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Rezumat: În contextul în care responsabilitatea asigurãrii interne a calitãþii în învãþãmântul
superior revine universitãþii, am considerat interesantã analiza modului de percepþie a acesteia de
cãtre conducerea universitãþilor, prin prisma felului în care ele sunt reflectate la nivelul rapoartelor
de activitate. Întrucât am plecat de la premisa cã modul în care acestea sunt reprezentate în aceste
documente reprezintã o reflecþie fidelã a prioritãþii pe care preocuparea pentru asigurarea calitãþii
o are în rândul leadershipului universitar. Am analizat un numãr de 8 rapoarte de activitate ale
rectorilor, reieºind faptul cã se reacþioneazã încã bine determinând acordare de importanþã ºi resurse
corespunzãtoare proceselor de asigurare a calitãþii doar în momentul unei evaluãri externe (extrem
de bine cotate ºi reprezentate în documentele analizate). Neexistenþa unei culturi a calitãþii se reflectã
în faptul cã se menþioneazã ca activitãþi derulate doar câteva activitãþi posibile (ex: evaluarea cadrelor
didactice, sondaje de opinie etc). Nu existã în niciun caz o strategie de integrare a feedbackului
primit din diversele campanii de sondare a membrilor comunitãþii, care sã indice o preocupare
constantã de îmbunãtãþire permanentã a proceselor în interiorul universitãþii.
Cuvinte cheie: analiza, rapoarte, universitãþi, sondaje, legãturã
Abstract: Quality assurance is, in the end, more than a national regulation or an international
guideline, an internal affair and responsability of the Higher Education institution. Therefore, I
considered interesing to look upon the importance offered to Quality Assurance by the leadership of
the universities trying to analyze it through the reflection of this area in the activity report of the
rector. Having studied 8 university reports, the conclusion is that the decision factors don’t put into
the process enough effort or resources. They on, on the other hand, get more active while undertaking
an external review, which is faily well represented in the reports, which also mention some internal
questionaires but never the rectors’ strategy to take into account the received feedback. Therefore
we can conclude that there is a scarse representation of and altmost no link between a quality
assurance culture and the priorities of the HE institutions management whom do not show a constant
preocupation for the improvement of the system.
Key words: analyze, report, university, link

I. Introducere (context)
Asigurarea Calitãþii în învãþãmântul superior a devenit un subiect prioritar pe agenda publicã
odatã cu începerea implementãrii procesului Bologna ºi cu aderarea României la aceastã iniþiativã de
creare a Spaþiului European al Învãþãmântului Superior (SEIS) care sã fie caracterizat prin încredere
ºi recunoaºtere reciprocã a formelor de educaþie din interiorul ariei, care sã atingã un nivel recomandat
de calitate astfel încât prin coerenþã la nivel european, învãþãmântul superior din cadrul statelor
„Bologna“ sã devinã atractiv ºi competitiv la nivel internaþional.

