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Importanþa încrederii în procesele de asigurare a
calitãþii în învãþãmântul superior

 Anca Prisãcariu* anca.prisacariu@eqar.eu

Rezumat: Aºa cum titlul ediþiei din 2011 a Forumului European de Asigurare a Calitãþii
sugera, încrederea se aflã “în centrul a tot ceea ce facem”, lucrarea de faþã îºi doreºte sã identifice
exemple de bunã practicã în asigurarea calitãþii învãþãmântului superior, atât la nivel intern, cât ºi
la nivel extern, în þãrile Spaþiului European al Învãþãmântului Superior. Propunem, aºadar, o analizã
a agenþiilor ºi sistemelor de asigurare a calitãþii din þãrile europene pe de o parte, cât ºi o evaluare
a impactului procedurilor externe asupra proceselor instituþionale de asigurare a calitãþii pe de
cealaltã parte. Vom analiza, astfel, importanþa încrederii între actorii implicaþi în proceselor de
asigurare a calitãþii în învãþãmântul superior.

Cuvinte cheie: Spaþiul European al Învãþãmântului Superior, asigurarea calitãþii, proceduri
interne ºi externe

Abstract: As 2011st edition of European Quality Assurance Forum theme suggested, trust is
“at the heart of what we do”, the present paper aims at identifying examples of good practice in
quality assurance in higher education, both internally and externally, from European Higher
Education Area countries. We propose a analysis of quality assurance agencies and systems among
European countries on one hand as well as an evaluation of the impact of external procedures on
institutional quality assurance processes on the other hand. Therefore, we are going to analyze the
importance of trust among the involved stakeholders in quality assurance in higher education.

Keywords: European Higher Education Area, quality assurance, internal and external
practices

Introducere

Având ca fundament noþiunile ºi conceptele de bazã abordate în literaturã ºtiinþificã de
specialitate, cât ºi contextele naþionale de pe teritoriul Spaþiului European al Învãþãmântului Superior,
obiectivul articolului de faþã este de a analiza importanþa încrederii între actorii implicaþi în asigurarea
calitãþii învãþãmântul superior.

Metoda aflatã la baza redactãrii lucrãrii este cea a observãrii participative, punctul de vedere
al autorului fiind acela a unui doctorand care a avut privilegiul sã facã parte din aproximativ 30 de
echipe de experþi în vederea evaluãrii calitãþii la nivel de program de studiu, instituþie de învãþãmânt
superior sau agenþie nationalã de asigurare a calitãþii în diverse state europene. Aceste misiuni de
evaluare au fost realizate pe baza a diferite metodologii, situate în contexte diferite, însã au fost
guvernate de aceleaºi principii de dezvoltare continuã a calitãþii.

Aºa cum Legile nu oferã Dreptate, Asigurarea Calitãþii nu oferã neapãrat Calitate. În aceastã
ecuaþie mai este necesarã, alãturi de alte elemente, o dezvoltare continuã a calitãþii ºi încredere reciprocã
între toþi actorii implicaþi în sistem pentru ca procesele calitative din învãþãmântul superior sã se
dezvolte cu uºurinþã. În acelaºi timp, ne rãmâne un volum de muncã imens în a stabili care ne sunt
obiectivele, în a ne da seama cum sã le mãsurãm, în a mãsura ceea ce ne lipseºte, în a prioritiza
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acþiunile de îmbunãtãþire ºi în a fi ingenioºi atunci când ne definim strategiile de îmbunãtãþire (a
arunca cu bani cãtre o problemã nu constituie întotdeauna o soluþie ingenioasã).

În încercarea de a defini calitatea învãþãmântului superior ºi conceptele corelate cu aceasta,
vom observa ca discuþia poate cãpãta douã direcþii diferite, pe care le vom aborda ulterior.

