
Raport al Comisiei Consultative ARACIS

Yizita de evaluare institulionalä în vederea evaluärii externe a calitaçii educafionale la

Universitatea rrTransilvania" din Braçov t'.
perioada 16-18.05.2018 3c/J

1. Activitãfile preliminare vizitei t/ OS
1.1. Cererea de evaluare institufionalä externä a Universitatea ,,TRANSILVANIA" din Braçov a
fost depusä prin adresa nr. U 16 I 17356121.12.2017 çi înregistratáIa ARACIS cu ff. 5652 din
data2t.12.2017.

1.2 Directorul Departamentului de Evaluare Externá a Calitá1ii, domnul conf. univ. dr.
Mádálin Bunoiu a invitat la sediul ARACIS reprezentanlii Universitätii ,,Transilvania" din
Braçov (denumita in continuare UTBv) în data de 18.01.2018, când au fost stabilite obiectivele
vizitei de evaluare externá periodicä, cu precizarea a 19 programe de studii universitare de
licen!ä pentru evaluat (Protocol încheiat între Universitatea ,,Transilvania" din Braçov çi
ARACIS cu ff. de înregistrare 195118.01.2018).

1.3 Directorul de misiune, dl. prof.univ.dr. Iordan PETRESCU (Universitatea Tehnicá de
Constructii din Bucureçti) çi Secretarul tehnic, dl. Vlad Nicolae POPESCU de la ARACIS, au
fost desemnali în çedinfa Consiliului ARACIS în data de 25.01.2018 la propunerea
Departamentului de Asigurarea Calitálii al ARACIS.

1.4 La propunerea Departamentului de Asigurare a Calitälii al ARACIS, Consiliul ARACIS a

aprobat componenla echipei de vizitá în çedinla BEX din data de 26.04.2018, având coordonator
al echipei de experli evaluatori pe dl. prof.univ.dr. Rázvan Liviu NISTOR de la Universitatea
Babeç-Bolyai din Cluj-Napoca.

1.5. Raportul de autoevaluare institulionalá a fost depus la ARACIS în data de 30.03.2018 cu
nr. de înregistrare I78I.

Raportul are structura cerutã în "Ghidul activitäfilor de evaluare a calitä1ii programelor de studii
universitare çi a institufiilor de învá!ámânt superior."

Anexele aferente cerute în fiça vizitei de evaluare, semnate de conducerea Universitá1ii, respectiv
conducerea facultä1ilor (plan de învá!ámânt, studenli, spalii de învá!ámânt, stat de funclii), se

gásesc în varianta electronicá pe site-ul UTBv.

1.6. Directorul de misiune, dl. prof.univ.dr. Iordan PETRESCU çi Secretarul tehnic dl. Vlad
Nicolae POPESCU s-au întâlnit cu Rectorul prof.univ.dr. Ioan Vasile ABRUDAN în data de
05.04.2018, la sediul ARACIS, prilej cu caîe a fost definitivat programul vizitei de evaluare
(vezi document înregistraf IaARACIS cu nr. 1960105.04.2018).

1.7. Perioada vizitei a fost stabilitá pentru intervalul 16-18.05.2018.

2. Desfãçurarea vizitei la Universitatea,,Transilvania" din Braçov

2.l.Echipa de vizitá formatä din29 de membrii çi-a început activitatea în dimineatazilei de 16

mai 2018 la sediul UTBv.



2.2.Remarc faptul cavizita de evaluare s-a desñçurat întocmai, conform programului convenit
de cätre coordonatorul echipei de experli evaluatori si secretarul tehnic al misiunii, împreuná cu
reprezentanlii instituliei evaluate.

2.3. Evaluarea la nivel institulional a fost realizafa de prof.univ.dr. Räzvan Liviu NISTOR
coordonatorul echipei de experli evaluatori si prof.univ.dr. Doinila CIOCÎRLAN de la
Universitatea ,,Româno-Americanä" Bucureçti, expert evaluator al Comisiei institulionale a
ARACIS, fisele vizitei fiind întocmite in conformitate cu cerintele ARACIS.

2.4. intãlnirile cu studenlii, absolvenlii, angajatorii, cadrele didactice, precum si cu diferite
grupuri aparlinând personalului administrativ au fost relevante çi menite sä conducá la
completarea unei imagini de ansamblu a UTBv. Meritul pentru reuçita acestor întâlniri aparfine
atât întregii echipe, cât çi condiçiilor asigurate în universitate.

2.5. Yizitele pe programe de studii s-au desftçurat in zilele de 16 si 17 mai, concluziile fiind
trase în data de 18 mai 2018.

