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C.1 Strategii și proceduri pentru asigurarea calității ESG 
1.1: 

C1.1. În instituţia de învățământ superior există o comisie 
centrală pentru asigurarea calității şi comisii pe programe de 
studii, care lucrează în mod integrat.  Există o comisie pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii, la nivelul facultății/ 
departamentului coordonator al programului de studii, care 
coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare 
şi asigurare a calității. 

Documente de funcționare a comisiei CEAC  (se verifică 
toate anexele) 

Discuție cu membrii comisiei – se verifică taskuri periodice 
(de ex. implicarea în modificări de curriculă, evaluarea 
dosarelor de evaluare etc.), taskuri punctuale 

 



C.1 Strategii și proceduri pentru asigurarea calității 
ESG 1.1: 

C1.2. Politicile şi strategiile de asigurare a calităţii sunt active în 
facultatea coordonatoare a programului de studii şi stimulează 
participarea fiecărui membru al corpului didactic şi de 
cercetare, precum şi a studenţilor.  

Discuții cu profesorii și studenții 

C1.3. Instituţia de învăţământ elaborează și prezintă un raport 
anual cu privire la modul de realizare a prevederilor programului 
de politici de calitate și la aspectele pozitive şi negative ale  
asigurării interne a calităţii, pe care îl face public. 

Se verifică existența anexelor de tip rapoarte și consistența lor 

 

 



C.2 Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor de studii ESG 1.9 
 



Iniţierea programelor de studii 



Monitorizarea programelor de studii 
 



Monitorizarea programelor de studii: proceduri  

Chestionare, interviuri, ateliere pentru 
evaluarea  şi analiza aşteptărilor, a impactului 
şi a gradului de satisfacţie al studenţilor şi 
angajatorilor; 

Diferite alte mijloace pentru evaluarea 
interesului generat la nivel internaţional.   



Revizuirea programelor de studii 
 
 Analiza structurii existente a planurilor de învăţământ;  

 Analiza conţinutului ştiinţific al fişelor disciplinelor şi a metodelor de 
predare, învăţare şi evaluare;  

 Aplicarea măsurilor de revizuire şi îmbunătăţire a programului de studii 
pentru eliminarea punctelor slabe identificate pe durata monitorizării; 

 Revizuirea, modificarea şi completarea conţinutului ştiinţific (teoretic şi 
aplicativ) al disciplinelor; 

 Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a resurselor învăţării, alocarea 
resurselor şi punerea lui în aplicare; 

 Creşterea cantităţii şi a calităţii bazei materiale a predării şi învăţării; 

 Revizuirea şi îmbunătăţirea metodelor de predare şi învăţare etc. 

 
 

 



C.3 Proceduri obiective şi transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării ESG 1.3 

C3.1-7. Examinarea şi notarea studenţilor  

 

Anexe: Regulamente (inclusiv de contestații): de 
verificat existența prevederilor cu privire la re-
examinări, examene amânate medical, cazuri speciale 
etc.  

Verificarea cu atenție a Fișei vizitei (forme de 
examinare, pondere, criterii minimale, maximale etc.) – 
Atenție de multe ori fișe superficiale 

Discuții cu profesorii și studenții (în oglindă) 

 



Proceduri obiective şi transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării 

Exsită regulament privind 
evaluarea studenţilor (se 

precizează formele de 
evaluare şi modul în care 
se desfăşoară acestea); 

Cadrele didactice şi 
studenţii au acces la el şi 
îl respectă/aplică în mod 

consecvent; 

 

Examinarea studenţilor se 
realizează de o echipă de 

cadre didactice (2-3);  

Fişa disciplinei are 
elemente de conţinut 
care relevă îmbinarea 
predării cu învăţarea şi 

evaluarea (sunt precizate: 
formele de evaluare pe 

parcurs, modul în care se 
desfăşoară evaluarea şi 
rezultatele aşteptate); 

Procedeele de evaluare a 
studenţilor sunt centrate 

pe rezultatele învăţării 
(precizări în fişele 

disciplinelor). 