- O direcþie bazatã pe definiþiile instituþiilor care opereazã cu aceste concepte ºi ideile autorilor
din literatura de specialitate din domeniul asigurãrii calitãþii

- O direcþie bazatã pe percepþii, contexte diferite, opinii ale diferiþi actori implicaþi în proces
(fiecare dintre aceºtia având o înþelegere diferitã a conceptelor)

a. Definiþii ale instituþiilor ºi autorilor din domeniu

În încercarea de a oferi o definiþie acestor concepte, putem observa cã în literatura de specialitate
„învãþãmântul superior calitativ“ rãmâne adesea nedefinit în termeni operaþionali deoarece nu existã
o înþelegere unanim acceptatã a scopului (sau scopurilor) învãþãmântului superior având în vederea
contextul societãþii actuale. (Westerheijden et al. 2007). Harvey ºi Newton (2007) considerã cã este
necesar sã înþelegem implementarea proceselor de asigurare a calitãþii într-un context mai larg al
activitãþilor academice, al cadrului instituþional, al legislaþiei naþionale ºi al evoluþiilor internaþionale.
Din punctul lor de vedere transformarea evaluãrii calitãþii presupune înþelegerea modului în care
indivizii ºi instituþiile din cadrul comunitãþii academice rãspund la evaluarea calitãþii, a modului în
care instituþiile gestioneazã îmbunãtãþirea calitãþii ºi a modului în care indivizii se implicã ºi sunt
preocupaþi de acþiunile de dezvoltare a calitãþii. De asemenea, Harvey ºi Green (1993) concluzioneazã
cã termenul de „calitate“ nu poate fi perceput drept un concept unitar ci, pentru a fi înþeles, el trebuie
sã fie definit printr-o listã de caracteristici. Prin urmare, cea mai bunã modalitate pentru a defini
calitatea într-un mod cât mai clar cu putinþã este, probabil, sã luãm în considerare criteriile pe care
fiecare actor cheie din învãþãmântul superior le are atunci când se gâneºte la acest concept.

Formalizarea asigurãrii calitãþii în cadrul politicilor educaþionale la nivel european porneºte
din anul 2003, când la întâlnirea ministerialã de la Berlin se recunoaºte rolul major pe care
asigurarea calitãþii îl are în cadrul Procesului Bologna, acest concept fiind plasat ca una dintre
principalele linii de acþiune. (Miniºtrii Educaþiei din statele semnatare ale Procesului Bologna,
2003). În perioada imediat urmãtoare a luat naºtere grupul „E4“, constituit din Asociaþia
Europeanã pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior (ENQA), Organizaþia Europeanã
a Studenþilor (ESU), Asociaþia Europeanã a Universitãþilor (EUA) ºi alte instituþii de învãþãmânt
superior (profesional) reprezentate de EURASHE. Scopul acestuia a fost realizarea unui set de
standarde europene ºi linii directoare pentru asigurarea calitãþii în Instituþiile de Învãþãmânt
Superior, cunoscute ca ºi ESG (European Standards and Guidelines), care au fost adoptate cu
prilejul întâlnirii ministeriale de la Bergen în anul 2005.

Rezultatul colaborãrii dintre actorii menþionaþi anterior ºi consensul la care s-a ajuns prin
concretizarea acestor standarde europene ºi linii directoare, sunt o dovadã a efectelor majore pe care
ESG le are asupra conceptului de asigurarea calitãþii. Scopul acestuia este de a asista instituþiile de
învãþãmânt superior în vederea dezvoltãrii propriilor sisteme de asigurare a calitãþii, de a îndruma
agenþiile care furnizeazã servicii de asigurarea externã a calitãþii, dar ºi de a contribui la un cadru
comun de referinþã util atât agenþiilor cât ºi instituþiilor.

La nivel naþional, legislaþia din România foloseºte urmãtoarele definiþii:

Calitatea educaþiei este redatã prin acele caracteristici ale unui program de studiu ºi ale
furnizorului acestuia care rãspund aºteptãrilor beneficiarilor ºi se regãsesc sub forma unor standarde
de calitate. Este o caracteristicã distinctivã care oferã un ghid pentru studenþi ºi instituþiile de învãþãmânt
superior, fiind una dintre cele mai înalte prioritãþi în dezbaterile din cadrul societãþii europene de
învãþãmânt superior. Dorinþa noastrã principalã este de a beneficia de o înaltã calificare ºi accesibilitate
a învãþãmântului superior din Romania.
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Dacã pornim de la aceste asumpþii privind calitatea educaþiei, atunci procesul de evaluare a
acesteia va surprinde mãsura în care instituþiile de învãþãmânt superior, în calitate de furnizori ai
educaþiei ºi programele de studiu, în calitate de bun furnizat, îndeplinesc standardele de referinþã.
Când instituþia de învãþãmânt este cea care realizeazã aceastã evaluare a calitãþii educaþiei oferite, ne
referim la o formã de evaluare internã, pe când evaluarea externã este efectuatã de cãtre agenþiile
naþionale sau internaþionale specializate.