*

Afiliere instituþionalã: Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti din România
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Pe scurt, asigurarea calitãþii a fost construitã pornind de la menþiunile din comunicatele
ministeriale, reprezentate de asumãrile fãcute de cãtre Miniºtrii Educaþiei statelor semnatare ale
Declaraþiei de la Bologna cu fiecare întâlnire în cadrul Conferinþelor ministeriale organizate odatã la
fiecare 2 ani. Astfel asigurarea calitãþii este menþionatã încã din 1999 în declaraþia de la Bologna cu
primii paºi în vederea atingerii obiectivelor comune: ”Promovarea cooperãrii europene în asigurarea
calitãþii unei viziuni legate de ideea de a dezvolta criterii ºi metodologii comparabile” (Bologna,
1999, 3).
Ulterior la Praga, în 2001, Miniºtrii ºi-au asumat: ”Miniºtrii au recunoscut rolul vital pe care
îl joacã sistemele de asigurare a calitãþii în asigurarea unor standarde ridicate de calitate ºi în
facilitarea comparabilitãþii calificãrilor în Europa.” (Praga, 2001, 4) ºi au subliniat nevoia unei
”cooperãri strânse, în Europa, precum ºi a încrederii reciproce ºi acceptãrii sistemelor naþionale de
asigurare a calitãþii”(Praga, 2001, 4), prin împãrtãºirea ºi diseminarea de exemple de bune practici
pozitive pentru care s-a fãcut ”apel la ENQA pt a elabora un cadru comun de referinta si a disemina”
(Praga, 2001, 4) aceste exemple.
În 2003, la Berlin: s-a accentuat ideea cã, în conformitate cu principiile autonomiei
instituþionale, ”responsabilitatea de bazã pentru asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior aparþine
fiecãrei instituþii aparte ºi acest lucru formeazã temelia unei responsabilitãþii autentice a sistemului
academic în cadrul naþional” (Berlin, 2003, 3) ºi s-a convenit ca pânã în anul 2005 sistemele naþionale
de asigurare a calitãþii sã includã:
• Definirea responsabilitãþilor organelor ºi instituþiilor implicate.
• Evaluarea programelor sau instituþiilor, inclusiv evaluarea internã, analiza externã,
participarea studenþilor ºi publicarea rezultatelor.
• Un sistem de acreditare, certificare sau proceduri comparabile.
• Participarea internaþionalã, cooperarea ºi organizarea reþelelor.
concomitent cu lansarea unei colaborãri între ENQA, EUA, EURASHE ºi ESIB (cunoscuþi ulterior
sub denumirea de ”E4”) pentru a dezvolta un set coordonat de standarde, proceduri ºi norme în sfera
asigurãrii calitãþii, dar ºi pentru a explora modalitãþile de creare a unui sistem adecvat ºi echitabil de
analizã a asigurãrii calitãþii sau/ºi acreditãrii agenþiilor ºi instituþiilor (Bergen, 2005, 2).
În 2005, la Bergen s-au adoptat ”European Standards and Guidelines” ºi s-a convenit sã se
introducã modelul propus de evaluare colegialã (peer review) a agenþiilor de asigurare a calitãþii,
(aceastã procedurã fiind) întemeiatã pe evaluãri naþionale, respectând, în acelaºi timp recomandãrile
ºi criteriile comun acceptate la nivel european. Concomitent se oferã acordul pentru realizarea
”Registrului European al Agenþiilor de Asigurare a Calitãþii” (EQAR –European Quality Assurance
Register) (Bergen, 2005, 2).
În 2007, la Londra, se transferã responsabilitatea la nivelul instituþiilor de învãþãmânt superior
cãrora li se recomandã sã îºi dezvolte instrumente ºi mecanisme de asigurarea internã a calitãþii în
concordanþã cu recomandãrile internaþionale. În aceastã perioadã începe colaborarea dintre diverse
agenþii naþionale de asigurarea calitãþii ºi schimbul de experienþã prin organizarea ºi particiarea la
forumul european al asigurãrii calitãþii (London, 2007, 4).
În cel mai recent dintre comunicatele ministeriale se vorbeºte despre asigurarea calitãþii ca fiind
singura modalitate de creºtere a încrederea în sistemele de învãþãmânt superior, de a le face uºor de
recunoscut ºi echivalat între statele Spaþiului European al Învãþãmântului Superior ºi se agreazã asupra
unei reviziuni a standardelor ºi recomandãrilor europene (European Standards and Guidelines) privind
asigurarea calitãþii astfel încât ele sã rãspundã mai bine nevoilor sistemului (Bucharest, 2012, 2).
Se observã astfel cã, la nivel european, existã o preocupare pentru asigurarea calitãþii de peste
10 ani, însã dincolo de recomandãrile europene pentru atingerea realã a obiectivelor setate în comun
ºi asumate de cãtre statele semnatare este esenþial modul de implementare la nivel naþional al acestor
instrumente ºi mecanisme. Pentru aceasta este necesar în primul rând conturarea unui cadru legislativ
naþional care sã permitã apropierea de standardele europene. Acesta trebuie, ulterior reflectat în
reglementãrile adoptate la nivelul universitãþii întrucât aceasta este consideratã responsabilã de
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asigurarea calitãþii în sensul implementãrii mecanismelor de asigurarea calitãþii ºi preocuparea
constantã pentru aceasta în toate activitãþile de zi-cu-zi din mediul academic.
În acest context, am considerat cã este relevantã analiza modului în care liderii ºi structurile
de conducere ale universitãþilor din România înþeleg sã trateze procesele de asigurarea calitãþii. ‘i,
am cercetat importanþa pe care aceºtia o acordã domeniului, analizând rapoartele privind starea
universitãþilor din clasa A, de cercetare avansatã ºi educaþie. Toate acestea pentru a vedea în ce
mãsurã existã deschidere din partea universitãþilor (pornind de la leadership) de a dezvolta mecanisme,
instrumente, procese de asigurare continuã a calitãþii ºi, implicit, a unei culturi a calitãþii, pentru a
putea anticipa probabilitatea ca procesele dezvoltate la nivelul reglementãrilor privind asigurarea
calitãþii în România sã nu rãmânã doar formalitãþi, ci sã ajungã realitatea care determinã creºterea
calitãþii învãþãmântului superior.

