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REZUMAT 
 

 Subiectul prezentului raport de evaluare externă a calităţii îl constituie 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul în Arad,                   

B-dul. Revoluţiei, nr. 77, denumită în continuare, pe scurt, “universitatea” 

sau UAV. 

 Scopul prezentei evaluări instituţionale externe este acela de a 

identifica şi certifica măsura în care universitatea răspunde interesului 

public, precum şi măsurile asigurate pentru creşterea calităţii în procesul de 

predare-învăţare şi în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor, 

certificatelor şi calificărilor.  

 În acord cu obiectivele evaluării instituţionale externe prevăzute în 

Metodologia ARACIS, la Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, au fost 

avute în vedere rezultatele şi performanţele academice din perspectivele 

următoare:   

a. promovarea şi asigurarea unei înalte calităţi în procesul de           

predare-învăţare în UAV; 

b. asigurarea pentru studenţi, angajatori şi pentru publicul larg a unui 

acces rapid şi cât mai larg la informaţii clare, de încredere şi explicite, 

despre modul în care UAV oferă programe de studii, diplome şi calificări, 

care respectă cerinţele naţionale, potrivit cu standardele academice europene 

şi principiile de calitate; 

c. asigurarea faptului că, în situaţiile în care calitatea programelor de 

studii este deficitară, prin procesul de evaluare externă se creează premizele 

pentru iniţierea acţiunilor de îmbunătăţire a acestora;asigurarea 

mecanismelor prin care sunt garantate calitatea procesului de             
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predare-învăţare, transparenţa gestiunii şi responsabilitatea publică a UAV, 

ca instituţie de învăţământ superior.  

 Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad funcţionează în baza 

Hotărârii Guvernului nr. 567/18.05.1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 

80/07.06.1990, prin care se înfiinţa Institutul de Învăţământ Superior din 

Arad. Ulterior, prin Ordinul MEC nr. 4894/22.03.1991, Institutul de 

Învăţământ Superior din Arad îşi schimbă denumirea în Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad. 

  La data evaluării externe, în cadrul universităţii funcţionează 

următoarele facultăţi: Facultatea de Inginerie; Facultatea de Inginerie 

Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului; Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi 

Sociale; Facultatea de Ştiinţe Economice; Facultatea de Teologie Ortodoxă; 

Facultatea de Ştiinţe Exacte; Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă 

Socială şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.  

  Din totalul celor 31 de programe de studii universitare de licenţă 

derulate în cadrul celor opt facultăţi au fost selectate spre evaluare 

următoarele: Teologie ortodoxă; Contabilitate şi informatică de gestiune; 

Finanţe şi bănci; Vehicule pentru transport feroviar; Ingineria produselor 

alimentare şi Tehnologia şi designul produselor textile.  

Alături de cele şase programe de studii s-a procedat şi la evaluarea 

instituţională de către un expert evaluator. Pe tot parcursul evaluării noastre 

externe au participat un expert străin, un reprezentant al Comisiei 

Consultative şi un reprezentant al studenţilor.  

Din cele şapte fişe ale vizitei, coroborate cu rapoartele aferente 

întocmite, a rezultat că sunt îndeplinite criteriile şi indicatorii la valorile 

minime sau ref.1/ ref.2/ ref.3, după caz.  
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Aprecierile experţilor evaluatori sunt efectuate din punctul de vedere 

al interesului public, precum şi al măsurilor asigurate pentru creşterea 

calităţii în procesul de predare-învăţare şi în exercitarea dreptului legal de 

acordare a diplomelor şi calificărilor.  

Apreciem, în urma vizitei noastre la Universitatea “Aurel Vlaicu” 

din Arad, pe baza opiniilor experţilor evaluatori şi a responsabililor 

implicaţi, după confruntarea informaţiilor făcute publice pe diferite căi şi a 

celor cuprinse în rapoartele de autoevaluare cu cele extrase de pe 

documentele în original, iar acolo unde a fost cazul, cu cele solicitate 

suplimentar, că există o credibilitate mare a informaţiilor diseminate de 

universitate pe diferite canale.  

 Din evaluarea instituţională şi din evaluările pe programe a rezultat 

că sunt îndepliniţi toţi indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi 

infrastructurii academice, ceea ce demontrează că universitatea poate să 

asigure derularea în condiţii normale a procesului de predare-învăţare. 

Facem precizarea că declaraţiile din rapoartele de autoevaluare cu privire la 

infrastructura academică au fost confruntate cu datele din Compartimentul 

financiar-contabilitate, probate cu documente justificative corespunzătoare. 

 Experţii evaluatori implicaţi în procesul de evaluare pe parcursul 

vizitei au susţinut în rapoartele lor individuale, cu argumente enumerate în 

fişa vizitei, că universitatea asigură derularea tuturor activităţilor de educaţie 

şi cercetare prin apelarea la cele mai bune practici rezultate din propria 

experienţă sau sistematizate pe baza schimburilor de experienţă cu 

universităţi similare din lume, inclusiv prin antrenarea în evaluarea internă a 

unor specialişti independenţi reprezentând angajatorii, precum şi a unor 
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experţi străini reprezentanţi ai unor universităţi  partenere în programe 

internaţionale. 

 În acelaşi timp, echipa de evaluatori apreciază deosebit modul 

exemplar în care gazdele vizitate s-au străduit să răspundă prompt solicitării 

de informaţii suplimentare, prilej cu care a impresionat starea de disciplină 

şi de competenţă pe probleme de calitate a unui important număr de cadre 

didactice. Avem astfel o garanţie suplimentară a preocupărilor constante în 

toate eşaloanele instituţiei (Universitate, Facultăţi, Programe de învăţământ, 

Specializări, Departamente, Catedre), pentru formarea temeinică a unei 

culturi a calităţii. 

 

Calificativul acordat Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad 
 

Din cele şapte fişe ale vizitei, coroborate cu rapoartele aferente 

întocmite a rezultat că sunt îndeplinite în mare parte criteriile, standardele şi 

indicatorii de performanţă, fie la valorile minime, fie la nivelul  ref.1/ ref.2.  

Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute la 

dispoziţie, Consiliul ARACIS acordă calificativul Grad de încredere 

ridicat, cu vizită după un an pentru verificarea stadiului implementării 

Planului de măsuri elaborat în urma vizitei ARACIS. 

Prin întocmirea unui Plan de măsuri de îmbunătăţire a calităţii, în 

perioada următoare, procedură curentă pe plan internaţional,  pe baza 

elementelor consemnate de experţii evaluatori în Fişele vizitelor precum şi 

în raportul de evaluare, pentru echipa managerială a Universităţii         

„Aurel Vlaicu” din Arad şi structurile de conducere ale facultăţilor se 

creează un prilej de perfecţionare, de extindere a cunoştinţelor şi practicilor 
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privind managementul calităţii învăţământului superior. Se are în vedere 

totodată ridicarea nivelului calităţii prin trecerea a cât mai multor indicatori 

de performanţă de la nivelul de bază la nivelul 1 sau 2. 

 
Recomandări pentru activitatea Universităţii “Aurel Vlaicu” 
din Arad 

 
 Recomandăm conducerii Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad să 

susţină cu toate resursele necesare procesul de  îmbunătăţire continuă a 

calităţii şi de creştere a performanţelor academice. 

 În particular, recomandăm concentrarea eforturilor pentru creşterea 

numărului criteriilor şi standardelor de calitate pentru care indicatorii de 

performanţă să se ridice la ref.1, respectiv ref.2, precum şi formularea şi 

atingerea unor indicatori de performanţă proprii, superiori celor situaţi în 

standardele ARACIS la ref.2. 

 În vederea aducerii tuturor programelor de studii la nivelul celor mai 

performante şi care sunt reprezentative pentru UAV, recomandăm:  

• alocarea de resurse suplimentare în vederea extinderii şi 

modernizării spaţiilor de studiu; 

• îmbunătăţirea dotării tehnice şi îmbogăţirea fondului de carte şi 

asimilat acestuia, aferente specializării Tehnologia şi designul produselor 

textile; 

• îmbunătăţirea gradului de implicare a unor colective de cadre 

didactice în activitatea de cercetare pe bază de competiţie . 

 Recomandăm de asemenea, în baza discuţiilor ample cu 

reprezentanţii angajatorilor, creşterea preocupărilor pentru formarea şi 

consolidarea abilităţilor de comunicare a absolvenţilor, inclusiv în limbi 

străine. 
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 Identificarea unor soluţii pentru a putea realiza auditarea situaţiilor 

financiare, de către o echipă externă de auditori financiari sau de societăţi de 

audit financiar, ar permite o mai bună, o mai reală încadrare în practicile 

europene din învăţământul superior. 

Felicităm pe colegii noştri de la Universitatea “Aurel Vlaicu” din 

Arad pentru eforturile depuse şi pentru rezultatele obţinute în planul 

asigurării calităţii.  
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I. Prezentarea Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad 
 

1.1. Scurt istoric 
 

Învăţământul universitar în Transilvania şi Arad îşi are obârşia încă 

din secolul al XIX-lea, când se remarcă momente ca Preparandia (1812), 

Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833), la care 

s-au adăugat proiecte academice ale unor mari cărturari ca episcopul 

Ghenadie Raţ (1850), Ioan Popovici-Desseanu (1871), Vasile Goldiş (1906), 

Onisifor Ghibu (1915), Ion Montani (1924), dar şi Memoriile din 18 

septembrie 1940, din 11, 20 şi 30 ianuarie 1945, precum şi cel din 19 august 

1947 (Raport de autoevaluare pag. 4). In 1972 se înfiinţează la Arad 

Institutul de Subingineri, care va deveni ulterior, după 1990 Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad.  

Actul de înfiinţare propriu-

zis al Universităţii „Aurel Vlaicu” 

din Arad îl constituie Hotărârea 

Guvernului nr. 567/18.05.1990 şi 

Ordinul MEC nr. 7751/1990 

(Anexa 1) prin care se înfiinţa 

Institutul de Învăţământ Superior 

din Arad cu Facultatea de Inginerie 

şi patru profiluri: mecanic, textil, 

chimic şi tehnologia produselor 

alimentare. 

 

În 1991 prin Nota Guvernamentală din 4.01.1991 şi Ordinul MEC 

nr. 4891/22.03.1991 (Anexa 2) s-a schimbat denumirea Institutului de 
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Învăţământ Superior în Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Ulterior, în 

toamna anului 1991, pe baza Protocolului nr. 9870/30.05.1991 încheiat între 

MEdC prin Secretariatul de Stat pentru Culte şi Patriarhia Română s-a 

înfiinţat Facultatea de Teologie. Din anul universitar 1993/1994, în baza 

Adresei nr. 1346/17.09.1993 a MEC se înfiinţează, în cadrul Facultăţii de 

Inginerie, profilul economic cu două module: Finanţe şi bănci şi Gestiune, 

Contabilitate şi Control Financiar.  Prin H.G. nr. 866/28.10.1999 Facultatea 

de Inginerie si Ştiinţe Economice se reorganizează în Facultatea de 

Inginerie şi Facultatea de Ştiinţe Economice. În prezent Universitatea este 

organizată aşa cum rezultă din figura 1. 
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Figura 1. Organigrama UAV (sursa: www.uav.ro) 
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1.2. Educaţia şi cercetarea 
 

  Educaţia în UAV reprezintă principala activitate faţă de care se 

raportează toate rezultatele obţinute. Dovadă în acest sens stau programele 

de studii şi masterat care s-au diversificat în timp şi care atrag din ce în ce 

mai mulţi studenţi în regim  cu taxă şi buget. Rezultatul concret al îmbinării 

practice a celor două activităţi de educaţie şi cercetare se concretizează, între 

altele, şi prin: Incubatorul de Afaceri (Anexa 43 şi www.uav.ro), 

organizarea unor concursuri cu reviste de specialitate de renume (IEEE 

Computer Society la adresa www.uav.ro). 

  UAV are o strategie pe termen lung şi programe pe termen mediu şi 

scurt, care se referă la obiectivele, proiectele şi rezultatele aşteptate ale 

cercetării, precum şi la resursele de realizare. Există o cultură a cercetării şi 

preocupări pentru valorificarea rezultatelor cercetării (Raport autoevaluare 

[RA] pag. 35 si www.uav.ro). 

Cercetarea ştiinţifică desfaşurată de cadrele didactice, cercetători şi 

studenţii Universităţii “Aurel Vlaicu “ din Arad  contribuie în mare măsură,  

pe de o parte la dezvoltarea  cunoaşterii, iar pe de altă parte la rezolvarea cu 

profesionalism, operativitate şi promptitudine a problemelor complexe ale 

economiei locale şi naţionale (RA pp. 14-17). 

Din coroborarea concluziilor experţilor evaluatori cu documentele şi 

anexele la Raportul de evaluare am constatat pentru perioada 2004-2007 

îndeplinirea obiectivelor propuse prin planul si strategia de cercetare (Anexa 

54 coroborat cu RA pp. 15-18):  

a. Formarea masei critice de cercetători în UAV; 

b. Realizarea unei dotări corespunzătoare activităţii de cercetare; 

c. Participarea la programe de cercetare naţionale şi internaţionale; 
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d. Recunoaşterea la nivel naţional şi internaţional; 

e. Organizarea unor manifestări ştiinţifice la nivel naţional şi 

internaţional; 

f. Realizarea şi dezvoltarea unor unităţi de cercetare în UAV; 

g. Recunoaşterea revistelor ştiinţifice publicate în UAV; 

h. Recunoaşterea competenţelor în cercetare; 

i. Crearea unei baze de date complete privind cercetarea în 

conformitate cu cerinţele CNCSIS. 

 
   Activitatea de cercetare ştiinţifică a constituit o prioritate pentru 

echipa de conducere a Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad. Astfel, 

strategia din domeniu a fost stabilită în legislatura anterioară corelată cu 

PNCDI I (Anexa 54). 

 În prezent, pe baza strategiilor avansate la nivel de unităţi de 

cercetare (facultăţi, departamente, institute şi centre de cercetare) se va 

stabili noua strategie în domeniul cercetării care sa fie în acord cu PNCDI II 

şi cu noua strategie lansată de MEdCT în decembrie 2006, pentru perioada 

2007-2013 (Anexa 54). 

Cercetarea ştiinţifică a reprezentat o preocupare esenţială a cadrelor 

didactice şi cercetătorilor din UAV, astfel încât s-au organizat o suită de 

importante manifestări ştiinţifice, cu o largă participare a specialiştilor 

români şi străini (Anexa 62). Rezultatele practice ale activităţii de cercetare 

sunt reflectate de numeroase contracte şi proiecte cu finanţare internă şi 

internaţională, dintre care cele mai importante sunt cele cu: CNCSIS, 

Contracte cu parteneri străini,  PNCDI, ERA-NET, COST şi PC6 (RA pp. 

16-17, Anexa 46 şi www.uav.ro).   
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 Racordarea universităţii la cerinţele europene de educaţie superioară 

şi cercetare este reflectată de o seamă de convenţii internaţionale la care este 

parte şi de o gamă largă de programe europene cu specific educaţional, cum 

sunt: SOCRATES, ERASMUS, LEONARDO da VINCI. De asemenea, au 

fost încheiate o serie de convenţii, acorduri şi protocoale internaţionale cu 

universităţi din Canada, între care cele mai recente cu Universitatea York 

din Toronto şi Universitatea Concordia din Montreal (www.uav.ro).  

În ceea ce priveşte lista partenerilor SOCRATES (RA, p. 22), UAV 

are încheiate acorduri cu un număr de 20 de universităţi din Portugalia, 

Spania, Italia, Franţa, Germania, etc. UAV a încheiat acorduri bilaterale 

(RA, p. 22) cu alte 11 universităţi din Finlanda, Canada, Filipine, Serbia, 

etc.:  

- Universitatea din Gent-Belgia; 

- Universitatea dinToulouse-Franţa; 

- Universitatea din Helsinki-Finlanda; 

- Universitatea din Turku-Finlanda; 

- Universitatea din Manila-Filipine; 

- Universitatea din Toronto-Canada; 

- Universitatea din Tessaloniki-Grecia; 

- Universitatea din Szeged-Ungaria; 

- Universitatea Novi Sad-Serbia;  

- Universitatea din Bratislava-Slovacia; 

- Universitatea din Viena-Austria. 

Putem spune că Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad se prezintă 

astăzi ca o instituţie de învăţământ superior modernă, aflată într-o fază de 

impetuoasă dezvoltare, axată pe instruirea şi formarea tineretului în spiritul 
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profesionalismului şi creativităţii, confirmând autentice disponibilităţi de 

creaţie ştiinţifică şi tehnică.  

1.3. Informaţii cheie 
 
  În UAV din Arad funcţionează un număr de 31 specializări pentru 

studii universitare de licenta şi 14 programe de studii universitare de 

masterat în baza H.G. 1609/2004, H.G. 88/2005, H.G. 916/2005 şi H.G. 

1175/2006, (Raport pp. 7-9). 

Tabel 1. Studii de licenţă la UAV 
 

 
FACULTATEA 

 
 

DOMENIUL DE 
LICENŢĂ 

 
 

SPECIALIZAREA acreditată (A) sau 
autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) 

 
NUMĂR 

DE 
CREDITE 

Tehnologia construcţiilor de 
maşini 

A  
240 

Ingineria sudării A 240 

Tehnologia şi designul 
produselor textile 

 
A 

 
240 

Inginerie 
industrială 

Tehnologia tricotajelor şi 
confecţiilor 

A 240 

Inginerie 
mecanică 

Vehicule pentru transport 
feroviar 

A  
240 

Ingineria 
autovehiculelor Autovehicule rutiere AP 240 

Ingineria 
sistemelor 

Automatică şi informatică 
aplicată 

AP  
240 

INGINERIE 
Calea 

Aurel Vlaicu, 
Nr. 43, 

Tel. 250389 

Inginerie şi 
management Inginerie economică industrială AP  

240 
Ingineria 

produselor 
alimentare 

Ingineria produselor alimentare 
 

A 
 

240 

Controlul şi securitatea 
produselor alimentare 

AP  
240 Inginerie 

chimică Tehnologie chimică textilă 
A 240 

Biotehnologii Biotehnologii pentru  industria 
alimentară 

AP  
240 

INGINERIE 
ALIMENTARĂ, 

TURISM ŞI 
PROTECŢIA 
MEDIULUI 

(F.I.A.T.P.M.) 
Complex Univ. 