Asigurarea calitãþii reflectã capacitatea unei organizaþii furnizoare de educaþie de a oferi
programe conforme standardelor ºi indicatorilor de referinþã ºi performanþã. (Guvernul României,
2005). Prin intermediul unor acþiuni de dezvoltare a capacitãþii instituþionale, de planificare, elaborare
ºi implementare a programelor de studiu se asigurã livrarea educatiei la standarde bine stabilite.
Acestea ar trebui sã garanteze cã fiecare instituþie de învãþãmânt cãreia îi este asiguratã calitatea
programelor de învãþãmânt, are capacitatea ºi posibilitatea de a atinge o calitate ridicatã a conþinutului.
Scopul asigurãrii calitãþii este de a îmbunãtãþi educaþia ºi prin urmare, aceasta ar trebui sã aibã loc la
toate nivelurile (curs, program, instituþie ºi subgrupurile ºi diviziile sale) ºi sã fie un proces continuu,
integrat în activitãþile de zi cu zi ale personalului academic, administrativ, ale studenþilor ºi
reprezentanþilor acestora. Asigurarea calitãþii la nivel de program este esenþialã, deoarece chiar ºi în
cadrul instituþiilor, stardardele ºi procedurile pot varia, iar studenþii ar trebui sã poatã sã-ºi bazeze
alegerile de programe pe informaþii valide ºi precise.

Asigurarea Calitãþii este modalitatea prin care o instituþie poata garanta cu încredere ºi siguranþã
cã standardele ºi calitatea ofertei educaþionale sunt respectate ºi îmbunãtãþite. (Irish Universities
Quality Board - IUQB). Putem observa astfel cã procesul de asigurare a calitãþii poate avea un final,
în timp ce dezvoltarea continuã a calitãþii presupune o ciclicitate de integrare permanentã a unor
recomandãri de îmbunãtãþire.

Dezvoltarea continuã a calitãþii este procesul de schimbare pozitivã a activitãþilor pentru a se
oferi o îmbunãtãþire permanentã a calitãþii ofertei educaþionale.

b. Definiþii ale actorilor implicaþi în proces – bazatã pe percepþii ºi contexte diferite

Revenind la cea de-a doua direcþie prin care poatã fi definitã calitatea, putem observa universul
discursiv al studenþilor, manifestat din perspectiva experienþelor personale trãite de ei (Miroiu A. et
al. 2011). Calitatea poate însemna lucruri diferite pentru persoane diferite în diferite contexte: dacã
vom întreba studenþii din Austria, o þarã fãrã taxe de studiu, ce înseamnã calitatea pentru ei aceºtia ne
vor rãspunde cã ei resimt un sistem educaþional de calitate atunci când toþi studenþii au locuri libere
într-un amfiteatru. Dacã vom adresa, în schimb, aceeaºi întrebare studenþilor din þãrile nordice, ei ne
vor rãspunde cã un sistem calitativ pentru ei se concretizeazã prin modul în care acestora li se oferã
posibilitatea de a da feedback cu privire la activitatea profesorilor, la impactul ºi utilitatea cursurilor
pe care le urmeazã ºi la întreg traseul educaþional în general. Pentru studenþii din þãrile cu un procent
al ºomajului ridicat, un sistem calitativ este acela care le va asigura o inserþie profesionalã în domeniul
studiat imediat dupã absolvire.

Astfel, putem observa cã termenul generic „asigurarea calitãþii“ capãtã noi înþelesuri care
diferã în funcþie de grupul cãruia ne adresãm. Studenþilor mentionaþi mai sus le-a fost adresatã o
întrebare deschisã, fiind rugaþi sa descrie care este primul lucru care le vine în minte atunci când aud
sintagma „calitatea educaþiei“. În urma unui studiu realizat de cãtre Organizaþia Europeanã a
Studenþilor1, federaþiilor naþionale de reprezentare a studenþilor au fost consultate cu privire la rolul
asigurãrii calitãþii, opiniile acestora fiind reflectate în Fig. 1.

