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Stimată Doamnă/Stimate Domnule RECTOR,  
 
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în cadrul proiectului 
“Dezvoltarea si consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior 
românesc - QUALITAS”1, realizează în perioada septembrie-octombrie 2015 un studiu 
privind măsurarea percepției cadrelor didactice2, studenților3 și angajatorilor4 față de 
politicile şi calitatea învățământului superior românesc la nivel de sistem. 
 
Studiul va sta la baza realizării Barometrului Calității Învățământul Superior 2015 și a 
unui Policy Paper, materiale care vor fi prezentate instituției Dumneavoastră și MECS.  
 
În proiect, instituția Dumneavoastră face parte din planul de eșantionare și vă rugăm pe 
această cale, să binevoiți a ne acorda sprijinul, prin distribuirea şi promovarea a trei 
chestionare pentru a fi completate on-line, astfel: 

A. QUALITAS ARACIS. Chestionar pentru cadre didactice 

http://www.surveygizmo.com/s3/2316881/QUALITAS-ARACIS-Chestionar-pentru-cadre-

didactice 

B. QUALITAS ARACIS. Chestionar pentru studenti 

http://www.surveygizmo.com/s3/2320618/QUALITAS-ARACIS-Chestionar-pentru-

studenti 

C. QUALITAS ARACIS. Chestionar pentru angajatori 
http://www.surveygizmo.com/s3/2320523/QUALITAS-ARACIS-Chestionar-pentru-
angajatori 

 

Accesarea link-urilor se poate face direct de pe adresa www.aracis.ro  
 
Colaborarea Dumneavoastră ne este deosebit de utilă în stabilirea unei imagini corecte  
privind starea și calitatea sistemului de învățământ superior românesc.  
 
Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul şi timpul acordat, 

Președinte ARACIS, 
Prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu 

                                                 
1Informații suplimentare privind proiectul, accesați:http://www.aracis.ro/proiecte/qualitas/ 
2 Cadre didactice – din toate domeniile și gradele didactice (vol.eșantion -35 cd/ universitate) 
3Studenți - din toate domeniile, preponderent din anii terminali (vol.eșantion - 40 stud/univ.) 
4Angajatori –parteneri ai universității în practica studenților( vol.eșantion-40 angajatori/univ.) 
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