
 

Raport al Comisiei Consultative ARACIS 
 

Vizita de evaluare instituțională în vederea evaluării externe a calității educaționale la  

Universitatea de Medicină si Farmacie  

„Grigore T. Popa” din Iaşi 

data 31.10.2018 - 02.11.2018 
 

1. Activitățile preliminare vizitei 

 

1.1.  Cererea de evaluare instituțională externă a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore 

T. Popa” din Iaşi a fost depusă în data de 28.03.2018 prin adresa nr. 6492 și înregistrată la 

ARACIS cu nr 1943/04.04.2018. 

 

1.2.  Directorul Departamentului de Evaluare Externă a Calității a invitat la sediul ARACIS 

reprezentanţii Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi (denumită în 

continuare UMF Iaşi) în data de 12.04.2018, când au fost stabilite obiectivele vizitei de evaluare 

externă periodică, cu precizarea a 3 programe de studii universitare de licenţă pentru evaluat 

(Protocol încheiat între USAMV Iaşi și ARACIS cu nr. de înregistrare 2017/12.04.2018). De 

asemenea, a fost stabilită și perioada vizitei pentru intervalul 30.10.2018 - 02.11.2018. 

Directorul de misiune, dl. Prof. univ. dr. Ioan Lascăr (Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti) și Secretarul științific, Dna. Cristina Busuioc de la 

ARACIS, au fost desemnați în ședința Consiliului ARACIS în data de 26.04.2018 la propunerea 

Departamentului de Evaluare Externă a Calității al ARACIS. 

 

1.3.  La propunerea Departamentului de Evaluare Externă a Calității al ARACIS, Consiliul 

ARACIS a aprobat componența echipei de vizită în ședința din data de 27.09.2018, având 

coordonator al echipei de experți evaluatori pe dl. Prof. univ. dr. Dumitru Miron de la Academia 

de Studii Economice din Bucureşti. 

 

1.4.  Raportul de autoevaluare instituțională a fost depus la ARACIS în data de 09.07.2018 cu nr. 

de înregistrare 4040. 

Raportul are structura cerută în „Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de 

studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior”. 

Anexele aferente cerute în fișa vizitei de evaluare, semnate de conducerea Universitatii, 

respectiv conducerea facultăților (plan de învățământ, studenți, spații de învățământ, stat de 

funcții), se găsesc în varianta electronică pe site-ul Universităţii. 

 

1.5.  Directorul de misiune, dl. Prof. univ. dr. Ioan Lascăr, a întâlnit Rectorul UMF Iaşi, Prof. 

univ. dr. Viorel Scripcariu, în data de 26.07.2018, la sediul ARACIS, prilej cu care a fost 

definitivat programul vizitei de evaluare (vezi document înregistrat la ARACIS cu nr. 

4476/26.07.2018). 

 

2. Desfășurarea vizitei la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi 

 

Vizita de evaluare instituționala a Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” 

din Iaşi s-a desfășurat în perioada 30.10.2018 - 02.11.2018, conform Programului aprobat de 

directorul de misiune Prof. univ. dr. Ioan Lascăr şi de Rectorul UMF Iași, Prof. univ. dr. Viorel 

Scripcariu. 

Au fost îndeplinite toate obiectivele vizitei, cu participarea Echipei ARACIS, fiecare 

membru din echipă implicându-se în funcţie de responsabilitățile stabilite. Apreciem că 

activitățile desfășurate de membrii Echipei ARACIS au respectat prevederile din „Ghidul 



activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare si a instituțiilor de 

învățământ superior”, Partea a III-a - „Evaluarea externa a calității academice din instituțiile de 

învățământ superior acreditate (evaluarea externă instituțională)”; de asemenea, s-au respectat 

prevederile din „Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință şi lista 

indicatorilor de performanță a ARACIS”. 

 

 

 

Iaşi, 02.11.2018 

 

 

 

Prof. univ. dr. Viorel LEFTER 

Reprezentantul Comisiei Consultative și de Auditare - ARACIS 


