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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior” 

Titlul proiectului „Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ 
superior românesc - QUALITAS” 
Contract POSDRU/155/1.2/S/141894 

 

 

 

 

Criterii de selecţie a instituţiilor de învăţământ superior ce urmează a fi 
sprijinite prin Proiectul „Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la nivelul 

sistemului de învăţământ superior românesc – QUALITAS” 
 

 
Echipa de management şi implementare va proiectului Dezvoltarea şi consolidarea culturii 

calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior românesc – QUALITAS propune 

Consiliului ARACIS, conform cererii de finanţare, aprobarea următoarelor criterii de selecţie a 

universităţilor ce urmează a fi sprijinite prin evaluarea externă a calităţii la nivel instituţional: 

1. Instituţia de învăţământ superior trebuie să fie acreditată, iar la ultima evaluare 

externă a calităţii la nivel instituţional sau, in cazul evaluării instituţionale în vederea 

acreditării, să fi obţinut calificativul „grad de încredere ridicat“. 

2. Instituţia de învăţământ superior să nu fi trecut prin procedura de evaluare externă a 

calităţii la nivel instituţional, respectiv acreditare instituţională, în ultimii cinci ani (an 

de referinţă, anul universitar 2014-2015). 

3. Instituţia de învăţământ superior să nu fi trecut în ultimii cinci ani (an de referinţă, anul 

universitar 2014-2015) printr-un proces de monitorizare din partea Ministerului 

Educaţiei Naţionale sau ARACIS. 

4. Instituţia de învăţământ superior să aibă cel puţin 75% dintre evaluările programelor 

de studii universitare de licenţă  propuse spre evaluare la ARACIS, finalizate prin 

acordarea calificativului „încredere“ (la numărul total de programe, se considera si 

programele care nu au fost evaluate de către ARACIS, sunt in structura universităţii, 

dar au depasit termenul de evaluare). 

 

De asemenea, procesul de selecţie va avea în vedere o repartiţie echitabilă, în 

vederea asigurării egalităţii de şanse. În acest sens, se vor avea în vedere 

următoarele aspecte: 

- instituţiile de învăţământ superior să fie din regiuni de dezvoltare diferite; 
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- instituţiile de învăţământ superior să aibă diferite forme de proprietate 

(public/privat); 

- instituţiile de învăţământ superior să să aibă diferite forme de organizare şi de 

specializare: instituţii de învăţământ superior compozite (comprehensive), 

instituţii de învăţământ socio-umane, instituţii de învăţământ politehnice/tehnice, 

instituţii de învăţământ de arte etc. 
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