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Rezumat: Lucrarea prezintã rezultatele activitãþii unei echipe de experþi ARACIS, constituite
din autorii acestui articol ºi având ca scop îmbunãtãþirea standardelor specifice pentru programele
de studii în domeniul fundamental ªtiinþe Inginereºti, þinând seama de stadiul actual al evaluãrii ºi
asigurãrii calitãþii în învãþãmântul superior românesc. Acestea vizeazã, cu precãdere, completarea,
structurarea sistematizarea ºi cuantificarea setului de indicatori de calitate terþiari astfel încât sã
permitã formularea unor concluzii cât mai apropiate de realitate cu privire la calitatea programelor
de studii evaluate, precum ºi asigurarea compatibilitãþii dintre procesul de evaluare externã a
programelor de studii de inginerie ºi Cadrul Naþional al Calificãrilor din Învãþãmântul Superior.
Noul set de indicatori de calitate ºi procedura de evaluare propuse vor sta la baza unui proces de
pilotare, prevãzut a se realiza în universitãþi din Romania în toamna anului 2010.

Cuvinte cheie: calitatea programelor de studii, indicatori terþiari, Cadrul Naþional al
Calificãrilor.

Abstract: This paper presents the results of the activity performed by an ARACIS expert team
constituting the authors of the present article and aiming to improve the quality standards specific to
the engineering study programmes, taking into account the state-of-the-art regarding the quality
evaluation and assurance in the Romanian higher education system. The work specially focuses on
completing, structuring, systematising and quantifying the tertiary quality indicators so that to allow
for drawing more relevant conclusions related to the reviewed study programmes. At the same time,
it regards the compatibility assurance between the external evaluation process for the engineering
study programmes and the National Qualifications Framework in Higher Education. The new quality
indicators set and the evaluation procedure proposed will underlie the pilot process to be carried on
in Romanian universities during autumn 2010.

Keywords: quality of study programmes, tertiary indicators, National Qualifications
Framework.

1. Introducere

În cadrul Agenþiei Române de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior – ARACIS,
activitatea de evaluare externã a programelor de studii din domeniul fundamental ªtiinþe Inginereºti
este realizatã de douã comisii de specialitate – C10 ºi C11 (Comisiile de Experþi Permanenþi pentru
ªtiinþe Inginereºti). Existenþa a douã comisii este justificatã de paleta extrem de largã ºi variatã a
domeniilor de studii de licenþã cãrora le aparþin programele de studii din domeniul fundamental
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ªtiinþe inginereºti (în total 27 de domenii de studii de licenþã conform Hotãrârii Guvernului nr. 749/
24.06.2009). Complementar evaluãrii în conformitate cu metodologia ARACIS, pentru programele
de studii pentru care se solicitã evaluarea externã, comisiilor de specialitate le revine sarcina de a
elabora indicatorii ºi standardele de calitate specifice domeniului fundamental ªtiinþe Inginereºti,
corespunzãtoare autorizãrii provizorii, respectiv acreditãrii sau evaluãrii periodice. În acest sens, o
primã etapã a fost parcursã în perioada 2006 – 2007, finalizatã cu elaborarea Standardelor specifice
pentru programele de studii din domeniul fundamental „ªtiinþe Inginereºti“1 document ce stã, alãturi
de celelalte cerinþe normative ºi indicatori de performanþã ai ARACIS, la baza procesului de evaluare
externã a programelor de studii de inginerie.

Aceastã lucrare prezintã rezultatele activitãþii unei echipe de experþi ARACIS, constituite din
autorii acestui articol ºi având ca scop îmbunãtãþirea standardelor specifice la care s-a fãcut referire
mai sus, þinând seama de stadiul actual al evaluãrii ºi asigurãrii calitãþii în învãþãmântul superior
românesc2, ºi asigurarea compatibilitãþii cu Cadrul Naþional al Calificãrilor din Învãþãmântul Superior3.
Aceastã activitate s-a realizat în cadrul proiectului ACADEMIS, (POSDRU/2/1.2/S/1 cod 3933)4

având ca scop implementarea unui proces de benchmarking instituþional în cadrul ARACIS.

2. Indicatorii de calitate terþiari – instrument de evaluare a calitãþii
programelor de studii de inginerie

Experienþa de aproape patru ani în activitatea de evaluare externã a calitãþii programelor de
studii, în cadrul comisiilor de specialitate ale ARACIS (respectiv în cadrul legislaþiei în vigoare din
2006) a permis echipei de experþi formularea unei serii de propuneri privind îmbunãtãþirea procesului
de evaluare5, care, în final, se subsumeazã urmãtoarelor idei:

– completarea, structurarea ºi sistematizarea setului de indicatori de calitate terþiari (i.e.
indicatori de calitate specifici domeniului fundamental ªtiinþe Inginereºti) existenþi la ora
actualã cu indicatori noi, care sã permitã formularea unor concluzii cât mai obiective cu
privire la calitatea programelor de studii evaluate.

