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Asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior
din România în context european. Dezvoltarea
managementului calitãþii academice la nivel de

sistem ºi instituþional
POSDRU/2/1.2/S/1

Beneficiar: ARACIS
Durata ºi perioada de implementare:

36 de luni/ 01.11.2008 – 31.10.2011
Buget: 18301987 RON

Obiectiv general al proiectului: dezvoltarea unei culturi a calitãþii competitivã european ºi
bazatã pe o capacitate managerialã, care la nivel de sistem contribuie la proiectarea ºi aplicarea
eficientã a politicilor privind calitatea academicã ºi la perfecþionarea metodologiilor, instrumentelor,
standardelor ºi tehnicilor de evaluare externã a calitãþii, iar la nivel de instituþii, contribuie la
îmbunãtãþirea calitãþii activitãþii acestora.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea si implementarea sistemului de asigurare a calitãþii în universitãþi, inclusiv
dezvoltarea personalului;

2. Îmbunãtãþirea managementului universitar ºi creºterea capacitãþii instituþiilor de învãþãmânt
superior de a furniza calificãri superioare adaptate cerinþelor în schimbare ale pieþei muncii;

3. Îmbunãtãþirea programelor de licenþã ºi masterat în conformitate cu Cadrul Naþional al
Calificãrilor în Învãþãmântul Superior;

Activitãþi propuse în vederea realizãrii obiectivelor:

1. Autoevaluare ºi evaluare externã
• Autoevaluarea instituþionalã ºi evaluare externã a calitãþii la nivel de universitate ºi programe

de studii (specializãri) pentru licenþã ºi master - 45 universitãþi în total/minim 20% din
programele de studii (specializãri);

• Constituirea unei baze de date cu toate informaþiile obþinute.

2. Evaluarea calitãþii învãþãmântului universitar
• Elaborarea a trei rapoarte anuale privind starea calitãþii din universitãþile evaluate ºi a unui

raport final despre starea calitãþii în învãþãmântul superior românesc.
• Realizarea Barometrului Calitãþii, ca instrument de evaluare privind percepþia asupra calitãþii

învãþãmântului superior.
• Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii ºi propunerea

de politici privind îmbunãtãþirea calitãþii la nivel de sistem ºi pe tipuri de instituþii.
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3. Indicatori de referinþã
• Elaborarea anualã ºi finalã, pe baze comparative naþionale ºi europene, a indicatorilor de

referinþã pe tipuri de instituþii ºi domenii de studii (benchmarking instituþional ºi specializat);
• Simularea aplicãrii indicatorilor selectaþi prin generarea de clasificãri ale universitãþilor ºi

programelor în funcþie de rezultate în cadrul a 10 domenii de studiu, relevante la nivel
naþional si european.

4. Formarea de evaluatori interni ºi externi ai calitãþii academice.
• Organizarea a 6 workshop-uri prin care se formeazã 350 de evaluatori interni din cele 45

de universitãþi participante în proiect;
• Organizarea a 12 sesiuni de formare a 300 de evaluatori externi. Cursul se va finaliza cu

acordarea unui certificat de evaluator al calitãþii academice.

5. Promovare, Diseminare, Transfer de Cunoaºtere
• Organizarea anualã a cate unei conferinþe pentru popularizarea rezultatelor ;
• Organizarea unei serii de trei conferinþe organizate în România cu participanþi din instituþii

cu un anumit potenþial în transferul de know-how în domeniul calitãþii în educaþie;
• Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene ;
• Publicarea unui numãr de 6 ediþii ale Quality Assurance Review;
• Achiziþia de cãrþi, reviste ºi achiziþionarea unor abonamente la baze de date relevante

privind calitatea în învãþãmântul superior.
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