M 
Str. E. Drăgoi, 

Nr. 2 
Tel. 219331 

 
Inginerie şi 

management 
Inginerie şi management în 

alimentaţie publică şi agroturism
AP  

240 
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 Ingineria 
mediului 

Ingineria sistemelor biotehnice 
şi ecologice 

AP  
240 

Limbă şi 
literatură 

Limba şi literatura română – 
Limba şi literatura engleză 

AP  
180 

Ştiinţe 
administrative Administraţie publică AP  

180 
Ştiinţe ale 

comunicării Jurnalism AP  
180 

 
ŞTIINŢE 

UMANISTE 
ŞI SOCIALE 

Complex Univ. 
M 

Str. E. Drăgoi, 
Nr. 2 

Tel. 219336 Istorie Istorie 
 

AP  
180 

Finanţe Finanţe şi bănci (zi/id) A/AP 180 

Contabilitate Contabilitate şi informatică de 
gestiune (zi/id) 

A/AP 180 

Administrarea 
afacerilor 

Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor (zi/id) 

A/AP 180 

 
ŞTIINŢE 

ECONOMICE 
B-dul 

Revoluţiei, 
Nr. 77 

Tel. 280679 
 Management Management AP 180 

Teologie ortodoxă pastorală A 180 

Teologie ortodoxă didactică A 180 

TEOLOGIE 
Str. Academia 

Teologică, 
Nr. 9 

Tel. 285855 

Teologie 

Teologie socială AP 180 

Informatică Informatică (zi/id) AP 180 ŞTIINŢE 
EXACTE 

Complex Univ. 
M 

Tel. 219000 
Matematică Matematică informatică 

AP 180 

Psihopedagogie specială 
 

AP 180  
 

Ştiinţe ale 
educaţiei 

Pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar 

AP 180 

 
ŞTIINŢE ALE 
EDUCAŢIEI ŞI 

ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 

Complex Univ. 
M 

Tel. 219555 
Asistenţă 
socială 

Asistenţă socială AP 180 

EDUCAŢIE 
FIZICĂ 
ŞI SPORT 

Complex Univ. 
M 

Tel. 219336 

 
Educaţie fizică 

şi sport 

 
Educaţie fizică şi sport 

 
AP 

 
180 

 

Tabel 2. Studii de masterat la UAV 
 

FACULTATEA
 

DOMENIUL 
 

SPECIALIZAREA 
DURATA 

(SEMESTRE) 

Teologie sistematică 4 
Teologie practică 4 

 
TEOLOGIE 

 
TEOLOGIE 

Studii teologico-lingvistice 4 
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FINANŢE Finanţare şi management în 
administraţia publică 

4 

FINANŢE Buget public, pieţe financiare şi bănci 4 
CONTABILITATE Administrarea financiar-contabilă a 

întreprinderii 
4 

 
ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

CONTABILITATE Sisteme informatice de gestiune 4 
INGINERIE 
MECANICĂ 

Modernizarea ecologică, intermodalitate 
şi interoperabilitate  

3 

Controlul şi expertiza produselor textile 3 

 
INGINERIE 

INGINERIE 
INDUSTRIALĂ Productica sistemelor industriale 3 

INGINERIE 
CHIMICĂ 

Managementul calităţii produselor 
alimentare 

3 

Ingineria alimentară şi mediul 
înconjurător 

3 

 
 

F.I.A.T.P.M. INGINERIA 
PRODUSELOR 
ALIMENTARE Integrated program for education and 

interdisciplinary research in the field of 
biotechnology for food and textile 

industry 

 
3 

D.P.P.D. D.P.P.D. Management educaţional 4 

 

   Pentru anul universitar 2007-2008, UAV din Arad dispune de un 

număr total de 4945 de locuri, din care 4195 locuri la învăţământ de zi şi 

750 locuri la învăţământ ID. În tabelele 3.1 şi 3.2 detaliem pe facultăţi şi 

domenii repartizarea acestora.   

 

Tabel nr. 3.1. Situaţia locurilor pe facultăţi şi specializări pentru 

Studii de licenţă 
NR. LOCURI propuse  

FACULTATEA 
 

DOMENIUL 
 

SPECIALIZAREA bug+taxă zi/id 
Tehnologia construcţiilor de 

maşini 80 zi 

Ingineria sudării 80 zi 
Tehnologia şi designul 

produselor textile 80 zi 
Inginerie industrială

Tehnologia tricotajelor şi 
confecţiilor 80 zi 

Inginerie mecanică Vehicule pentru transport 
feroviar 130 zi 

Ingineria 
autovehiculelor Autovehicule rutiere 130 zi 

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică 
aplicată 130 zi 

INGINERIE 
Calea 

Aurel Vlaicu, 
Nr. 43, 

Tel. 250389 

Inginerie şi 
management  

Inginerie economică 
industrială 80 zi 
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Ingineria produselor 
alimentare 

Ingineria produselor 
alimentare 80 zi 

Controlul şi securitatea 
produselor alimentare 80 zi Inginerie chimică 

Tehnologie chimică textilă 80 zi 

Biotehnologii Biotehnologii pentru  
industria alimentară 80 zi 

Inginerie şi 
management  

Inginerie şi management în 
alimentaţie publică şi 

agroturism 
80 zi 

INGINERIE 
ALIMENTARĂ, 

TURISM ŞI 
PROTECŢIA 
MEDIULUI 

(F.I.A.T.P.M.) 
Complex  Univ. M 

Tel. 219331 
 

Ingineria mediului Ingineria sistemelor 
biotehnice şi ecologice 80 zi 

Limbă şi literatură Limba şi literatura română –  
Limba şi literatura engleză 130 zi 

Ştiinţe administrative Administraţie publică 130 zi 
Ştiinţe ale 

comunicării Jurnalism 75 zi 

Istorie Istorie 130 zi 

 
ŞTIINŢE 

UMANISTE 
ŞI  SOCIALE 

Complex  Univ. M 
Tel. 219336 

Teologie Teologie penticostală 
didactică 130 zi 

Finanţe Finanţe şi bănci 250/200 zi/id 

Contabilitate Contabilitate şi informatică de 
gestiune 250/200 zi/id 

Administrarea 
afacerilor 

Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor 250/200 zi/id 

ŞTIINŢE 
ECONOMICE 

B-dul 
Revoluţiei, 

Nr. 77 
Tel. 280679 Management Management 130 zi 

Informatică Informatică 125/150 zi/id ŞTIINŢE  
EXACTE 

Complex  Univ. M 
Tel. 219000 

Matematică Matematică informatică 300 zi 

Teologie ortodoxă pastorală 130 zi 
Teologie ortodoxă didactică  75 zi 

TEOLOGIE 
Str. Academia 

Teologică, 
Nr. 9 

Tel. 285855 

Teologie 
Teologie socială 75 zi 

Psihopedagogie specială 75 zi 
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar 130 zi 

ŞTIINŢE ALE 
EDUCAŢIEI  ŞI 

ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 

Complex  Univ. M 
Tel. 219555 

Asistenţă socială Asistenţă socială 130 zi 

EDUCAŢIE  
FIZICĂ ŞI SPORT
Complex  Univ. M 

Tel. 219336 

Educaţie fizică şi 
sport Educaţie fizică şi sport 150 zi 
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Tabel nr. 3.2. Situaţia locurilor pe facultăţi şi specializări pentru 

Studii de masterat 
NR. LOCURI  

FACULTATEA 
 

SPECIALIZAREA bug+taxă 
Teologie sistematică 55 

Teologie practică 55 
 

TEOLOGIE 

 Studii teologico-lingvistice 95 
Finanţare şi management  în administraţia 

publică 
225 

Buget public, pieţe financiare şi bănci 125 
Administrarea financiar-contabilă a 

întreprinderii 
225 

 
 

ŞTIINŢE 
ECONOMICE 

Sisteme informatice de gestiune 95 
Modernizarea ecologică a materialului rulant 65 

Controlul şi expertiza produselor textile 65 
 

INGINERIE 

Productica sistemelor industriale 65 
Managementul calităţii produselor alimentare 65 

Ingineria alimentară şi mediul înconjurător 65 
 

 
F.I.A.T.P.M. Integrated program for education and 

interdisciplinary research in the field of 
biotechnology for food and textile industry 

65 

D.P.P.D. Management educaţional 300 

 

  Situaţia statistică a încadrării cu personal didactic şi administrativ la 

data de 01.01.2007 este prezentată în tabelul următor.  

 

Tabel nr. 4 . Structura personalului didactic si auxiliar la 01.01.2007  

Nr. Explicaţii Nr. 
salariaţi 

1 Numărul total de posturi didactice legal constituite 386 
2 Numărul total al personalului didactic titular, cu carte 

de muncă şi norma de bază în universitate: 
235 

 2.1. Profesori 39 
 2.2. Conferenţiari 41 
 2.3. Lectori 83 
 2.4. Asistenţi 60 
 

din 
care 

2.5. Preparatori 12 
3 Numărul personalului didactic titular sub 35 de ani 71 
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4 Numărul personalului didactic titular cu titlul 
ştiinţific de doctor : 

113 

 4.1. Lectori 33 
 

din 
care 4.2. Asistenţi 1 

5 Numărul total al personalului didactic auxiliar 57 
6 Numărul total al personalului administrativ 46 

 
 
1.4. Ultima evaluare a calităţii 
 

Aşa cum rezultă din Hotărârile de Guvern 1609/2004, nr. 88/2005 şi 

nr. 1175/2006, precum şi din documentele provenite de la CNEAA toate 

programele de studii de licenţă au fost supuse autorizării provizorii sau 

acreditării precum şi/sau evaluării periodice pe parcursul anilor 2004-2006. 

Respectarea legislaţiei în vigoare după 1994, privind acreditarea şi 

evaluarea periodică a programelor de studii, fără depăşirea termenelor 

prevăzute, atestă o îndelungă şi statornică preocupare a comunităţii 

universitare din UAV şi a managemetului ei, pentru ceea ce înseamnă 

evaluare academică şi rolul ei în asigurarea calităţii. 

Prezentăm mai jos lista tuturor programelor de studii de licenţă şi de 

masterat cu situaţia concretă din punctul de vedere al acreditării. 
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Tabel nr.5. 

1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

 
 

FACULTATEA 

 
 

DOMENIUL 
DE LICENŢĂ 

 
 

SPECIALIZAREA acreditată (A) 
sau autorizată să funcţioneze 

provizoriu (AP) 

 
FORMA 

DE 
ÎNVĂŢĂ- 

MÂNT 

 
NUMĂR 

DE 
CREDITE 

Tehnologia 
construcţiilor de 

maşini 

A (HG 
294/16/06/1997) 

(2110/11/11/2003) 

 
ZI 

 
240 

Ingineria sudării
A (HG 

294/16/06/1997) 
(2110/11/11/2003) 

ZI 
240 

Tehnologia şi 
designul 

produselor 
textile 

 
A (HG 

535/01/07/1999) 
 

ZI 

 
240 

Inginerie 
industrială 

Tehnologia 
tricotajelor şi 
confecţiilor 

A(231/28/01/2005
) ZI 

240 

Inginerie 
mecanică 

Vehicule pentru 
transport 
feroviar 

A (HG 
696/17/08/2000)  

ZI 

 
240 

Ingineria 
autovehiculelor 

Autovehicule 
rutiere 

AP (HG 
916/11/08/2005) ZI 240 

Ingineria 
sistemelor 

Automatică şi 
informatică 

aplicată 

AP (HG 
535/01/07/1999)  

ZI 

 
240 

Inginerie 
chimică 

Tehnologie 
chimică textilă 

A (HG 
535/01/07/1999) ZI 240 

INGINERIE 
Calea 

Aurel Vlaicu, 
Nr. 43, 

Tel. 250389 

Inginerie şi 
management 

Inginerie 
economică 
industrială 

AP(HG 
693/12/06/2003)  

ZI 

 
240 

Ingineria 
produselor 
alimentare 

Ingineria 
produselor 
alimentare 

A (HG 
442/31/07/1998)  

ZI 

 
240 

Inginerie 
chimică 

Controlul şi 
securitatea 
produselor 
alimentare 

AP (HG 
944/29/08/2002)  

ZI 

 
240 

Biotehnologii 
Biotehnologii 

pentru  industria 
alimentară 

AP(HG944/29/08/
2002)  

ZI 

 
240 

Inginerie şi 
management 

Inginerie şi 
management în 

alimentaţie 
publică şi 
agroturism 

AP(HG 
693/12/07/2003)  

ZI 

 
240 

INGINERIE 
ALIMENTARĂ, 

TURISM ŞI 
PROTECŢIA 
MEDIULUI 

Complex Univ. M
Str. E. Drăgoi, 

Nr. 2 
Tel. 219331 

 

Ingineria 
mediului 

Ingineria 
sistemelor 

biotehnice şi 
ecologice 

AP(HG 
944/29/08/2002)  

ZI 

 
240 
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Limbă şi 
literatură 

Limba şi 
literatura 
română – 
Limba şi 
literatura 
engleză 

AP(HG 
693/12/06/2003) 

 
ZI 

 
180 

Ştiinţe 
administrative 

Administraţie 
publică 

AP(HG 
1082/11/09/2003) 

 
ZI 

 
180 

Ştiinţe ale 
comunicării Jurnalism AP(HG 

1609/30/09/2004) 
 

ZI 
 

180 

 
ŞTIINŢE 

UMANISTE 
ŞI SOCIALE 

Complex Univ. M
Str. E. Drăgoi, 

Nr. 2 
Tel. 219336 

Istorie Istorie 
 

AP (HG 
916/11/08/2005) 

 
ZI 

 
180 

Finanţe Finanţe şi bănci 
(zi/id) 

A (HG 
410/25/04/2002)/A

P 

ZI/ID 
 

180 

Contabilitate 
Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune (zi/id) 

A (HG 
410/25/04/2002)/A

P  

ZI/ID 
 

180 

Administrarea 
afacerilor 

Economia 
comerţului, 
turismului şi 
serviciilor 

(zi/id) 

AP(HG944/29/08/
2002)/AP ZI/ID 

 

180 

 
ŞTIINŢE 

ECONOMICE 
B-dul 

Revoluţiei, 
Nr. 77 

Tel. 280679 
 

Management Management AP(HG 
693/12/06/2003) ZI 180 

Teologie 
ortodoxă 
pastorală 

A (HG 
442/31/07/1998) ZI 

180 

Teologie 
ortodoxă 
didactică 

A 
(231/28/01/2005) ZI 

180 

TEOLOGIE 
Str. Academia 

Teologică, 
Nr. 9 

Tel. 285855 

Teologie 

Teologie socială
AP (HG 

535/01/07/1999) ZI 
180 

Informatică Informatică 
(zi/id) 

AP(HG944/29/08/
2002)/AP ZI/ID 180 ŞTIINŢE 

EXACTE 
Complex Univ. M

Tel. 219000 Matematică Matematică 
informatică 

AP (HG 
916/11/08/2005) ZI 

180 

Psihopedagogie 
specială 

 

AP (HG 
1082/11/09/2003) 

ZI 180  
 

Ştiinţe ale 
educaţiei Pedagogia 

învăţământului 
primar şi 
preşcolar 

AP (HG 
916/11/08/2005) 

ZI 
 

180 

 
ŞTIINŢE ALE 
EDUCAŢIEI ŞI 

ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 

Complex Univ. M 
Tel. 219555 

Asistenţă 
socială 

Asistenţă 
socială 

AP(HG 
940/10/06/2004) 

ZI 180 

EDUCAŢIE 
FIZICĂ 
ŞI SPORT 

Complex Univ. M 
Tel. 219336 

 
Educaţie fizică 

şi sport 

 
Educaţie fizică 

şi sport 

 
AP (HG 

916/11/08/2005) 

 
ZI 

 
180 
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2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
Facultatea Domeniul Denumire program Aprobare Durata 

(semestre) 
Teologie - sistematică MEN nr. 40497/26.09.2000 4 

Teologie - practică MEN nr. 40497/26.09.2000 4 
Teologie biblică MECT nr. 34302/15.07.2003 4 
Teologie istorică MECT nr. 34302/15.07.2003 4 

 
 

Teologie 

 
 
 
 

Teologie 
 Studii teologico - 

lingvistice 
MEdC nr. 40351/22.09.2005 3 

Managementul şi 
finanţarea în administraţia 

publică 

MECT nr. 39329/23.10.2003 3 

Fiscalitate, buget şi 
trezorerie 

MECT nr. 39329/23.10.2003 3 

Contabilitatea şi gestiunea 
întreprinderii 

MECT nr. 34302/15.07.2003 3 

 
 
 
 

Finanţe 

Pieţe financiare şi burse de 
valori 

MECT nr. 34302/15.07.2003 3 

Administrarea financiar-
contabilă a întreprinderii 

MEdC nr. 45959/17.12.2004 3 

Informatică de gestiune MEdC nr. 27798/22.03.2004 3 

 
 
 

Ştiinţe 
Economice 

 
 

Contabilitate 
Managementul, controlul şi 

administrarea fiscală în 
vămi 

MEdC nr. 24138/05.01.2006 3 

Inginerie 
Industrială 

Ecotextile MEN nr. 40497/26.09.2000 3 

Inginerie 
Mecanică 

Modernizarea ecologică a 
materialului rulant 

MEN nr. 40497/26.09.2000 3 

Tehnologii textile flexibile 
şi neconvenţionale 

MEdC nr. 27658/18.03.2004 3 

Controlul şi expertiza 
produselor textile 

MEdC nr. 27658/18.03.2004 3 

Productica sistemelor 
industriale 

MEdC nr. 27798/22.03.2004 2 

Sisteme robotizate în 
fabricaţia flexibilă 

MEdC nr. 27798/22.03.2004 2 

Managementul calităţii 
structurilor sudate 

MEdC nr. 27658/18.03.2004 2 

 
 
 

 
 

Inginerie 
 
 
 
 
 

Inginerie 
Industrială 

Tehnologie şi design textil MEdC nr. 40351/22.09.2005 3 
Managementul calităţii 
produselor alimentare 

MEN nr. 40497/26.09.2000 3 

Inginerie alimentară 
integrată şi ecologică 

MEdC nr. 27658/18.03.2004 3 

Tehnologii şi echipamente 
de vârf în industria 

alimentară 

MEdC nr. 27658/18.03.2004 3 

Ingineria alimentară şi 
mediul înconjurător 

MEdC nr. 27798/22.03.2004 3 

 
 

Inginerie 
Alimentară 

Turism 
Şi 

Protecţia 
Mediului 

 
 
 
 

Ingineria 
Produselor 
Alimentare 

Tehnologii alimentare 
pentru consumatorul 

secolului XXI 

MEdC nr. 27798/22.03.2004 3 

DPPD DPPD Management educaţional MEdC nr. 41571/08.11.2004 3 
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1.5. Aspecte esenţiale ale cercetării ştiinţifice 
 

Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad în cadrul a 63 de laboratoare ce aparţin celor 17 

catedre şi nouă departamente. Activitatea efectivă de cercetare ştiinţifică se 

desfăşoară în cadrul Institutului de Cercetare în Biotehnologii, Securitatea 

Alimentelor şi Textile Inteligente, precum şi la nivelul Centrelor de 

Cercetare (Centrul de Cercetări în Marketing, Centrul de Studii     

Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară, Centrul de Cercetări 

Chimice şi Tehnnologice) şi a laboratoarelor, fiind realizată de cadre 

didactice (85,82%), cercetători (2,7%), personal TESA (11,48%). 

