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ARACIS - furnizor de modele pentru dezvoltarea
practicilor de evaluare internã a calitãþii
Aurel Ardelean

Prof. Univ. Dr.
Rector al Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº“ din Arad

Drumul de la cultura calitãþii educaþiei în învãþãmântul superior – aºa cum a fost conturatã
sub genericul Procesul Bologna, pânã la formarea unei culturi a calitãþii funcþionale ºi operative la
nivel de universitate – cu toate componentele instituþionale ale acesteia, s-a dovedit a fi nu unul
simplu, liniar ºi fãrã sincope. Dacã, cu câþiva ani în urmã, pentru un membru al structurilor de
decizie sau un cadru didactic din universitate sistemul de principii, standardele ºi mulþimea
indicatorilor de referinþã privind asigurarea calitãþii educaþiei pãreau a fi plasate într-un spaþiu
virtual, dificil de asumat ºi accesat, astãzi cultura calitãþii a devenit un factor reglator al
managementului instituþiilor de învãþãmânt.
În acest context, Universitatea de Vest „Vasile Goldiº“ din Arad -fiind beneficiarã a mai
multor vizite din partea comisiilor de specialitate ale ARACIS pentru evaluarea unor programe de
studii de licenþã/master în scopul acreditãrii/autorizãrii ºi, în special, fiind o Universitate pilot- a
receptat atent nu numai mesajul reformei europene a învãþãmântului superior, ci ºi normele,
imperativele cuprinse în pachetul de politici ºi documente reglatoare ale ARACIS ºi MECI, prin care
este vizatã dezvoltarea managementului calitãþii academice la nivel de sistem ºi instituþional.
Evoluþia unei universitãþi private într-o perioadã de douã decenii ºi înscrierea acesteia între
universitãþile europene apreciate cu calificativul de „încredere ridicatã“, capacitatea de a asimila ºi
genera bune practici validate în Spaþiul European al Învãþãmântului Superior se datoreazã ºi mediului
instituþional naþional, inclusiv spectrului de standarde, indicatori ºi indici de calitate, plasaþi la orizont
de instituþiile responsabilizate sã facã evaluãri externe – una dintre acestea fiind ARACIS..

Beneficiile evaluãrilor ARACIS
Andrei Bodiu

Prof. Univ. Dr.
Decan al Facultãþii de Litere a Universitãþii Transilvania din Braºov

Standardele de calitate generate de ARACIS au fost puse în practicã la toate evaluãrile calitãþii
fãcute pânã acum de experþii Agenþiei. Ele au constituit repere esenþiale pentru toate Universitãþile
româneºti care au propus spre autorizare sau acreditare programe de studii începând cu anul 2007.
Consider cã standardele propuse de Agenþie au fost ºi sunt generatoare de progres ºi cã ele, prin ele
însele, au contribuit la creºterea calitãþii în instituþiile de învãþãmânt superior din România.
Nu cred cã existã, cu toatã consideraþia pe care o am pentru alte instituþii sau O.N.G-uri care
realizeazã evaluãri, o scanare mai complexã decât cea realizatã prin evaluarea instituþionalã de cãtre
ARACIS. Cu atât mai mult, datã fiind anvergura evaluãrii, consider cã ierarhizarea instituþiilor de
învãþãmânt superior din România poate pleca de la baza solidã, complexã ºi puternic fundamentatã
pe care o reprezintã rezultatele evaluãrii calitãþii la care a ajuns ARACIS. Dar dincolo de acest
orizont al ierarhizãrii, ARACIS devine tot mai mult o instituþie cu o excelentã bazã de date. Din
experienþa pe care am dobândit-o ca evaluator, dar ºi ca evaluat pot spune cã ARACIS a strâns o
documentaþie foarte valoroasã, care poate servi la creºterea calitãþii procesului de învãþãmânt.
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Pledez în continuare pentru ideea cã evaluãrile instituþionale ale ARACIS sunt cea mai bunã
bazã pentru ierarhizarea instituþiilor româneºti de învãþãmânt superior. Cele trei tipuri de instituþii
româneºti de învãþãmânt superior vizate de proiectul noii legi a educaþiei pot folosi ca bazã de plecare
evaluãrile instituþionale ale ARACIS. În fond, excesul birocratic, poate fi stãvilit ºi printr-o mai bunã
comunicare a decidenþilor la nivel central, care transmit mesajul în teritoriu. Or, MECI are astãzi,
prin lucrarea consistentã a ARACIS destule elemente pe care le poate folosi în ierarhizãrile pe care ºi
le propune. În aceºti ani ARACIS va realiza cea mai complexã analizã a învãþãmântului superior
românesc. Datele rezultate sunt ºi un capital documentar excepþional.

