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Cãtre

înaintám aláturat CONTESTATIA formulatá de Universitatea Spiru Haret ðin

Bucureçti cu privire la calificativul acordat în urma vizitei de evaluare institutionalä externä.

Cu deosebit respect,

Rectoro

Conf, univ. dr. Aur elian A.
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Câtre,
Agenlia Românä de Asigurare a calitálii în Învä!ämântul superior

Domnului Preçedinte,

Prof. univ. dr. Iordan Petrescu

Conducerea Unversitã ä Spíru Haret din Bucureçti a luat act de conlinutul Raportului

elaborat de Agenfia Românä de Asigurare a Calitälii în Învä{ámântul Superior, postat pe

site-ul instituliei La data de 28.09.2018, privind evaluarea externá a calitäIii academice la

Universitatea Spíru Haret din Bucureçti.

FaJá de propunerea directorutui de misiune çi a Departamentului de evaluare a calitáträ,

avizatáde Consiliul ARACIS în çedinfa din data de 30.0S.2018, Universitatea Spíru Haret

din Bucureçti înlelege sá formulezeprezeÑa

CONTESTATIE

cu privire la calificativut ÎnCnnDERE acordat, care se întemeiazä pe urmätoarele

considerente

1. Universitatea Spíru Haret a solicitat evaluarea externä a cafita1ii pentru

schimbarea calificativului ÎNCnEOERE qi oblinerea calificativului GRAD DE

înCnnOERE RIDICAT, cu un an înaintea termenului legat de evaluare periodicä.

Din cuprinsul Raportului de autoevaluare rezvltä cá Universitatea Spíru Haret

îndeplineçte cerinlele legale pentru oblinerea calificativului solicitat.

În acest sens, echipa de experfi evaluatori a întocmit Fiça vizitei la nivel institufional

çi Fiçele devizitá ale programelor de studii evaluate, care se coteleazâ cu Raportul de

autoevaluare.

2. Din analiza Fiçelor vizitei întocmite de experlii evaluatori desemna{i pentru cele

çapte programe de s,tudii universitare de licen!ä çi a Fiçei vizitei la nivel institufional,

rczultâ cä sunt îndeplinite cerinlele legale obligatorii, sens în care a fost acordat

calificativut ÎNCftIDERE, cel mai înalt calificativ care se acordä unui program de

studii de licen!á.
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De asemenea, aça cum rezultá din Raportul Departamentului de evaluare a

catitãlii (pag. 3), ,,din Fiça vízitei la nivel ínstitulional Si din FiSele de vizitã ale

programelor de studíí evaluate la vizitã, coroborate cu rapoartele síntetice aferente

întocmite de experlíi evaluatori a rezultat, în unanímitate, cã sunt îndeplinite cerinlele
obligatorií mínime precum çi standardele çi indicatoríi de performanlã, atât la valorile
minime, cât çi înþarte mare mãsurã, la nivel Ref,l/Ref,2, dupã caz."

Acest lucru demonstreazá cá solicitarea Unversitäfi Spíru Haret din Bucureçti de

schimbare a calificativului ÎXCREOERE çi oblinerea calificativului GRAD DE
ÎNCREOERE RIDICAT este justificatá, conlinutul Raportului de autoevaluare fîind
confirmat prin documentele întocmite lavizita ARACIS.

3. Recomandärile formulate de experfii ARACIS cu ocazia vizitei de evaluare

înstitu{ionalä sunt apte sä conducä la perfeclionarea activitäfilor academice în cadrul

Universitä!ä Spìru Haret, ca de altfel çi la celelalte institulii de înväfämânt superior din
România care au obtinut calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.

4. Din examinarea Fiçei vizitei rezultá cä Universitatea Spiru Haret îndeplineçte

standardele çi indicatorii de performan{ä, dupä cum urmeazá:

- standarde çi indicatori de performan!ä la nivel minim - 100% (37 din37);
- standarde çi indicatori de performan!ä la nivel Ref.l - 97% (33 din 34);

- standarde çi indicatori de performan!ä la nivel Ref.2 - 33% (10 din 30);

- standarde çi indicatori de performan!ä la nivel Ref.3 - l0% (1 din l0).
Luând în considerare gradul de îndeplinire a standardelor çi indicatorilor de

performan!ä, Universitatea Spiru Haret din Bucureçti îndeplineçte cerinfele necesare

obfinerii calificativului GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.