Se menþioneazã cã, în conformitate cu noile propuneri pentru îmbunãtãþirea metodologiei
ARACIS, evaluarea externã se realizeazã pe baza unui set de indicatori primari ºi secundari,
cu referire la prestaþia de ansamblu a instituþiei de învãþãmânt superior (evaluare
instituþionalã), la care se adaugã indicatorii terþiari, „specifici fiecãrui domeniu de studii
sau contextului programelor de studii care diferã de contextul celorlalte domenii“6.

– cuantificarea indicatorilor de calitate terþiari, prin asocierea de variabile care sã permitã
mãsurarea/ aprecierea lor obiectivã ºi adaptarea la procesul de benchmarking7.

– elaborarea de materiale cu descrierea indicatorilor de calitate terþiari, distincte pentru
programele de studii de licenþã ºi masterat, iar în cadrul celor dintâi, diferenþiate în funcþie
de obiectivul evaluãrii (autorizare provizorie/acreditare).

1 A se vedea  Standarde specifice de evaluare academicã pentru programele de studiu din domeniul fundamental.
ªtiinþe inginereºti, ARACIS, februarie 2009. Documentul poate fi accesat în versiune electronicã la: http://www.aracis.ro/uploads/media/
Standarde_specifice_Stiinte_ingineresti_01.pdf

2 The State of Quality of Higher Education in Romania. Quality Barometer 2009, ARACIS, 2010. Document accesibil în versiune
electronicã la:  http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Comunicate_Media/Engleza_-_Interior.pdf

3 Ordinul ministrului nr. 4430/29.06.2009 privind utilizarea Cadrului naþional al calificãrilor din învãþãmântul superior, Monitorul Oficial
545 din 5 august 2009. Document accesibil în versiune electronicã la: http://www.acpart.ro/index.php?page=ordin-de-ministru

4 A se vedea „Asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calitãþii
academice la nivel de sistem ºi instituþional”. Document accesibil în versiune electronicã la:  http://proiecte.aracis.ro/academis

5 A se vedea secþiunea specificã cadrului legislativ intern în domeniul asigurãrii calitãþii de pe site-ul ARACIS la http://www.aracis.ro/
cadrul-legislativ

6 Preda, Marian ºi Andreescu, Liviu, Descrierea indicatorilor terþiari, ARACIS, Bucureºti, 2009. Document accesibil în versiune
electronicã la: http://proiecte.aracis.ro/academis/indicatori-de-referinta/rezultate/

7 Primary and secondary indicators for quality evaluation – 2009, Chapter 1, Document accesibil în versiune electronicã la: http://
www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Publicatii_Aracis/Publicatii_ARACIS/Engleza/2.b._Brosura_act_3_EN.pdf
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– asigurarea compatibilitãþii dintre procesul de evaluare externã a programelor de studii de
inginerie ºi Cadrul Naþional al Calificãrilor din Învãþãmântul Superior8.

2.1 Introducerea de indicatori de calitate terþiari noi
Indicatorii de calitate terþiari au, în forma actualã, un caracter prea general. Procesul de evaluare

ARACIS, deºi constituie un mare pas înainte în stabilirea unor standarde de calitate în învãþãmântul
superior românesc, poate pãrea insuficient focalizat pe o serie de criterii particulare. Noii indicatori
de calitate terþiari propuºi urmãresc detalierea unor aspecte foarte importante care descriu – în viziunea
autorilor – atât atitudinea instituþiei de învãþãmânt superior evaluate faþã de întregul proces academic
cât ºi aptitudinile dobândite de beneficiari (studenþi/ absolvenþi). Acestea dau împreunã mãsura calitãþii
procesului academic din instituþia evaluatã.

Analiza indicatorilor terþiari s-a fãcut din perspectiva necesitãþii constatãrii cât mai exacte a
stãrii de fapt cu privire la calitatea programului de studii evaluat. În acest sens, s-a folosit o diferenþiere
ce permite distingerea, din punct de vedere metodologic, a relaþiilor dintre resursele folosite în cadrul
activitãþilor instituþiei de învãþãmânt superior ºi rezultatele acestor activitãþi. Astfel, indicatorii terþiari
au fost diferenþiaþi dupã cum urmeazã:

– indicatori de INTRARE (INPUT) – mãsoarã resursele (umane, materiale sau financiare)
care intrã în procesul de educaþie ºi cercetare ºtiinþificã;

– indicatori de PROCES – mãsoarã procesele, activitãþile care se deruleazã în cadrul
programului de studii;

– indicatori de PRODUSE (OUTPUT) – mãsoarã rezultatele directe ale proceselor
desfãºurate;

– CONSECINÞÃ (OUTCOME) – mãsoarã efectele pe care rezultatele le produc asupra
mediului social/economic/politic/ºtiinþific în care funcþioneazã instituþia de învãþãmânt
superior.

Pãstrând structura indicatorilor de calitate primari ºi secundari specifici cerinþelor normative
ºi standardelor de calitate ale ARACIS, indicatorii terþiari sunt sistematizaþi în funcþie de domeniul
de aplicare: A. Capacitatea instituþionalã - Personalul didactic, Baza materialã; B. Eficacitatea
educaþionalã - Planul de învãþãmânt, Activitatea practicã, Cercetarea ºtiinþificã; C. Managementul
calitãþii - Evaluare, Monitorizare.

