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Vizitã de lucru în Franþa – 05 - 11 aprilie 2010
În cadrul proiectului ACADEMIS, unul din obiectivele principale este acela de a organiza
schimburi de experienþã ºi bune practici cu specialiºti europeni în domeniu. În acest sens, în Graficul
de implementare a proiectului, au fost prevãzute ºi patru vizite de studiu în centre universitare europene,
pentru ca actorii naþionali implicaþi în desfãºurarea proiectului sã poatã învãþa la faþa locului din
exemplele de bunã practicã europeanã în domeniul evaluãrii calitãþii învãþãmântului superior. O
primã vizitã de lucru a echipei de management ºi implementare a proiectului ACADEMIS a avut loc
în perioada 05-11 aprilie 2010, în Franþa, unde au avut loc reuniuni la Ministerul Învãþãmântului
Superior, la Agenþia de Calitate francezã – AERES ºi la Comisia Titlurilor de Ingineri - CTI, precum
ºi la douã universitãþi, la Paris Est Creteil ºi la Lyon I Claude Bernard.
Delegaþia a fost formatã din 12 persoane, reprezentând echipa de management ºi implementare
a proiectului, precum ºi din reprezentanþi ai unor universitãþi, ai studenþilor ºi ai Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
În prima zi a avut loc o întâlnire de lucru de patru ore la Ministerul Învãþãmântului Superior
ºi al Cercetãrii, unde s-a discutat cu reprezentanþi ai Direcþiei generale învãþãmânt superior ºi inserþie
profesionalã ºi ai Direcþiei relaþii europene ºi internaþionale ºi de cooperare, fiind discutate urmãtoarele
puncte:
• Organigrama ºi structura Ministerului, precum ºi modul de articulare a relaþiilor funcþionale
cu AERES, universitãþile ºi ceilalþi actori implicaþi în procesul naþional de asigurare a
calitãþii învãþãmântului superior;
• Legea de autonomie a universitãþilor, adoptatã recent, prin care universitãþile sunt suverane
în gestionarea fondurilor ºi a resurselor umane;
• Finanþarea universitãþilor, în baza unui contract pe patru ani, în care sunt stipulate foarte
clar obiectivele asumate de cãtre fiecare universitate ºi modalitãþile concrete de realizare a
acestora, precum ºi relaþia între universitãþi ºi AERES ºi modalitatea de evaluare
instituþionalã a universitãþilor, odatã la patru ani, pentru a se verifica modul în care acestea
au respectat obligaþiile contractuale.
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În a doua zi a vizitei, au avut loc întâlniri la Universitatea Paris 12 Est Créteil Val-de-Marne
ºi la Comisia Titlurilor de Ingineri – CTI.
La Universitatea Paris Est Créteil, în decursul a trei ore ºi jumãtate, au avut loc întâlniri cu
cadre de conducere din Universitate ºi de la Departamentul de Calitate (Vice-preºedintele Consiliului
pentru studii ºi al vieþii universitare ºi responsabila departamentului de mobilitate internaþionalã),
discuþiile fiind axate pe urmãtoarele teme :
• Structurile de conducere la nivel universitar ºi gradul de implicare a fiecãrei categorii din
acestea în procesul intern de asigurare a calitãþii, precum ºi moduri concrete de autoevaluare internã ºi stabilire a unor criterii de calitate suplimentare faþã de cele în baza
cãrora are loc evaluarea periodicã, respectiv obiectivele calitãþii;
• Modul de articulare a programelor de studii de licenþã cu activitatea de cercetare, respectiv
modalitãþi de tutoriat ºi sprijin al studenþilor în risc de eºec ºi abandon al studiilor prin
implementarea unor activitãþi de tip „semestru de recuperare“;
• Autonomia universitarã ºi obligaþiile universitãþii în ceea ce priveºte implementarea
contractului pe patru ani cu Ministerul;
• Organizarea ºi funcþionarea departamentului de studii, de formare, de calitate (internã ºi
internaþionalã).