În cadrul universităţii activitatea de cercetare se derulează pe baza 

unui Regulament de cercetare ştiinţifică şi a unei strategii de cercetare.      

De activitatea ştiinţifică se preocupă Consiliul Ştiinţific al UAV, a cărui 

componenţă se găseşte la adresa www.uav.ro.  

În Planul operational pe 2007 sunt prevăzute principalele activităţi, 

precum şi modul de alocare a resurselor în domeniul cercetarii (Anexa 10). 

 Astfel, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad are o strategie pe 

termen mediu şi scurt privind cercetarea ştiinţifică, aprobată de Senatul 

Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (Anexa 41) şi consiliile facultăţilor. 

Sunt prevăzute practicile de obţinere şi alocare a fondurilor şi resurselor, 

precum şi modul de valorificare a acestora. 

 Cercetarea ştiinţifică în Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad dispune 

de resurse umane, logistice şi financiare pentru realizarea obiectivelor 

propuse (cadre didactice, cercetători, centre de cercetare, transfer cognitiv şi 

tehnologic, incubator tehnologic şi de afaceri). Pentru 2006 ponderea 



 27

veniturilor din cercetare reprezintă 7,3% din veniturile proprii şi 3% total 

venituri. În acelaşi timp cheltuielile de cercetare în total cheltuieli reprezintă 

3% din cheltuieli totale (pe baza datelor din Anexa 17). 

 

  
 

Regulamentul privind activitatea de cercetare ştiinţifică 

(ANEXA 5) este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu 

Charta UAV.  

Principalele rezultate în producţia ştiinţifică, în ultimii ani, sunt 

prezentate în tabelele de mai jos: 

Tabel nr. 6. Dinamica veniturilor din contracte de cercetare  
Valoare lei (RON) Surse de 

finanţare 2003 2004 2005 2006 
Creştere  

2006/2003 
Contracte 
externe 

393862 454396 364471 341232 

Competiţii 
naţionale 

49250 915500 202658 458276 

Total 
 443112 1369896 567129 799508 

 
 
 
 
 
 
 

180.43% 
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Tabelul nr. 7. Evoluţia rezultatelor cercetării pe ultimii trei ani  
 

Nr. Rezultatele cercetării 2004 2005 2006 
1 Teze de doctorat finalizate 9 10 17 

2 Articole publicate în ţară şi 
străinătate 

120 135 380 

3 Articole  publicate  în reviste  
cotate ISI 

10 22 30 

4 Cărţi în edituri româneşti 23 66 81 
 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad dispune de un sistem propriu 

de centralizare a rezultatelor cercetării evaluare internă a activităţii de 

cercetare, care permite o evaluare globală a producţiei ştiinţifice. Aceasta 

include, pe lângă componentele financiare, şi alte rezultate ale activităţii de 

cercetare din UAV, cum ar fi articolele şi cărţile publicate, brevetele de 

invenţii, etc. Menţionăm că, în clasificarea Ad Astra, în ultimii trei ani UAV 

s-a plasat în prima treime a universităţilor din ţară (vom reveni cu detalii în 

Secţiunea  3.4).  

În clasamentul după numărul de brevete, pe perioada 1992 - 2004, 

UAV s-a aflat pe locul  patru.  

În competiţiile de granturi CNCSIS pe anii 2004 - 2006, rata de 

succes a propunerilor depuse de UAV a fost de 34,4% (unul din trei 

granturi).  

Toate acestea atestă faptul că, prin prezenţa activă în eşalonul 

universităţilor româneşti de prestigiu, performanţa ştiinţifică a UAV 

contribuie la o bună poziţionare a cercetării ştiinţifice româneşti în 

spaţiul european al cercetării ştiinţifice.  
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II. Asigurarea calităţii 
2.1. Cadrul organizatoric 
 

Modul de organizare şi funcţionare a Managementului Calităţii în 

UAV se bazează pe Regulamentul de funcţionare a comisiilor din Senat 

(Anexa 60) şi pe o strategie formulată în Planul strategic.  

UAV dispune de structuri, politici, strategii şi procedee concrete 

pentru managementul şi asigurarea calităţii activităţilor de predare, învăţare 

şi cercetare şi pentru dezoltarea unei culturi proprii a calităţii. Structurile se 

referă la modurile de organizare şi funcţionare ale Comisiei pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii şi la relaţiei acesteia cu Senatul universitar, Consiliile 

facultăţilor şi Catedrele (Departmentele).  

În UAV există un Consiliu al Calităţii, un Departament pentru 

Asigurarea Calităţii (Anexa 49) şi Comisii de Calitate pe programe de studii 

care lucrează în mod integrat. 

La nivelul UAV organigrama calităţii se prezintă în figura nr. 2 

(www.uav.ro).  
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Figura nr. 2. Organigrama calităţii în UAV 

 

Din punct de vedere practic asigurarea calităţii se realizează prin 

structuri şi proceduri aplicate până la nivel de departament. Există astfel 

Regulamentul de organizare pentru asigurarea managementului calităţii 

(www.uav.ro) şi o structură corespunzătoare cu responsabili şi comisii la 

nivel de facultate şi departament (Anexa 48 şi www.uav.ro): 

Astfel, conform organigramei UAV există: Consiliul calităţii; 

Departamentul pentru asigurarea calităţii şi Comisiile de calitate la facultăţi 

şi departamente. 
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La rândul său, Consiliul calităţii este format din: 

1. Prof. dr. ing. IOAN RADU   - Prorector AC 

2. Prof. dr. ing. MARIANA NAGY - Director DAC 

3. Lector dr. RAMONA LILE  - specialist SMC 

4. SILVIA PERNEVAN  - Student 

5. MANUELA SANDU  - Student 

6. Jr. NICOLETA DUMITRAŞCU - Reprezentant al absolvenţilor 

7. Ing. FLORIN PAŞCA  - Reprezentant al absolvenţilor 

8. Ing. DAN GLĂVAN  - Reprezentant al angajatorilor 

9. Ing. TUDOR CARACIONI  - Reprezentant al angajatorilor 

 

Din cadrul Departamentului pentru Asigurarea Calităţii (DAC) fac 

parte:  

1. Prof. dr. ing. MARIANA NAGY – Director DAC 

2. Prof. dr. ing. ADRIANA MOŢICA – Facultatea de Inginerie 

3. Conf. dr. MONICA ZDREMŢAN – Facultatea de Inginerie                 

                                                                         alimentară, turism şi         

                                                                         alimentaţie publică 

4. Lector dr. FLORICA BODIŞTEAN – Facultatea de Ştiinţe  

                                                                          umaniste şi sociale 

5. Conf. dr. LUCIAN CERNUŞCA  – Facultatea de Ştiinţe  

                                                                         economice 

6. Lector drd. CAIUS CUŢARU – Facultatea de Teologie 

7. As. drd. MIHAIELA VIZENTAL – Facultatea de Ştiinţe exacte 

8. Lector dr. OLGA MOLDOVAN  – Facultatea de Ştiinţe ale  

                                                                         educaţiei şi asistenţă socială 
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9. Lector drd. IOAN GALEA   – Facultatea de Educaţie fizică  

                                                                         şi sport 

10. Lector dr. ALINA ROMAN  – DPPD 

11. As. drd. MANUELA MARGAN  – Departamentul de Limbi  

                                                                         moderne 

Rolul Departamentului pentru Asigurarea Calităţii este unul 

executiv. Acesta dispune de o strategie proprie şi de planuri operaţionale 

anuale. 

La nivelul facultăţilor există comisii de calitate în a căror activitate 

sunt antrenate un număr de 23 de cadre didactice (inclusiv preparatori şi 

asistenţi) şi şapte studenţi.  

 

2.2. Dezvoltarea culturii asigurării calităţii  
 

Problematica asigurării calităţii a fost o preocupare continuă a 

managementului şi a personalului didactic şi administrativ din universitate. 

Ea a îmbrăcat forme diferite, de la cerinţele regulamentelor, la diverse 

moduri de organizare, până la preocuparea pentru dezvoltarea în cadrul 

comunităţii universitare a unei reale culturi a calităţii.  

Prin organizarea centralizată a Departamentului de Asigurare a 

Calităţii şi prin Consiliul Calităţii s-a vizat implicarea, responsabilizarea 

unui număr mare de cadre didactice şi transmiterea informatiilor spre şi 

dinspre managementul facultăţilor şi catedrelor către managementul 

universităţii. Documentele au fost prezentate şi pe site-ul universităţii, fiind 

supuse discuţiei publice. O atenţie deosebită s-a acordat cunoaşterii de către 

studenţi a documentelor şi aflării opţiunilor acestora. Acest lucru a fost 

realizat practic prin cooptarea în Departamentul pentru Asigurarea Calităţii a 
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studenţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri şi ai absolvenţilor. Din 

anul 2005, după cum am mai menţionat, în universitate există şi 

funcţioneaza şi o Comisie a Calităţii.  

 UAV implementează un sistem de management al calităţii (SMC), 

adică un sistem de management prin care se orientează şi se menţin sub 

control toate procesele în ceea ce priveşte calitatea din universitate. 

Departamentul pentru Asigurarea Calităţii promovează în UAV o 

cultură a calităţii prin luarea în considerare a valorilor, normelor şi 

activităţilor practicate pentru iniţierea, aprobarea, evaluarea şi monitorizarea 

calităţii activităţilor didactice şi de cercetare. Departamentul pentru 

Asigurarea Calităţii dezvoltă activităţi de comparaţie cu alte universităţi din 

ţară şi străinătate privind repere calitative în procesul de evaluare şi 

monitorizare a calităţii. În cadrul UAV există un plan strategic pentru 

asigurarea calităţii, un program de politici centrate pe calitate precizându-se 

şi mijloacele de realizare 

  Planul strategic privind 

asigurarea calităţii, precum şi declaraţia 

Rectorului UAV privind politica în 

domeniul calităţii pot fi accesate pe 

pagina web a universităţii. 

Fiecărei politici de calitate îi 

corespund strategii de realizare cu 

prevederi şi termene concrete detaliate 

în planuri operaţionale. 

Sistemul de Asigurare a Calităţii 

este condus la fiecare nivel al instituţiei 
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de către structura de management a nivelului respectiv (universitate – 

Senatul universităţii, facultate – Consiliul facultăţii, catedră – conducerea 

catedrei etc.).  

Prin Regulamentul privind organizarea Sistemului pentru Asigurarea 

Calităţii sunt stabilite responsabilităţile tuturor verigilor implicate în calitate.  

UAV implementează permanent măsurile de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei propuse de Comisia de calitate şi colaborează cu alte universităţi 

din ţară şi din străinătate.  

La Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad calitatea este un obiectiv 

central al strategiei generale a instituţiei, această orientare fiind în 

concordanţă cu direcţiile de reformare a învăţământului superior din 

Uniunea Europeană, ce are calitatea ca axă centrală. 

 Principalele obiective privind calitatea, adecvate misiunii 

universităţii, sunt următoarele: 

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, instituţie de învăţământ 

superior acreditată din reţeaua universitară de stat, are ca obiectiv principal 

îmbunătăţirea continuă a profilului de competenţe ale absolvenţilor prin 

proiectarea, implementarea şi desfăşurarea unor programe educaţionale 

adaptate continuu la cerinţele societăţii; 

 În cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad cercetarea ştiinţifică 

este o latură importantă a activităţii, ce reprezintă principala cale de 

extindere şi adecvare a competenţelor absolvenţilor la cerinţe noi, precum şi 

de perfecţionare a cadrelor didactice;  

 Beneficiarul final al serviciilor realizate de universitate, programe 

educaţionale şi de cercetare, este societatea (prin organizaţiile angajatoare). 
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Universitatea trebuie să evalueze satisfacţia firmelor angajatoare şi să le 

atragă sprijinul la îmbunătăţirea programelor de studiu; 

 Calitatea proceselor educaţionale depinde şi de relaţiile cu studenţii: 

universitatea trebuie să evalueze satisfacţia studenţilor şi să asigure cadrul 

organizatoric şi metodele de participare eficientă a studenţilor la realizarea 

proceselor de instruire şi de cercetare şi la îmbunătăţirea acestora; 

 Nivelul serviciilor universităţii este în relaţie directă cu pregătirea, 

calificarea şi reputaţia ştiinţifică a cadrelor didactice. Universitatea „Aurel 

Vlaicu” din Arad trebuie să evalueze satisfacţia personalului şi eficienţa 

muncii şi să sprijine eforturile corpului academic şi ale întregului personal 

pentru perfecţionare. 

 Realizarea acestor obiective generale ale UAV presupune 

dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a sistemului de management al calităţii 

existent în universitate.  

Misiunea Departamentului pentru Asigurarea Calităţii (DAC) este 

să-şi aducă contribuţia efectivă la realizarea la un înalt nivel de calitate a 

învăţământului şi cercetării ştiinţifice, în domenii specifice, în context 

naţional şi internaţional, răspunzând necesităţii de dezvoltare intelectuală, 

profesională şi socială a individului şi de progres a societăţii româneşti. 

 Pentru îndeplinirea misiunii sale, DAC îşi propune să acţioneze 

pentru: 

• Orientarea spre calitate şi performanţă în învăţământ şi cercetare; 

• Compatibilizarea învăţământului şi cercetării cu orientările europene 

privind calitatea organizaţională; 

• Promovarea cercetării ştiinţifice performante; 
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• Promovarea unui mediu academic bazat pe un parteneriat 

responsabil cu mediul economic, studenţii şi personalul UAV. 

 DAC abordează sistemic managementul calităţii considerând 

universitatea ca un mega-sistem, compus din facultăţi, catedre, 

departamente, centre de cercetare, biblioteci, şi servicii suport pentru 

procesul de învăţământ. Fiecare compartiment facultate / departament / 

catedră are un statut bine definit şi constituie o entitate în cadrul 

managementului calităţii, fiind caracterizat prin legături funcţionale cu 

celelalte entităţi şi sisteme. 

 Din această perspectivă, în contextul general privind orientarea spre 

calitate a întregii activităţi a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, în anul 

universitar 2006 / 2007, DAC şi-a propus să acţioneze pe două direcţii 

principale: 

 Implementarea standardelor de calitate cuprinse în documentaţia 

ARACIS şi pregătirea pentru evaluarea externă instituţională, pentru 

acreditarea specializărilor ciclurilor de licenţă şi master precum şi pentru 

autorizarea/acreditarea unor noi specializări; 

 Proiectarea şi implementarea unui SMC care să corespundă 

standardelor ISO 9001:2001 şi pregătirea universităţii pentru obţinerea 

certificatului de calitate ISO. 