În prima fazã, din evaluarea indicatorilor de calitate existenþi, s-a ajuns la concluzia cã aceºtia
sunt, cu precãdere, indicatori de intrare, într-o mãsurã mai micã – de proces, ºi într-o mult mai micã
mãsurã de produse ºi consecinþã. Ca urmare, s-a urmãrit ca noii indicatori introduºi sã elimine limitele
identificate, de exemplu:

– Cu privire la personalul didactic, s-a introdus indicatorul de consecinþã:
• Catedra coordonatoare are un plan de formare continuã (cursuri sau mobilitãþi) a

personalului didactic al programului de studii evaluat.

– Cu privire la planul de învãþãmânt, s-au introdus urmãtorii indicatori de proces:
• În planul de învãþãmânt se definesc cunoºtinþele, abilitãþile ºi competenþele vizate prin

programul de studii conform misiunii asumate.
• Planul de învãþãmânt specificã la fiecare disciplinã: numãrul de ore pentru activitãþile

didactice directe cu studenþii: curs ºi aplicaþii (seminar, lucrãri, proiect); numãrul de ore
necesar pregãtirii individuale a studentului; numãrul de credite; forma de evaluare finalã.

• Formularul tip al contractului de studii anual (între student ºi universitate), conform
ECTS, are secþiuni distincte pentru: disciplinele din planul de învãþãmânt al programului

8 Ordinul ministrului nr. 4430/ 29.06.2009 privind utilizarea Cadrului naþional al calificãrilor din învãþãmântul superior, Monitorul Oficial
545 din 5 august 2009. Document accesibil în versiune electronicã la: http://www.acpart.ro/index.php?page=ordin-de-ministru
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de studii de bazã (la care studentul este înmatriculat) ºi disciplinele complementare de
specializare.

• Contractul de studii anual (între student ºi universitate) este îndeplinit dacã numãrul de
credite acumulate pentru discipline obligatorii ale anului de studii încheiat ºi (dacã este
cazul) recuperate pentru disciplinele obligatorii restante din anii de studii precedenþi
depãºeºte o limitã prestabilitã.

• Nomenclatorul disciplinelor facultative include modulul I psiho-pedagogic care se
desfãºoarã într-un departament specializat.

• Existã fiºe ale disciplinelor (conform ACPART) pentru toate disciplinele (inclusiv pentru
cele facultative).

• Nomenclatorul disciplinelor precum ºi conþinutul acestora, reflectat în fiºele disciplinelor,
corespunde domeniului ºi specializãrii declarate a programului de studii evaluat.

• Numãrul de discipline prevãzute cu proiect depãºeºte o limitã prestabilitã.
• În cazul disciplinelor la care este prevãzutã activitate aplicativã de tip proiect, dacã

pentru evaluarea acestuia nu este prevãzutã notã distinctã în planul de învãþãmânt,
admiterea la evaluarea finalã pentru disciplina respectivã este condiþionatã de promovarea
proiectului.

• Existã o programã a lucrãrii / proiectului de diplomã prin care se precizeazã tematica
generalã, structura ºi conþinutul minimal.

• Facultatea oferã studenþilor informaþii privind planul de învãþãmânt, fiºele disciplinelor
ºi programa lucrãrii / proiectului de diplomã.

– S-au introdus un noi indicatori de calitate specifici activitãþii de practicã:
• Fiºele disciplinelor pentru activitatea practicã specificã: misiunea, tematica ºi obiectivele,

sarcinile studentului, forma de evaluare.
• Contractele / convenþiile încheiate cu instituþiile de profil pentru practicã specificã:

persoanele de contact reprezentante ale pãrþilor; responsabilitãþile pãrþilor; numãrul de
locuri de practicã furnizate, pe domenii de activitate ºi pe an universitar; perioada în
care se realizeazã practicã.

– Cu privire la cercetarea ºtiinþificã, s-au introdus trei indicatori de tip PRODUS:
• Numãrul ºi tipul acordurilor de colaborare ale facultãþii cu instituþii din þarã ºi strãinãtate.
• Numãrul de sesiuni anuale ale cercurilor ºtiinþifice studenþeºti organizate în cadrul

programului de studii evaluat.
• Ponderea studenþilor participanþi activi în cercurile ºtiinþifice studenþeºti în numãrul

total de studenþi înmatriculaþi la programul de studii evaluat.

– Secþiunea referitoare la managementul calitãþii este reprezentatã de un numãr de indicatori
de tip CONSECINÞÃ noi, dupã cum urmeazã:
• Comisia de evaluare ºi asigurare a calitãþii pe facultate elaboreazã periodic rapoarte

privind calitatea, prezentate ºi analizate în cadrul Consiliului facultãþii.
• În facultatea organizatoare existã mecanisme de diseminare, în rândul cadrelor didactice

ºi a studenþilor, a mãsurilor de îmbunãtãþire luate ca urmare a analizei rapoartelor comisiei
de evaluare ºi asigurare a calitãþii.