1 În Decembrie 2011, cele 38 federaþii membre ale ESU provenind din 35 de state, au completat chestionarul utilizat pentru realizarea
publicaþiei Bologna With Student Eyes 2012 (ESU2012a). Mai multe detalii despre metodologie pot fi consultate la http://www.esu-
online.org/documents/publications/
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Fig. 1. Scopul asigurãrii calitãþii în opinia federaþiilor naþionale de reprezentare a studenþilor

1. Încrederea în procesele de asigurare a calitãþii –
nivel naþional ºi instituþional

Dezvoltarea continuã a calitãþii este despre schimbare – despre a face schimbãri, despre a face
lucruri mai bune, ºi despre a profita la maxim de resursele ºi oportunitãþile pe care le avem la dispoziþie.
Acest lucru poate include desfãºurarea de procese noi, în noi modalitãþi sau a stopa acele procese.
(University of Graz, 2012).

În acelaºi timp, nu putem prioritiza pe deplin calitatea educaþiei fãrã sã privim la rezultatele
acestor procese ºi la rezultatele învãþãrii. Existã însã o linie finã între percepe rezultatele învãþãrii ca
dovadã a unei educaþii de calitate ºi a ne raporta exclusiv la acest lucru. Vom privi aceastã limitã finã în
studiul de caz care urmeazã, alãturi de impactul pe care îl are legislaþia naþionalã sau conceperea sistemului
naþional de asigurare a calitãþii asupra dezvoltãrii continue a calitãþii educaþiei. În cazul Suediei sistemul
naþional nu permite oferirea de recomandãri de cãtre echipele de evaluare, evaluatorilor externi fiindu-
le interzis sã propunã în mod direct mãsuri de îmbunãtãþire. Acest lucru poate fi privit din prisma
recentelor reforme din Suedia care le oferã instituþiilor de învãþãmânt superior o mai mare autonomie
astfel încât ele însele sunt responsabile pentru modul în care îºi ating obiectivele. Conform unui raport
al ministerului educaþiei, universitãþilor li se acordã responsabilitate totalã cu privire la dezvoltarea ºi
asigurarea calitãþii proceselor pe care le desfãºoarã, principala responsabilitate a agenþiei rãmânând
aceea de a se concentra pe rezultatele cursurilor ºi ale programelor de studiu ºi sã evalueze dacã studenþii
ating rezultatele învãþãrii menþionate în Legea Educaþiei (Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, 2005).
Astfel, acesta devine criteriul principal pe baza cãruia sunt luate decizille de acreditare.

Totuºi, având în vedere acest nivel crescut al autonomiei universitare, putem constata un grad
ridicat de încredere a Ministerului ºi a agenþiei în responsabilitatea universitãþilor de a-ºi proiecta
sistemele proprii de asigurare a calitãþii ºi desfãºurarea calitativã a proceselor educaþionale. Un exemplu
în acest sens este reprezentat de practica evaluãrilor externe în care, atunci când experþii evaluatori
externi nu au întrebãri cu privire la programele de studiu pentru cã documentele de autoevaluare
oferite demonstreazã în mod clar atingerea de cãtre universitate a obiectivelor setate ºi a rezultatelor
învãþãrii, vizita de evaluare în cadrul universitãþii poate fi anulatã. Aceastã practicã denotã, pe lângã
încrederea oferitã universitãþilor, ºi o responsabilitate a acestora care, chiar dacã procesele zilnice
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interne de asigurare a calitãþii nu le sunt evaluate, ele existã ºi sunt funcþionale, universitãþile
considerând cã doar aºa îºi pot pãstra instituþiile atractive pentru studenþi (ENQA, 2012).

Numeroase articole au fost redactate de-a lungul timpului cu privire la succesul sistemului
educaþional Finlandez 2, indiferent cã vorbim despre nivelul pre-universitar sau învãþãmântul superior,
de politicile agenþiei de asigurare a calitãþii sau despre responsabilitatea cu care universitãþile creazã
cadrul optim desfãºurãrii unui proces educaþional calitativ, oferit drept exemplu de bunã practicã
pentru majoritatea statelor din Europa.