 Pentru îndeplinirea obiectivelor operaţionale stabilite pentru anul 

universitar 2006 / 2007 şi în perspectivă pentru anul universitar 2007 / 2008, 

activitatea DAC se concretizează în următoarele acţiuni: 

♦ completarea şi actualizarea documentaţiei existente la nivel de 

universitate, facultăţi şi departamente; 
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♦ participarea la întocmirea documentaţiei pentru obţinerea acreditării 

instituţionale, conform noilor metodologii ARACIS; 

♦ coordonarea în cadrul facultăţilor şi departamentelor a activităţii de 

întocmire a dosarelor pentru solicitarea acreditării conform noilor 

metodologii ARACIS; 

♦ participarea la întocmirea documentaţiei pentru solicitarea unor noi 

specializări, conform strategiei proprii a fiecărei facultăţi; 

♦ participarea la întocmirea documentaţiei pentru acreditarea 

specializărilor ciclului master, conform noilor metodologii ARACIS; 

♦ conştientizarea necesităţii implementării efective a SMC la nivelul 

întregului personal al universităţii – corp profesoral, cercetători, 

compartiment financiar-contabil, bibliotecă, administrativ, cămin, cantină; 

♦ întărirea cooperării între structurile SMC pentru folosirea experienţei 

profesionale a fiecărei componente; 

♦ formarea unei culturi a calităţii în toate compartimentele 

universităţii; 

♦ crearea deprinderii de autoevaluare permanentă a întregului personal 

al universităţii; 

♦ utilizarea eficientă a paginii de Internet a universităţii pentru 

diseminarea legislaţiei în domeniul calităţii, a metodologiei de implementare 

şi evaluare precum şi a documentelor DAC. 

• găsirea unei finanţări pentru participarea la un curs de formare a unui 

număr minim de cinci auditori interni pentru pregătirea unui SMC conform 

ISO 9001:2001; 

• crearea unei echipe de auditori interni care să realizeze autoevaluarea 

organizaţională; 
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• rescrierea Manualului calităţii, şi actualizarea lui permanentă, pentru 

a corespunde standardului ISO 9001:2001; 

• pregătirea documentaţiei pentru implementarea standardului ISO 

9001:2001, atât la nivelul activităţii de educaţionale şi de cercetare cât şi la 

nivelul compartimentelor financiar-contabile şi administrative; 

• efectuarea unor analize semestriale privind stadiul de realizare / 

implementare a SMC şi propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea 

activităţii; 

• pregătirea personalului pentru utilizarea on-line a documentelor 

cerute de SMC; 

• integrarea în SMC a tuturor compartimentelor şi departamentelor 

precum şi a activităţii desfăşurate în cadrul proiectelor de cercetare; 

• realizarea unui stadiu cât mai avansat în implementarea unui SMC 

conform prevederilor standardului ISO 9001:2001. 

 Pentru desfăşurarea activităţii sale, principala resursă a DAC este 

profesionalismul şi implicarea personalului responsabil în îndeplinirea 

obiectivelor în domeniul calităţii. Din structura DAC fac parte reprezentanţi 

ai compartimentelor de asigurare a calităţii din fiecare facultate. Totodată, 

există o colaborare eficientă între structurile DAC şi conducerea 

universităţii. Organigrama structurilor care au responsabilităţi în cadrul 

SMC face parte din documentaţia elaborată de DAC.  

Resursele materiale – spaţiu de lucru, rechizite şi consumabile sunt 

puse la dispoziţia DAC de către conducerea Universităţii „Aurel Vlaicu” din 

Arad pe baza solicitărilor către compartimentul administrativ. 
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 În perspectiva implementării 

standardului ISO 9001:2001, DAC îşi 

propune să găsească finanţarea 

pentru: 

• formarea auditorilor interni care 

vor participa activ la realizarea 

documentaţiei şi implementarea 

SMC;  

• dotarea corespunzătoare a unui 

sediu DAC, conectat la sistemul 

informatic al întregii universităţi. 

 

 
 

III. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 
 
3.1. Identitate şi misiune 
 

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul în Arad, B-dul. 

Revoluţiei nr. 77, reprezintă o importantă instituţie de învăţământ superior 

din vestul ţării.  

  Prin art. 7 al Cartei universitare (Anexa 6), Universitatea "Aurel 

Vlaicu" Arad ca instituţie de învăţământ superior publică acreditată îşi 

asumă misiunea de a promova la nivel de excelenţă dezvoltarea unor 

competenţe culturale, educaţionale şi de specialitate, bazate pe cunoaştere 

inovatoare, învăţare permanentă şi interculturalitate. Astfel, UAV ca 

instituţie de învăţământ superior de stat are ca misiune principală pregătirea 

de specialişti în domenii şi specializări cerute pe piaţa muncii, în spiritul 
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valorilor democratice, ale dragostei de ţară şi ale dezvoltării personalităţii 

umane.  

  Calitatea şi eficienţa serviciilor prestate clienţilor interni (studenţi) şi 

externi (mediul economic şi social) constituie baza succesului Universităţii 

„Aurel Vlaicu” din Arad şi, drept urmare, prima grijă şi responsabilitate a 

fiecărui salariat al universităţii, începând cu conducerea acesteia, este 

calitatea procesului de învăţământ şi a proceselor conexe acestuia oferind 

educaţie şi pregătire profesională de calitate studenţilor şi altor categorii de 

beneficiari,  în concordanţă cu principiile Managementului Calităţii Totale. 

  Cunoaşterea şi cercetarea ştiinţifică vor fi, de asemenea, activităţi 

esenţiale care vor incorpora în colectivele şi centrele de cercetare cadre 

didactice, cercetători şi studenţi, generând cunoştiinţe şi inovare în scopul 

dezvoltării ştiinţei, tehnologiei, progresului socio-economic şi creerii unui 

spaţiu intelectual, cultural, social şi tehnic competitiv şi deosebit de atractiv. 

  În realizarea misiunii sale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

urmăreşte, respectă şi promovează principiile şi obiectivele cuprinse în 

Carta universitară pentru realizarea unui învăţământ de performanţă peste 

nivelul aşteptat în mod curent, pentru îmbunătăţirea continuă a nivelului 

calităţii serviciilor şi proceselor pe care le desfăşoară. Iată câteva principii 

pe care se bazează universitatea în îndeplinirea misiunii sale: 

• calitatea ca axă centrală a managementului universităţii; 

• promovarea creativităţii şi antreprenoriatului; 

• rigoare, disciplină şi responsabilizare în toate demersurile întreprinse 

în scopul îndeplinirii misiunii  în întreaga universitate; 
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• dialog permanent cu studenţii, mediul economic, societate şi cu 

angajaţii, pentru dezvoltarea unor forme de comunicare şi a unui climat care 

să favorizeze implicarea lor la realizarea obiectivelor calităţii; 

• planificarea şi evaluarea sistematică a proceselor desfăşurate în 

universitate, pentru îmbunătăţirea performanţelor şi folosirea eficientă a 

resurselor; 

• asigurarea în universitate a unui climat de muncă bazat pe 

responsabilitate şi respect reciproc;  

• asigurarea creşterii performanţelor procesului de învăţământ printr-o 

activitate de cercetare ştiinţifică de înalt nivel, în concordanţă cu nevoile şi 

aşteptările ştiinţei şi tehnicii actuale prin implicarea atât a corpului 

profesoral cât şi a studenţilor;  

• utilizarea tehnologiilor informaţionale, ca suport al îmbunătăţirii 

continue a calităţii procesului de învăţământ, la toate nivelele de organizare 

si de către toţi factorii implicaţi. 

  Cu cele opt facultăţi şi un colegiu universitar, cu peste 500 de cadre 

didactice, cercetători şi tehnicieni, precum şi cu peste 12000 de studenţi, 

UAV oferă un larg spectru de cursuri în diverse specialităţi inginereşti de la 

inginerie şi management, la teologie şi economie, de la calculatoare şi 

matematică, la asistenţă social şi sport.  

 

     Universitatea are o dotare modernă cu 

echipamente specifice, pentru învăţământul 

ingineresc, dar şi pentru cercetare, laboratoare 

didactice şi de cercetare, reţele moderne de 

calculatoare şi biblioteci, care în majoritatea 

domeniilor şcolarizate sunt dotate corespunzător. 
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  UAV se străduieşte să desfăşoare activitatea la standarde europene 

prin modernizarea continuă a planurilor de învăţământ, prin implementarea 

conceptului de educaţie continuă, prin modernizarea metodologiei de 

instruire şi restructurarea procesului instructiv-educativ.  

  Cercetarea se desfăşoară în direcţii importante de specializare 

abordate în tehnică, precum şi în zone interdisciplinare. 

  Prin implicarea continuă în programele europene a diverşilor actori 

instituţionali, internaţionali, regionali sau la nivel de ţară, UAV este capabilă 

să atragă interesul comunităţii academice internaţionale şi totodată să se 

integreze în activitati comune împreună cu parteneri internaţionali. 

  Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad se află într-un proces de 

tranzitie datorat adoptării şi transpunerii în practică a Declaraţiei de la 

Bologna şi a documentelor ulterioare acesteia. La data evaluării externe au 

fost realizate şi implementate: 

- ciclul I, de licenţă, prin modificarea planurilor de învăţământ; 

- sistemul ECTS pentru asigurarea mobilităţii studenţilor prin adoptarea şi 

aplicarea noilor regulamente şi proceduri; 

- sistemul de asigurare a calităţii prin dezvoltarea unei culturi 

instituţionale care poziţionează calitatea în centrul sferei de preocupări a 

intregului personal al universităţii. 

  Universitatea desfăşoară activităţile educationale orientând spre 

studenţi întregul potenţial al resurselor umane şi materiale, desfăşurând în 

paralel activităţi de cercetare care dezvoltă spiritul antreprenorial al 

membrilor comunităţii academice în scopul atragerii şi utilizarii eficiente a 

fondurilor materiale. 
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  Carta universitară (vezi Anexa 06) este documentul care stabileşte 

cadrul general de funcţionare şi dezvoltare al universităţii. La elaborarea 

Cartei UAV s-au luat în considerare tradiţiile vechi universitare, funcţiile 

universităţii ca instituţie a societăţii, limitele libertăţii individuale, 

principiile democraţiei, Constituţia şi legile României. 

  Structurată într-un numar de 11 capitole şi 226 de articole, Carta 

UAV stipulează principiile care stau la baza activităţilor educaţionale şi de 

cercetare, stabileşte un loc esenţial al calităţii şi managementului acestuia în 

activităţile de cercetare şi educare. 

 

 

3.2. Conducerea universităţii 
 

Conducerea Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, ca toate 

instituţiile de învăţământ superior din România, dispune de două paliere 

manageriale. Primul palier managerial se referă la latura academică, iar cel 

de-al doilea palier managerial la latura administrativă. În tabelul de mai jos 

prezentăm cele două paliere manageriale.  
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Tabel nr. 8. Structura de conducere a UAV 

Nr. 
crt. 

Nume prenume Funcţie 

Conducerea academică 

1 Prof.dr.  
Lizica MIHUŢ  

RECTOR  

2 Prof.dr.ing. ec. Ioan RADU  PRORECTOR  

3 Prof.dr. 
Eugen POPA  

PRORECTOR  
 

4 Conf.dr.ing. 
Petre POPA 

PRORECTOR  

5 Prof.dr.  
Michaela STĂNESCU  

PRORECTOR – Secretar ştiinţific al 
Senatului UAV 

Conducerea adminsitrativă 

6 Ing. Ioan FĂLCAN DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRATIV  

 

Aşa cum rezultă şi din Organigrama universităţii, Senatul universitar 

şi Biroul Senatului constituie organismele de decizie în concordanţă cu 

prevederile Cartei universitare.  

Din documentarea noastră am constatat că rectorul UAV a fost 

confirmat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3599/2004 

(Anexa 25), ceea ce demonstrează că în universitate s-au respectat toate 

cerinţele impuse de normele în vigoare, regulamentul propriu de alegeri şi 

Carta universitară. 

 



 45

3.3. Oferta educaţională 
 

  În Univeritatea „Aurel Vlaicu” din Arad funcţionează un număr de 

31 de programe de studii de licenţă şi un număr de 14 programe de studii de 

master (RA pp. 7-8 şi Pliant Admitere la www.uav.ro).  

  Pentru anul universitar 2007-2008, UAV din Arad dispune de un 

număr total de 4945 de locuri, din care 4195 locuri la învăţământ de zi şi 

750 locuri la învăţământ IDD. În tabelele 9 şi 10 detaliem pe facultăţi şi 

domenii repartizarea acestora.   

 

Tabel nr. 9. Situaţia locurilor pe facultăţi şi specializări pentru studii de 

licenţă 
NR. LOCURI 

propuse 
 

FACULTATEA 
 

DOMENIUL 
 

SPECIALIZAREA 
bug+taxă zi/id 

Tehnologia construcţiilor de maşini 80 zi 
Ingineria sudării 80 zi 
Tehnologia şi designul produselor 
textile 80 zi 

Inginerie 
industrială 

Tehnologia tricotajelor şi 
confecţiilor 80 zi 

Inginerie mecanică Vehicule pentru transport feroviar 130 zi 
Ingineria 
autovehiculelor Autovehicule rutiere 130 zi 

Ingineria 
sistemelor Automatică şi informatică aplicată 130 zi 

INGINERIE 
Calea  
Aurel Vlaicu,  
Nr. 43, 
Tel. 250389 

Inginerie şi 
management  Inginerie economică industrială 80 zi 

Ingineria 
produselor 
alimentare 

Ingineria produselor alimentare 80 zi 

Controlul şi securitatea produselor 
alimentare 80 zi Inginerie chimică 
Tehnologie chimică textilă 80 zi 

Biotehnologii Biotehnologii pentru  industria 
alimentară 80 zi 

Inginerie şi 
management  

Inginerie şi management în 
alimentaţie publică şi agroturism 80 zi 

INGINERIE 
ALIMENTARĂ, 
TURISM ŞI 
PROTECŢIA 
MEDIULUI 
(F.I.A.T.P.M.) 
Complex   
Univ. M 
Tel. 219331 
 

Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice şi 
ecologice 80 zi 
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Limbă şi literatură Limba şi literatura română –  
Limba şi literatura engleză 130 zi 

Ştiinţe 
administrative Administraţie publică 130 zi 

Ştiinţe ale 
comunicării Jurnalism 75 zi 

Istorie Istorie 130 zi 

 
ŞTIINŢE  
UMANISTE 
 ŞI  SOCIALE 
Complex   
Univ. M 
Tel. 219336 

Teologie Teologie penticostală didactică 130 zi 
Finanţe Finanţe şi bănci 250/200 zi/id 

Contabilitate Contabilitate şi informatică de 
gestiune 250/200 zi/id 

Administrarea 
afacerilor 

Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor 250/200 zi/id 

ŞTIINŢE 
ECONOMICE 
B-dul 
Revoluţiei, Nr. 77 
Tel. 280679 

Management Management 130 zi 

Informatică Informatică 125/150 zi/id 
ŞTIINŢE  
EXACTE 
Complex   
Univ. M 
 Tel. 219000 

Matematică Matematică informatică 300 zi 

Teologie ortodoxă pastorală 130 zi 

Teologie ortodoxă didactică  75 zi 

TEOLOGIE 
Str. Academia 
Teologică,  
Nr. 9 
Tel. 285855 

Teologie 

Teologie socială 75 zi 

Psihopedagogie specială 75 zi 
Ştiinţe ale 
educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar 130 zi 

ŞTIINŢE ALE 
EDUCAŢIEI  ŞI 
ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 
Complex   
Univ. M 
Tel. 219555 

Asistenţă socială Asistenţă socială 130 zi 

EDUCAŢIE  
FIZICĂ ŞI 
SPORT 
Complex   
Univ. M 
 Tel. 219336 

Educaţie fizică şi 
sport Educaţie fizică şi sport 150 zi 

 

Tabel nr. 10. Situaţia locurilor pe facultăţi şi specializări pentru Studii de 

masterat 
NR. LOCURI  

FACULTATEA 
 
SPECIALIZAREA bug+taxă 
Teologie sistematică 55 
Teologie practică 55 

 
TEOLOGIE 

 Studii teologico-lingvistice 95 
Finanţare şi management  în administraţia publică 225 
Buget public, pieţe financiare şi bănci 125 
Administrarea financiar-contabilă a întreprinderii 225 

 
 
ŞTIINŢE 
ECONOMICE 

Sisteme informatice de gestiune 95 
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Modernizarea ecologică a materialului rulant 65 
Controlul şi expertiza produselor textile 65 

 
INGINERIE 

Productica sistemelor industriale 65 
Managementul calităţii produselor alimentare 65 
Ingineria alimentară şi mediul înconjurător 65 

 
 
F.I.A.T.P.M. Integrated program for education and interdisciplinary 

research in the field of biotechnology for food and textile 
industry 

65 

D.P.P.D. Management educaţional 300 

 

 

3.4. Cercetarea 

În Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad activităţile efective de 

cercetare sunt desfăşurate de cadre didactice, cercetători şi studenţi în 

laboratoarele catedrelor şi facultăţilor universităţii.  

 Regulamentul de cercetare ştiinţifică (Anexa 5) în articolul 3 

precizează:  

(1) Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare, 

consultanţă, expertiză şi alte servicii ştiinţifice din UAV se desfăşoară în 

catedre, departamente, centre de cercetare. 

(2) În măsura în care portofoliul de programe, proiecte sau teme, constituit 

sau în curs de constituire, impune o organizare specifică, atunci cercetarea 

ştiinţifică se poate realiza şi prin unităţi sau structuri distincte de cercetare-

dezvoltare create la nivelul catedrelor, facultăţilor sau UAV, cu aprobarea 

Senatului. 

(3) Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborare cu 

alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate, 

inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care UAV să 

realizeze excelenţa în cercetare. 
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(4) Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin 

proiecte şi teme, finanţate sau nefinanţate, cuprinse în programele 

instituţionale ale catedrelor, facultăţilor, departamentelor, centrelor de 

cercetare etc. 

(5) Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a personalului 

de cercetare se poate realiza şi în mod individual, în măsura în care catedra a 

asimilat în programul propriu preocuparea ştiinţifică independentă. 