• Programul de studii este coordonat de o catedrã / departament de specialitate ºi în acest
cadru de un responsabil numit prin hotãrâre a Consiliului facultãþii.

• Catedra sau departamentul coordonator are mecanisme de analizã colegialã a calitãþii
programului de studii.

• Mecanismele de analizã colegialã a calitãþii programului de studii includ: un plan de
analizã colegialã a disciplinelor, dimensionat astfel încât toate disciplinele din planul de
învãþãmânt sã fie analizate într-un interval de 5 ani; opiniile studenþilor cu privire la
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desfãºurarea activitãþii didactice la disciplinele analizate; prezentarea ºi discuþia
rapoartelor de analizã colegialã, elaborate de comisiile de analizã, în plenul catedrei sau
departamentului coordonator; informarea cadrelor didactice ºi a studenþilor cu privire la
mãsurile de îmbunãtãþire luate în urma analizelor colegiale ale disciplinelor.

2.2. Cuantificarea indicatorilor de calitate terþiari

În vederea mãsurãrii obiective ºi adaptãrii la procesul de benchmarking, tuturor indicatorilor
de calitate terþiari utilizaþi în evaluarea programelor de studii de inginerie li s-au asociat variabile de
tip numeric sau nominal (binar – DA/NU), transformate ulterior în punctaje (note) de la 1 la 5, în
funcþie de gradul de îndeplinire. Un exemplu în acest sens este prezentat în Tabelul 1.

Tabelul 1. Fragment din lista indicatorilor terþiari pentru programele de studii de licenþã din domeniul
fundamental ªtiinþe Inginereºti.

Acest mod de cuantificare permite, în final, acordarea calificativului de încredere/ încredere
limitatã/ neîncredere pentru programul de studii evaluat, în funcþie de o grilã de evaluare specificã
pentru licenþã, respectiv masterat. Un exemplu este prezentat în Tabelul 2.

Tabelul 2. Grila de evaluare conform indicatorilor de calitate terþiari, specificã programelor de
studii de licenþã

Punctaje

maxime
posibile

minime pt.
încredere

minime pt.
încredere
limitatã

65 30 95 20 235 255 — 60 60 410

55 25 80 17 200 217 — 50 50 347

50 22 72 15 175 190 — 45 45 307

              Indicatorii A                Indicatorii B                          Indicatorii C

numerici    binari  total numerici   binari   total       numerici    binari     total
Total

 COD DENUMIRE    TIP VARIABILE COMENTARII

               Personalul didactic

INPUT

INPUT

INPUT

* Raportul dintre numãrul de posturi
didactice legal constituite ºi numãrul de
studenþi [≥≥≥≥≥ 1/10] (NUMERIC)

* Raportul dintre numãrul de cadre
didactice care acoperã posturile didactice
ºi numãrul de studenþi [≥≥≥≥≥ 1/14]
(NUMERIC)

* Numãrul însumat de norme didactice
acoperite de un cadru didactic în
universitate [≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 3], ºi în total în sistemul
universitar [≤≤≤≤≤ 3] (DA/NU)

Nota 5 [≥ 1/10]
Nota 4 [0,09, 0,1)
Nota 3 [0,08, 0,09)
Nota 2 [0,07, 0,08)
Nota 1 [< 0,07]

Nota 5 [≥ 1/14 ≈ 0,071]
Nota 4 [0,064, 0,071)
Nota 3 [0,057, 0,064)
Nota 2 [0,050, 0,057)
Nota 1 [< 0,05]

Nota 5 [≤ 3]
Nota 1 [> 3]
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Dupã cum se menþioneazã în documentul Indicatorii primari ºi secundari pentru evaluarea
calitãþii, „metodologia folositã în prezent de ARACIS este organizatã în Domenii de asigurare a
calitãþii, domeniile sunt operaþionalizate în criterii, cãrora le corespund standarde, care la rândul lor
sunt operaþionalizate sub forma indicatorilor. În urma analizãrii metodologiei actuale, […] au fost
remarcate unele deficienþe care fãceau imposibilã implementarea unui proces de benchmarking
instituþional. Astfel, indicatorii folosiþi pânã în prezent de ARACIS nu pot fi mãsuraþi obiectiv. De
cele mai multe ori, situaþie confirmatã ºi de analiza rapoartelor de evaluare existente în arhiva ARACIS,
evaluarea unei instituþii rãmâne la latitudinea evaluatorilor, ale cãror aprecieri sunt în mare mãsurã
subiective ºi nu pot fi susþinute sau infirmate datoritã absenþei datelor concrete. Mai mult, unele
criterii sau standarde sunt insuficient operaþionalizate sub formã de indicatori“.