Cuvânt de apreciere la ediþia inauguralã
Paul Dobrescu

Prof. Univ. Dr.
Rector al ªcolii Naþionale de Studii Politice ºi Administrative

Prin iniþiativa de a edita o revistã precum „Quality Assurance Review“ (QAR), Agenþia Românã
pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior a fãcut dovada unui admirabil spirit novator pus
în slujba unor acþiuni concrete. Pentru o comunitate academicã aºa cum este cea din România,
preocupatã de domeniul asigurãrii calitãþii, beneficiile editãrii unui astfel de jurnal academic sunt
numeroase.
În primul rând, QAR va ajuta la consolidarea expertizei pe care o posedã cercetãtorii din
domeniu. Facilitând comunicarea între aceºtia, QAR va contribui la dezvoltarea unui corp de experþi
autentici care sã abordeze chestiuni începând de la aspectele etice ale asigurãrii calitãþii în învãþãmântul
superior pânã la relaþia între academia ºi piaþa forþei de muncã. În plus, diseminarea rezultatelor unor
cercetãri riguroase prin publicarea lor în QAR îi va ajuta nu numai pe cei ce se concentreazã asupra
cercetãrii în acest domeniu. Comunicarea la care mã refer îi va ajuta ºi pe decidenþii din universitãþi
sau pe aºa-numiþii policy-makers, impulsionându-i în direcþia unor politici care sã transforme
învãþãmântul superior într-o emblemã a calitãþii.
Inaugurarea QAR, ca instrument instituþionalizat de schimb de bune practici, constituie un atu
considerabil pentru instituþiile de învãþãmânt superior din þara noastrã. QAR nu este numai o unealtã
care va facilita transferul unor politici de succes între universitãþile din România. Prin contribuþiile
unor cercetãtori din afara þãrii aceastã revistã reprezintã o curea de transmisie a unor practici care îºi
vor fi demonstrat succesul la nivel internaþional. Nu mai este nevoie sã menþionez cã revista va
sprijini un aspect esenþial, acela al dezvoltãrii unor standarde europene veritabile în România.
Aºadar, QAR constituie un sprijin atât pentru teoreticienii cât ºi pentru practicienii domeniului
fiind un instrument de perfecþionare a practicilor legate de asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior
din România ºi la nivel european. Îmi exprim convingerea cã echipa editorialã a QAR va continua
eforturile merituoase pentru menþinerea revistei ca excelent forum de dezbatere academicã asupra
chestiunilor legate de asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior. De asemenea, doresc acestei reviste
academice sã devinã o autoritate consacratã în ceea ce priveºte analiza ºi evaluarea politicilor în
domeniu.
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Competitivitatea calitãþii în învãþãmântul superior
Gerard Jitãreanu

Prof. Univ. Dr.
Preºedintele ANCS

Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior (ARACIS), prin cele 5
proiecte la care participã împreunã cu Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul
Superior (CNCSIS), abordeazã modalitãþile de asigurarea a calitãþii în învãþãmântul superior din
România în context european, parcurgând etapele de autoevaluare instituþionalã ºi evaluare externã.
Pentru ca instituþiile de învãþãmânt superior din România sã poatã concura cu instituþii similare
din Spaþiul Învãþãmântului Superior European, trebuie pus accentul pe calitate, prin realizarea unor
cursuri magistrale, interactive, care sã asigure o pregãtire pentru mediul socio-economic ºi cultural,
oferind prin eficacitate instituþionalã ºi un management adecvat al calitãþii, o descoperire creativã a
realitãþii, în care recunoaºterea este cheia succesului sãu, cãtre performanþã.
Prin procesul de evaluare a învãþãmântului superior din România vor fi delimitate universitãþi
care pot organiza ªcoli doctorale sau ºcoli de cercetare (Graduate Schools), universitãþi care pot
organiza doar master ºi respectiv doar Licenþa.
Trebuie, de asemenea, redefinite modalitãþile de realizare a consorþiilor naþionale.
Creºterea performanþei universitãþilor înseamnã a forma competenþe europene, cu rezultate
ale cercetãrii în conexiune cu necesitãþile socio-economice, într-o societate avansatã, bazatã pe
cunoaºtere.
Calitatea în educaþie este reflectatã de rezultatele învãþãrii. Cultura calitãþii competitive la
nivel european se realizeazã în plan sistemic ºi în plan instituþional prin aplicare politicilor privind
calitatea academicã, prin perfecþionare metodologiilor, instrumentelor ºi standardelor de evaluare.
Pentru a depãºi momentele de progres lent, insuficient este necesarã implicarea tuturor factorilor
responsabili atât din mediul academic, profesori sau cercetãtori din institutele de cercetare dezvoltare,
cât ºi partenerii din mediul de afaceri privat: primii sã ofere o educaþie modernã, eficientã iar ceilalþi
sã absoarbã în timp forþa intelectualã în care investim. „Long life learning“ este un concept care
trebuie evocat ºi la care sã adere toþi cercetãtorii, de la cei tineri cãrora realizãrile creativ-inovative le
asigurã continuare prin doctorat a carierei, pânã la magiºtrii de forþã din sfera Academiei.