Din punct de vedere organizaţional cercetarea se realizează prin 

Centre de Cercetare recunoscute CNCSIS, catedre şi chiar individual, aşa 

cum rezultă din Organigrama UAV. Activitatea de cercetare se desfăşoară 

sub coordonarea Consiliului Ştiinţific format din 29 membri care, conform 

art. 13 din Regulamentul de cercetare ştiinţifică (Anexa 5), are următoarele 

atribuţii:  

a) analizează şi avizează programele instituţionale de cercetare ştiinţifică 

anuale şi de perspectivă elaborate de structurile UAV; 

b) dezbate şi analizează planurile de cercetare ştiinţifică prioritare; 

c) analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de 

cercetare ştiinţifică şi modul de executare a acestuia, pe baza bilanţurilor 

contabile; 

d) întocmeşte anual un raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică din 

UAV şi propune direcţiile de dezvoltare a cercetării ştiinţifice. Raportul va 

fi prezentat Senatului UAV. 

Semestrial, Consiliul Ştiinţific se întruneşte pentru a analiza 

activitatea ştiinţifică şi problemele specifice.  
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 Un rol deosebit de important în activităţile de crecetare îl are 

Departamentul de Cercetări Economice, care are următoarele atribuţii, 

conform art. 14 din Regulamentul de cercetare ştiinţifică (Anexa 5): 

a) asigură logistică, consiliere şi informaţii structurilor din UAV pentru 

activitatea de cercetare ştiinţifică, în special pentru cea finanţată; 

b) facilitează informarea cu privire la granturile de cercetare ştiinţifică 

oferite de organisme internaţionale, MEdCT, C.N.C.S.I.S., agenţi economici 

etc. 

c) sprijină cadrele didactice şi cercetătorii din UAV pentru elaborarea 

documentaţiilor de participare la competiţii şi obţinerea de 

granturi/contracte de finanţare a activităţii de cercetare ştiinţifică de la 

ministere, agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi economici 

etc. din ţară şi străinătate; 

d)  identifică şi colectează fonduri extrabugetare pentru cercetarea ştiinţifică; 

e) asigură derularea corespunzătoare a contractelor de cercetare ştiinţifică 

interne şi internaţionale, precum şi a proiectelor de cercetare ştiinţifică 

nefinanţate, dezvoltând competenţele în domeniul managementului 

proiectelor; 

f) coordonează şi îndrumă activitatea executivă a centrelor de cercetare; 

g) organizează şi ia măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor din programele 

şi proiectele de cercetare ştiinţifică din UAV. 

 Privitor la  îndeplinirea obiectivelor specifice activităţii de cercetare la 

nivelul UAV putem spune, pe baza celor constatate (Fişe experţi, Anexele 

20, 39, 40 şi RA), următoarele: 
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Obiectivul 1: Formarea masei critice de cercetători în UAV 

Politica de resurse umane a UAV a fost una flexibilă şi de atragere 

spre universitate a cadrelor talentate cu activitate didactică, dar şi de 

cercetare. În acelasi timp, au fost atraşi spre universitate o serie de 

absolvenţi care au fost îndrumaţi să-şi continue studiile doctorale. În aceste 

condiţii UAV nu se găseste în situaţia altor universităţi şi centre de cercetare 

din ţară unde vârsta medie a personalului didactic şi de cercetare este de 

peste 43 de ani.  

 

Obiectivul 2: Realizarea unei dotări care să permită 

desfăşurarea activităţii de cercetare 

Câştigarea unor proiecte având sume importante la capitolul 

investiţii, cât şi politica recentă a MEdCT de a finanţa crearea unor 

laboratore noi, a permis începerea unei dotări corespunzatoare activităţii de 

cercetare cât şi a celei didactice îmbinate cu cercetarea. Importanţa dotării 

corespunzatoare pentru cercetarea de performanţă a fost de altfel subliniată 

de reprezentanţii universităţii la toate întâlnirile cu forurile conducătoare în 

domeniu (CNCSIS, MEdCT) solicitându-se creşterea procentului destinat 

investiţiilor din bugetul granturilor. 

 

Obiectivul 3: Participare la programe de cercetare naţionale şi 

internaţionale 

Prin eforturile susţinute ale cadrelor didactice şi cercetătorilor din 

UAV, în perioada analizată s-au derulat numeroase granturi, contracte 

naţionale şi internaţionale prezentate în tabelul 11. 
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Tabel 11.   Granturi  contracte naţionale şi internaţionale în 

coordonare sau parteneriat 
          2004 2005 2006 2001-2003 Granturi \ An 
Numar Suma Numar Suma Numar Suma Numar Suma 

CNCSIS 
(RON) 

1 8300 4 51800 5 73400 1 3600 

Contracte 
internationale 
(EURO) 

11 113599 7 101224 9 93141 4 94100 

Contracte 
PNCDI, 
CEEX, 
companii 
(RON) 

11 911200 24 151203 16 375876 20 116300 

 

Tot prin intermediul grant-urilor s-a facilitat participarea activă la o 

serie de evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi stabilirea unor 

relaţii de perspectivă cu parteneri interni şi externi.  

Obiectivul 4:  Recunoaşterea naţională şi internaţională 

4.1. Publicarea în reviste ISI: 

Trebuie subliniată situarea pe poziţii meritorii în clasamentul făcut 

de Ad Astra care, este de altfel, singurul operabil în România. Acest 

clasament se bazează pe numarul de articole publicate în reviste aflate în 

baza de date ISI (Institutul de Ştiinţa Informaţiei din San Francisco) care 

este în prezent administrată de Thomson.  

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad s-a situat pe locul 10 în 2005, 

locul 21 în 2006 (http://www.ad-astra.ro/universitati/ clasamentul_ 

universitatilor_2006.pdf) şi locul 13 în 2007 (Topul Ad Astra 2007, 

http://www.ad-astra.ro/universitati/lasamentul_universitatilor_2007.pdf).  

În cadrul universităţii pe primul loc, din acest punct de vedere, se 

situeaza Facultatea de Inginerie Alimentară, Protecţia Mediului şi Turism. 
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4.2. Integrarea în reţele de cercetare naţionale şi internaţionale 

Prin aplicarea imediat, ce s-a facut solicitarea, la reţelele de cercetare 

organizate la nivel naţional – Proiectele Europene – ERA-NET, UAV se 

găseste pe o serie de site-uri, fiind cunoscute competenţele în diferite 

domenii de cercetare. 

La acest capitol mentionăm două programe COST 847 si 928 

(Textile Quality şi Enzymes for Food Addded Value) la care UAV a fost 

cooptată. 

 

4.3. Organizarea unor manifestări ştiinţifice la nivel naţional şi 

internaţional 

În perioada analizată au fost organizate două conferinţe la nivelul 

universităţii şi mai multe acţiuni la nivelul facultăţilor (Anexa 62). 

 

 4.4. Realizarea şi dezvoltarea unor unităţi de cercetare în UAV 

 În perioada 2003-2006, au fost recunoscute  trei Centre de cercetare 

(2003 Centrul de Cercetări în Ştiinţe Chimice şi Tehnologice – Director 

Prof. Dr. Ing. Cornelia Idiţoiu, 2004 Centrul de Studii Teologice- Istorice şi 

Prognoza Pastoral-Misionară – Director Pr.Prof.Dr. Ioan Tulcan, 2005 

Centrul de Cercetări în Marketing – Director Conf. Dr. Olga Pasarila). 

În aceeaşi perioadă s-a înfiinţat INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN 

BIOTEHNOLOGII , SECURITATEA ALIMENTELOR ŞI TEXTILE 

INTELIGENTE, un INSTITUT  EUROPEAN certificat de Parlamentul 

European si un DEPARTAMENT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ. 
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4.5. Recunoasterea revistelor ştiinţifice publicate în UAV 

În perioada analizată, s-au produs o serie de schimbări în criteriile de 

acreditare ale publicaţiilor ştiinţifice. Prin efortul colegilor noştrii sunt în 

prezent recunoscute CNCSIS următoarele publicaţii:  

Scientific and Technical Bulletin, Series: 

• Social and Humanistic Sciences; 

• Mechanical Engineering; 

• Economic Sciences and Technology; 

• Chemistry, Food Science & Engineering 

• Textile Science UAV. 

 

4.6. Recunoaşterea competenţelor în cercetare ale UAV 

Politica CNCSIS în perioada 2004-2006 a fost una de transparenţă 

totală. Pentru facilitarea cunoaşterii situaţiei actuale a cercetării din 

universităţi au fost publicate o serie de materiale la care UAV a participat 

activ.  

Obiectivul 5 : Organizarea activităţii de cercetare 

5.1. Crearea unei baze de date complete privind activitatea de 

cercetare, în acord cu cerinţele CNCSIS  

În prezent există o evidenţă clară a întregii activităţi de cercetare 

ştiinţifică.  

 

5.2 Reorganizarea activităţii de cercetare 

Creşterea implicării în activitatea de cercetare în perioada 2004-2006 

a determinat necesitatea creării unui departament de cercetare care să se 

ocupe de toate aspectele legate de contractele de cercetare.  
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Se poate afirma că universitatea s-a configurat ca un partener credibil la 

nivel naţional şi internaţional, fapt atestat de o serie de noi parteneriate 

încheiate în ultimul an. 

Strategia cercetării ştiinţifice pentru perioada 2007-2013 se 

concretizează în documentul Strategia cercetării ştiinţifice la UAV Arad la 

adresa http://www.uav.ro/uav/files_/20070116153251_Strategia %20 

cercetarii%20stiintifice%2016012007.doc . Sintetic aceasta se prezintă 

astfel:  

        Strategia cercetării ştiinţifice  din Universitatea “Aurel Vlaicu” 

Arad  pentru perioada 2007-2013 continuă direcţiile strategice iniţiale şi 

urmăreşte înscrierea cercetării universităţii în Aria Cercetării 

Europene (ERA) prin focalizarea pe urmatoarele direcţii:  

A. Directia Resurse: 

• Identificarea potenţialului uman (inclusiv al studentilor) şi sprijin 

acordat pentru formarea resurselor umane pentru cercetare în concordanta cu 

Programul People din PC7; 

• Stimularea cercetătorilor pentru desfăşurarea unei activităţi de 

cercetare de calitate reflectată în rezultatele cercetării: 

 - publicaţii: articole  ştiinţifice (în special articole ISI) , cărţi, rapoarte 

ştiinţifice;   

- tehnologii moderne ce pot fi implantate în mediul economic. 

 

B. Direcţia Idei: 

• Stabilirea  direcţiilor de cercetare ştiinţifică în deplina 

concordanţă cu Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare 2   

(2007-2013) şi având aplicaţie directă la dezvoltarea  economiei locale, 
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regionale şi naţionale, precum şi a ştiinţei şi tehnologiei cu caracter 

fundamental sau aplicativ. 

C. Direcţia Infrastructură: 

• Identificarea de resurse pentru finanţarea cercetării ştiinţifice 

pentru asigurarea dotării cu aparatura de vârf  prin stimularea participării la:  

o COMPETIŢII NAŢIONALE: CNCSIS, INFRATECH 

(program din care Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad a beneficiat de 9 

miliarde de lei vechi),  CEEX respectiv la competiţiile realizate prin  

PNCDI: AGRAL (pentru agriculatură şi alimentaţie), MENER (mediu, 

energie şi resurse), AMTRANS (amenajarea teritoriului şi transporturi), 

VIASAN (viaţă şi sănătate) , RELANSIN (relansarea economică prin 

cercetare şi inovare), INVENT (stimularea aplicării invenţiilor), CALIST 

(calitate şi standardizare), INFRAS (consolidarea infrastructurilor calităţii şi 

standardizării), cercetarea şi inovarea în sprijinul  formării noii economii 

bazate pe cunoştinţe, INFOSOC (societatea informatională), BIOTECH 

(biotehnologii), MATNANTECH (materiale noi, micro şi nanotehnologii),  

AEROSPATIAL (tehnologii  în domeniul aeronautic şi spaţial, CERES 

(cercetare  fundamentală , de interes socio- economic şi cultural),  CORINT 

(cooperare şi parteneriat economic) , ACADEMIA ROMÂNA, etc. ;  

o COMPETIŢII INTERNAŢIONALE: PC7, ERASMUS – 

SOCRATES (ECTS, Mobilităţi studenţi şi cadre didactice,               

socrates-grundvig, tempus), LEONARDO DA VINCI, PHARE, NATO, 

COST, Proiecte JEAN MONET, relaţii bilaterale  realizate între guvernele 

ROMÂNIEI şi ale diferitelor ţări europene (cum ar fi relaţii bilaterale dintre 

România şi Belgia - respectiv guvernul Flandrei şi relaţii bilaterale dintre 

România şi guvernul Sloveniei) etc., pentru atragerea de resurse financiare; 
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• DIRECŢIILE PRIORITARE DE CERCETARE ÎN 

UNIVERSITATEA ”AUREL VLAICU” DIN ARAD  SUNT: 

Biotehnologii textile; Modernizarea – automatizarea –robotizarea  

proceselor  tehnologice; Dezvoltarea de noi clase de controlere fuzzy 

interpolative; Monitorizarea calităţii factorilor de mediu; Siguranţa 

alimentară şi calitatea alimentelor; Studiul formelor materialelor avansate; 

Previziunea economică; Modalităţi de implementare  a sistemului de  

management al calităţii  la firme cu activitate de export în UE; Corectitudine 

în vorbire şi scriere; Contextul cultural al modernismului în literatură; 

Curriculum proiectat şi curriculum ascuns; Pedagogia învăţământului primar 

şi preşcolar; Educaţia adulţilor – educaţie interculturală; Metodologii pentru 

e-learning şi e-coaching; Abordarea cercetării istorice bazate pe izvoare 

documentare inedite din Arhivele Episcopiei Aradului. 

Direcţiile de cercetare abordate de cadrele didactice din 

Universitatea “Aurel Vlaicu”din Arad urmăresc racordarea activităţii de 

cercetare dezvoltare la cerinţele de creştere a competitivităţii economiei 

locale, regionale şi naţionale punând astfel bazele unei dezvoltări  rapide a 

societăţii româneşti. 

Obiectivele strategice ale activităţii de cercetare–dezvoltare din 

cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad pentru o participare cât mai 

activă la relansarea economiei locale, regionale şi naţionale sunt:  

• Crearea în cadrul fiecarei facultăţi a unui Centru de Cercetare 

care să abordeze şi să rezolve cu promptitudine şi profesionalism 

problemele ivite în industria locală prin soluţii competitive şi optime.         

În prezent există CENTRUL DE CERCETĂRI CHIMICE ŞI 

TEHNOLOGICE DIN UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN 
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ARAD  (pentru cercetări în domeniul mediului şi ştiinţa alimentelor), 

CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN MARKETING (pentru cercetări în 

domeniul marketing, activităţilor economico-financiare, bancare, asigurări, 

economia turismului, etc.), CENTRUL DE STUDII TEOLOGICE-

ISTORICE ŞI DE PROGNOZA PASTORAL-MISIONARĂ (de pe 

lângă Facultatea de Teologie), CENTRUL PENTRU PROMOVAREA 

PROGRAMELOR NAŢIONALE INFRACTECH, BIOTECH, 

MENER, INVENT, CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA IT-ULUI 

ÎN COLABORARE CU CANCELARIA LANDULUI RENANIA DE 

NORD- WESTFALIA - GERMANIA, CENTRUL PENTRU 

COOPERARE AMBIENTALĂ  ÎN COLABORARE CU ACADEMIA 

ROMÂNĂ, PARCUL NAŢIONAL RETEZAT / PARCUL 

DELL’ADDA NORD-ITALIA, CENTRUL DE TRANSFER 

TEHNOLOGIC  PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ  ÎN COLABORARE CU UNIVERSITATEA  DE 

STUDII DIN UDINE – ITALIA PENTRU ASIGURAREA 

TRANSFERULUI TEHNOLOGIC CĂTRE ZONA AGROBUSINESS-

ULUI. 

• Domeniile de cercetare ale colectivelor de cadre didactice impun 

cu stringenţă  crearea de centre de cercetare şi pe alte domenii. 

• Sprijinirea dezvoltarii INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ÎN 

BIOTEHNOLOGII, SECURITATEA ALIMENTELOR ŞI TEXTILE 

INTELIGENTE,  

• Sprijinirea dezvoltării INSTITUTULUI  EUROPEAN 

certificat de Parlamentul European   ; 
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• Sprijinirea dezvoltării INCUBATORULUI TEHNOLOGIC ŞI 

DE AFACERI AL UNIVERSITĂŢII “AUREL VLAICU” DIN ARAD: 

UAV-IT INCUBATOR – entitate de cercetare-dezvoltare–inovare creată 

prin programul INFRATECH al MEdCT . 

• Îmbunăţătirea şi perfectionarea continuă a bazei materiale de 

cercetare – dezvoltare – inovare, astfel încât prin soluţiile date problemelor 

stringente ale economiei locale şi naţionale să reflecte respectarea condiţiilor 

de calitate ISO 

• Implicarea tinerilor (studenţi în ultimul an, masteranzi, 

doctoranzi ) în activitatea de cercetare–dezvoltare în domenii de o deosebită 

importanţă pentru relansarea economiei naţionale cum ar fi: calitatea 

serviciilor şi proceselor, desfăşurarea proceselor productive în condiţii 

optime de protecţia mediului, racordarea României la reţeaua feroviară  

paneuropeană de mare viteză, controlul şi expertiza produselor alimentare 

relansarea turismului în zona de vest, educaţia continuă multiculturală a 

tinerilor, respectiv cetăţenilor noştri  

• Crearea unei baze de date care să conţină rezultatele efective ale 

activităţii de cercetare – inovare pentru un transfer tehnologic mai rapid  şi 

optim 

• Încurajarea şi îndrumarea participării cadrelor didactice, 

doctoranzi, masteranzi şi studenţi la licitarea de granturi pe piaţa naţionala şi 

internaţionala pentru atragerea de fonduri şi resurse materiale necesare 

continuării activităţii de cercetare – dezvoltare  

• Sprijinirea participării cercetătorilor din Universitatea “Aurel 

Vlaicu” din Arad  la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale 

(congrese, simpozioane, târguri şi expoziţii) 
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• Sprijinirea cadrelor didactice pentru publicarea rezultatelor 

activităţii de cercetare – dezvoltare – inovare în reviste de specialitate cotate 

ISI (categoria A) sau de categoria B, C cotate de CNCSIS 

• Stimularea  efectuarii de parteneriate între Universitatea “Aurel 

Vlaicu” din Arad şi alte universităţi, institute de cercetare, agenţi economici. 