5. Din concluzäle Raportului Departamentului de evaluare a calitátä reztiltá cá NU
EXIShí cerinle normative obligatoríi neîndepliníte, NU EXfSTÅ stundarde çi
indicatorí de perþrmanlã generali çi specificí neîndeplinili sau parliøl îndeplînili (pag.

55), ceea ce demonstrazá, cä Universitatea Spíru Haret a pus un accent deosebit pe

creçterea performanlelor privind calitatea în învä!ämântul superior çi arealizat progrese

remarcabile fa!á de evaluarea anterioarä, când a primit calificativut ÎNCREDERE
creând condilii pentru asigurarea viitoare a calitâ\ä çi perfeclionarea continuá a acesteia.

6. Din Raportul evaluatorului extern sträin, membru în Comisia de experfi

evaluatori , rezultá câ Universitatea Spiru Haret dín BucureSti s-a demoltat foarte bine în

ultimíí cinci aní, prezíntã sisteme de gurvernanlã internõ puternice, bazate pe prioritãlí
strategice çi pe managementul profesionist al resurselor uman4 a sprijinit calitatea în
educalie çí çi-a extins actívítatea de cercetare.

În,acest context, evaluatorul a propus acreditarea externä a Universltã$ä Spíru Haret
cu calificativul cel mai înalt posibil.

Evaluatorul stráin, cu o vastá experien!ä academicä, fost rector al mai multor institu{ii
de învä!ärnânt superior din sträinätate, a alut posibilitatea, cu ocaziavizitei de evaluare,
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sá compare Universitatea Spiru Haret din Bucureçti cu alte entitäÍi academice

internafionale çi sä concluzioneze cá se impune, cu necesitate, acordarca calificativului
GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.

7. Deçi evaluarea institulionalá s-a desfãçurat cu respectarea normelor de eticä

profesionalä çi fãrä a flr viciatá procedura, aÇa cum am precizat çi în räspunsul la

Scrisoarea de informare, apreciind obiectivitatea experfilor evaluatorio consemnatä în

concluziile din Fiça vizitei, totuçi, propunerea înaintatâ Departamentului de evaluare a

calitâ!ä çi, implicit, Consiliului ARACIS, este subiectivã çi nu fine seama de

progresele înregistrate de Universitatea Spiru Haret în ultima perioadã de timp çi de

procedurile din Ghid - Partea a III-a - Evaluarea externã a calitä{ii academice din

institu{iile de învá!ämânt superior acreditate
De fapt, în capitolul III.4 - Raportul de evaluore ínstítulíonølã externã øl Agenliei,

la pct.I0 - Conlinutul Si structura Raportuluí de evaluare instítulionalã externã al
Agenliei din Ghid - Partea a III-a - Evaluarea externä a calitäfii academice din
institufiite de învä!ãmânt superior acreditate, se precizeazá câ: ,,Stabilirea gradului

de credíbilitate este, în esenlã, o apreciere cu un anumít nível de relativitarc. În turmeni

generali, atunci când echípa de evaluare aprecíazã, pe baza documentelor de evidenlã

ale institu!íei Si a constatãrilor din tímpul vizítei, cã institulía asigurã corespunzãtor

condiíliile de calitate Si standardele çi, în acest temei, creeazã condí¡ii çí pentru

asigurarea viitoare a calitã¡íí, se acordã calíficativul GRAD DE ÎNCREDERE
RIDICAT.''

În acest context, consideräm cä Universitatea Spíru Haret se încadreazá, ftrâ putin!á

detâgadá, în prevederile textului normativ invocat.