La Comisia Titlurilor de Inginer - CTI, entitate creata prin lege în anul 1934, reuniunea a
durat trei ore ºi s-au discutat urmãtoarele aspecte, în prezenþa Preºedintelui CTI, a vice-preºedinþilor
ºi a unor membri din staff-ul Comisiei :
• Organizarea CTI ºi rolul acesteia în peisajul învãþãmântului superior tehnic din Franþa ºi
implicarea acestei entitãþi în asigurarea calitãþii programelor de studii în ºtiinþe inginereºti
în Franþa ºi în alte State europene francofone (Belgia, Elveþia, Bulgaria);
• Competenþele oferite de o specializare certificatã de cãtre CTI;
• Raportul de activitate al CTI 2006-2008;
• Referinþele ºi orientãrile CTI, respectiv modul în care funcþioneazã o evaluare a CTI, cui
i se adreseazã, ce conferã obþinerea unei diplome de inginer acreditatã de cãtre CTI.
Cea de a treia zi a vizitei a fost ocazia de discuþii în cadrul AERES ºi CIEP – Centrul
Internaþional de Studii Pedagogice.
La AERES – Agenþia francezã de calitate, discuþiile au durat patru ore ºi s-au derulat în
prezenþa preºedintelui ºi a doi consilieri superiori (responsabilii cu problematici internaþionale ºi
juridice) ºi s-au axat pe urmãtoarele puncte :
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•

Prezentarea AERES, statut, activitate, mod de organizare, funcþionare ºi relaþii de cooperare
cu Ministerul ºi universitãþile;

•

Finanþarea AERES de cãtre Minister, care plãteºte evaluãrile efectuate de cãtre AERES,
atât instituþional cât ºi activitãþile de cercetare ºi programele de studii;

•

Modul de organizare ºi funcþionare a registrului de evaluatori ai AERES ( care conþine
peste 10.000 de experþi, din care au fost deja utilizaþi mai bine de 4000);

•

Realizarea unei culturi a calitãþii prin evaluarea calitãþii tuturor structurilor din universitate
(administrativ, financiar, bibliotecã, campusuri universitare, condiþii oferite studenþilor,
gradul de satisfacþie al studenþilor în universitate, participarea studenþilor în diferite comisii
(eticã, orientare profesionalã), practica studenþilor, patrimoniu universitate, utilizarea tuturor
spaþiilor, modul de realizare a comunicãrii permanente cu studenþii, vizibilitatea
internaþionalã a universitãþii, relaþiile de colaborare cu universitãþi din þarã ºi strãinãtate
etc.;

•

Evaluarea ºcolilor doctorale cu þintã spre formarea unor Înalte ªcoli Doctorale prin
fuzionarea ªcolilor doctorale ale universitãþilor, mergând spre crearea unor poluri de
excelenþã în cercetare, în funcþie de necesitãþile concrete ºi posibilitãþile existente în fiecare
instituþie de învãþãmânt superior din Franþa;

•

Autonomia universitarã, manifestatã în sensul gestionãrii resurselor financiare, bugetului,
acordate de cãtre Minister, cu responsabilitãþile care atrag o astfel de gestionare, în limitele
legale;

•

Evitarea unui proces de ierarhizare a universitãþilor, considerând criteriile de tip Shanghai
prea corporatiste ºi orientate doar cãtre profit, ceea ce contravine spiritului european de
educaþie ºi cercetare, o clasare sectorialã fiind mai apropriatã;

•

Fiecare universitate trebuie sã aibã o CHARTÃ a CALITÃÞII ºi sã-ºi facã anual evaluarea
internã; totodatã, fiecare universitate trebuie sã-ºi adauge criterii ºþi standarde proprii de
calitate, adaptate specificului ºi nevoilor proprii, care pot fi chiar mai exigente decât cele
ale agenþiei de calitate;