Una dintre tradiþiile sistemului finlandez de educaþie este reprezentat de prioritatea pe care
aceºtia o acordã bazelor de date publice ºi unui sistem guvernat de informaþie, sistem în care rolul
agenþiei de asigurare a calitãþii este acela de a organiza evaluãri externe ºi de a produce informaþii
calitative care sã fie ulterior utilizate de cãtre instituþiile de învãþãmânt superior în a-ºi defãºura
operaþiunile. Universitãþile sunt, conform legii, responsabile de calitatea proceselor pe care le
desfãºoarã ºi a diplomelor acordate, tot acestea având responsabilitatea de a utiliza ºi implementa
informaþiile ºi recomandãrile furnizate prin procesele de evaluare externã. Procesele de asigurare a
calitãþii sunt în totalitate conduse de conceptul „enhancement based” cu ajutorul recomandãrilor
agenþiei, însã, cu toate acestea, universitãþile ºi-au manifestat nevoia existenþei unei decizii de tip
„pass/not pass”. Chiar dacã acest tip de decizii nu are niciun fel de consecinþe formale (finanþarea
programelor de studiu rãmâne aceeaºi, iar universitãþile au posibilitatea de a-ºi desfãºura procesele
educaþionale ºi de a elibera diplome) universitãþile parcurg cu seriozitate etapele auditului extern,
încrezãtoare în beneficiile recomandãrilor agenþiei în materie de dezvoltare instituþionalã continuã.

Evaluãrile externe nu vizeazã misiunea universitãþilor, strategia, obiectivele, rezultatele
proceselor educaþionale sau calitatea în sine a actului educaþional, ci se concentreazã pe capacitatea
proceselor ºi a procedurilor interne de asigurare a calitãþii de a sprijini eficienþa instituþiilor ºi adecvarea
la scop a activitãþilor lor; se evalueazã mãsura în care universitatea produce suficientã informaþie ºi
o utilizeazã în a-ºi îmbunãtãþi activitatea, cât ºi mãsura în care sistemul intern de asigurare a calitãþii
acoperã toate activitãþile universitãþii.

Sistemele instituþionale de asigurare a calitãþii în Austria se prezintã a fi "evidence based,
informed by data", acestea descriind un ciclu în care se stabilesc obiective, se planificã modalitatea
de atingere a acelor obiective, se implementeazã ºi se monitorizeazã implementarea activitãþilor
pentru ca la final sã se identifice ºi analizeze rezultatele ºi sã se elaboreze procese care duc la
îmbunãtãþirea obiectivelor ºi a acþiunilor.

În cadrul universitãþilor calitatea este vazutã ca o sarcinã organizaþionalã având ca obiectiv
major stabilirea ºi monitorizarea parametrilor cantitativi ºi, de asemenea, evaluarea periodicã a
rezultatelor ºtiinþifice ºi în materie de predare, cu scopul de a servi drept bazã unor decizii ºi viitoare
reglementãri.

Universitãþile austriece considerã cã experienþa a demonstrat faptul cã eficienþa proceselor de
asigurare internã a calitãþii creºte direct proporþional cu gradul de autonomie pe care instituþiile de învãþãmânt
superior îl au în a-ºi crea aceste procese. Acest sistem intern asigurã calitatea resurselor, a structurilor, a
proceselor ºi a rezultatelor, cât ºi faptul cã acestea sunt periodic analizate ºi sistematic îmbunãtãþite.
Universitãþile stabilesc ºi sprijinã o culturã a calitãþii prin implicarea tuturor membrilor instituþiei ºi a
actorilor, cât ºi prin ancorarea unei "quality-based thinking". Ciclul calitãþii coreleazã obiectivele, procesele
ºi rezultatele în vederea functionalitãþii unui proces de îmbunãtãþire continuã a calitãþii.