II. Metodã
Am analizat prin metoda logicã raþionalã, specificã dreptului, 6 rapoarte privind starea
universitãþii publicate pe site-urile a 6 universitãþi de clasa „A“ (de educaþie ºi cercetare avansatã):
1. Universitatea de Medicinã ºi Farmacie „Iuliu Haþieganu“ Cluj-Napoca
2. Universitatea „Al.I.Cuza“ Iaºi
3. Universitatea Bucureºti
4. Universitatea Politehnica Timiºoara
5. Universitatea Tehnicã din Cluj Napoca
6. Universitatea Politehnica Bucureºti
Comparând mai multe elemente ce þin de reprezentarea asigurãrii interne a calitãþii în aceste
documente:
- poziþia unde este menþionatã asigurarea internã a calitãþii ºi extinderea prezentãrii acestui
capitol;
- liniile prezentate în capitolul rezervat acestor procese;
- rezultatele obþinute în domeniu ºi modalitatea de prezentare a acestora în raportul universitãþii.
Limitãrile prezentului studiu sunt reprezentate de faptul cã nu am analizat importanþa asigurãrii
interne a calitãþii din perspectiva conducerii universitãþii, decât prin prisma rapoartelor de activitate
publicate pe site-urile acestor instituþii. Este de menþionat faptul cã acestea sunt Rapoartele privind
Starea Universitãþii pe care rectorul are obligaþia, în conformitate cu art. 130, alineatul (2), sã îl
elaboreze ºi publice pe site-ul universitãþii pânã în luna aprilie a anului urmãtor celui raportat. În
conformitate cu prevederile legii în vigoare acest document trebuie sã cuprindã ºi prevederi privind
„e) situaþia asigurãrii calitãþii activitãþilor din cadrul universitãþii;“ (Art 130, alineatul (2), punctul
e) din Legea nr 1/2011 a Educaþiei Naþionale) (LEN, 2011, 47).
Cea de a doua limitare a prezentului studiu este determinatã de imposibilitatea identificãrii
Raportului rectorului (anual/periodic) privind starea universitãþii, în toate cazurile studiate. Acesta a
fost înlocuit, în cazul Universitãþii Politehnica din Timiºoara cu Raportul Instituþional de Autoevaluare
realizat în luna mai 2012, fiind cel mai recent ºi mai complet raport relevant pentru studiu prezent.

III. Rezultate ºi discuþii
III. 1 UMF Cluj
În Raportul de activitate 2011-2012, Asigurarea Calitãþii nu dispune de un capitol separat/
distinct alocat acestui domeniu de activitate al universitãþii, aºadar pretenþia prezentãrii într-un capitol
distinct a activitãþii de asigurare internã a calitãþii este nejustificatã. Cu toate acestea, în partea alocatã
108

