vizitei panelului 
de evaluare coordonat de 
ENQA prin: 

 Verificarea listei privind 
documentele necesare 
vizitei pe care o va 
efectua panelul de 
evaluare la începutul lunii 
martie 2018. 

 Completarea 
documentelor și 
adăugarea altora 
solicitate de panel înainte 
de efectuarea vizitei. 

 Asigurarea pentru 
membrii panelului a 
condițiilor privind accesul 
la documente și 
consultarea tuturor 
actorilor implicați în 
procesul de asigurare a 
calității.  

2.  Analiza temeinică a 
Raportului panelului de 
evaluare și elaborarea 
scrisorii de răspuns. 

3. Elaborarea solicitării pentru 
reconfirmarea calității de 
membru cu drepturi depline 
al ENQA. 

4. Elaborarea și depunerea 
aplicației pentru reînnoirea 
listării în EQAR   

31 ianuarie 
2018 

 
 
 

28 
februarie 

2018 
 
 

1-10 martie 
2018 

 
 
 
 
 

Iunie 2018 
 
 

Septembrie
-Octombrie 

2018 
 
 

Octombrie-
Noiembrie 

2018 

Consiliul ARACIS, 
Biroul Executiv al 

Consiliului, 
Direcţia relaţii 
internaţionale, 

proiecte şi cooperare 

2.  Demararea elaborarii 
planului de evaluare a 
gradului de inovare 
curriculara în 
instituțiile de 
învățământ superior 
prin introducerea de 
noi competențe 
transversale și 
antreprenoriale 

1. Stabilirea unui grup de lucru 
la nivelul Consiliului ARACIS 
pentru stabilirea modalității 
de evaluare a gradului de 
inovare curriculara. 

2. Consultarea universităților 
privind metodologia de 
evaluare a gradului de 
inovare curriculară. 

3. Elaborarea unui prim draft 
de evaluare a gradului de 
inovare curriculară prin noile 
competențe transversale și 
antreprenoriale. 

Iulie 2018 
 
 
 
 

Octombrie 
2018 

 
 

Decembrie 
2018 

Consiliul ARACIS, 
Direcția Asigurarea 

calității. 
 

Planul de evaluare se 
va elabora în 

cooperare cu MEN 
(conform Planului 
Strategic pe anul 

2018) 

3. Demararea proceselor 1. Declanșarea procedurilor de Ianuarie Consiliul și Biroul 



de implementare a 
ghidului de evaluare 
periodică a domeniilor 
de master, ținând cont 
de creșterea calității si 
a relevanței acestor 
programe de studii 

implementare a procesului 
de evaluare externă a 
domeniilor de master. 

2. Evaluarea propriu-zisă a 
domeniilor de master.  

3. Analiza modului de 
implementare a procesului 
de evaluare a domeniilor de 
master și eventuala 
îmbunătățire a ghidurilor de 
evaluare și a fișelor de vizită.  

2018 
 
 

Iunie 2018 
 

Decembrie 
2018 

executiv ARACIS, 
Departamentul de 

acreditare, 
Departamentul de 
evaluare externă a 

calității, Direcția 
Asigurarea calității, 

 Comisiile de 
specialitate 

4.  Îmbunătățirea 
continuă a 
metodologiilor de 
evaluare externă și a 
ghidurilor aferente în 
vederea corelării 
permanente cu 
evoluția pieței forței 
de muncă, dar și a 
reglementarilor 
europene in domeniu 

1. Publicarea în Monitorul 
Oficial a Metodologiei de 
evaluare externă a 
programelor de studii. 

2. Actualizarea ghidurilor și 
fișelor de vizită pentru 
programele de studii de  
licență. 

3. Reconsiderarea importanței 
care trebuie să i se acorde 
angajatorilor și absolvenților 
nu numai în procesul de 
evaluare externă 
instituțională, dar și a 
programelor de studii. 