Consideraþii la ediþia inauguralã a QAR
Lizica MIHUÞ

Prof. Univ. Dr.
Rector al Universitãþii „Aurel Vlaicu“ din Arad

Salutãm dintru început iniþiativa Agenþiei Române de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul
Superior de a elabora revista - Quality Assurance Review – o revistã necesarã ºi, sperãm, utilã, pentru
întreaga comunitate academicã din România.
Apreciem strãdania conducerii ARACIS de a elabora proceduri, standarde ºi linii directoare
pentru asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior în conformitate cu cele ale Uniunii Europene,
dovadã cã Biroul Executiv al E.N.Q.A. i-a acordat statutul de membru cu drepturi depline. Considerãm
ARACIS drept o componentã fundamentalã a procesului de reformare a învãþãmântului românesc,
care are meritul de a fi elaborat într-o viziune unitarã o strategie privind calitatea în învãþãmântul
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superior românesc.
Apreciem ºi faptul cã prin activitatea sa, ARACIS a demonstrat a fi apoliticã. Universitatea
„Aurel Vlaicu“ nu desfãºoarã o activitate politicã nici pe dreapta ºi nici pe stânga eºichierului politic,
ci promoveazã doar politica învãþãmântului românesc de calitate. Aceastã filozofie a UAV s-a regãsit
în strategia apoliticã a ARACIS.
Lansarea, deci, pe „piaþa ideilor academice“ a publicaþiei Quality Assurance Review este
beneficã ºi oportunã, fiind un excelent instrument de identificare a punctelor tari ºi a punctelor slabe
privind universitãþile româneºti, de valorificare a experienþelor pozitive ºi nu numai, ale învãþãmântului
superior românesc.
Ne exprimãm speranþa cã revista va asigura, cu profesionalism, funcþia de feed-back între
universitãþi ºi ARACIS, precum ºi o comunicare transparentã în spiritul bunelor practici din Uniunea
Europeanã.