În acest context, sistemul de cuantificare a indicatorilor terþiari pentru domeniul fundamental
ªtiinþe Inginereºti, propus în cadrul proiectului ACADEMIS de autorii acestui articol, schimbã actuala
filozofie ARACIS. Noul mod de evaluare oferã ºi posibilitatea compensãrii între nivelurile de
îndeplinire ale indicatorilor de calitate. De exemplu, un anumit indicator, considerat mai puþin
important, apreciat cu 1 punct (neîndeplinit), poate fi compensat de alþi indicatori îndepliniþi, deoarece
aprecierea globalã a programului de studii se poate face în baza punctajului total, care trebuie sa
depãºeascã un anumit nivel prestabilit. Aceastã nouã filozofie, ca ºi alte opþiuni posibile cum ar fi
ponderarea indicatorilor în funcþie de importanþa care li se acordã, vor fi evaluate în cadrul urmãtoarei
faze a proiectului ACADEMIS.

Pe lângã avantajele puse în evidenþã pânã acum, sistematizarea ºi cuantificarea indicatorilor
terþiari permite fiecãrei instituþii de învãþãmânt superior sã-ºi constituie baze de date adecvate ºi sã
realizeze procesul de autoevaluare a programelor de studii, automatizat ºi oricând este necesar, în
raport cu grilele de evaluare ale ARACIS, ceea ce oferã o imagine mult mai precisã asupra punctelor
slabe ºi, în consecinþã, posibilitatea îmbunãtãþirii continue a calitãþii.

3. Compatibilitatea dintre procesul de evaluare externã ºi Cadrul Naþional
al Calificãrilor din Învãþãmântul Superior.

3.1 Consideraþii preliminare

Verificarea conþinutului programului de studii din perspectiva corespondenþei dintre
Competenþele profesionale ºi transversale conferite (conforme cu Cadrul Naþional al Calificãrilor
din Învãþãmântul Superior – CNCIS) ºi Planul de învãþãmânt corespunzãtor reprezintã un punct
esenþial al procesului de evaluare externã a calitãþii programelor de studii în instituþiile de învãþãmânt
superior.

În procesul de evaluare se porneºte de la premisa existenþei Grilei 1 ACPART9, în care se
gãseºte descrierea programului de studii prin competenþe profesionale ºi competenþe transversale.
Grila 1 ACPART este unicã pe þarã pentru toate programele de studii care au aceeaºi titulaturã,
indiferent de instituþia de învãþãmânt superior organizatoare.

Instituþia de învãþãmânt superior organizatoare a programului de studii supus evaluãrii trebuie
sã aibã cunoºtinþã de modul de întocmire a Grilei 1 ACPART, a cãrei formã finalã a fost (sau urmeazã
sã fie) redactatã în urma întrunirii unui consorþiu la nivel naþional a tuturor instituþiilor de învãþãmânt
superior organizatoare ale programului de studii respectiv.

Pe baza Grilei 1 ACPART, fiecare instituþie de învãþãmânt superior trebuie sã-ºi defineascã
propria Grilã 2 ACPART10, în care se stabilesc corelaþiile dintre competenþele profesionale ºi
competenþele transversale ºi ariile de conþinut, disciplinele de studiu ºi creditele alocate.

Procedura propriu-zisã de evaluare a conþinutului programului de studii, aplicând baremul de
cuantificare, porneºte de la Grila 2 aºa cum este definitã la nivelul instituþiei de învãþãmânt superior
organizatoare a programului de studii supus evaluãrii.

  9  A se vedea Anexa 1. Grila este disponibilã în versiune electronicã la: http://www.acpart.ro/index.php?page=grile
10  A se vedea Anexa 2.
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În Grila 1 existã definite 3 – 4 „Competenþe fundamentale ºi inginereºti în domeniu“ care sunt
comune tuturor programelor de studii din domeniul de studii vizat, precum ºi 2 – 3 „Competenþe de
specialitate“ care individualizeazã programul de studii supus evaluãrii. Aceste variaþii (3 – 4
Competenþe fundamentale ºi inginereºti în domeniu, respectiv 2–3 Competenþe de specialitate) pot fi
date de specificul programului de studii (de exemplu la unele programe de studii nu sunt definite
decât 5 competenþe în total). De asemenea, existã definite trei „Competenþele transversale“. Aceastã
împãrþire se regãseºte în Formularul „Barem de cuantificare a indicatorilor terþiari privind corelaþia
dintre Competenþele profesionale ºi Competenþele transversale, Ariile de conþinut, Disciplinele de
studiu ºi Elementele fundamentale predate“ din Anexa 1 a prezentei lucrãri.

Deºi iniþiativa acestui proces aparþine ªtiinþelor Inginereºti, evaluarea prin prisma
compatibilitãþii cu Cadrul Naþional al Calificãrilor ºi cuantificarea indicatorilor de calitate sunt, în
prezent, extinse ºi adoptate ºi pentru programe de studii din alte domenii decât cele ale ingineriei.

3.2 Procedura de evaluare propriu-zisã

În vederea asigurãrii compatibilitãþii dintre procesul de evaluare externã al programelor de
studii, derulat conform metodologiei ARACIS, ºi competenþele profesionale ºi transversale definite
în Cadrul Naþional al Calificãrilor din Învãþãmântul Superior (CNCIS), se propune o procedurã de
evaluare prezentatã în continuare:

1. Instituþia de învãþãmânt superior organizatoare a programului de studii supus evaluãrii
completeazã Grila 2.

2. Procedura de evaluare porneºte de la Planul de învãþãmânt, Grila 2 ºi Fiºele disciplinelor,
ca documente fundamentale.

