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Conceptul de asigurare a calitãþii în instituþiile de învãþãmânt superior, aºa cum a fost formulat
prin Declaraþia de la Bologna, ca ºi premisã a realizãrii Spaþiului European al Învãþãmântului superior,
a constituit principala prioritate a ARACIS în perioada 2006 -2009.

Astfel, soliditatea sistemului de asigurare a calitãþii în învãþãmântul superior din România
reprezintã garanþia importantã a faptului cã programele de studiu oferite de instituþiile de învãþãmânt
superior respectã cele mai înalte standarde în materie de calitate, educaþie ºi cercetare, calitatea educaþiei
fiind o condiþie indispensabilã pentru ameliorarea ocupãrii profesionale, a coeziunii sociale ºi a
competitivitãþii economice.

Dupã cum se ºtie, învãþãmântul superior din România a cunoscut o importantã dinamicã dupã
1989, când existau doar 41 de instituþii de învãþãmânt superior, toate publice. în prezent, existã în
România 56 de universitãþi de Stat ºi 30 de universitãþi private acreditate, precum ºi încã 26 de
organizaþii furnizoare de educaþie prin învãþãmânt superior (furnizoare de servicii educaþionale) care
vor fi supuse procedurilor în vederea acreditãrii în conformitate cu legislaþia în vigoare.

Perioada 2005-2009 a reprezentat un punct de referinþã în domeniul asigurãrii calitãþii în
învãþãmântul superior, prin adoptarea, în vara anului 2005, a Ordonanþei de Urgenþã privind asigurarea
calitãþii educaþiei, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 87/2006. Ca rãspuns la procesul de transformare
pe care l-a parcurs învãþãmântul superior românesc în perioada 1990 – 2005, în 2005 a fost creat un
sistem cuprinzãtor al asigurãrii calitãþii educaþiei. În cadrul acestuia, pe lângã misiunea de a continua
ºi dezvolta pe alte baze activitãþile CNEAA, ARACIS trebuie sã rãspundã noilor cerinþe ºi prioritãþi
solicitate de participarea României ca partener egal în Spaþiul European al Învãþãmântului Superior,
faptul cã ARACIS are capacitatea instituþionalã în vederea atingerii acestor obiective, fiind confirmat
de acordarea statutului de membru cu drepturi depline al ENQA – Asociaþia Europeanã a Agenþiilor
de Asigurare a Calitãþii în învãþãmântul Superior în anul 2009.

Bazat pe standarde internaþionale riguroase, care preiau întregul portofoliu de probleme al
Procesului Bologna, conceptul de asigurare a calitãþii învãþãmântului superior este aºadar una din
principalele prioritãþi ale comunitãþii academice din România în perioada imediat urmãtoare, în vederea
asigurãrii unui grad ridicat de transparenta internaþionalã, menitã sã permitã ºi recunoaºterea
calificãrilor universitare în Spaþiul European al Învãþãmântului Superior, obiectiv al cãrui termen de
realizare (anul 2010) a fost hotãrât de miniºtrii responsabili cu învãþãmântul superior din cele 47 de
þãri participante la procesul Bologna.

Conºtientizând faptul ca doar cu o prezenþã europeanã activã se poate contribui la asigurarea
calitãþii ºi competitivitãþii învãþãmântului superior din România în context european, ARACIS s-a
implicat în elaborarea ºi depunerea unor cereri de proiecte cu finanþare europeanã, împreunã cu
parteneri de renume pe plan european, menite sã contribuie la întãrirea capacitãþii instituþionale a
sistemului universitar românesc, care sã permitã participarea României ca partener egal în Spaþiul
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European al Învãþãmântului Superior, aceste iniþiative fiind încununate de succes, prin obþinerea
finanþãrii necesare derulãrii proiectului intitulat „Asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior
din România în context european. Dezvoltarea managementului calitãþii academice la nivel de
sistem ºi instituþional“, în cadrul Programului Operaþional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor
Umane, finanþat din Fondul Social European, în cadrul cãruia se vor realiza o serie din dezideratele
enunþate mai sus în sensul asigurãrii ºi îmbunãtãþirii calitãþii învãþãmântului superior din România.

În acest cadru, prioritãþile Procesului Bologna pentru decada 2010 – 2020 sunt acordarea unei
dimensiuni sociale învãþãmântului superior, prin garantarea unui acces echitabil ºi a mijloacelor de
finalizare a studiilor universitare, care sã poatã fi completate printr-un proces de învãþare pe tot
parcursul vieþii, astfel încât sã se faciliteze angajabilitatea absolvenþilor. Un alt domeniu prioritar va
fi ºi învãþarea centratã pe student, coroboratã cu misiunea genericã a învãþãmântului superior. Totodatã,
în contextul globalizãrii, se pune accent deosebit pe cooperarea internaþionalã ºi pe mobilitatea
studenþilor ºi a cadrelor didactice, un accent important fiind pus pe aspecte precum finanþarea,
colectarea de informaþii ºi folosirea unor instrumente multidimensionale de transparenþã pentru
stabilirea unor elemente comparative între instituþiile de învãþãmânt superior.

În concluzie, cuvintele cheie în acest domeniu pot fi grupate sub sintagma Cooperare ºi Evoluþie,
pentru a se putea vorbi de implementarea unei culturi a calitãþii ºi a se atinge rezultate tangibile, în
raport cu domeniul specific de activitate ºi pentru a garanta integrarea învãþãmântului superior din
România în marea familie a învãþãmântului superior european, ca rezultate directe ale principiilor
generale la care au aderat toate entitãþile membre ENQA ºi la care sunt invitate sã adere toate pãrþile
semnatare are Declaraþiei de la Bologna, dupã cum urmeazã:

- diversitatea învãþãmântului superior din Europa, în funcþie de specificitãþile fiecãrui sistem
naþional de învãþãmânt, cu condiþia asigurãrii aceluiaºi nivel de calitate, precum ºi întãrirea
legãturii între procesul de învãþãmânt ºi activitatea de cercetare;

- stabilirea unor sisteme naþionale puternice de asigurare a calitãþii, similare de la un Stat
membru la altul, cu respectarea contextului naþional, prin cooperare europeanã ºi aplicarea
unitarã a Standardelor ºi Liniilor Directoare – ESG. Cooperarea între agenþii este un
element benefic în atingerea acestui obiectiv, fiind de dorit implementarea în comun a
unor proiecte specifice domeniului, precum ºi recunoaºterea reciprocã a rezultatelor obþinute
ºi schimbul de bune practici;

- evaluarea periodicã a agenþiilor de asigurare a calitãþii din Europa, în baza ESG,
independenþa ºi autonomia agenþiilor de calitate fiind criteriul esenþial pentru
funcþionarea sistemului, care nu poate fi atins decât prin proceduri interne de asigurare
a calitãþii;

Prezenta Revistã, constituie unul din elementele importante prin care ARACIS va disemina
rezultatele ºi realizãrile Proiectului, pe durata de implementare a acestuia (2009-2011), urmând sã
devinã, ulterior, instrumentul principal de comunicare ºi imagine a asigurãrii calitãþii învãþãmântului
superior din România în context european.
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