Revista pentru Asigurarea Calitãþii
Vol. 5, Nr. 1 – 2, Septembrie 2013

ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR

Prorectoratului de evaluare academicã ºi asigurarea calitãþii sunt prezentate acþiunile întreprinse în
anul 2010-2011 (UMF, 2011, 46):
• Evaluarea activitãþii didactice – printr-un sistem online 360 grade (testat în variantã pilot
pentru pilonul evaluãrii cadrelor didactice de cãtre studenþi)
• Evaluarea programelor de studiu de cãtre absolvenþi, precum ºi a procesului de admitere
din perspectiva candidaþilor
• Activitãþile aferente acreditãrii ARACIS a programelor de studiu nivelul licenþã
• Participãri la evenimente naþionale ºi internaþionale ce adreseazã problematica asigurãrii
calitãþii, precum ºi demararea unui Proiect POSDRU privind „Standardele de calitate ºi
indicatorii de performanþã specifici pentru Învãþãmântul Superior din domeniul Sãnãtate“
(UMF, 2011, 45);
Este de remarcat faptul cã se specificã momente ale colaborãrii interdepartamentale cu:
• Prorectoratul didactic în scopul calculãrii adecvate a crediteor ECTS
• ªcoala doctoralã în vederea evaluãrii portaluilui eDoctoral Campus
• Departamentul de Relaþii cu Publicul în vederea evaluãrii vizitelor elevilor
Raportul nu conþine alte aprecieri legate de activitatea de asigurare internã a calitãþii sau
acþiunile de follow-up dupã realizarea Rapoartelor privind evaluãrile derulate.

III. 2 Universitatea „Al.I. Cuza“, Iaºi
În Raportul de activitate al Universitãþii ”Al. I. Cuza”, Iaºi, activitãþile privind asigurarea
calitãþii sunt prezentate în cadrul capitolului numãrul IV, care începe cu enumerarea membrilor
Comisiei de Evaluare ºi Asigurare a Calitãþii (CEAC) dintre care lipsesc însã datele despre membrul
student, prevãzut de lege ca membru de drept al acestei comisii. În rapoprt se menþioneazã apoi, pe
scurt activitãþile întreprinse în perioada raportãrii (UAIC, 2012, 56):
• „planificarea acþiunilor,
• elaborarea rapoartelor de autoevaluare ºi a documentelor specifice asigurãrii calitãþii,
• desfãºurarea evaluãrilor interne ºi externe.“ (UAIC, 2012)
ulterior, se trece la prezentarea rezultatelor obþinute în perioada raportatã, printre care ºi clasarea
universitãþii în clasa universitãþilor de educaþie ºi cercetare avansatã ºi includerea universitãþii întrun sistem de clasificare internaþionalã. În final este menþionatã parcurgerea etapelor evaluãrii de
cãtre EUA, derulatã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Nu se face nicio altã precizare privind acþiunile întreprinse pentru asigurarea internã a calitãþii
procesului educaþional sau strategia universitãþii de lucru cu rezultatele rezultate din evaluãrile interne
ºi externe întreprinse.
Menþionez cã Legea nr 1/2011 a Educaþiei Naþionale (LEN, 2011, 74) prevede la art 213,
punctul (14) „Studenþii au cel puþin un reprezentant în comisiile de eticã, cazãri, de asigurare a
calitãþii, precum ºi alte comisii cu caracter social“.

