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Solulionarea contestaTiei a fost efectuatä în conformitate cu preveder¡le Metodologiei

de evaluare externã, standardelor, standardelor de referinlö çi listei indicotorilor de

performanfä, aprobate prin HG nr. L4L8/20O6, cu modificärile çi completärile ulterioare, gi a

Ghidului octivitãlilor de evaluøre a calitälii programelor de studii universitore çi o institutiilor

de învöçömônt superior, partea a lll-a, cu modificärile 5i completärile ulterioare.

L. Documentele analizate

Documentele care stau la baza Raportului Consiliului ARACIS privind solulionarea

contestaliei depuse de Universitatea ,,Spiru Haret" din Bucuregti au fost discutate gi

aprobate în Sedinta Consiliului din 20 decembrie 20L8.

În conformitate cu procedurile descrise în Ghidul activitölilor de evaluore a calitã¡ii

programelor de studii universitore çi a instituliilor de învöçömônt superior, partea a lll-a, cu

modificärile 5i completärile ulterioare, Consiliul a luat în disculie çi a aprobat Referatul

Comisiei tehnice de solulionore o contestaliei depuse de Universitatea ,,Spiru Haret" din

Bucuregti cu privire la Raportul Consiliulu¡ ARACIS privind evaluarea externä a cal¡tä!¡¡

academice la nivel institulional, în care se prezintä sinteza constatär¡lor formulate în urma

analizei urmätoarelor documente:

- Raportul Consiliului ARACIS privind evaluarea externö a calitäl¡¡ ocademice din

lJniversitatea ,,Spiru Hqret" din Bucure,sti çi toate documentele de referinfõ ataçate

acestui raport;

- Contesta.tiø depusã de lJniversitøteo,,Spiru Horet" din Bucuregti, înregistratä cu nr.

5630 din 11-.10.2018.

Comisia tehnicä de solulionare a contestaliei a fost numitä prin decizia nr. 38 din

29.1!.2OtB çi a fost formatä din: Conf. univ. dr. Octavian Mädälin BUNOIU (Universitatea de

Vest din Timiçoara), Prof. univ. dr. Cezar BÎRZEA ($coala Nalionalä de Studii Politice gi

Administrative din Bucureçti) gi Marilena DOBRE (expert în cadrul Serviciului Experli çi

lnspectori de Specialitate Acreditore çi Asigurdreo Calitö.tii - Studii tJniversitare al ARACIS).

2. Constatäri

a. Consiliul ARACIS a luat act de prezentarea Referatului reolizat de Comisio tehnicö

de solufionare o contestaliei çi a constatat cä toate procedurile de evaluare

stipulate în Metodologio de evaluore externö, stondsrdele, stondardele de

referinlã çi lista indicatorilor de performonlö aprobate prin HG nr. t4t8/2006, cu

modificärile gi completärile ulterioare, çi în Ghidul octivitöfllor de evoluare o

colitölii programelor de studii universitore çi o institutiilor de învã¡ãmânt superior,

partea a lll-a, cu modificärile çi completärile ulterioare, au fost îndeplinite.

b. Comisia tehnicä de solulionare a contestaliei a propus respingerea contestaliei

depuse de Universitatea,,SPlRU HARET' din Bucureçti.
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Având În vedere totalitatea documentelor çi informatiilor avute la dispozilie, Consiliul

ARACIS hotäräçte respingerea contesta!¡ei gi menlinerea calificativului ,,ÎNCREDERE" acordat

Universitä!¡i,,SPIRU HARET" din Bucuregti.

c. Consiliul a aprobat publicarea Roportului Consiliului pe site-ul ARACIS

www.aracts.ro conform Ghidului activitãfilor de evoluare a colitãçii progromelor de studii
universitore çi o instituliilor de învö¡ãmânt superior, partea a lll-a, cu modificärile çi

completärile ulterioare. Roportul Consiliului se publicä împreuná cu Documentele sole de

referinlä, care fac parte integrantä din Raport, respectiv:

- Documentul de referinlã 7 - Referøtul Comisiei tehnice de solulionare a contesta.tiei;

- Documentul de referîn[ã 2 - Contestalia depusö de Universitøtea ,,Spiru Horet" din

BucureSti.

Prin publicarea acestor documente ca parte integrantä a Roportului säu, Consiliul

asigurä transparenta procesului de evaluare gi permite celor interesali sä se familiarizeze cu

procedurile ARACIS de evaluare a cal¡täT¡¡ academice çi cu concluziile evaluatorilor

referitoare la modulîn care este asiguratä calitatea academicä în universitate, färä a se relua

în mod inutil prezentarea detaliatä a elementelor concrete cuprinse în documentele

originale.

Prof. univ. dr. ing. lordan PETRESCU