Deja s-au depus documentaţii pentru două astfel de parteneriate pe domeniul 

Turism (unde participă Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad, 

Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad  şi Academia de Studii Economice 

Bucureşti - care este promotorul parteneriatului) şi un alt parteneriat pe 

domeniul Transporturi (unde participă Universitatea “Aurel Vlaicu” din 

Arad ca promotor şi Universitatea din Piteşti şi Universitatea din Bucuresti). 

Cerintele dezvoltării Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad impun crearea şi 

a altor parteneriate pe domeniul chimiei, pe domeniul resurselor umane, etc. 

Pentru  implicarea Universităţii “Aurel Vlaicu din Arad în programul 

PC7 se va  urmări ca direcţiile  tematice ale cercetării  ştiinţifice  desfăşurate  

în centrele de cercetare ale universităţii să se regăseasca  între priorităţile  de 

cercetare ale  acestui program:  

• Biotehnologii pentru sănătate, calitate şi siguranţă alimentară  

• Tehnologiile societăţii  informaţionale, cetăţenii şi guvernarea, 

ştiinţa şi societatea  

• Nanotehnologii şi nanoştiinţe, materiale multifuncţionale, noi 

procedee şi dispozitive de producţie  

• Aeronautică şi spaţiu  

• Dezvoltare durabilă în energie şi transporturi, modificări la nivel 

planetar şi ecosisteme  
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• Euratom (fuziune nucleară, deseuri radioactive, radioprotectie, 

securitate nucleară, activităţi nucleare la centrul  Comun de Cercetări)  

 
3.5. Probleme studenţeşti 
 

Studenţii dispun de un sistem de informare prin intermediul paginii 

web a universităţii la adresa http://www.uav.ro  la diferite rubrici, cum sunt: 

ştiri, concursuri, burse, admitere, selectie Socrates/Erasmus.  

Printr-o dotare excepţională, studenţii UAV beneficiază de un spaţiu 

de învăţământ în totalitate informatizat – Complexul Universitar         

„M” – având o capacitatede aproximativ 13.000 m2. 

Activitatea studenţilor se desfăşoară în cadrul Ligii Studenţilor, care 

se ocupă de problemele sociale, educative şi de cercetare. Alături de Liga 

Studenţilor semnalăm existenţa unor organizaţii studenţeşti care contribuie 

la buna desfăşurare a activităţilor studenţilor. 

 Biblioteca Centrală Universitară „Cornelia Bodea” dispune de un 

fond de carte ce asigură documentarea ştiinţifică a studenţilor în cele mai 

bune condiţii. Acordarea burselor, acordarea tichetelor de transport, cazarea 

în cămine, biletele de tabără se află în responsabilitatea integrală a 

studenţilor (Liga Studenţilor din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad). 

 Bursele sociale vin în întâmpinarea orizontului de aşteptare al 

studenţilor cu reale dificultăţi materiale. 

Studenţii reprezentaţi în organismele academice contribuie în 

consiliile facultăţiilor şi în senat la realizarea actului decizional.  
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Sintetizăm în cele ce urmează principalele aspecte constatate de 

reprezentantul studenţilor în echipa de experţi evaluatori, cu privire la 

problemele sociale: 

- Privind sistemul de conducere şi de administratie, instituţia 

evaluată dispune de un sistem de conducere şi de un regulament intern de 

funcţionare. Mecanismul de alegere a studenţilor în consilii, senate şi alte 

structuri administrative şi de conducere este clar descris în Carta 

Universitară şi în regulamentele interne. Reperezentarea studenţiilor este de 

¼ în consiliile facultăţilor şi în Senat, alegerea studenţilor făcându-se în 

Adunarea Generala a Studenţilor, urmând ca studenţii aleşi să fie 

recunoscuţi de către rector; 

 - Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad face diferenţe între formele 

de învăţământ la zi şi la distanţă prin folosirea unor modalităţi diferite de 

predare-învăţare-evaluare. Universitatea asigură spaţii de învăţământ şi de 

cercetare, prin săli de curs, de seminar şi laboratoare de informatică.          

De asemenea, universitatea dispune şi de un centru de cercetare în Ştiinţele 

Economice denumit “Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri” acest lucru 

individualizând-o în spaţiul naţional de învăţământ superior; grupul ţintă al 

acestui centru este format din studenţi, persoane fizice, care doresc să îşi 

deschidă propria afacere, organizaţii guvernamentale şi non-

guvernamentale, care au nevoie de consultanţă în domeniul economic.  

Toate aceste spaţii de învăţământ şi de cercetare sunt în concordanţă cu 

normele igienico-sanitare; 

 - Vizând dotarea sălilor de curs şi de seminarizare acestea dispun 

într-o mică măsură de echipamente tehnice de învăţare, predare şi 

comunicare care să faciliteze activitatea cadrelor didactice şi receptivitatea 
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studenţilor. Există totuşi videoproiectoare si retroproiectoare în cadrul 

fiecărei catedre de la facultăţile universităţii pe care profesorii le folosesc în 

mod programat; 

 - În cadrul instituţiei evaluate există un regulament de acordare a 

burselor, burse care sunt acordate de la bugetul de stat şi din resurse proprii. 

În regulamentul universităţii există criterii de departajare a studenţiilor care 

au medii egale, însă acest regulament nu este aplicat în mod consecvent, 

deoarece Adunarea Generală a Studenţilor de la Universitatea               

“Aurel Vlaicu” din Arad a hotărât ca în cazul studenţilor cu aceeaşi medie 

bursa să se impartă în mod egal. Urmărind gradul de informare al studenţilor 

privind aceste aspecte precum şi alte modalităţi de susţinere financiară din 

partea universitatii, se poate observa că studenţii sunt informaţi de pe site-ul 

universitatii www.uav.ro. De asemenea, pe site-ul universităţii este clar 

menţionată admiterea într-un anumit ciclu de studii universitare, aceasta 

făcându-se pe baza diplomei studiilor precedente (Diploma de Bacalaureat, 

în cazul admiterii pentru studiile de licenţă sau pe baza Diplomei de Licenţă 

în cazul admiterii pentru studiile de master), ţinându-se cont de ordinea 

ierarhică a mediilor. Admiterea pentru studiile de licenţă se face exclusiv pe 

baza mediei de la Bacalaureat; 

  - Urmărind metodele de învaţare centrate pe student, cadrele 

didactice de la Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad îşi asumă 

responsabilitatea proiectării metodelor de învăţare centrate pe student, 

punând accentul nu numai pe transmiterea de informaţii. Relaţia cadru 

didactic-student este una deschisă şi de parteneriat, acest fapt fiind dedus din 

discuţiile cu studenţii şi cu cadrele didactice;  
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 - Vizând evaluarea modalităţilor prin care se face orientarea în 

carieră a studenţilor, nu toţi profesorii au ore de permanenţă la dispoziţia 

studenţilor, dar se oferă consultanţă la cererea acestora prin îndrumatori sau 

tutori de an, care periodic organizează întâlniri cu studenţii; 

 - În ceea ce priveste modalităţile de evaluare a studenţilor, 

universitatea are un regulament care este aplicat consecvent de către titularul 

de curs, însă nu este unul strict, titularul de curs având libertatea de a 

concepe itemii de examinare, itemi care sunt stabiliţi de comun acord 

împreună cu studenţii, în majoritatea cazurilor procedurile de examinare 

diferind de la o grupă de studenţi la alta sau de la un an la altul;   

 - Evaluarea personalului didactic de catre studenţi se face 

consecvent anual, existând un formular de evaluare, aprobat de Senatul 

universitar. Pe lângă formularele de evaluare a cadrelor didactice mai există 

şi chestionarele de evaluare a nivelului de satisfacţie a studenţilor, ale căror 

rezultate au fost centralizate de către fiecare facultate a universităţii; 

 - Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad asigură resursele de 

învăţare necesare studenţilor prin intermediul unei biblioteci centrale. 

Există facultăţi care dispum de biblioteci proprii, de abonamente on-line. 

Biblioteca funcţionează după un program clar de procurare a publicaţiilor, 

dar foarte multe cărţi nu se pot imprumuta acasă studenţilor, din cauza 

numărului redus de publicaţii (aproximativ 10.000 de publicaţii din ţară şi 

din străinătate); 

 - Universitatea evaluată dispune de servicii studenţeşti (sociale, 

culturale şi sportive), având două camine, din care unul este renovat. 

Procentul studenţilor cazaţi în camin este de aproximativ 10% din totalul 
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studenţilor înscrişi. De asemenea, există o cantină modernizată pentru 

studenti şi o sală de sport în condiţii foarte bune de funcţionare; 

- Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad dispune de un sistem care 

facilitează prelucrarea informaţiilor relevante pentru asigurarea calităţii 

instituţionale, adunând şi analizând unele informaţii despre starea calităţii 

din alte universităţi; aceasta se poate vedea urmărind modalităţile de 

proiectare a cursurilor, serviciile şi facilităţile studenţeşti, vehicularea 

informaţiilor utile. Există o comisie de evaluare internă care elaborează 

rapoarte de autoevaluare, încercând să implementeze măsuri de îmbunătăţire 

a calităţii educaţiei din universitate. 

IV. Rezultatele evaluării externe 
 

Scopul prezentei evaluări instituţionale externe este acela de a 

identifica şi certifica măsura în care universitatea răspunde interesului 

public, precum şi măsurile asigurate pentru creşterea calităţii în procesul de 

predare-învăţare şi în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor, 

certificatelor şi calificărilor.  

  În acord cu obiectivele evaluării instituţionale externe prevăzute în 

Metodologia ARACIS la Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad au fost 

avute în vedere rezultatele şi performanţele academice din perspectivele 

următoare:   

a. promovarea şi asigurarea unei înalte calităţi în procesul de predare-

învăţare în UAV; 

b. asigurarea pentru studenţi, angajatori şi pentru publicul larg a unui 

acces rapid şi cât mai larg la informaţii clare, de încredere şi explicite despre 

modul în care UAV oferă programe de studii, diplome şi calificări, care 
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respectă cerinţele naţionale, potrivit cu standardele academice europene şi 

principiile de calitate; 

c. asigurarea faptului că, în situaţiile în care calitatea programelor de 

studii este deficitară, prin procesul de evaluare externă se creează premisele 

pentru iniţierea acţiunilor de îmbunătăţire a acestora; 

d. asigurarea mecanismelor prin care sunt garantate calitatea procesului 

de predare-învăţare, transparenţa gestiunii şi responsabilitatea publică a 

UAV, ca instituţie de învăţământ superior.  

  Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad funcţionează în baza 

Hotărârii Guvernului nr. 567/18.05.1990, publicată în Monitorul Oficial nr.  

80/07.06.1990, prin care se înfiinţa Institutul de Învăţământ Superior din 

Arad. Ulterior prin Ordinul MEC nr. 4894/22.03.1991 Institutul de 

Învăţământ Superior din Arad îşi schimbă denumirea în Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad. 

  La data evaluării externe în cadrul universităţii funcţionează 

următoarele facultăţi: Facultatea de Inginerie; Facultatea de Inginerie 

Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului; Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi 

Sociale; Facultatea de Ştiinţe Economice; Facultatea de Teologie Ortodoxă; 

Facultatea de Ştiinţe Exacte; Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă 

Socială şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.  

  Din totalul celor 31 de programe de studii universitare de licenţă 

derulate în cadrul celor opt facultăţi au fost selectate spre evaluare 

următoarele şase programe: Teologie ortodoxă; Contabilitate şi informatică 

de gestiune; Finanţe şi bănci; Vehicule pentru transport feroviar; Ingineria 

produselor alimentare şi Tehnologia şi designul produselor textile.  
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Alături de cele şase programe de studii s-a procedat şi la evaluarea 

instituţională de către un expert evaluator. Pe tot parcursul evaluării noastre 

externe au participat un expert străin, un reprezentant al Comisiei 

Consultative şi un reprezentant al studenţilor.  

Eficienţa procedurilor instituţionale de asigurare a calităţii 

programelor a rezultat din îndeplinirea atât pe toate cele şase programe de 

studii selectate, cât şi la nivel instituţional a indicatorilor de eficienţă 

prezentaţi în fişele vizitei. 

Eficienţa procedurilor instituţionale de garantare a standardelor de 

absolvire a fost pusă în evidenţă de fiecare expert evaluator în fişa vizitei.  

S-a constatat respectarea regulamentelor cu privire la procesele de 

admitere şi de absolvire. În mod special am constatat că există proceduri 

pentru întocmirea, gestiunea şi eliberarea diplomelor de studii, folosindu-se 

în acest sens şi suportul tehnologiilor informationale informatizate şi de 

comunicaţii. Din verificarea prin sondaj nu s-au constat abateri de la 

proceduri. 

Pentru fiecare program de studii există în universitate colective 

interne de evaluare a calităţii acestora. În acest mod se asigură coroborarea 

programelor cu noutăţile tehnologice de pe piaţa de specialitate, dar şi 

corelarea cu aşteptările angajatorilor din mediul economic. Din discuţiile cu 

anagajatorii şi cu studenţii a rezultat că părerile acestora sunt avute în vedere 

la programele analitice întocmite de titularii de discipline. Ca un aspect 

favorabil al acestor corelări subliniem faptul că sunt specializări în care toţi 

absolvenţii sunt angajaţi în totalitate la absolvire şi chiar se solicită ulterior 

colaborări pe linia cercetării cu cadrele didactice titulare specializate pe 

domeniile de interes ale angajatorilor. Dovadă stau contractele de cercetare 
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încheiate cu mediul economic care depăşesc sute de mii de euro. În acest fel 

se asigură un suport şi pentru dezvoltarea procesului de învăţare pentru 

generaţiile următoare de studenţi.  

Infrastructura universităţii este folosită în mod eficient atât în 

activităţi educaţionale şi de cercetare, cât şi în activităţi sociale şi culturale. 

Din toate fişele vizitei au rezultat indicatori de utilizare la nivel optim atât la 

nivel de program de studiu, cât şi la nivel instituţional. La baza utilizării 

infrastructurii universităţii stau regulamente cunoscute şi popularizate prin 

broşuri, pagini web şi acţiuni studenţeşti. 

Membrii echipei de experţi evaluatori a constatat că există 

concordanţă între declaraţiile şi documentele din rapoartele de autoevaluare 

şi documentele originale sau situaţia existentă la faţa locului. Acolo unde a 

fost cazul au fost solicitate documente şi explicaţii suplimentare, care ne-au 

întregit imaginea asupra domeniului analizat.  

Din cele şapte fişe ale vizitei coroborate cu rapoartele aferente 

întocmite a rezultat în că sunt îndeplinite criteriile şi indicatorii la valorile 

minime sau ref.1/ref.2/ref.3, după caz.  

Aprecierile experţilor evaluatori sunt efectuate din punctul de vedere 

al interesului public, precum şi a măsurilor asigurate pentru creşterea 

calităţii în procesul de predare-învăţare şi în exercitarea dreptului legal de 

acordare a diplomelor şi calificărilor.  

Apreciem, în urma vizitei noastre la Universitatea “Aurel Vlaicu” 

din Arad, pe baza opiniilor experţilor evaluatori şi a responsabililor 

implicaţi, după confruntarea informaţiilor făcute publice pe diferite căi şi a 

celor cuprinse în rapoartele de autoevaluare cu cele extrase de pe 

documentele în original, iar acolo unde a fost cazul, cu cele solicitate 
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suplimentar, că există o credibilitate mare a informaţiilor diseminate de 

universitate pe diferite canale.  

 Din evaluarea instituţională şi din evaluările pe programe a rezultat 

că sunt îndepliniţi toti indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi 

infrastructurii academice, ceea ce demontrează că universitatea poate să 

asigure derularea în condiţii normale a procesului de predare-învăţare. 

Facem pecizarea că declaraţiile din rapoartele de autoevaluare cu privire la 

infrastructura academică au fost confruntate cu datele din Compartimentul 

financiar-contabilitate, probate cu documente justificative corespunzătoare. 

 Experţii evaluatori implicaţi în procesul de evaluare pe parcursul 

vizitei au susţinut în rapoartele lor individuale cu argumente enumerate în 

fişa vizitei că universitatea asigură derularea tuturor activităţilor de educaţie 

şi cercetare prin apelarea la cele mai bune practici rezultate din propria 

experienţă sau sistematizate pe baza schimburilor de experienţă cu 

universităţi similare din lume, inclusiv prin antrenarea în evaluarea internă a 

unor specialişti independenţi reprezentând angajatorii, precum şi a unor 

experţi străini reprezentanţi ai unor universităţi  partenere în programe 

internaţionale.  

Prezentăm în cele ce urmează câteva referiri concrete la programele de 

studii evaluate: 

• La Teologie ortodoxă se apreciază infrastructura şi calităţile 
cadrelor didactice şi se acordă calificativul „ÎNCREDERE”; 

• La Contabilitate şi informatică de gestiune se apreciază calitatea 
corpoului didactic şi se acordă calificativul „ÎNCREDERE”. 