4. Includerea în echipele de 
vizită la toate programele de 
studii a unui student. 

Ianuarie 
2018 

 
 

Iunie 2018 
 
 
 
 

Decembrie 
2018 

 
 
 
 
 

Februarie 
2018 

Consiliul și Biroul 
executiv ARACIS, 

Direcția Asigurarea 
calității, 

Direcţia relaţii 
internaţionale, 

proiecte şi cooperare, 
Comisiile de 
specialitate 

 
 
 
 

5.  Definitivarea 
metodologiei și a 
ghidului de evaluare 
externă a Școlilor 
doctorale, inclusiv 
demararea procesului 
de evaluare a acestora 

1. Continuarea procesului de 
elaborare și definitivare a 
metodologiei și a ghidului de 
evaluare a Școlilor 
doctorale. 

2. Implementarea procesului 
de evaluare externă a 
Școlilor doctorale. 

Iulie 2018 
 
 
 
 

Octombrie 
2018 

Consiliul și Biroul 
executiv ARACIS, 

Departamentul de 
evaluare externă a 

calității, 
Comisiile de 
specialitate 

6.  Organizarea de sesiuni 
de formare pentru 
evaluatorii Școlilor 
doctorale 

1. Organizarea a doua sesiuni 
de formare pentru 
evaluatorii Școlilor doctorale 
și pentru membrii Comisiilor 
de specialitate.  

Septembrie 
2018  

Consiliul și Biroul 
executiv ARACIS, 

Departamentul de 
evaluare externă a 

calității, 
 

7.  Organizarea unor 
sesiuni de formare 
pentru noii evaluatori 
ai ARACIS 

1. Organizarea  unor sesiuni 
de formare pentru noii 
evaluatori ai ARACIS, 
inclusiv studenți. 

Octombrie 
si 

Noiembrie  
2018,  

Consiliul și Biroul 
executiv ARACIS, 

Departamentul de 
evaluare externă a 

calității, 
Comisiile de 

specialitate, Asociațiile  
studențești 



8. Reacreditarea ARACIS 
ca membru al 
European Network for 
Acreditation of 
Engineering Education  
și demararea 
procesului de 
acreditare cu EUR-ACE 
label a unor programe 
de studii din domeniul 
ingineriei 

1. Continuarea procesului de 
pregătire a celei de-a doua 
vizite a panelului ENAEE 
pentru acreditarea ARACIS. 

2. Asigurarea condițiilor pentru 
efectuarea vizitei panelului 
ENAEE. 

3. Acreditarea cu EUR-ACE 
label a unor programe de 
studii din domeniul 
ingineriei. 

Martie 
2018 

 
 

Aprilie 
2018 

 
Decembrie 

2018 

Consiliul și Biroul 
executiv ARACIS, 

Departamentul de 
Acreditare, Direcția 
Asigurarea calității, 

Comisiile de 
specialitate C10 și C11. 

9. Diversificarea ofertei 
de programe de studii 
care să corespundă 
cerințelor pieței 
muncii și studenților 

1. Introducerea obligativității 
ca toate programele de 
studii solicitate de 
universități pentru a fi 
evaluate extern să  conțină 
dovezi privind înscrierea în 
RNCIS. 

Ianuarie 
2018 

Consiliul și Biroul 
executiv ARACIS, 
Serviciul relaţii 

publice, registratură, 
arhivă, secretariat 

10. Construirea  unui 
sistem de clasificare a 
instituțiilor de 
învățământ superior și 
de ierarhizare a 
domeniilor de studii, 
precum și a unui 
sistem de monitorizare 
anuală. 

1. Elaborarea metodologiei și 
ghidurilor aferente pentru 
clasificarea instituțiilor de 
învățământ superior și 
ierarhizarea programelor de 
studii. 

