
Anexa nr.2.

Calendarul
activităţilor Comitetului de monitorizare

aprilie – septembrie 2007

Perioada Activitatea

2 aprilie – 6 aprilie Discutarea termenilor de referinţă pentru elaborarea
Raportului independent de evaluare a ARACIS.
Stabilirea membrilor Comisiei de monitorizare.

17 aprilie – 24 aprilie Discutarea clauzelor Contractului cu membrii 
Comitetului de monitorizare. Semnarea Contractului.

25 aprilie – 28 aprilie Primirea documentaţiei cu privire la cadrul legal de 
funcţionare a ARACIS şi instrumentele de lucru folosite 
de experţii în misiunile de evaluare externă.
Obţinerea accesului liber al membrilor Comisiei de 
monitorizare la instrumentele de evidenţă a activităţii 
Agenţiei şi la dosarele de evaluare ale universităţilor.

26 aprilie – 30 mai Documentare cu privire la:
- pagina de web a Agenţiei;
- alcătuirea Registrului de experţi;
- corespondenţa cu universităţile cuprinse în etapa 

de aplicare experimentală a Metodologiei de 
evaluare externă;

- registrele de evidenţă a activităţii Agenţiei.
7 mai – 30 mai Elaborarea şi discutarea celor două chestionare pentru 

anchetele de opinie:
- Chestionar pentru universităţile pilotate;
- Chestionar pentru experţii ARACIS.

31 mai – 12 iunie Pregătirea chestionarelor pentru prelucrare electronică.
Omologarea chestionarelor de către Biroul Consiliului. 
Multiplicarea chestionarelor în vederea administrării. 

10 iunie – 12 iunie Elaborarea Îndrumarului de interviu pentru depistarea 
punctelor tari şi a punctelor slabe  ale interacţiunii 
Agenţiei cu universităţile cuprinse în etapa pilot.

14 iunie Distribuirea chestionarelor
13 iunie – 14 iulie Vizite ale membrilor Comitetului de monitorizare pentru 

evaluarea interacţiunii dintre Agenţie şi universităţile 
cuprinse în etapa pilot de aplicare a Metodologiei

9 iulie Primirea chestionarelor completate.
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9 iulie – 16 iulie Analiza Codului de etică profesională, a procedurilor de 
evitare a conflictului de interese, a sesizărilor şi recla-
maţiilor înregistrate la Agenţie.
Analiza rapoartelor scrise de studenţii care au participat 
la misiunile de evaluare externă a calităţii.

10 iulie – 31 iulie Omologarea răspunsurilor primite în cadrul celor două 
anchete de opinii.
Scanarea şi prelucrarea primară a rezultatelor.

31 iulie – 13 august Analiza dosarelor de evaluare externă a celor zece 
universităţi cuprinse în etapa pilot de aplicare a 
Metodolodiei.

14 august – 14 septembrie Elaborarea draftului  de raport. 
Consultare între membrii Comitetului de monitorizare în 
vederea definitivării Raportului independent de evaluare 
şi a listei de recomandări. 

20 septembrie Predarea draftului Raportului independent de evaluare a 
activităţii ARACIS.

20 – 25 septembrie Revizuirea de text pe baza consultării cu membrii ai 
Biroului Executiv al Consiliului ARACIS

26 septembrie Predarea formei finale a Raportului independent de 
evaluare a activităţii ARACIS.
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