Tot în documentul menlionat se precizeazá: ,,Calificat¡vul ÎlVcnnDnnn se acordð

dacã se constatã cã sunt îndeplinite cerinlele normatíve obligatorii referitoare la
calitatea personalului didactíc Sí cele referítoare la baza materíalã, inclusiv pentru

programele de studíí evaluate, standardele din domeníile de calítate A - Capacitatea

ínstítulionalã, B - Eficacitatea educalionalã, criteríul 84 - Activitatea financiarã a
organízaliei Si C - Managementul calitã¡ií, însã lø un numãr límitut de stondurde de

calitute, indícøtoríi de performon!ã nu sunt reolÍzøli lø nìvelul minim.
Ori, în situafia Universitálä Spiru Haret, standardele çi indicatorii de performan!ä

sunt realizali în proporlie de 100% la nivel minim, 97Yola nivel Ref.l, 33yo,la nivel

Ref.2 çi 10% la nivel Ref.3.

Ca atare, consideräm cä nu s-a respectat procedura prevázutä de Ghid - Parteø a III-
o - Evaluureø exlernã a calitã!ìí øcødemice din ínstitulüle de^ învãlãmânt superìor

øcredítate, în momentul în care s-a propus calificativul INCREDERE pentru

Universitatea Spiru Haret din Bucureçti, deoarece conform acestui document,

calificativul propus trebuia sá fie GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.

8. Universitatea Spiru Haret din Bucureçti a solicitat frecvent expertiza unor

evaluatori externi independenfi în cadrul procedurilor interne de evaluare

institulionalä.
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Astfel, anual, se desñçoarä audituri de supraveghere ale sistemului de management al

calitälii de cätre evaluatori externi independenli, în baza cárora se certificá îndeplinirea

standardelor de calitate pentru domeniile de activitate învãlãmânt superior de licen¡ã Sí

moster, cercetare çtiinlíficã, managementul calitã¡íí, þrmarea çi dezvoltarea

profesíonalã a odut¡ilor, managementul çi auditul proiectelor (SR EN ISO 9001:2008).

De asemenea, pentru realizarca unui control obiectiv çi de calitate, precum çi pentru

certificarea corectitudinii çi legafitatrii operaliunilor financiare efectuate, Universitatea

Spiru Haret din Bucureçti utilizeazä serviciile unor experfi-auditori independenli extemi

care urmäresc respectareastrictä a standardelor interne çi internalionale în materie.

9. Universitatea Spiru Haret din Bucureçti a fäcut obiectul unei evaluári

institulionale din partea Asocialiei Universitälilor Europene (EUA), care furnizeazâ

servicii de evaluare pentru a sprijini instituliile de învä!ämânt superior cu privire la
procesul de dezvoltare continvá, amanagementului strategic çi a culturii calitáJii interne.

Experfii independenli din stráinátate care au ñcut parte din echipa de evaluatori au

constatat câ Universitatea Spiru Haret îndeplineçte standardele çi indicatorii de

performan!ä, iar recomandárile formulate au condus la consolidarea valorilor

fundamentale universitare, respectiv, autonomia çi competenla administrativä prin

îmbunätálirea capacitálilor de asigurare a calitä1ii çi a managementului academic.

10. Universitatea Spíru Haret din Bucureçti a ñcut obiectul evaluärii din partea unor

experfi independenli din stráinätate pentru evaluarea resurselor umane implicate în

activitälile academice, în urma cäreia i s-a acordat logo-ul Excelenfa resurselor umane

în cerectare de cátre Comisia Europeanä (DG Reasearch & Innovation).

Aceste evaluäri se organiz eazá periodic pentru menlinerea certificärii.

Concluzionând, vá rugäm sä aveli amabilitatea de a reanaliza propunerea privind
acordarea calificativului pentru Universitatea Spiru Haret din Bucureçti în urma

vizitei de evaluare institu{ionalá externä.

Convingerea întregii comunitä1ii academice a Universitälii Spíru Haret din Bucureçti

este cä, având în vedere progresele înregistrate fa!ä de ultima evaluare institulionalä,

calificativul care se impune a flr acordat este GRAD DE ÎNCnnnERE RIDICAT.
Vä asiguräm, Domnule Preçedinte, atàt pe dumneavoasträo cât çi întregul colectiv

ARACIS, de întreaga noastrá consideratie.

Cu deosebit respect,

Rector,
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