2. Elaborarea unei propuneri 
de sistem de monitorizare 
anuală a schimbărilor 
intervenite. 

Decembrie 
2018 

ARACIS, în colaborare 
cu MEN  și CNFIS 

11.  Publicarea datelor 
relevante despre 
activitatea de evaluare 
externă și acreditare 
instituțională, a 
programelor de studii 
de licență, a 
domeniilor de 
masterat și a Școlilor 
doctorale 

1. Actualizarea și extinderea 
bazei de date privind 
procesele de evaluare 
externă a calității. 

2. Restructurarea site-ului 
ARACIS pentru a asigura 
accesul rapid al celor 
interesați la o informare 
corectă privind procesele de 
evaluare și acreditare. 

Septembrie 
2018 

 
 

Decembrie 
2018 

Consiliul și Biroul 
executiv ARACIS, 
Compartimentul 

informatizare 

12. Îmbunătățirea 
procesului fellow-up 
prin creșterea 
numărului de vizite de 
monitorizare a 
modului în care 
instituțiile de 
învățământ superior  
rezolvă problemele 
semnalate în cadrul 
vizitelor de evaluare 
externă. 

1. Stabilirea unor proceduri de 
efectuare a vizitelor de tip 
fellow-up, în afara celor 
specifice calificativelor 
încredere limitata sau 
neîncredere. 

2. Demararea unor vizite 
fellow-up inclusiv la 
instituțiile de învățământ 
superior acreditate sau la 
programele de studii  care 
au obținut calificative de 
încredere, dar cu 

Iulie 2018 
 
 
 
 
 

Decembrie 
2018 

Consiliul și Biroul 
executiv ARACIS, 

Direcția Asigurarea 
calității, 

Departamentele de 
evaluare externă a 

calității și acreditare, 
Comisiile de 
specialitate 



recomandări. 

13.  Îmbunătățirea 
permanentă a 
interacțiunii cu 
Instituțiile de 
învățământ superior 

1. Participarea Președintelui 
sau a unui reprezentant al 
ARACIS la întrunirile CNR-
ului. 

2. Participarea pe cât posibil a 
unui membru al Consiliului 
ARACIS la diversele activități 
privind asigurarea calității 
organizate de universități. 

3. Consultarea publică a 
universităților în legătură cu 
elaborarea sau actualizarea 
unor documente privind 
evaluarea externă 
instituțională, a programelor 
de studii și Școlilor 
doctorale. 

Permanent Consiliul si Biroul 
executiv ARACIS 

 

14.  Organizarea unor 
întâlniri cu ARACIP, în 
vederea armonizării 
unor acțiuni legate de 
învățământul terțiar 
non-universitar și a 
altor conexiuni între 
învățământul 
preuniversitar și 
universitar 

1. Pregătirea tematică a două 
întâlniri între cele două 
instituții. 

2. Organizarea a doua întâlniri 
între ARACIS și ARACIP. 

3. Elaborarea unor 
documente comune. 

Decembrie 
2018 

Responsabilitate 
comună a ARACIS și 

ARACIP 

15.  Îmbunătățirea 
procesului de 
comunicare între 
compartimentele 
interne ale ARACIS 

1. Organizarea a cel puțin 
două întâlniri cu personalul 
propriu al ARACIS. 

2. Identificarea potențialelor 
blocaje la nivelul activității 
ARACIS. 

Iunie 2018 
Noiembrie 

2018 
 

Consiliul și Biroul 
executiv ARACIS, 

structurile interne ale 
ARACIS 

16.  Asigurarea unei 
corelări optime a 
activităților de 
execuție și de 
conducere la nivelul 
structurilor ARACIS, 
ținând cont de 
multiplicarea 
activităților instituției 

1. Elaborarea unui 
memorandum pentru 
scoaterea la concurs a 
posturilor vacante. 

2. Ocuparea posturilor de 
conducere la nivelul 
structurilor interne pentru a 
asigura fluența informării și 
a deciziilor luate la diferite 
nivele. 

Mai 2018 
 
 
 

Decembrie 
2018 

Consiliul și Biroul 
executiv ARACIS, 

Direcţia organizare, 
resurse umane și 
achiziții publice 

 