Dacã vom compara studiile de caz menþionate anterior cu situaþia din România, vom observa
cã existã o permanentã lipsã de încredere din partea majoritãþii instituþiilor de învãþãmânt superior
asupra procesului de evaluare externã, acestea percepând acest proces ca fiind unul exclusiv de
evaluare ºi bifare a unor standarde, fãrã a-l întrebuinþa ca pe oportunitate de a-ºi îmbunãtãþi ºi dezvolta
continuu procesele de asigurare internã a calitãþii în vederea consolidãrii unei „culturi participative
în cadrul instituþiei“ (ANOSR, 2010). Un alt aspect evidenþiat în cadrul aceluiaºi studiu denotã faptul

2 LynNell Hancock, 2011, Why are Finland Schools Successful,
http://www.smithsonianmag.com/people-places/Why-Are-Finlands-Schools-Successful.html
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cã existã o tendinþã majorã din partea multor universitãþi din România de a oferi o imagine distorsionatã,
fie prin intermediul rapoartelor de autoevaluare, fie prin intermediul regizãrii vizitelor pentru a înfãþiºa
o realitate inexistentã. Într-o mare parte din cazuri, la o privire mai atentã asupra vizitelor de evaluare,
s-au gãsit aspecte care nu coincid cu cele relatate în rapoartele de autoevaluare, demonstrând o
atitudine a universitãþii lipsitã de deschidere ºi încredere faþã de procesul de evaluare instituþionalã,
indicând importanþa pe care instituþia o acordã construirii unei bune imagini în faþa publicului, chiar
dacã aceasta nu reprezintã în mod obligatoriu realitatea.

„Singura modalitate de a construi o culturã a calitãþii funcþionalã este sã convingem membrii
instituþiilor de învãþãmânt superior cã au ceva de câºtigat din analizarea calitativã a proceselor zilnice.“

„Cea mai mare provocare în implementarea culturii calitãþii este combinarea leadershipului
de tip top-down cu abordarea managerialã de tip bottom-up, în timp ce se urmãreºte crearea unor
medii de învãþare favorabile studenþilor ºi profesorilor care sã le permitã, de asemenea, implicarea
în implementarea culturii calitãþii prin intermediul tuturor iniþiativelor ºi reponsabilitãþilor proprii“
(European University Association, 2010)

La nivel european existã un îndemn ca toate universitãþile sã devinã mai responsabile ºi sã
asigure mai multã transparenþã a proceselor pe care le desfãºoarã (ENQA, 2005). Vedem astfel necesarã
redefinirea procesului de evaluare externã în ochii instituþiilor româneºti astfel încât acest proces sã
fie privit drept unul care le poate aduce avantaje ºi le poate sprijini prin prisma feedback-ului extern
ºi obiectiv pe care îl oferã, ajutând astfel universitãþile în a-ºi atinge cu succes misiunea ºi obiectivele.

Instituþiile de învãþãmânt superior din România ar trebui sã se pregãteascã onest pentru
vizita externã, fãrã sã afiºeze o realitate mascatã, ci mai degrabã sã considere aceastã vizitã ca pe
o oportunitate de îmbunãtãþire a managementului calitãþii, cât ºi a culturii calitãþii ca valoare
fundamentalã dupã care ar trebui sã se ghideze. (ANOSR, 2010)

În cazul în care observãm cã universitãþile, instituþiile statutului ºi studenþii au aºteptãri diferite
de la procesele de evaluare externã, putem considera ca beneficã o consultare a acestor grupuri, cu
precãdere a universitãþilor care par sã neglijeze importanþa acestui proces, cu privire la rolul pe care
echipa de evaluare externã ar trebui sã îl aibã. Un model în acest sens îl constituie agenþia de asigurare
a calitãþii din Marea Britanie care solicitã universitãþilor sã îºi defineascã aºteptãrile pe care le au de
la procesele de evaluare externã. (QAA, 2012)

2. Încrederea în procesele de asigurare a calitãþii – nivel European

În analiza nivelului European, ne vom referi în urmãtoarea secþiune a lucrãrii de faþã la ENQA3,
EQAR4 ºi EUA (programul IEP)5, instituþii ale cãror activitãþi vizeazã recunoaºterea ºi încrederea
între agenþii, sisteme naþionale ºi calitatea educaþei ca întreg.

3 Asociaþia Europeanã pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior îºi asumã diseminarea informaþiilor, experienþelor ºi exemplelor
de bunã practicã în domeniul asigurãrii calitãþii în învãþãmântul superior cãtre agenþiile din Europa, autoritãþile publice ºi instituþiile de
învãþãmânt superior. ENQA are ca membri agenþiile naþionale de asigurare a calitãþii în învãþãmântul superior din Europa, misiunea
structurii fiind aceea de a contribui significant la pãstrarea ºi dezvoltarea continuã a calitãþii a învãþãmântului superior european la un nivel
ridicat ºi sã acþioneze ca un catalizator în dezvoltarea asigurãrii calitãþii în statele semnatare ale Procesului Bologna. Asociaþia promoveazã
cooperarea la nivel european în domeniul asigurãrii calitãþii învãþãmântului superior în vederea dezvoltãrii ºi a diseminãrii de bune practici
în acest domeniu ºi sã dezvolte dimensiunea europeanã a acestuia.