•

Evaluarea se face în folosul calitãþii instrucþiei superioare ºi creºterii autonomiei universitare;

•

Evaluarea primirii de studenþi strãini ºi a aspectelor privind mobilitatea studenþilor, a
recunoaºterii diplomelor ºi emiterea de diplome duble ca expresie a colaborãrii
interuniversitare.
71

Quality Assurance Review
FOR HIGHER EDUCATION

Vizitã de lucru în Franþa –
05 - 11 aprilie 2010

La Centrul Internaþional de Studii Pedagogice, instituþie care a ºi fost organizatoarea vizitei
de lucru, au avut loc discuþii ºi schimburi de opinii, idei ºi bune practici cu directorul Centrului – Dl.
Tristan Lecoq ºi cu Dl. Bruno Curvale, expert internaþional ºi fost preºedinte al ENQA. Tematica a
fost urmãtoarea :
• Prezentarea ºi un scurt istoric al CIEP ºi statutul instituþiei în peisajul francez al
învãþãmântului superior - structurã delegatã de Minister pentru a organiza, coordona ºi
participa la toate acþiunile care implicã prezenþa în Franþa a unor delegaþii strãine care þin
de învãþãmântul superior);
• Schimbãrile suferite de învãþãmântul superior în Franþa, respectiv imaginea ºi poziþionarea
actualã a învãþãmântului superior francez;
• Perspectivele învãþãmântului superior francez ºi european în contextul globalizãrii;
• Finanþarea învãþãmântului superior ºi asigurarea calitãþii;
• Calitatea procesului instructiv-formativ-educativ în învãþãmântul de toate gradele este direct
dependentã, într-o pondere ridicatã, de calitatea cadrelor didactice; se impune, cu alte
cuvinte, un proces profund de formare a profesorilor în învãþãmântul superior.
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Cea de a patra zi a vizitei a fost dedicatã vizitãrii Universitãþii CLAUDE BERNARD de la
Lyon, unde au avut loc discuþii cu Preºedintele Universitãþii (echivalentul rectorului), care deþine ºi
funcþia de Preºedinte al Consiliului Preºedinþilor de Universitãþi din Franþa, a vice-preºedintelui
responsabil cu calitatea, a secretarului general ºi a mai multor membrii din staff-ul universitãþii,
implicaþi în procesul intern de asigurare a calitãþii ºi în relaþia cu AERES. Schimburile de opinii ºi
idei s-au axat în jurul modalitãþilor în care o instituþie de învãþãmânt superior aplicã procedurile
interne de asigurare a calitãþii ºi se supune obligaþiilor legale de atingere a unui nivel ridicat de
calitate, ca ºi premisã a implementãrii unui concept de culturã a calitãþii, modalitãþile de cooperare
internaþionalã ºi de implicare la nivel internaþional în procesul de asigurare a calitãþii. În acest context,
evaluarea de detaliu trebuie sã analizeze cum sunt îndeplinite planurile strategice ºi operaþionale ale
fiecãrei universitãþi.

Considerãm aceastã vizitã de lucru drept un succes, membrii delegaþiei având acces la multe
informaþii noi, schimburile de bune practici ºi relaþiile stabilite pe plan bilateral fiind extrem de
importante pentru ARACIS. Având în vedere însã faptul cã, în ciuda multor similitudini ºi afinitãþi
între sistemele român ºi francez, o transpunere directã a experienþelor strãine în România nu este de
dorit, scopul acestor vizite de studiu fiind de a analiza cât mai multe sisteme ºi modalitãþi de
implementare a unui concept de asigurare a calitãþii, ale cãror aspecte pozitive sã poatã fi adaptate
realitãþii româneºti, urmãtoarele vizite de studii vor avea loc în Ungaria ºi Austria, în Spania ºi în þãri
ale Europei de Nord.
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