• La Finanţe şi bănci  se apreciază infrastructura utilizată, calitatea 
ridicată a unor materiale didactice, dar şi neconcordanţa între cerinţele 
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postului şi specializarea titularilor la două discipline, precum şi o extindere a 
surselor bibliografice pentru unele cursuri. Se face recomandarea remedierii 
neconcordanţelor şi se acordă calificativul „ÎNCREDERE”;  

• La Vehicule pentru transport feroviar se apreciază în mod 
favorabil colaborarea cu unităţile de profil, cercetarea în domeniu. Astfel, se 
acordă programului de studiu gradul „ÎNCREDERE”.  

• La Ingineria produselor alimentare se apreciază favorabil 
programele de studii, colaborarea cu mediul economic, inclusiv pe linia 
cercetării. Pentru acest program de studiu se acordă gradul „ÎNCREDERE”. 

• La Tehnologia şi designul produselor textile desprindem 

următoarele idei sintetice: „În general, informaţiile oferite au fost conforme 

cu realitatea”. “Există oarecare îndoieli privind desfăşurarea orelor de 

laborator în fabrici”.  “Infrastructura academică necesara pregătirii 

practice inginereşti în domeniul tehnologiei şi designului produselor textile 

este apreciată ca fiind incompletă şi insuficientă”. Nivelul de incredere 

acordat pe acest program: “Datorită bazei materiale de care dispune 

programul de studii evaluat încrederea este limitată”. 

 Echipa de evaluatori apreciază deosebit modul exemplar în care 

gazdele vizitate s-au străduit să răspundă prompt solicitării de informaţii 

suplimentare, prilej cu care a impresionat starea de disciplină şi de 

competenţă pe probleme de calitate a unui important număr de cadre 

didactice. Avem astfel o garanţie suplimentara a preocupărilor constante în 

toate eşaloanele instituţiei (universitate, facultăţi, programe de învăţământ, 

specializări, catedre), pentru formarea temeinică a unei culturi a calităţii. 

 Pe baza celor constatate de noi şi prezentate în sinteză în raportul 

de faţă, suntem conduşi la formularea opiniei potrivit căreia Universitatea 

“Aurel Vlaicu” din Arad prezintă un grad ridicat de încredere în ceea ce 
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priveşte calitatea activităţilor derulate în planul educaţiei superioare, 

precum şi al cercetării ştiinţifice.  

 Recomandăm conducerii Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad să 

susţină în continuare  îmbunătăţirea calităţii şi creşterea performanţelor 

academice. 

 Astfel, privitor la standardele de calitate  recomandăm:  

• individualizarea UAV în Spaţiul european al învăţămâmtului 

superior, prin modul de realizare a misiunii şi obiectivelor sale (ridicarea la 

ref.1 a nivelului indicatorului de performanţă „Misiune şi obiective”);  

• controlul instituţiei asupra aplicării la toate nivelurile a propriului 

cod etic (ridicarea la ref.2 a nivelului indicatorului de performanţă 

„Integritate academică”);  

• extinderea la toate specializările a probelor proprii în practica de 

admitere (înscrierea programelor de studii în ref.1 pentru „Practica de 

admitere”).; 

• extinderea domeniilor la care cercetarea instituţiei (criteriul B3) se 

ridică la nivelul ref.1 al standardelor respective; 

• studierea posibilităţii pentru a angaja o echipă externă de auditori 

financiari sau de societăţi de audit financiar (ridicarea la ref.1 a indicatorului 

al treilea din standardul „Buget şi contabilitate”); 

• extinderea spaţiilor destinate studiului şi documentării, precum şi a 

fondului de carte, reviste, inclusiv on-line, în cadrul standardului „Resurse 

de învăţare şi servicii studenţeşti”); 

• generalizarea practicii de participare la examene, în afara titularului 

cursului şi a altor cadre didactice, inclusiv examinatori externi şi/sau străini 

(standardul „Evaluarea studenţilor”). 
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 În vederea aducerii tuturor programelor de studii la nivelul celor mai 

performante şi care sunt reprezentative pentru UAV, recomandăm:  

- alocarea de resurse suplimentare în vederea extinderii şi modernizării 

spaţiilor de studiu; 

- imbunătăţirea dotarii tehnice şi îmbogăţirea fondului de carte şi 

asimilat acestuia, aferente specializării Tehnologia si designul produselor 

textile ;  

- îmbunătăţirea gradului de implicare a unor colective de cadre didactice 

în activitatea de cercetare pe bază de competiţie. 

 Recomandăm, de asemenea, în baza discuţiilor ample cu 

reprezentanţii angajatorilor, creşterea preocupărilor pentru formarea şi 

consolidarea abilităţilor de comunicare a absolvenţilor, inclusiv în limbi 

străine. 

 Identificarea unor soluţii pentru a putea realiza auditarea situaţiilor 

financiare de către o echipă externă de auditori financiari sau de societăţi de 

audit financiar, ar permite o mai bună, o mai reală încadrare în practicile 

europene din învăţământul superior. 
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Anexa 1 
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Anexa A.2 

RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS 
 
 

PRIVIND EVALUAREA EXTERNA A CALITĂŢII 
ACADEMICE  

DIN  
INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATĂ 

 
 
 
  

 UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN 
ARAD 

 

 
 
 
 

Bucuresti, 29 iulie 2007 
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1. Documentele analizate 
Documentele care stau la baza Raportului Consiliului ARACIS 

privind evaluarea externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ 
superior acreditată Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad  au fost discutate 
şi aprobate în şedinţa Consiliului din 23 iulie 2007. 

În conformitate cu procedurile descrise în Ghidul activităţilor de 
evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de 
învăţământ superior, Consiliul a luat în discuţie şi a aprobat Raportul 
Departamentului de evaluare a calităţii privind evaluarea externă a calităţii 
academice din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, în care se prezintă 
sinteza constatărilor şi recomandărilor din:  

- Raportul de evaluare instituţională în vederea evaluării externe a 
calităţii educaţiei academice întocmit de Directorul de misiune dl. Profesor 
universitar dr. Dumitru GAŞPAR, Universitatea de Vest din Timisoara, 
membru al Consiliului ARACIS, şi de coordonatorul echipei care a realizat 
vizita, respectiv dl. Profesor universitar dr. Alexandru ŢUGUI, 
Universitatea „Al.I.Cuza“ din Iaşi;  

- Raportul evaluatorului extern, domnul profesor universitar Peter 
Kuchar de la Hochschule Konstanz HTWG, Germania; 

- Raportul întocmit de reprezentantul studenţilor care a participat la 
vizita,  Cosmin ANDRONACHE, de la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din 
Cluj-Napoca, student în anul III la Facultatea de Pedagogie. 

 
1. Constatări 
1. Consiliul ARACIS a luat act de prezentarea Departamentului de 

evaluare a calităţii şi a constatat că toate procedurile de evaluare stipulate în 
Metodologia de evaluare externă, standardelor, standardelor de referinţă şi 
listei indicatorilor de performanţă aprobate prin HG nr. 1418/2006 si in 
Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii 
universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior au fost îndeplinite. 
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2. Consiliul a apreciat favorabil calitatea Raportului de autoevaluare 

întocmit de universitate şi activitatea Comisiei de evaluatori în timpul vizitei 
în Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, la care, din partea Comisiei de 
audit extern a participat domnul Prof.univ.dr. Zoltan Rostas – 
Universitatea din Bucureşti. 

 
3. Consiliul a aprobat conţinutul Raportului Departamentului de 

evaluare a calităţii şi propunerile formulate. 
Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute la 

dispoziţie, Consiliul ARACIS acordă Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad 
calificativul Grad de încredere ridicat, cu vizită după un an pentru 
verificarea stadiului implementării Planului de măsuri elaborat în urma 
vizitei ARACIS propus de universitate, în conformitate cu prevederile 
parag. 3.2 lit.f) din „ Metodologie“. 

Pentru programul de studiu Tehnologia şi designul produselor textile se 
propune acordarea calificativului Încredere limitată, cu vizită după un an 
pentru remedierea deficienţelor constatate 
 

4. Consiliul a aprobat publicarea Raportul Consiliului pe site-ul 
ARACIS (www.aracis.ro) în cursul lunii August 2007, conform etapizării 
din Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii 
universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior,  partea a III-a. 
Raportul Consiliului se publică împreună cu Documentele  sale de referinţă, 
care fac parte integrantă din Raport, respectiv: 

- Documentul de referinţă 1 - Raportul Departamentului de evaluare 
a calităţii, în care se prezintă integral şi Raportul evaluatorului extern; 

- Documentul de referinţă 2 - Raportul de evaluare instituţională în 
vederea evaluării externe a calităţii educaţiei academice întocmit de 
Directorul de misiune şi de coordonatorul echipei care a realizat vizita; 
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- Documentul de referinţă 3 - Raportul întocmit de reprezentantul 

studenţilor; 
- Documentele de referinţă 4 si 5 - Scrisoarea ARACIS către 

universitate, trimisă la data de 27.06.2007, şi răspunsul universităţii care a 
fost primit la data de 04.07.2007. 
 

Prin publicarea acestor documente ca parte integrală a Raportului 
sau, Consiliul asigură transparenţa procesului de evaluare şi dă posibilitatea 
celor interesaţi să se familiarizeze cu procedurile ARACIS de evaluare a 
calităţii academice precum şi cu concluziile evaluatorilor referitoare la 
modul în care este asigurată calitatea academică în universitate, fără a se 
relua în mod inutil prezentarea detaliată a elementelor concrete cuprinse în 
documentele originale.  
 

 
 
 

Preşedinte,  
Prof.univ.dr.ing. Ioan CURTU 
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Anexa A.3 

 
RAPORTUL DEPARTAMENTULUI DE EVALUARE A 

CALITATII al ARACIS 
PRIVIND EVALUAREA EXTERNA A CALITĂŢII 

ACADEMICE  
DIN  

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATĂ 

  
 UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“  

DIN ARAD 
1. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad are sediul în Arad, B-dul. 

Revoluţiei, nr. 77, fiind denumită în continuare pe scurt „universitatea” sau 
UAV. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este o instituţie de învăţământ 
superior de stat.  

2. Universitatea s-a oferit să participe la procesul de pilotare a 
Metodologiei de evaluare externă, standardelor, standardelor de referinţă şi 
listei indicatorilor de performanţă aprobate prin HG nr. 1418/2006. 
Evaluarea externă a calităţii academice a fost realizată de ARACIS în 
perioada 29.11.2006 – 23.07.2007, fiind efectuată în conformitate cu 
prevederile Metodologiei susmenţionate şi a Ghidului activităţilor de 
evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de 
învăţământ superior.  

3. Principalele obiective ale  evaluării externe a calităţii educaţiei la 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad au fost următoarele:  

a.  Să contribuie la promovarea şi asigurarea unei înalte calităţi în 
procesul de predare-învăţare; 

b. Să asigure studenţilor, angajatorilor şi publicului larg un acces  rapid 
la informaţii clare, de încredere şi explicite despre modul în care 
UAV oferă programe de studii, diplome şi calificări, care respectă 
cerinţele naţionale, în conformitate cu standardele academice 
europene şi principiile de calitate;  
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c. Să asigure faptul că, în situaţiile în care calitatea programelor de 
studii este deficitară, se creează premisele pentru iniţierea acţiunilor 
de îmbunătăţire a acestora;  

d. Să asigure mecanisme prin care sunt garantate calitatea procesului de 
predare-învăţare, transparenţa gestiunii şi responsabilitatea publică a 
UAV ca instituţie de învăţământ superior.  

4. În UAVA funcţionează următoarele opt facultăţi: Facultatea de 
Inginerie; Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului; 
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale; Facultatea de Ştiinţe Economice; 
Facultatea de Teologie Ortodoxă; Facultatea de Ştiinţe Exacte; Facultatea de 
Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială şi Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport. In cadrul evaluării au fost cuprinse, pe lângă obiectivele urmărite la 
nivel instituţional,  şi un număr de şase programe de studiu la nivelul 
ciclului I de studii universitare, din totalul celor 31 programe de studii de 
licenţă derulate în cadrul celor opt facultăţi, respectiv Teologie ortodoxă; 
Contabilitate şi informatică de gestiune; Finanţe şi bănci; Vehicule pentru 
transport feroviar; Ingineria produselor alimentare şi Tehnologia şi designul 
produselor textile, reprezentând  20% din numărul de programe oferite de 
universitate la acest nivel. 

5. Comisia de experţi evaluatori care a efectuat vizita a avut 
următoarea componenţă :  

Director de misiune: Profesor universitar dr. Dumitru GAŞPAR - 

membru al Consiliului ARACIS 

Coordonatorul echipei de experţi: Profesor universitar dr. Alexandru 

ŢUGUI  - Universitatea  „Al.I.Cuza“, Iaşi 

Comisia de evaluare institutionala : 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Programul 
evaluat 

Observaţii 

1. Prof.univ.dr. Ţugui 
Alexandru  

Coordonatorul 
echipei de experţi 
evaluatori 

Universitatea  
„Al.I.Cuza“, Iaşi - 
Membru al comisiei de 
evaluare instituţionala 
ARACIS 

2.  Prof.univ.dr Eugeniu 
Ţurlea 

Evaluator 
comisia 
instituţională 

 ASE Bucureşti - 
Membru al comisiei de 
evaluare instituţionala 
ARACIS 
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 Comisia pentru evaluarea programelor : 
 

Nr.crt. Numele şi prenumele Programul evaluat Observaţii 

1. Prof. univ. dr. Prof. Sava 
Viorel 

Teologie ortodoxă 
pastorală 

Universitatea  
„Al.I.Cuza“, 
Iaşi 

2.  Prof. univ. dr. Stegăroiu 
Ion 

Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune 

Univ. “Valahia” 
din Târgovişte 
Membru al 
comisiei de 
experţi 
permanenţi 
Ştiinţe 
Economice 2 

3. Prof. univ. dr. Nistor Ioan Finanţe şi Bănci 
Univ. „Babeş-
Bolyai“ din 
Cluj-Napoca 

4 Prof. univ. dr. ing. 

Apostolescu Nicolae   

Vehicule pentru 
transport feroviar 

Univ. 
Politehnica din 
Bucureşti 
Membru al 
comisiei de 
experţi 
permanenţi 
Ştiinţe 
inginereşti 1 

5 Prof.univ.dr. ing. Danciu 

Ioan 

Ingineria produselor 
alimentare 

Univ. „Lucian 
Blaga“ din 
Sibiu 

6 Prof.univ.dr.ing. 
Comandar Constanţa 

Tehnologia şi 
designul produselor 
textile 

Univ. Tehnică 
„Gh. Asachi“, 
Iaşi 

 

6. Reprezentantul studenţilor care a participat la vizita a fost  
Andronache Cosmin, de la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, 
student în anul III la Facultatea de Pedagogie. Raportul întocmit de acesta a 
fost primit şi înregistrat cu numărul 3204/1 din data de 12.06.2007 

 
7. Din partea Comisiei de audit extern a participat domnul 

Prof.univ.dr. Zoltan Rostas – Universitatea din Bucureşti. 
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8. La vizită a participat  un evaluator expert din străinătate în 
persoana domnului profesor universitar Peter Kuchar de la Hochschule 
Konstanz HTWG, Germania. Raportul  evaluatorului extern a fost primit şi 
înregistrat cu numărul 3687 din data de 27.06.2007 

 
9. Scrisoarea ARACIS către universitate a fost trimisa la data de 

27.06.2007,  iar răspunsul universităţii a fost primit la data de 04.07.2007. 
 
10. Din analiza documentelor referitoare la procesul de evaluare 

externa si a altor date publice avute la dispoziţie de ARACIS rezulta 

următoarele elemente principale : 

10.1. Din cele şapte fişe ale vizitei (fisa comisiei de evaluare 
instituţională si fisele specifice pentru fiecare program de studiu evaluat), 
coroborate cu rapoartele aferente întocmite de experţi a rezultat  că sunt 
îndeplinite toate criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă, fie la 
valorile minime, fie la nivelul  ref.1/ref.2.  

Comisia de experţi 
evaluatori 

Calificativ 
propus 

Observaţii 

Instituţională Grad de 
încredere 
ridicat 

Din evaluarea instituţională şi din evaluările 
pe programe a rezultat că sunt îndepliniţi 
toţi indicatorii cantitativi şi calitativi 
aferenţi infrastructurii academice, ceea ce 
demonstrează că universitatea poate să 
asigure derularea în condiţii normale a 
procesului de predare-învăţare. Declaraţiile 
din rapoartele de autoevaluare cu privire la 
infrastructura academică au fost confruntate 
cu datele din Compartimentul financiar-
contabilitate, probate cu documente 
justificative corespunzătoare. 

Teologie ortodoxă 
pastorală 

Incredere Programul de studii corespunde calitativ 
standardelor de absolvire a învăţământului 
superior. 

Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune 

Incredere Programul de studii corespunde calitativ 
standardelor de absolvire a învăţământului 
superior. Formaţiunile de studiu depăşesc 
nivelul maxim stabilit prin standardele 



 83

specifice de evaluare academică. Este 
necesară revizuirea programelor analitice şi 
a statelor de funcţii. 

Finanţe şi Bănci 

Incredere Existenţa unui corp profesoral de înaltă 
ţinută academică şi ştiinţifică. Colaborare 
permanentă cu mediul de afaceri. 
Formaţiunile de studiu depăşesc nivelul 
maxim stabilit prin standardele specifice de 
evaluare academică (grupe de 40 de 
studenţi) 

Vehicule pentru 
transport feroviar 

Incredere Programul de studii corespunde calitativ 
standardelor de absolvire a învăţământului 
superior şi necesităţilor actuale ale pieţii 
muncii. Este necesar a se dezvolta 
laboratoarele din facultate, mai ales a 
laboratorului de Termotehnică. 

Ingineria produselor 
alimentare 

Incredere Se remarcă existenţa a numeroase granturi 
de cercetare naţionale şi internaţionale 
precum şi a unor programe de dezvoltare a 
infrastructurii pentru finanţarea dotării 
laboratoarelor. 