III. 3 Universitatea din Bucureºti
Raportul de activitate al acestei instituþii începe prin prezentarea obiectivelor strategice ale
universitãþii, printre care însã nu se menþioneazã explicit asigurarea caitãþii procesului educaþional
sau al activitãþilor întreprinse. În slide-ul 54 din totalul de 68, se menþioneazã managementul calitãþii,
titlu sub care apoi se menþioneazã 2 certificãri ISO ºi „apariþia unei culturi a calitãþii“ (UB, 2008),
precum ºi activitãþile întreprinse de cãtre universitate în vederea evaluãrii ARACIS ºi participãrii
prin reprezentanþi sau organizãrii de evenimente pe tematica asigurãrii calitãþii.
În cele 4 slideuri alocate domeniului nu se menþioneazã însã nimic despre asigurarea internã
a calitãþii – acþiuni întreprinse sau rezultate obþinute, evidenþiindu-se astfel lipsa de preocupare a
conducerii universitãþii faþã de astfel de procese.
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III. 4 Universitatea Politehnicã Timiºoara
În cazul acestei universitãþi nu am gãsit disponibil pe site-ul universitãþii un raport privind
starea universitãþii recent, relevant pentru subiectul prezentei lucrãri doar rapoarte anuale ale Comisiei
de Evaluare ºi Asigurare a Calitãþii (CEAC). Am gãsit, însã Raportul de autoevaluare al universitãþii
pregãtit pentru evaluarea instituþionalã realizatã de cãtre EUA prin intermediul Institutional European
Programme. Am considerat cã acesta este suficient de relevant spre a fi folosit în prezentul context,
întrucât este cel mai recent raport instituþional de autoevaluare complet (UPT - EUA, 2012, 28-31).
Raportul este detaºat mult mai cuprinzãtor ºi mai complet decât celelalte rapoarte analizate,
menþionând existenþa în cadrul universitãþii a unor politici de asigurare internã a calitãþii a cãror
importanþã este recunoscutã prin ”Declaraþia rectorului privind Politica de asigurare internã a calitãþii
din Universitatea ”Politehnica” din Timiºoara” (UPT-EUA, 2012, 28). De asemenea aminteºte
faptul cã membrii comunitãþii academice implicaþi în comisiile de asigurare a calitãþii deruleazã
chestionare de evaluare a satisfacþiei studenþilor vis-a-vis de calitatea serviciilor educaþionale, satisfacþia
cadrelor didactice ºi a angajaþilor, precum ºi chestionare privind nevoile pieþei de muncã în vederea
adaptãrii ofertei educaþionale la aceasta din urmã.
Raportul menþioneazã de asemenea o serie de activitãþi cu caracter permanent, continuu pe
care le desfãºoarã universitatea în vederea asigurãrii calitãþii propriei activitãþi: monitorizarea ºi
revizuirea periodicã a programelor analitice, evaluarea cadrelor didactice de cãtre studenþi ºi asigurarea
calitãþii personalului didactic, toate acestea prin intermediul activitãþilor derulate de CEAC ºi susþinute
de colectarea prin sistemul informatic ºi prelucrarea datelor relevante pentru analiza statusului actual
al sistemului, cu asigurarea transparenþei decizionale a universitãþii prin actualizarea periodicã a
informaþiilor de pe site-ul universitãþii.
Nici acest raport nu cuprinde date privind modalitatea de gestionare de cãtre conducerea
universitãþii a rezultatelor obþinute în urma studiilor sau chestionarelor derulate, neexistând exemple
de bunã-practicã prezentate în sensul integrãrii feedbackului primit de la actorii din comunitatea
academicã.

III. 5 Universitatea Tehnicã Cluj Napoca (UTCN)
În raportul Universitãþii Tehnice Cluj-Napoca existã un capitol special dedicat Asigurãrii
Calitãþii (nr 10), se face referire la calitate de multe ori, încã de la începutul documentului amintinduse faptul cã universitatea are dezvoltate standarde ºi indicatori proprii de calitate pentru a asigura
„formarea resursei umane înalt calificate“ (UTCN, 2012, 26). Se menþioneazã de asemenea faptul
cã universitatea a trecut printr-o evaluare EUA, precum ºi clasarea universitãþii în clasa instituþiilor
care fac educaþie ºi cercetare avansatã.
Spre deosebire de alte rapoarte, în acesta se menþionezã importanþa asigurãrii continuitãþii
activitãþilor de asigurare a calitãþii precum ºi „valorificarea experienþei acumulate“ anterior în acest
domeniu pentru asigurarea competitivitãþii pe plan european. Am observat de asemenea, preocuparea
universitãþii pentru dezvoltarea de mecanisme de verificare a informaþiilor transmise terþilor în vederea
evaluãrilor externe/auditurilor corecte – „Dorind a asigura o calitate maximã actului de evaluare,
toate documetele ºi documentaþiile ce au fost trimise spre acreditareARACIS-ului, au fost verificate
ºi inventariate de cãtre Departamentul universitar de masterat, respectiv Departamentul de asigurare
a calitãþii.“ (UTCN, 2012). Cu toate acestea, deºi se menþioneazã evaluarea satisfacþiei absolvenþilor
universitãþii vizând resursele de învãþare puse la dispoziþie de universitate, calitatea serviciilor etc nu
se specificã care este strategia universitãþii vis-a-vis de rezultatele obþinute. Se menþioneazã în schimb
faptul cã s-a recurs la mutarea unor birouri ºi reamenajarea spaþiilor destinate personalului administrativ
pentru creºterea calitãþii condiþiilor de muncã. Se menþioneazã de asemenea cã aceleaºi standarde de
calitate privind condiþiile de muncã sunt respectate ºi în extensiile universitãþii.
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III. 6 Universitatea Politehnicã Bucureºti
Raportul acestei instituþii are un capitol întreg dedicat asigurãrii calitãþii (cap IV) ºi face referire
la ”Obiectivul strategic fundamental al conducerii UPB în domeniul calitãþii l-a constituit
implementarea unui sistem de managment al calitãþii bazat pe o politicã, o structurã organizatoricã
ºi o documentaþie, care sã permitã planificarea, monitorizarea- evaluarea ºi intervenþia corectiv
preventivã în vederea îmbunãtãþirii continue a calitãþii.” (UPB, 2012, 67). Raportul menþioneazã un
instrument de dezvoltare a unei culturi pentru calitate în interiorul universitãþii: perfecþionarea cadrelor
didactice cu funcþii de rãspundere.
Este singurul raport dintre cele analizate care cuprinde un subcapitol destinat asigurãrii calitãþii
personalului didactic – aspect de obicei neglijat de universitãþi întrucât nu este suficient de bine
reprezentat în rândul indicatorilor ºi standardelor de calitate pentru acreditarea sau autorizarea
instituiilor de învãþãmânt superior sau a programelor de studiu ºi nici a criteriilor ce stau la baza
finanþãrii universitãþilor. – ”Asigurarea calitãþii procesului didactic a constituit o preocupare
permanentã a conducerii universitãþii în colaborare cu structurile de asigurare a calitãþii din
universitate, care s-a concretizat prin elaborarea unor proceduri de asigurare a calitãþii procesului
didactic, în vederea asigurãrii repetabilitãþii bunelor practici în domeniu.” (UPB, 2012, 65).
Un exemplu de bunã practicã identificat în raportul acestei instituþii a fost folosirea experþilor
independenþi, din rândul angajatorilor, pentru evaluarea internã a calitãþii.