Câteva opþiuni ºi perspective
Mircea Muthu

Prof. Univ. Dr.
Membru în Consiliul ARACIS

Rãspunderea publicã a universitãþilor de stat ºi particulare este funcþie de implementarea unei
culturi a calitãþii în sistemul paideic ºi educaþional. Scopul ARACIS, a cãrei activitate îºi mutã accentul
de pe acreditare de programe pe evaluare periodicã, este ºi acela de a superviza reconstrucþia curicularã
în corelare cu piaþa forþei de muncã. E vorba de un proces constant ºi cu soluþionãri rapide, legat în
mod organic de standardele de calitate ce urmãresc augmentarea valorii adãugate la fiecare tip de
rezultat al învãþãrii, odatã cu trecerea de la un nivel de calificare la altul, pe traiectul licenþã-masteratdoctorat. Or, în acest sens, aºa cum Metodologia de realizare a cadrului naþional al calificãrilor din
învãþãmântul superior o sugereazã – evaluarea instituþionalã externã a universitãþilor din România va
trebui focalizatã pe realizarea, în cadrul instituþional, a competenþelor profesionale generale (care se
dezvoltã în cadrul mai larg al domeniului de studii) ºi pe aceea a competenþelor profesionale specifice
(care se dezvoltã în cadrul mai restrâns al unui program de studii). Se va adãuga, fireºte, evaluarea
competenþelor transversale, acestea necesitând o abordare holisticã a variatelor contexte sociale ºi de
grup în exercitarea profesiei, precum ºi a dezvoltãrii profesionale ºi personale. Într-un asemenea
context, ce reclamã activitatea evaluativã integratoare, recomandãrile comisiei – formulate de obicei
la finalul Rapoartelor de evaluare instituþionalã – dobândesc o pondere sporitã, cu pãstrarea structurii
lor trichotomice. E vorba de recomandãrile esenþiale (cuprinzând mãsuri corective urgente pentru
asigurarea calitãþii), recomandãrile preventive (ce vizeazã sursele de risc pentru calitate) ºi
recomandãrile dezirabile (formulate în ideea ameliorãrii, în viitor, a calitãþii programelor).
Construitã pe eºafodajul unui sistem standardizat, metodologia actualã a ARACIS s-a dovedit,
de-a lungul ultimilor trei ani, eficientã ºi, de asemenea, flexibilã. Desigur, recomandãrile enumerate
dar ºi evaluãrile propriu-zise vor trebui sã se concentreze pe grila celor trei tipuri de competenþe dar
ºi pe calitatea activitãþii de cercetare, ce nu poate fi redusã la inventarierea textelor imprimate în
publicaþiile cotate ISI. Spre exemplificare, circumscrierea – mai exactã ºi absolut necesarã – a tipurilor
de masterate (profesionale, de cercetare ºi interdisciplinare) va facilita ºi va impulsiona în acelaºi
timp elaborarea, de cãtre ARACIS, a criteriilor de evaluare a cercetãrii ºtiinþifice – dimensiune
universitarã fundamentalã, alãturi de aceea paideicã.
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Integritate ºi excelenþã
Paul Negruþ

Prof. univ. dr.
Rector al Universitãþii Emanuel din Oradea

Cultura calitãþii în învãþãmântul superior presupune, alãturi de standarde ºi criterii de
performanþã, ºi valori care sã ofere fundament moral acestei culturi. Dintre aceste valori, meritã
subliniate integritatea ºi excelenþa. Integritatea oferã elementul de încredere în oferta educaþionalã a
unei universitãþi. Oferta poate fi promoþionalã ºi/sau realã. Integritate înseamnã cã oferta promoþionalã
ºi cea realã se suprapun în mod corect ºi armonios. Absenþa integritãþii înseamnã distanþare între
promisiune ºi realitate.
Excelenþa presupune nu doar dimensiunea competitivã în spaþiul universitar internaþional, ci,
în mod special, presupune ca oferta educaþionalã realã sã conducã la realizarea potenþialului maxim
în dezvoltarea academicã ºi socio-profesionalã atât a profesorului, cât ºi a studentului.
Doresc Revistei pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior (QAR) deplin succes în
atingerea obiectivelor pe care ºi le propune ºi o existenþã îndelungatã spre a însoþi, inclusiv prin
realizarea acestor repere, demersul Universitãþilor din România în drumul lor spre consacrarea
internaþionalã.

Asigurarea calitãþii - o necesitate în
învãþãmântul superior din România
Constantin Oprean Prof. univ. dr. ing.
Rector, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu

Obiectivele majore care stau în faþa întregului sistem de învãþãmânt superior din România
pentru anul 2015 sunt: situarea a cel puþin 3 universitãþi în topul 500 al universitãþilor dupã sistemul
de clasificare Jiao Tong Shanghai ºi triplarea indicelui global de inovare ºi creºterea volumului
producþiei ºtiinþifice de 5 ori. Acesta din urmã presupune focalizarea strategiilor universitare pe calitatea
procesului educaþional ºi al cercetãrii ºtiinþifice. Responsabilitatea atingerii acestor obiective cade în
principal în sarcina Universitãþilor româneºti care trebuie sã-ºi asigure un sistem al asigurãrii calitãþii,
un management al calitãþii performant ºi un proces continuu de evaluare începând de la nivelul
programelor de studii ºi finalizând cu evaluãrile la nivel instituþional.
În acest context, încercãrile de creare a unor structuri independente privind asigurarea calitãþii
începute în perioada ministrului Andrei Marga (Consiliul Naþional pentru Managementul Calitãþii în
Învãþãmântul Superior) au convins lumea academicã ºi întreaga societate cã înfiinþarea ARACIS a
devenit o realã necesitate. În primul rând ca un organism neutru capabil sã promoveze cultura calitãþii
la nivelul învãþãmântului superior ºi apoi sã stabileascã aceeaºi „unitate de mãsurã“ privind evaluarea
universitãþilor din România compatibilã cu cele din sistemele de evaluare din spaþiul european ºi
mondial.
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În acest sens procedurile sunt focalizate pe îmbunãtãþirea calitãþii având ca premisã respectarea
principiului asigurãrii calitãþii pentru toate activitãþile din toate structurile componente ale universitãþii.
Ghidul de bune practici pentru asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior ºi Codul de bune
practici pentru Departamentul de asigurarea calitãþii din instituþiile de învãþãmânt superior din România
reprezintã instrumente utile în ceea ce înseamnã promovarea culturii calitãþii ºi crearea masei critice
de la nivel instituþional pentru realizarea concretã a indicatorilor de performanþã.
Apreciez în mod pozitiv întreaga activitate a ARACIS, care a avut o misiune deosebit de
dificilã în a proiecta întreaga documentaþie privind evaluarea calitãþii ºi modul în care a reuºit sã îºi
câºtige încrederea ºi recunoaºterea naþionalã ºi internaþionalã.