3. Comisia de experþi ARACIS care efectueazã vizita de evaluare a programului de studii va
acorda în prima fazã 3 note cu caracter global, astfel:
a. O notã pentru concordanþa dintre fiecare Competenþã ºi Ariile de conþinut

corespunzãtoare (nota NG1). Documentul pe baza cãruia se acordã nota: Grila 2.
b.O notã pentru concordanþa dintre Ariile de conþinut ºi Disciplinele corespunzãtoare

(nota NG2). Documentul pe baza cãruia se acordã nota: Grila 2.
c. O notã pentru existenþa în Planul de învãþãmânt a lucrãrilor aplicative sau de seminar

la disciplinele al cãror specific impune în mod preponderent existenþa unor astfel de
activitãþi (nota NG3). Documentul pe baza cãruia se acordã nota: Planul de învãþãmânt.
Aceste note permit aprecierea globalã a calitãþii întocmirii Planului de învãþãmânt ºi a
Fiºelor disciplinelor.

4. Persoana de contact din partea programului de studii supus evaluãrii completeazã
Formularul „Barem de cuantificare a indicatorilor terþiari privind corelaþia dintre
Competenþele profesionale ºi Competenþele transversale, Ariile de conþinut, Disciplinele
de studiu ºi Elementele fundamentale predate“ din Anexa 1, astfel:
a. În secþiunea I Competenþe fundamentale ºi inginereºti în domeniu, coloana 4 a tabelului

este deja completatã de cãtre comisia de experþi ARACIS. Ea constituie Baremul naþional
privitor la programul de studii evaluat. Persoana de contact va completa o versiune
proprie a acestui tabel cu rol de auto-evaluare. Notele din coloana 5 vor fi acordate de
cãtre comisia de experþi ARACIS care efectueazã vizita de evaluare a programului de
studii comparând Baremul definit la nivel naþional cu constatãrile la faþa locului ºi pe
baza auto-evaluãrii reprezentanþilor programului de studii supus evaluãrii. Se obþin astfel
3 - 4 note specifice (notele NS1–NS4 din formularul din Anexa 1).

b.În secþiunea II Competenþe de specialitate, coloana 4 a tabelului NU este completatã.
Nu se oferã un barem detaliat. Persoana de contact va completa o versiune proprie a
acestui tabel cu rol de auto-evaluare. Notele din coloana 5 vor fi acordate de cãtre comisia
de experþi ARACIS care efectueazã vizita de evaluare a programului de studii, pe baza
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constatãrilor la faþa locului ºi a auto-evaluãrii reprezentanþilor programului de studii
supus evaluãrii. Se obþin astfel 2–3 note specifice (notele NS5-NS6 din formularul din
Anexa 1).

c. În secþiunea III Competenþe transversale, coloana 2 a tabelului NU este completatã. Nu
se oferã un barem detaliat. Persoana de contact va completa o versiune proprie a acestui
tabel cu rol de auto-evaluare. Notele din coloana 3 vor fi acordate de cãtre comisia de
experþi ARACIS care efectueazã vizita de evaluare a programului de studii, pe baza
constatãrilor la faþa locului ºi a auto-evaluãrii reprezentanþilor programului de studii
supus evaluãrii. Se obþin astfel 3 note specifice (notele NS7–NS9 din formularul din
Anexa 1).

5. Echipa de experþi evaluatori a ARACIS decide dacã se pot face echivalãri ºi va acorda
toate notele cu valori cuprinse între 1 ºi 5, astfel:

a. Notele globale NG vor avea valori întregi;

b.Pentru aspectele fundamentale punctajele vor avea valori întregi;

c. Notele specifice vor avea valori reale (ºi, evident, pozitive), deoarece rezultã prin
aplicarea formulei: Puncte obþinute / Punctaj maxim.

6. Punctajul minim este întotdeauna 1, echivalent al notei 1 „din oficiu“.

7. Se va calcula Nota finalã NF ca media aritmeticã simplã a Notelor globale ºi Notelor
specifice: (NG1 + NG2 + NG3 + NS1 + NS2 + NS3 + NS4 + NS5 + NS6 + NS7 + NS8 +
NS9) / 12.

8. Comisia de experþi ARACIS va folosi în timpul vizitei Formularul din Anexa 1 cu titlu de
Barem cu ajutorul cãruia va compara cerinþele definite la nivel naþional cu constatãrile la
faþa locului.

9. Comisia de experþi ARACIS va completa în final Formularul sintetic de evaluare din
Anexa 2.

3.3 Precizãri suplimentare privind procedura de evaluare

1. Dosarul de auto-evaluare depus la ARACIS de cãtre instituþia de învãþãmânt superior
organizatoare a programului de studii va conþine obligatoriu, pe lângã celelalte documente
necesare pentru constituirea dosarului de auto-evaluare:

a. Grila 2

b.Formularul din Anexa 1 (cu titlu de auto-evaluare).