Toate informaţiile referitoare la predare, învăţare şi evaluare sunt cunoscute de către studenţi 



Proceduri obiective şi transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării – posibile recomandări 
 
Cum măsurăm dobândirea competenţelor înscrise în 

fişele de disciplină? – prin exemene, colocvii, teme de 
casă, proiecte 

Departamentele didactice trebuie să se asigure că 
formele şi probele de evaluare a cunoştinţelor asigură 
verificarea dobândirii tuturor competenţelor din fişele 
de disciplină 

Evaluare continuă la toate disciplinele – o modalitate de 
a “fideliza” studenţii 

Teme de control mai dese, pentru a micşora presiunea 
examenelor 

Trecerea de la forma de învăţământ clasică, faţă în faţă 
(IF) la forma blended learning 
 

 



C.3 Proceduri obiective şi transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării ESG 1.3 

C3.8. Finalizarea studiilor implică elaborarea unei 
lucrări de licență/ proiect de diplomă, ce 
demonstrează capacitatea studentului de a realiza 
o sarcină dată în mod independent și la nivelul 
standardelor impuse. Instituția de învățământ 
superior dispune de mecanisme pentru prevenirea 
plagiatului. 

Proceduri, tipuri de examinări 

Soft anti-plagiat, declarație pe propria răspundere etc. 

 

 



C.4 Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului 
profesoral ESG 1.5 

C4.1. Evaluarea colegială  

Proceduri + Discuții (concret, cum se întâmplă) 

 

C4.2. Evaluarea de către studenţi  

Chestionare completate + Rapoarte + Măsuri 

 

C4.3. Autoevaluare + Evaluarea de către directorul de 
departmanent 

Fișe de autoevaluare + Rapoarte sau documente 
realizate de directorii de departamente 
 



Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului 
profesoral 



C.5 Accesibilitatea resurselor adecvate 
învăţării ESG 1.3, 1.6 



 

C.6 Managementul informațiilor ESG 1.7 
 
 

Tipuri de date integrate in sistemele informatice: 

 programele de studii universitare le licenţă, masterat şi 
doctorat; 

 planurile de învăţământ; 

 structura anului universitar; 

 orare; 

 protocolul şi calendarul şi sesiunii de admitere;  

 situaţiile şcolare;  

 evidenţa studenţilor şi a traiectoriilor lor şcolare;  

 

 

 



C.6 Managementul informațiilor ESG 1.7 

 date privind mobilităţile studenţilor şi ale cadrelor didactice; 

 calendarul sesiunilor de examene şi notele obţinute la examene;  

 situaţia burselor; 

 situaţia taxelor şi a obligaţiilor financiare ale studenţilor;  

 analizele dedicate managementului universitar; 

 situaţia proiectelor de cercetare; 

 situaţia proiectelor finanţate din fonduri europene; 

 date despre cercetarea ştiinţifică: planuri, domenii, parteneriate, 
resurse umane, ressurse financiare, resurse materiale, realizări etc. 

 

 



C.7 Transparenţa informaţiilor de interes public 
cu privire la programele de studii ESG 1.8 
  
 



C.8 Asigurarea calităţii prin evaluare externă 
periodică ESG 1.10 

C8.1. Cu privire la programul de studii evaluat, instituţia 
de învăţământ respectă prevederile legale privind 
evaluarea externă în mod ciclic. 

 

Se verifică evaluările anterioare înainte de vizită 

Se verifică toate recomadările anterioare și măsura în 
care au fost îndeplinite 

 

 

 



 Scopul principal nu este identificarea 
punctelor slabe pentru punerea în 
discuţie a calificativului acordat. 

 

 Scopul principal este 

 suţinerea sistemului intern  

de calitate.  
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