Discuþii
În concluzie, se observã cã majoritatea Rapoartelor de activitate a universitãþilor analizate în
acest studiu de caz conþin câte un capitol alocat departamentului de evaluare ºi asigurare a calitãþii
universitãþii ºi conþin prevederi despre:
- parcurgerea unor evaluãri externe
- înscrierea universitãþii în diverse sisteme de clasificare ºi ierarhizare
- derularea unor sesiuni de chestionare a satisfacþiei membrii comunitãþii academice privind
diverse aspecte ale vieþii acestora în interiorul instituþiei – facilitãþi sociale, resurse de
învãþare, etc.
Majoritatea menþioneazã, dupã cum se observã din capitolul anterior parcurgerea etapelor de
evaluare instituþionalã sau a programelor de cãtre ARACIS sau EUA prin intermediul Institutional
Evaluation Programe (IEP). Se observã astfel cã universitãþile nu au integrat în totalitate
paradigma dezvoltãrii unei culturi a calitãþii întrucât se forþeazã încã sã se preocupe de
asigurarea calitãþii doar în momentul unor evaluãri externe (lucru observabil ºi din poziþia pe
care o au aceste evaluãri în rapoatele privind starea universitãþii în ultima perioadã, din perspectiva
rectorului). În momentul acestor audituri, structurile universitãþii se activeazã pentru elaborarea de
proceduri, chestionare, evaluãri prin intermediul cãrora sã se bifeze indicatorii ºi standardele
evaluatorilor. Se observã însã faptul cã lipseºte cultura asigurãrii permanente a calitãþii ºi preocuparea
constantã asupra îmbunãtãþirii calitãþii proceselor din universitate, fãrã sã existe alt stimulent, din
simplul fapt cã nu existã o preocupare a conducãtorilor universitãþilor pentru integrarea feedbackului
primit ºi realizarea unei strategii de gestionare a rezultatelor obþinute din campaniile de chestionare
internã sau externã privind satisfacþia diverºilor actori din domeniul educaþional (studenþi, cadre
didactice, reprezentanþi ai angajatorilor, personal administrativ etc) privind diverse procese din
interiorul instituþiei de învãþãmânt superior – proces educaþional, facilitãþi sociale, resurse de învãþare
etc.
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Nr. Universitate Poziþia din
Crt. al cãrui
raport unde
raport al
este
rectorului a menþionatã
fost analizat AC
1
UMF Cluj- AC nu
Napoca
dispunde de un
capitol distinct

Extinderea / modul
de prezentare al
capitolului în
raport

Rezultate obþinute în domeniul Observaþii
AC (modalitatea de prezentare
în raport)