Tehnologia şi 
designul produselor 
textile 

Incredere 
limitată 

Infrastructura academică necesară pregătirii 
practice este insuficientă. Fond de carte de 
specialitate insuficient. Este necesară 
dezvoltarea punctelor tari identificate în 
spaţii de învăţământ, colectiv de cadre 
tinere. 

Concluzia experţilor evaluatori pe programele evaluate, care au 
primit în totalitate calificative “încredere”, şi pe componenta instituţională a 
fost că Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad prezintă un grad de încredere 
ridicat din punct de vedere al interesului public, precum şi a măsurilor 
asigurate pentru creşterea calităţii în procesul de predare-învăţare şi în 
exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor. Se 
propune totodata ca programul de studii Tehnologia şi designul produselor 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
după publicarea raportului asupra instituţiei. 

Din Raportul preliminar al Coordonatorului de misiune rezulta 
următoarele : 
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Sinteza constatarilor: 

- în urma vizitei la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, pe baza 
opiniilor experţilor evaluatori şi a responsabililor implicaţi a discuţiilor 
separate ale echipei cu studenţii, absolvenţii şi cu reprezentanţi ai 
angajatorilor, după confruntarea informaţiilor făcute publice pe diferite căi 
şi a celor cuprinse în rapoartele de autoevaluare cu cele extrase de pe 
documentele în original, şi, acolo unde a fost cazul, cu cele solicitate 
suplimentar, rezulta ca există o mare credibilitate a informaţiilor oferite de 
universitate; 

- aşa cum rezultă din Organigrama universităţii, Senatul universitar 
şi Biroul Senatului constituie organismele de decizie în concordanţă cu 
prevederile Cartei universitare.  

- Rectorul UAV a fost confirmat prin Ordinul Ministrului Educaţiei 
şi Cercetării nr. 3599/2004, ceea ce demonstrează că în universitate s-au 
respectat toate cerinţele impuse de normele în vigoare, regulamentul propriu 
de alegeri şi Carta universitară privind conducerea universitatii ; 

- UAV dispune de structuri, politici, strategii şi procedee concrete 
pentru managementul şi asigurarea calităţii activităţilor de predare, învăţare 
şi cercetare şi pentru dezvoltarea unei culturi proprii a calităţii; in UAV 
există un Consiliu al Calităţii, un Departament pentru Asigurarea Calităţii 
precum şi Comisii de Calitate pe programe de studii, care lucrează în mod 
integrat; există un plan strategic pentru asigurarea calităţii, un program de 
politici centrate pe calitate precizându-se şi mijloacele de realizare; 

 
- infrastructura universităţii este folosită în mod eficient atât în 

activităţi educaţionale şi de cercetare, cât şi în activităţi sociale şi culturale ; 
din fişele vizitei au rezultat indicatori de utilizare la nivel optim atât la nivel 
de program de studiu, cât şi la nivel instituţional ; la baza utilizării 
infrastructurii universităţii stau regulamente cunoscute şi popularizate prin 
broşuri, pagini web şi acţiuni studenţeşti ; 

- din evaluarea instituţională şi din evaluările pe programe a rezultat 
că sunt îndepliniţi toţi indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi 
infrastructurii academice, ceea ce demonstrează că universitatea poate să 
asigure derularea în condiţii normale a procesului de predare-învăţare; 
declaraţiile din rapoartele de autoevaluare cu privire la infrastructura 
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academică au fost confruntate cu datele din Compartimentul financiar-
contabilitate, probate cu documente justificative corespunzătoare; 

- eficienţa procedurilor instituţionale de garantare a standardelor de 
absolvire a fost pusă în evidenţă de fiecare expert evaluator în fişa vizitei ;  
s-a constatat respectarea regulamentelor cu privire la procesele de admitere 
şi de absolvire; s-a constatat că există proceduri pentru întocmirea, gestiunea 
şi eliberarea diplomelor de studii, folosindu-se în acest sens şi suportul 
tehnologiilor informaţionale informatizate şi de comunicaţii; 

 
- referitor la programele de studii evaluate, rezultatele şi propunerile 

au fost prezentate anterior, sub formă de tabel, fiind reluate mai jos: 

• La Teologie ortodoxă se apreciază infrastructura şi calităţile cadrelor 
didactice şi se acordă calificativul „ÎNCREDERE”; 

• La Contabilitate şi informatică de gestiune se apreciază calitatea 
corpului didactic şi se atribuie calificativul „ÎNCREDERE”. 

• La Finanţe şi bănci  se apreciază infrastructura utilizată, calitatea 
ridicată a unor materiale didactice, dar şi neconcordanţa între cerinţele 
postului şi specilizarea titularilor la două discipline, precum şi o extindere a 
surselor bibliografice pentru unele cursuri. Se face recomandarea remedierii 
neconcordanţelor şi se acordă calificativul „ÎNCREDERE”;  

• La Vehicule pentru transport feroviar se apreciază în mod favorabil 
colaborarea cu unităţile de profil, cercetarea în domeniu. Astfel, se acordă 
programului de studiu gradul „ÎNCREDERE”.  

• La Ingineria produselor alimentare se apreciază favorabil 
programele de studii, colaborarea cu mediul economic, inclusiv pe linia 
cercetării. Pentru acest program de studiu se acordă gradul „ÎNCREDERE”. 

• La Tehnologia şi designul produselor textile desprindem urmatoarele 
idei sintetice: „În general, informaţiile oferite au fost conforme cu 
realitatea”. “Există oarecare îndoieli privind desfasurarea orelor de laborator 
în fabrici”.  “Infrastructura academică necesara pregătirii practice 
inginereşti în domeniul tehnologiei şi designului produselor textile este 
apreciată ca fiind incompletă şi insuficientă”. Nivel de incredere acordat 
pe acest program: “Datorită bazei materiale de care dispune programul de 
studii evaluat  încrederea este limitată”. 

 - Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad asigură resursele de 
învăţare necesare studenţilor prin intermediul unei biblioteci centrale. 
Există facultăţi care dispun de biblioteci proprii, de abonamente on-line ; 
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- în Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad activităţile efective de 
cercetare sunt desfăşurate de cadre didactice, cercetători şi studenţi în 
laboratoarele catedrelor şi facultăţilor universităţii ; din punct de vedere 
organizaţional cercetarea se realizează prin Centre de Cercetare recunoscute 
CNCSIS, catedre şi chiar individual, aşa cum rezultă din Organigrama 
UAV; 

- strategia cercetării ştiinţifice pentru perioada 2007-2013 
continuă direcţiile strategice initiale şi urmareşte înscrierea cerectării 
universităţii în Aria Cercetării Europene (ERA); 

- Universitatea evaluată dispune de servicii studenţeşti (sociale, 
culturale şi sportive), având două camine, din care unul este renovat. 
Procentul studenţilor cazaţi în camin este de aproximativ 10% din totalul 
studenţilor înscrişi. De asemenea, exista o cantină modernizată pentru 
studenţi şi o sală de sport în condiţii foarte bune de funcţionare. 

 

Principalele recomandări:  

- conducerea universităţii să susţină cu toate resursele necesare 
procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii şi de creştere a performanţelor 
academice; în particular, se recomandă concentrarea eforturilor pentru 
creşterea numărului criteriilor şi standardelor de calitate, pentru care 
indicatorii de performanţă să se ridice la ref.1, respectiv ref.2, precum şi 
formularea şi atingerea unor indicatori de performanţă proprii, superiori 
celor situaţi în standardele ARACIS la ref.2; 
 - în vederea aducerii tuturor programelor de studii la nivelul celor 
mai performante şi care sunt reprezentative pentru UAV se recomandă:  

• alocarea de resurse suplimentare în vederea extinderii şi 
modernizării spaţiilor de studiu; 

• îmbunătăţirea dotării tehnice şi îmbogăţirea fondului de carte şi 
asimilat acestuia, aferente specializării Tehnologia şi designul produselor 
textile; 

• îmbunătăţirea gradului de implicare a unor colective de cadre 
didactice în activitatea de cercetare pe bază de competiţie; 

 - în baza discuţiilor ample cu reprezentanţii angajatorilor, 
creşterea preocupărilor pentru formarea şi consolidarea abilităţilor de 
comunicare a absolvenţilor, inclusiv în limbi străine; 
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 - identificarea unor soluţii pentru a putea realiza auditarea 
situaţiilor financiare de către o echipă externă de auditori financiari sau de 
societăţi de audit financiar, ceea ce ar permite o mai bună, o mai reală 
încadrare în practicile europene din învăţământul superior. 

10.2.  Din Raportul studentului rezultă următoarele:  

- privind sistemul de conducere şi de administraţie, instituţia evaluată 
dispune de un sistem de conducere şi de un regulament intern de 
funcţionare, mecanismul de alegere a studenţilor în consilii, senate şi alte 
structuri administrative si de conducere este clar descris în Carta 
universitara şi în regulamentele interne. Reperezentarea studenţiilor este de 
¼  în consiliile profesorale şi în Senatul universitar, alegerea studenţilor 
făcându-se în Adunarea Generala a Studenţilor, urmând apoi ca studenţii 
aleşi să fie recunoscuţi de către rector; 

- în cadrul instituţiei evaluate există un regulament de acordare a 
burselor, burse care sunt acordate de la bugetul de stat şi din resurse proprii. 
În regulamentul universităţii există criterii de departajare a studenţiilor care 
au medii egale, însă acest regulament nu este aplicat în mod consecvent, 
deoarece Adunarea Generală a Studenţilor de la Universitatea “Aurel 
Vlaicu” din Arad hotărât ca în cazul studenţilor cu aceeaşi medie bursa să se 
împartă în mod egal. Urmărind gradul de informare al studenţilor privind 
aceste aspecte, precum şi alte modalităţi de susţinere financiară din partea 
universităţii, se poate observa că studenţii sunt informaţii de pe site-ul 
universităţii; 

- sălile de curs şi de seminarizare dispun într-o mică măsură de 
echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care să faciliteze 
activitatea cadrelor didactice şi receptivitatea studenţilor; există totuşi 
videoproiectoare şi retroproiectoare în cadrul fiecarei catedre de la 
facultăţile universităţii pe care profesorii le folosesc în mod programat; 

- în ceea ce priveşte modalităţile de evaluare a studenţilor, 
universitatea are un regulament care este aplicat consecvent de către titularul 
de curs, însă nu este unul strict, titularul de curs având libertatea de a 
concepe itemii de examinare, itemi care sunt stabiliţi de comun acord 
împreună cu studenţii, în majoritatea cazurilor procedurile de examinare 
diferind de la o grupă de studenţi la alta sau de la un an la altul.                  
La examinare, pe lângă titularul de curs nu mai participa încă un alt cadru 
didactic; 
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- evaluarea personalului didactic de catre studenţi se face consecvent 
în mod anual, existând un formular de evaluare, aprobat de Senatul 
universitar. Formularul de evaluare este identic cu formularul de evaluare 
folosit de Universitatea de Vest din Timişoara. Pe lângă formularele de 
evaluare a cadrelor didactice mai există şi chestionarele de evaluare a 
nivelului de satisfacţie a studenţilor, ale căror rezultate au fost centralizate 
de către fiecare facultate a universităţii; 

- din cele prezentate se poate concluziona că UAV dispune de un 
sistem care facilitează prelucrarea informaţiilor relevante pentru asigurarea 
calităţii institutionale, adunând şi analizând unele informaţii despre starea 
calităţii din alte universităţii; aceasta se poate vedea urmărind modalităţile 
de proiectare a cursurilor, serviciile şi facilităţile studenteşti, vehicularea 
informaţiilor utile. Există o comisie de evaluare internă care elaborează 
rapoarte de autoevaluare, incercând să implementeze măsuri de îmbunătăţire 
a calităţii educaţiei din universitate. 

Studentul nu a propus un calificativ. 

10.3.  Din Raportul evaluatorului extern rezultă următoarele:  

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad asigură în condiţii foarte bune 
atât cerinţele la calitatea învăţământului cât şi a cercetării bazându-se pe 
experienţa proprie dar şi pe baza unui intens schimb de experienţă cu 
universităţi partenere din programe internaţionale. 

Căutarea publicaţiilor existente în cadrul bibliotecii poate fi făcută cu 
ajutorul Cataloagelor alfabetic şi sistematic Am putut constata o foarte bună 
integrare a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad în mediul urban al oraşului 
cât şi relaţii foarte bune cu autorităţile judeţene şi municipale. Relaţiile bune 
cu angajatorii din zonă se oglindesc în numărul mare al absolvenţilor care 
găsesc serviciu imediat după terminarea studiilor la firmele acestora. 

În vederea creşterii calităţii comisia recomandă Universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad alocarea de resurse suplimentare pentru extinderea şi 
modernizarea spaţiilor de studiu (au putut fi observate mari eforturi în 
derulare a unor investiţii mari şi frumoase) cât şi a fondului de carte. 

Pe baza celor analizate apreciez că Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad prezintă un grad de încredere ridicat cu privire la calitatea activităţilor 
derulate în planul educaţiei superioare, precum şi al cercetării ştiinţifice, cu 
remarca de a intensifica activitatea de dotare în domeniul tehnicii cât şi a 
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fondului de carte la Facultatea de Tehnologia şi designul produselor 
textile.  

În Raportul întocmit de directorul de misiune, împreună cu 
coordonatorul de misiune, se propune calificativul grad ridicat de încredere 
în ceea ce priveşte calitatea activităţilor derulate în planul educaţiei 
superioare tehnice, precum şi al cercetării în domeniu.  

11. În baza celor de mai sus, Departamentul de evaluare 
externa a calităţii propune Consiliului ARACIS sa ia act de următoarele : 

- universitatea a dovedit ca este preocupata de asigurarea interna a calităţii 
educaţiei ; în universitate a fost organizat şi funcţionează structura pentru 
asigurarea calităţii prevăzuta de reglementările în vigoare; prin 
Regulamentul privind organizarea Sistemului pentru Asigurarea Calităţii 
sunt stabilite responsabilităţile tuturor verigilor implicate în calitate. La 
nivelul UAV  s-a reuşit implementarea cu succes a unui sistem de asigurare 
a calităţii în activităţile specifice educaţiei universitare şi cercetării ştiinţifice 
prin constituirea Comisiei  Centrale de Asigurare a Calităţii formată prin 
reprezentanţii universităţii, ai mediului de afaceri şi ai studenţilor; 

- universitatea şi programele sale respectă Cerinţele normative 
obligatorii stabilite de Metodologie, cu exceptia unui program de studii 
dintre cele evaluate ; 

- universitatea respectă criteriile, standardele şi indicatorii de 
performanţă prevăzuţi de reglementari, dintre care  trei standarde cu 
indicatori de performanţă la nivel minim şi 14 standarde cu 17 indicatori de 
performanţă la nivel Ref.1 si nouă la nivel Ref.2 sau superior; 

- problemele studenţeşti sunt în atenţia universităţii, sunt rezolvate 
împreună cu reprezentanţii studentilor în organismele de conducere şi în 
colaborare cu organizaţiile studenţeşti legal constituite; 

- din răspunsul universităţii la observaţiile ARACIS în urma vizitei 
rezultă ca in general aceasta acceptă concluziile şi observaţiile rezultate în 
urma evaluării şi că înţelege să acţioneze pentru eliminarea deficientelor 
semnalate, prin constituirea unui Plan de masuri de îmbunătăţire a calităţii în 
perioada următoare. Se are în vedere ridicarea nivelului calităţii prin trecerea 
a cât mai multor indicatori de performanţă de la nivelul de bază la nivelul 1 
sau 2. Universitatea mai face precizarea că specializările noi şi strategia sa 
în această direcţie va fi elaborată numai de Senatul UAV pe baza unei 
analize temeinice şi ştiinţifice a potenţialului didactic şi ştiinţific al 
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universităţii, dar şi a orizontului de aşteptare al mediului economic al zonei 
de Vest a României. 
 

Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute la 
dispoziţie, Departamentul pentru evaluarea externă a calităţii supune 
Consiliului ARACIS propunerea  de  acordare a calificativului Grad de 
încredere ridicat, cu vizită după un an pentru verificarea stadiului 
implementării Planului de măsuri elaborat în urma vizitei ARACIS. 

Prin întocmirea unui Plan de masuri de îmbunătăţire a calităţii în 
perioada următoare, procedura curentă pe plan internaţional, elementele 
consemnate de experţii evaluatori în Fişele vizitelor, precum şi în raportul 
de evaluare, pentru echipa managerială a Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad şi structurile de conducere ale facultăţilor se creează un prilej de 
perfecţionare, extindere a cunoştinţelor şi practicilor privind managementul 
calităţii învăţământului superior. Se are în vedere totodată ridicarea nivelului 
calităţii prin trecerea a cât mai multor indicatori de performanţă de la nivelul 
de bază la nivelul 1 sau 2.  

 
În acest mod universitatea va beneficia de sprijin constant şi operativ 

în activitatea de asigurare a calităţii educaţiei la nivel instituţional, pentru 
care a dovedit ca s-a angajat în mod consecvent. 

Pentru programul de studiu Tehnologia şi designul produselor textile se 
propune acordarea calificativului Încredere limitata, cu vizită după un an 
pentru remedierea deficientelor constatate. 
 

După discutarea în plenul Consiliului ARACIS, Raportul Consiliului 
va fi publicat pe site-ul ARACIS (www.aracis.ro) in cursul lunii August 
2007, conform etapizării din Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii 
programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior,  
partea a III-a. 
  
DATA: 16.07.2007 
 
                                                                SEMNATURILE 
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Anexa A.4 
Prof.univ.dr. ing. Adrian LUNGU – Membru 
 