4 Registrul European pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior furnizeazã informaþii în legãturã cu agenþiile naþionale de
asigurare a calitãþii care au aplicat ºi au fost acceptate în acest registru. Agenþiile listate au fost evaluate de cãtre experþi independenþi ºi au
demonstrat cã activitãþile lor sunt în concordanþã cu European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG). Scopul registrului
este sã creascã transparenþa asigurãrii calitãþii ºi prin aceasta sã creascã gradul de încredere în învãþãmântul din Europa ºi între agenþiile
din þãrile membre. De asemenea, EQAR îºi doreºte sã faciliteze acceptarea reciprocã a deciziilor privind asigurarea calitãþii, promovând
astfel mobilitatea ºi recunoaºterea studiilor.

5 Institutional Evaluation Programme este un program al European University Association (EUA) care îºi propune sã dezvolte capacitatea
instituþionalã ºi procesul de schimbare, sã sprijine universitãþile în dezvoltarea lor strategicã ºi managementul calitãþii ºi sã contribuie la
dezvoltarea unei culturi a calitãþii. Particularitãþile IEP sunt acelea cã se pune un accent foarte mare pe procesul de auto-evaluare, analiza
se face dintr-o perspectivã europeanã ºi internaþionalã, abordarea este una colegialã ºi non-profit ºi IEP este un program independent de
agenþiile naþionale ºi acreditãrile/evaluãrile realizate de cãtre Guverne. Evaluãrile IEP se realizeazã în primul rând raportat la misiunea ºi
obiectivele instituþiei, ºi nu la standarde externe.
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Majoritatea statelor din Europa au o agenþie proprie de asigurare a calitãþii, unele state având
chiar mai multe (Germania, Spania, Austria etc). Aceste agenþii au fost înfiinþate ºi reorganizate
odatã cu adoptarea de cãtre miniºtrii educaþiei din statele semnatare ale Procesului Bologna a European
Standards and Guidelines (ENQA, 2005), fie au existat ºi funcþionat cu mult înainte de apariþia
documentului. Totuºi, pentru a desfãºura activitãþi de evaluare ºi asigurare a calitãþii nu este necesar
un mandat recunoscut în legislaþia naþionalã, IEP defãºurând activitãþi la nivel european, la solicitarea
voluntarã a universitãþilor care doresc sã îºi dezvolte cadrul instituþional pe baza recomandãrilor
oferite de cãtre experþi internaþionali.

Scopul ca agenþiile listate în EQAR sã fie recunoscute pe tot teritoriul SEIS ºi ca instituþiile de
învãþãmânt superior sã fie libere sã aleagã oricare dintre aceste agenþii a fost setat în raportul E4
pentru Conferinþa Ministerialã de la Londra (E4, 2007) atunci când a fost susþinutã creearea EQAR,
enunþatã în Comunicatul Ministerial de la Londra ºi în raportul Comisiei Europene asupra progresului
în asigurarea calitãþii învãþãmântului superior (Comisia Europeanã, 2009).

Ulterior, comunicatul de la Bucureºti afirmã cã „Vom permite agenþiilor listate în EQAR sã
îºi desfãºoare activitatea pe întreg teritoriu Spaþiului European al învãþãmântului Superior,
respectând legislaþiile naþionale în vigoare.“ (Miniºtrii Educaþiei din statele semnatare ale Procesului
Bologna, 2012)

În România, Art. 150, Alin. 1 din Legea Educaþiei Naþionale stipuleazã cã „Acreditarea unui
program de studii universitare de licenþã ºi stabilirea numãrului maxim de studenþi care pot fi
ºcolarizaþi în cadrul programului ºi cãrora li se poate acorda o diplomã de absolvire se realizeazã
prin hotãrâre a Guvernului, în urma evaluãrii externe realizatã de cãtre ARACIS sau de cãtre o altã
agenþie de asigurare a calitãþii, din þarã sau strãinãtate, înregistratã în Registrul European pentru
Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior.“ (Guvernul României, 2011)