Detaliat prezentate în
raportarea
prorectorului
responsabil
Detaliat prezentate,
fãrã menþiuni la
procesul de
Asigurarea internã a
calitãþii

Nu existã precizãri clare

Se enumerã: - poziþionarea
instituþiei în clasamentul
universitãþilor ºi ierarhizarea
programelor de studiu; poziþionarea universitãþii într-un
clasament internaþional. Nu se
menþioneazã: -produrile de
asigurare internã a calitãþii; existenþa unei strategii a
universitãþii faþã de rezultatele
evaluãrilor interne ºi externe;
1 slide (din
Enumerare activitãþi Rezultate: „apariþia unei culturi a
totalul de 68 de la care reprezentanþii calitãþii“. Nu se menþioneazã
proceduri de asigurare internã a
slide-uri ale
universitãþii au
calitãþii.
prezentãrii
participat.
PPT)
Printre rezultate: -o declaraie de
Nu existã
2 subpuncte ale
viziune a rectorului privind
raport public.
Raportului de
autoevaluare pregãtit domeniul; - activitãþi de evaluare
pentru evaluarea IEP a satisfacþiei membrilor
comunitãþii academice ºi
monitorizare ºi revizuire a
programelor. Nu se menþioneazã:
-activitãþile de follow-up
întreprinse dupã implementarea
chestionarelor;
Rezultate: - evaluarea EUA;Capitol nr. 10 Enumerare de
in Raportul
proceduri, standarde poziþia ocupatã de instituþie în
Rectorului
ºi indicatori elaboraþi clasamentul universitãþilor ºi
ierarhizarea programelor de
studiu; - importanþa asigurãrii
continue a calitãþii.
Rezultate: - instrument de
Capitol nr. IV Enumerare de
dezvoltare a culturii caliãþii;din Raportul
activitãþi
subcapitol destinat asigurãrii
instituþional
calitãþii personalului didactic; experþi utilizaþi din rândul
angajatorilor pentru evaluarea
internã a calitãþii.

2

Universitatea Capitolul IV
Al.I.Cuza,
Iaºi

3

Universitatea
Bucureºti

4

Universitatea
Politehnicã
din
Timiºoara

5

Universitatea
Tehnicã Cluj
Napoca

6

Universitatea
Politehnicã
Bucureºti
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Document
studiat:
Raport de
autoevaluare
al UPT
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IEP
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IV. Concluzii
Deºi, prezentul studiu nu are pretenþia a se considera exhaustiv, întrucât documentele analizate
sunt, adesea completate, de rapoarte anuale sau periodice ale Comisiilor ºi Departamentelor de
Asigurarea ºi Evaluarea Calitãþii, consider cã este esenþial ca, în raportul rectorului, asigurarea
calitãþii sã ocupe locul cuvenit, întrucât dezvoltarea unei culturi a asigurãrii interne a calitãþii în
interiorul instituþiilor de învãþãmânt superior este în primul rând o problemã de management. Întrucât
consider cã este necesar ca iniþiativa dezvoltãrii de instrumente de asigurare internã a calitãþii trebuie
sã porneascã de la cele mai înalte nivele de decizie ºi coodonare ºi anume, de la Consiliul de
Administraþie ºi de la rector. Ca apoi ele sã fie tratate ºi la nivelele inferioare cu prioritatea
corespunzãtoare ºi astfel sã ajungã sã se rãsfrângã în activitatea de zi-cu-zi a tuturor membrilor
comunitãþii academice. Aceasta deoarece este imposibil sã vorbim despre o culturã a asigurãrii interne
a calitãþii actului didactic ºi a activitãþii de cercetare, fãrã sã asociem din start ideea unei preocupãri
permanente a celor implicaþi în proces asupra calitãþii, dar în special a managerului.
De aceea, consider important ca, în atribuþiile tuturor persoanelor cu responsabilitate de
conducere, managerialã, la orice nivel în cadrul universitãþii sã se regãseascã printre atribuþii ºi obligaþii,
preocuparea pentru asigurarea calitãþii proceselor desfãºurate la nivelul de care acesta este responsabil.
În timp, aceastã impunere uºor forþatã va deveni obiºnuinþã ºi automat va fi tratat ca ceva implicit
asimilat activitãþii unui manager. Este însã nevoie ca pentru început impulsul de demararea a acestor
procese sã porneascã de la Rector.
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