Societatea ºi învãþãmântul superior românesc
Ion Viºa

Prof. Univ. Dr. Ing.
Rector al Universitãþii Transilvania din Braºov

Învãþãmântul superior reprezintã un spaþiu competitiv prin excelenþã; competiþia, derulatã pe
multiple planuri, implicã evaluare internã ºi externã (la nivel naþional, la nivel european, la nivelul
clasamentelor internaþionale) pe baza unor seturi diferite de criterii. Ce au comun toate modalitãþile
de evaluare este identificarea ºi cuantificarea calitãþii proceselor esenþiale derulate într-o universitate:
educaþia ºi cercetare ºtiinþificã, alãturi de gradul de îndeplinire al misiunii pe care societatea a alocato învãþãmântului superior.
În România, dezvoltarea ºi implementarea culturii calitãþii în învãþãmântul superior, aºa cum
este ea recunoscutã pe plan mondial, este de datã relativ recentã. Evaluarea proceselor didactice ºi de
cercetare ºtiinþificã, al impactului acestora pentru dezvoltarea economicã ºi socialã, pentru creºterea
competitivitãþii au determinat reformularea strategiilor instituþionale pe termen mediu ºi lung.
Universitatea Transilvania din Braºov face parte dintre instituþiile care, în urma evaluãrii
ARACIS a primit calificativul maxim, confirmând astfel cã strategia formulatã ºi implementatã
începând cu 2004 este corectã. S-au dezvoltat astfel în universitate instrumentele care sã susþinã
efortul conjugat al tuturor membrilor comunitãþii academice, printr-o serie de noi departamente,
structuri care ºi-au adus contribuþia la re-structurarea ofertei de programe de educaþie, la dezvoltarea
cercetãrii ºtiinþifice de excelenþã precum ºi la crearea ºi dezvoltarea de legãturi strânse cu mediul
economic ºi cu structurile decizionale la nivel local, regional ºi naþional.
Evaluarea finalã ºi recunoaºterea calitãþii proceselor universitare o face însã societatea prin
modul în care poate valorifica cunoaºterea dezvoltatã ºi furnizatã de universitãþi fie în mod direct fie
prin absolvenþii sãi. Faptul cã Universitatea Transilvania din Braºov participã activ la formularea ºi
realizarea strategiilor de dezvoltare ale Zonei Metropolitane Braºov, ale Regiunii Centru reprezintã
astfel nu numai o confirmare dar ºi îndeplinirea menirii reale a unei instituþii academice, pentru care
integrarea educaþiei cu cercetarea ºtiinþificã depãºeºte stadiul de prioritate ºi devine o necesitate
pentru dezvoltarea pe termen lung.
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Rolul ARACIS în realizarea
culturii calitãþii în România
Ion Vladimirescu