Alãturi de România, alte zece state6 au respectat asumarea fãcutã la întâlnirea de la Bucureºti.
Este important de menþionat, însã, faptul cã în majoritatea cazurilor activitatea agenþiilor externe este
limitatã, de la caz la caz, la evaluãrile externe periodice, acreditare sau acreditare a programelor
joint-degree ºi double-degree etc. Faptul doar zece state din cele semnatare ale comunicatului
ministerial au implementat recomandarea asumatã de a permite agenþiilor listate în EQAR sã desfãºoare
activitãþi în afarã þãrilor de provenienþã este grãitoare de la sine în ceea ce priveºte încrederea în
structurile externe.

Posibilitatea unei universitãþi de a alege o agenþie de asigurare a calitãþii care se potriveºte cel
mai bine misiunii ºi profilului ei contribuie la evaluãri ale calitãþii mai potrivite universitãþilor ºi
programelor lor, o îmbunãtãþire a calitãþii mai eficientã, la convergenþa sistemelor europene de asigurare
a calitãþii ºi la creºterea internaþionalizãrii la nivel instituþional.

Totuºi, chiar ºi beneficiind de aceastã deschidere cãtre Europa, universitãþile de pe teritoriul
continentului nu au profitat pânã în acest moment foarte mult de aceastã posibilitate de a solicita
evaluãri de la agenþiile listate în EQAR, fie din motive ce þin de compatibilitate a sistemelor, costuri
ale evaluãrii, bariere lingvistice, fie din motive ce þin de recunoaºtere a deciziilor ºi legimitate a
agenþiilor externe în context naþional, EQAR urmând sã exploreze aceste bariere în perioada urmãtoare
prin intermediul proiectului “Analysis on the recognition of EQAR-registered agencies”7.

Concluzii

Aºa cum am putut observa anterior, un nivel ridicat de autonomie universitarã, printre altele,
denotã încrederea instituþiilor guvernamentale în universitãþi. Acestea, la rândul lor, conºtientizeazã
responsabilitatea pe care o deþin în a oferi un proces educaþional calitativ ºi îºi înþeleg pe deplin
misiunea.

6 http://www.eqar.eu/register/national-legislations.html
7 http://www.eqar.eu/projects/analysis-recognition.html
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Totuºi, încrederea universitãþilor în procesele de asigurare a calitãþii, rolul pe care aceste
procese îl ocupã în cadrul instituþiilor de învãþãmânt ºi raportarea universitãþilor la procesul de evaluare
instituþionalã externã vin sub diferite forme, condiþionate în acelaºi timp de contextul în care au fost
dezvoltate, de tradiþia naþionalã a învãþãmântului superior, de cadrul legislativ, de gradul de autonomie
universitarã ºi de percepþia universitãþilor cu privire la rolul general al acestor procese.

Aºa cum ne-am propus anterior, aceste studii de caz ne demonstreazã cum, fie cã vorbim
despre nivelul naþional sau cel instituþional, existã situaþii în care calitatea sistemului educaþional se
reflectã prin modul în care sistemul de asigurare a calitãþii este prioritizat în acþiunile instituþiilor,
ocupând un loc central în dezvoltarea continuã a acestora.

Considerãm cã existã numeroase exemple de bunã practicã, succese din care putem învãþa
atât timp cât le tratãm ca modele demne de urmat.

Aºa cum am enunþat anterior, încrederea joacã un rol crucial peisajul asigurãrii calitãþii la
nivel european. Încredere în calitatea educaþiei în cadrul Spaþiului European al Învãþãmântului Superior
este un atribut deosebit de important. Totuºi, putem diferenþia încrederea în calitatea educaþiei în
EHEA de încrederea în structurile care o asigurã, aceste douã nivele necondiþionându-se neapãrat
unul pe celãlalt. De asemenea, un rol important îl are încrederea în recomandãrile pe care agenþiile le
oferã în urma evaluãrilor instituþionale sau la nivel de program, fiind singura modalitatea prin care
universitãþile pot folosi aceste procese în dezvoltarea continuã a calitãþii.
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