2. Nu este obligatoriu sã existe o coincidenþã 1:1 între Competenþele comune domeniului de
studii ºi Competenþele fundamentale ºi inginereºti în domeniu. De pildã, pentru programul
de studii „Tehnologia informaþiei“, C1-C3 sunt Competenþele comune domeniului
„Calculatoare ºi Tehnologia informaþiei“, dar Competenþele fundamentale ºi inginereºti
în domeniu includ atât C1-C3 cât ºi C4. Baremul va fi elaborat de cãtre o Comisie naþionalã
(alcãtuitã din profesori cu experienþã de la principalele universitãþi din þarã care oferã
programul de studii respectiv) ºi va fi adaptat pentru programul de studii respectiv (Comisia
decide care Competenþe sunt considerate „fundamentale ºi inginereºti în domeniu“ pentru
fiecare program de studii).

3. Dacã nu sunt definite în total decât 5 sau 4 Competenþe tehnice (ne-transversale), media
(care constituie Nota Finalã) se va face împãrþindu-se la 11 sau la 10, dupã caz.

4. Dacã o disciplinã apare listatã la mai multe Competenþe (C1, C2 etc.), atunci aspectele
fundamentale pe care le oferã ea nu se vor repeta ci se vor repartiza pe Competenþe. De
exemplu: disciplina „Mãsurãri electronice ºi senzori“ oferã urmãtoarele aspecte
fundamentale:
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a. Tipuri de erori de mãsurare ºi metode de calcul
b.Instrumente ºi metode de mãsurare electricã ºi electronicã
c. Principii constructive ale sistemelor de achiziþie a datelor ºi ale senzorilor

Atunci punctele a ºi b sunt repartizate la C1, iar punctul c la C2.

4. Concluzii

Îmbunãtãþirea procesului de evaluare a calitãþii programelor de studii reprezintã o preocupare
continuã a ARACIS. În particular, pentru domeniul fundamental ªtiinþe Inginereºti, aceastã sarcinã
este preluatã de cele douã comisii de specialitate, C10 ºi C11, cu contribuþia experþilor din diversele
domenii de licenþã specifice ingineriei.

Raþiunea introducerii noilor indicatori terþiari este aceea de a rafina cerinþele de calitate ºi de
a elimina anumite formulãri prea generale din actuala metodologie de evaluare, în final obþinându-se
ºi un scor care va permite o clasificare naþionalã a programelor de studii. Noul set de indicatori de
calitate ºi procedura de evaluare propuse vor sta la baza unui proces de pilotare, realizat în universitãþi
din Romania în toamna anului 2010.

În elaborarea noului set de indicatori terþiari s-a þinut cont de cerinþele Cadrului Naþional al
Calificãrilor ºi de competenþele definite de ACPART la nivel naþional, pe fiecare domeniu de studii.
Aplicarea noului set de indicatori va necesita colaborarea unor comisii naþionale pe programe de
studii, ceea ce va avea ca efect standardizarea unui nivel minim de competenþe ºi aptitudini ce trebuie
transmise studenþilor, lãsând însã suficient loc pentru ca fiecare program de studiu sã-ºi dezvolte un
specific propriu, în limitele impuse de domeniul de studiu respectiv. Indicatorii terþiari noi privitori
la managementul calitãþii, la rândul lor, vor completa setul de norme minime de conduitã (atitudini)
ale instituþiilor de învãþãmânt superior faþã de procesul academic.

Autorii au convingerea cã aceastã contribuþie poate fi una deosebit de importantã, creând
premisele pentru o competiþie academicã realã ºi corectã între programele de studii furnizate de
diferite instituþii de învãþãmânt superior, la nivel naþional.
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Anexa 1 – Formularul „Barem de cuantificare a indicatorilor terþiari privind corelaþia
dintre Competenþele profesionale ºi Competenþele transversale, Ariile de conþinut, Disciplinele de
studiu ºi Elementele fundamentale predate“

Universitatea: Facultatea: Nivelul de studii:

Domeniul fundamental Domeniul de licenþã Programul de studii

11  Aceastã coloanã se completeazã de cãtre comisia centralã de experþi ARACIS ºi este unicã pe þarã pentru toate programele de studii
evaluate.

12  Se calculeazã de cãtre experþii ARACIS conform formulei: Puncte obþinute / Punctaj maxim.
13  Se calculeazã de cãtre experþii ARACIS conform formulei: Puncte obþinute / Punctaj maxim.
14  Se calculeazã de cãtre experþii ARACIS conform formulei: Puncte obþinute / Punctaj maxim.
15  Se calculeazã de cãtre experþii ARACIS conform formulei: Puncte obþinute / Punctaj maxim.

I. Competenþe fundamentale ºi inginereºti în domeniu

C1 C1.1 A1 1. Punctaj NS112 =
C1.2 2. maxim:
C1.3 ...
C1.4 A2 1.
C1.5 2.

...
... ...

C2 C2.1 A1 1. Punctaj NS213 =
C2.2 2. maxim:
C2.3 ...
C2.4 A2 1.
C2.5 2.

...
... ...

