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AGENTTA nouÂnÃ DE AsrcuRAnr n cnlrrÃTlr în ÎruvÃ¡ÃuÂnrul suPERroR
Membrä în Asocialia Europeanä pentru Asigurarea Calitälii în Învä!ämântul Superior - ENQA

Înscrisä în Registrul European pentru Asigurarea Calitätii în Învã!ämântul Superior - EQAR

REFERAT

asupra contestatiei nr. 281 LO.LQ.ÀOW

formulatä de cätre Universitatea,,Spiru Haret"'flin"Bu rest¡,,

giînregistratä la ARACIS cu nr. 563O|LL.LO.2OL8,

privind acordarea calificativului ÎruCRf Oeng

în urma evaluärii externe a calitätii academice la nivel institulional

Comisia de solulionare a contestaliei, numitä prin decizia nr. 38 / 29.1'1.2Ot8 a ARACIS,

alcätuitä din:

- Conf. univ. dr. Octavian Mädälin BUNOIU - reprezentant al Biroului Executiv al Consiliului

ARACIS,

- Prof. univ. dr. Cezar BîRZEA - reprezentant al Comisiei Consultative,

- Marilena DOBRE - reprezentant al Serviciului Experli çi lnspectori de Specialitate

Acreditare çi Asigurarea Calitälii - Studii Universitare,

s-a întrunit la sediul ARACIS în data de L9.12.2O18 çi a studiat urmätoarele documente ce i-au fost

puse la dispozilie:

1". Raportul de autoevaluare întocmit de cätre Universitatea ,,Spiru Haret" din Bucuregti,

2. Raportul Consiliului ARACIS privind evaluarea externä a calitätii academice din institutia

de înväträmânt superior acreditatã Universitatea ,,Spiru Haret" din Bucureçti, împreunä cu

documentele sale de referinlä,

3. Contestalia depusä de Universitatea,,Spiru Haret" din Bucureçti.

Pe baza acestor documente, Comisia tehnicä de solulionare a contestal¡e¡ formuleazä

urmätoarea:
PROPUNERE

solicitând Consiliului ARACIS sã dispunä:

MOTIVE

fondul cauzei opreciem contestolio co fiind neîntemeiotõ, considerent pentru care

propunem Consiliului ARACIS respingerea acesteia.

În suslinerea punctului nostru de vedere, pe fondul cauzei, înlelegem sã invocäm prevederile

punctului 8.4.2. ,,Contestofii privind colificativul/ovizul ocordat în urmo evoluörii institulionole

externe", alin.2, din Proceduro operolionolö a ARACIS privitoare la solulionareo contestaliilor depuse

de institufiite de învölömônt superior, conform cärora ,,elementele care pot fi contestote sunt: vîciÍ

de procedurã (modut în care s-o desföçurot procesul de evoluare) çi nerespectored normelor de

eticä", fapt comunicat gi instituliei prin adresa de informare a decizieiConsiliuluiARAC|S cu privire la

procesul de evaluare externä, transmisä universitäfii, conform procedurii, în termen de cel mult trei

zile de la data decizieiConsiliuluiARACIS.
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Din întreg probatoriul administrat în cauzä, nu rezultä, în opinia noasträ, cä au existat vicii de

procedurä sau cä au fost încälcate normele de eticã în timpul vizitei de evaluare institulionalä

externä a Universitälii ,,Spiru Haret" din Bucureçti.

Mai mult, din conlinutul contestaliei poate fi preluat punctul de vedere ol Universitätii ..Spiru

Haret" din Btnurcsti, acela prin care reprezentanfii aceste¡a admit faptul cä ,,evoluoreo institufionalö

s-a desfö¡urot cu respectdreq normelor de eticö profesionalö çi Íãrã a fí viciøtã procedura", fiind
opreciate ,,în mod deosebit deschiderea, obiectivitateo, echidistanla $i profesionalismul" echipei de

experli evoluatori.

În plus, solicitärile adresate de instituliile de învä!ämânt superior Agenfiei Române de

Asigurare a Calitäfii în Învä!ämântul Superior vizeazä evaluarea externä a calitälii academice, nu

acordarea unui anumit calificativ. în cazul în care institulia dorea în mod explicit schimbarea

calificativului îNCREDERE acordat de ARACIS la precedenta evaluare externã {2OL4l, avea

posibilitatea ca dupä un an de la finalizarea evaluärii sä depunä la ARACIS ,,un rdport în core sö

dovedeoscö îndeplinirea cerinlelor prevözute în plonul de mösuri pentru ca octivitatea sã poatä

atinge nivelul stondardelor educalionøle în vigoarel, acliune pe care Universitatea ,,Spiru Haret" din

Bucureçti nu a întreprins-o. În aceste condifii, cererea universitälii îmbracã forma unei noi cereri de

evaluare externã a calitäfii la nivel institulional (solicitare depusä cu un an înaintea expirärii

termenului legal de cinci ani), gi nu de schimbare a calificativului.

Acordarea calificativului este rezultatul aprecierii comisiei de evaluare privind asigurarea

calitälii academice gi nu poate constitui obiectul unui viciu de procedurä, acest lucru fiind foarte clar

specificat çi în Ghidut octivitöfilor de evaluore a colitölii progromelor de studii universitore çi a

instituliilor de învölömânt superior PARTEA o ltl-a. Evoluareo externå a colitöfii ocademice din

institufiite de învãlämônt superior ocreditote (evoluarea externö institufionolö): ,,Colificotivele çi

ovizele propuse ou corocterul unor ovize emise de o ogençie speciolizotö în osigurarea calitölii în

învöyömôntul superior çi nu pot fi corectote decât de agenlia respect¡vä squ eventuol de o altö

ogenfie cu oceeagi competen!ö çi stotut, pe bazo aceloroçi documente çi proceduri core ou stqt lo

boza colificotivului sou ovizului acordot inifiol.'2

Contestalia Universitälii ,,Spiru Haret" vizeazä exclusiv calificativul acordat, nu modul de

desfäçurare a procesului de evaluare externã.

Astfel, având în vedere considerentele de mai sus, pe fond, dpreciem contestotiq co fiind

neîntemeidtã. considerent pentru care propunem Consiliului ARACIS respÍnøerea acesteia.

Comisia tehnicä de solutionarea a contestat¡e¡

Conf. un¡v. dr. Octavian Mädälin BUNOIU - preSedinte

Prof. un¡v. dr. Cezar BiRZEA - membru

Marilena DOBRE - membru
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