Prof. Univ. Dr.
Rector al Universitãþii din Craiova

Procesul de evaluare periodicã a instituþiilor de învãþãmânt superior din România, finalizat
prin publicarea concluziilor ºi ierarhizarea universitãþilor pe considerente academice, va contribui
decisiv la:
• promovarea încrederii comunitãþii internaþionale în capacitatea învãþãmântului superior
românesc de a presta o activitate performantã, cu consecinþe favorabile privind recunoaºterea
reciprocã a studiilor ºi diplomelor, încheierea unor convenþii de parteneriat vizând
mobilitãþile academice ºi cercetarea ºtiinþificã;
• creºterea responsabilitãþii furnizorilor de educaþie în raport cu aºteptãrile beneficiarilor;
• consolidarea credibilitãþii universitãþilor în mediul social ce apeleazã la serviciile
educaþionale ale acestora;
• creºterea consideraþiei angajatorilor, interni ºi externi, faþã de diplomele ºi certificatele
acordate în România.
Evaluarea comparativã poate oferi un criteriu esenþial de finanþare diferenþiatã a universitãþilor,
din surse publice, în funcþie de standardele de calitate asigurate serviciilor de educaþie ºi cercetãrii
ºtiinþifice.
Acceptarea concurenþei, pe criteriul rezultatelor evaluãrii, conferã certitudinea unei evoluþii
ascendente a învãþãmântului superior, în beneficiul generaþiilor viitoare.
Prin îndeplinirea misiunii asumate, în condiþii de transparenþã ºi deschidere, ARACIS poate
contribui la instituirea unei culturi a calitãþii în învãþãmântul superior românesc, certificatã de
beneficiari, cu impact major asupra implicãrii universitãþilor în programe de dezvoltare economicã,
socialã ºi culturalã a comunitãþilor.
ARACIS poate clarifica sensurile calitãþii academice, dependenþa acestora de transformãrile
ce au loc în învãþãmântul superior, importanþa stabilirii unei culturi a calitãþii ºi a considerãrii acesteia
ca un indicator al rãspunderii publice ºi al unui management instituþional eficient.
Acþiunile de importanþã naþionalã pe care ARACIS le poate realiza în beneficiul învãþãmântului
superior din România sunt: diseminarea extinsã a bunelor practici academice, revizuirea periodicã a
standardelor de referinþã ºi a indicatorilor de performanþã, consultarea universitãþilor din þarã ºi din
strãinãtate privind prioritãþile asigurãrii calitãþii, sprijinirea universitãþilor în identificarea celor mai
eficiente proceduri de instituire a culturii calitãþii.
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ARACIS vãzut de studenþi
Virgil Smãrãndoiu delegat ANOSR în Consiliul ARACIS

Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti din România, ca reprezentant legitim a 500.000
de studenþi, s-a implicat activ în problema asigurãrii calitãþii în universitãþile din România, încã din
anul 2005, în strânsã colaborare cu Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior
–ARACIS.
Creºterea implicãrii studenþilor în ARACIS este o dovadã evidentã a cooperãrii fructuoase
din ultima perioadã dintre ANOSR – ARACIS. Aceasta s-a materializat, pe de o parte în transformarea
propunerilor ANOSR la nivel de Consiliu în decizii ale ARACIS, iar pe de altã parte studenþii evaluatori
sunt invitaþi la ºedinþele pentru definitivarea rapoartelor instituþionale.
Cu toate acestea, studenþii nu sunt parteneri cu drepturi egale în ARACIS - în prezent
reprezentanþii studenþilor la nivel de Consiliu au statut de membru observator invitat.
Procesul de formare al evaluatorilor este inechitabil pentru cã, existã diferenþe substanþiale
între procesul de formare al evaluatorilor studenþi ºi cel al evaluatorilor profesori; astfel, studenþii
sunt formaþi printr-un proces amplu care cuprinde training, simulare, însuºirea metodologiei, a
politicilor ºi a poziþiilor de asigurare a calitãþii existente la nivel european, în timp ce profesorii
trebuie sã promoveze douã teste on-line cu întrebãri din metodologia ARACIS.
Partenerul principal în formarea evaluatorilor studenþi al ANOSR este ARACIS. Acesta
contribuie atât prin formatori, elemente logistice, cât ºi o universitate unde studenþii pot simula
evaluarea unei instituþii de învãþãmânt superior.
Inexistenþa unei culturi de asigurare a calitãþii în universitãþile din România reprezintã o
problemã pentru ARACIS în activitatea pe care o desfãºoarã. Totuºi, ARACIS a gãsit anumite elemente
de rezolvare a acestei probleme, însã este nevoie de o mai mare implicare proactivã ºi din partea
universitãþilor din România.
ANOSR va susþine ºi pe viitor activitatea ARACIS ºi se va implica în procesul de asigurare
a unui învãþãmânt de calitate pentru studenþii din România, promovând o culturã a calitãþii în rândul
studenþilor, cei mai importanþi actori din domeniul educaþiei, în rândul factorilor de decizie din sistemul
de învãþãmânt ºi în instituþiile educaþionale din România - când vine vorba de educaþie, nu acceptãm
orice, ci numai ceea ce este bun!
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