C3 C3.1 A1 1. Punctaj NS314 =
C3.2 2. maxim:
C3.3 ...
C3.4 A2 1.
C3.5 2.

...
... ...

C4 C4.1 A1 1. Punctaj NS415 =
C4.2 2. maxim:
C4.3 ...
C4.4 A2 1.
C4.5 2.

...
... ...

1. Competenþe
profesionale

2. Competenþe
explicitate prin
descriptori de

nivel

3. Arii de
conþinut

4. Elemente
fundamentale predate

(cuvinte cheie)11

5. Cuantificare

5.1
Puncte

obþinute

5.2
Puncte

obþinute
pe arie

de
conþinut

5.3
Puncte

obþinute
pe

competenþã
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II. Competenþe de specialitate

16  Aceastã coloanã se completeazã de cãtre persoana de contact din partea programului de studiu evaluat.
17  Se evalueazã de cãtre experþii ARACIS.
18  Se evalueazã de cãtre experþii ARACIS.

1. Competenþe
profesionale

2. Competenþe
explicitate prin
descriptori de

nivel

3. Arii de
conþinut

4. Elemente
fundamentale predate

(cuvinte cheie)16

5. Concordanþa dintre denumirea
Competenþei, Ariile de studiu ºi
competenþele specifice conferite
de fiecare disciplinã (nu se oferã
un barem detaliat)

C5 C5.1 A1 Disciplina 1: NS517 =

C5.2 1.

C5.3 2.

C5.4 ...

C5.5 Disciplina 2:

1.

2.

...

A2 Disciplina 1:

1.

2.

...

Disciplina 2:

1.

2.

...

... ...

C6 C6.1 A1 Disciplina 1: NS618 =

C6.2 1.

C6.3 2.

C6.4 ...

C6.5 Disciplina 2:

1.

2.

...

A2 Disciplina 1:

1.

2.

...

Disciplina 2:

1.

2.

...

... ...
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19  Aceastã coloanã se completeazã de cãtre persoana de contact din partea programului de studiu evaluat.
20  Se evalueazã de cãtre experþii ARACIS.
21  Se evalueazã de cãtre experþii ARACIS.
22  Se evalueazã de cãtre experþii ARACIS.

III Competenþe transversale

 1. Competenþe transversale 2. Discipline de studiu19 3. Concordanþa dintre denumirea
Competenþei, Disciplinele de studiu
ºi competenþele specifice conferite de
fiecare disciplinã (nu se oferã un
barem detaliat)

CT1 Disciplina 1: NS720 =

1.

2.

...

Disciplina 2:

1.

2.

...

...

CT2 Disciplina 1: NS821 =

1.

2.

...

Disciplina 2:

1.

2.

...

...

CT3 Disciplina 1: NS922 =

1.

2.

...

Disciplina 2:

1.

2.

...

...
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Anexa 2 – Formular sintetic de evaluare

Universitatea:
Facultatea:
Calificarea:
Nivelul de studii:

Domeniul fundamental:
Domeniul de licenþã:
Programul de studii:

Categoria Sub-categoria Observaþii
Note globale

NG1
NG2
NG3

Note specifice
Competenþe profesionale

NS1
NS2
NS3
NS4
NS5
NS6

Competenþe transversale
NS7
NS8
NS9

MEDIA (Nota Finalã NF)



133

Revista pentru Asigurarea Calitãþii
ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIORVol. 2, Nr. 2, Septembrie 2010

Referinþe bibliografice

Hotãrârea Guvernului nr. 749/24.06.2009.

Ordinul ministrului nr. 4430/ 29.06.2009 privind utilizarea Cadrului Naþional al
Calificãrilor din Învãþãmântul Superior, Monitorul Oficial 545 din 5 august 2009.
Document accesibil în versiune electronicã la: http://www.acpart.ro/index.php?page=ordin-
de-ministru

Standarde specifice de evaluare academicã pentru programele de studiu din domeniul
fundamental. ªtiinþe inginereºti, ARACIS, februarie 2009. Documentul poate fi accesat în
versiune electronicã la: http://www.aracis.ro/uploads/media/
Standarde_specifice_Stiinte_ingineresti_01.pdf

Preda, Marian ºi Andreescu, Liviu, Descrierea indicatorilor terþiari, ARACIS, Bucureºti,
2009. Document accesibil în versiune electronicã la: http://proiecte.aracis.ro/academis/
indicatori-de-referinta/rezultate/

Primary and secondary indicators for quality evaluation, ARACIS, 2009. Document
accesibil în versiune electronicã la: http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/
Publicatii_Aracis/Publicatii_ARACIS/Engleza/2.b._Brosura_act_3_EN.pdf

The State of Quality of Higher Education in Romania. Quality Barometer 2009, ARACIS,
2010. Document accesibil în versiune electronicã la: http://www.aracis.ro/fileadmin/
ARACIS/Comunicate_Media/Engleza_-_Interior.pdf

„Asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior din România în context european.
Dezvoltarea managementului calitãþii academice la nivel de sistem ºi instituþional”
Document accesibil în versiune electronicã la: http://proiecte.aracis.ro/academis