2.6. in condiçiile accesului neîngrãdit la informalii privind toate activitáfile din universitatea
gazdá,, echipa devizitá.a asigurat independenfa în acfiunile de evaluare ale expertului sträin çi ale
evaluatorilor studenfi. Astfel, evaluatorul stráin, prof.univ.dr. Socha MIECZYSLAW de la
Universitatea din Varçovia, Polonia, a întocmit un raport separat, iar studenlii evaluatori Miruna
CÄn-lÃ - Universitatea Tehnicä ,,Gheorghe Asachi" Iaçi (LINSR) çi Sorin FURDUI
Universitatea din Oradea (ANOSR) au întocmit separat un alt raport comun, pe care în urma
definitivárii îl vor depune la ARACIS.

a.
In acelaçi timp, expertul stráin çi evaluatorii studen{i au participat la toate activitäfile comune ale
echipei (echipelor) de vizita, care pot fi sintetizate în tabelul caretrrrreazá.

2.7. Toate activitä1ile coordonate cu competenla çi profesionalism de domnii Iordan
PETRE,SCU (director de misiune) çi Räzvan Liviu NISTOR (coordonatorul echipei de experli
evaluatori), s-au desfãçurat strict în termeni legali çi potrivit procedurilor prevázute în GHIDUL
ACTIVITATILOR DE EVALUARE A CALITATII PROGRAMELOR DE STUDII
I-TNIVERSTTARE $r A TNSTTTUTTTLOR ?r NVÀ1ÃVÂNT SUPERTOR, PARTEA A rrr-A,
EVALUAREA EXTE,RNÄ A CALITATII ACADEMICE DIN INSTITUTIILE DE

Nr.
Crt

Denumirea activitãtii Ziua çi intervalul orar de desfasurare

1 $edinfa tehnicä a echipei de vizitá

16 mai 2018

9:30-10:00
2, Intâlnirea preliminará la Rectoratul

Universitälii în vederea prezentárä
scopului, obiectivelor çi a programului
detaliat al vizitei de evaluare

10:00-11:00

J Yizitarea bazei materiale didactice si
de cercetare

11:00-13:00

4 Intâlnirea cu studentii 16:00-17:00
5 Intâlnirea cu absolventii 17:00-18:00
6. Intâlnirea cu angaiatorii 18:00-19:00
7 Ïntâlnirea echipei de evaluare cu

cadrele didactice
I7 mai2018 12:00- 13:00

8 Intâlnirea în
evaluatori
Universitá1ii
Braçov

plen a echipei de

cu reprezentanlii

,,Transilvania" din
18 mai 20i8 12:00-12:30



I

îNvalauÂNr supERroR ACREDITATE (EVALUAREA sxrpRNa
rNSTrruTroNnr.Ä;.

Apreciez, de asemenea, disponibilitatea instituçiei gazdá, Universitatea ,,Transilvania" din
Braçov, referitoare la informafiile cerute de experfii evaluatori.

2.8. Trebuie remarcatá" organizarea minufioasä datoratä secretarului tehnic al echipei de experli
domnul Vlad Nicolae Popescu.

2.9. Coordonatorul echipei de experfi evaluatori çi expertul Comisiei institu{ionale au întocmit
proiectul raportului de evaluare institufionalä la nivelul întregii institufii, urmând ca acesta sä fie
definitivatä împreuná cu directorul de misiune çi depus la ARACIS.

De asemenea, experlii evaluatori pe cele 19 programe de studii ,,Automåticä çi informaticä
aplicatl', ,,Inginerie electricä çi calculatoare (în limba englezá)", ,,Másurätori terestre çi
cadastru", ,,Ingineria prelucrärii lemnului", ,,Instalatii pentru constructii", ,,Informaticä - ID",
,,Informaticá" aplicatá", ,,Informaticá aplicatá (în limba germanä)", ,,Administrarea afacerilor (în
limba englezâ)",,,Economia comerfului, turismului çi serviciilor", ,,Pedagogia înväfämântului
primar çi preçcolar", ,,Kinetoterapie çi motricitate specialä", ,,Mediciná", ,,Limba çi literatura
romaná - O limbá çi literaturá moderná (englezá, francezá) - ID", ,,Limbi moderne aplicate
(germanä - englezá)", ,,Studii americane (în limba englezá)", ,,Drept", ,,Asisten!ä socialä",

,,Comunicare çi relatii publice" çi-au îndeplinit cu conçtiinciozifate obligaliile care decurg din
Metodologie çi din Ghidul mai sus menfionate.

2.10. În ultima zi, I8 mai 2018, a avut loc çedinfa echipei de vizifá, în care a fost trecutä în
revistä o sintezá a constatärilor, precum çi unele concluzii din proiectul de raport. În încheiere a

avut loc întâlnirea întregii echipe de experfi evaluatori cu conducerea Universitäçii

,,Transilvania" din Braçov, care a fost informatä asupra modului de desfãçurare al evaluárii çi
cãreia i-au fost prezentate unele observafii care urmeazá a fi mentionate inclusiv sub forma unor
recomandári, în Raportul de evaluare.

Braçov 18.05.2018
Prof.univ.dr. $tefan SZAMOSKOZ
Reprezentantul ARACIS


