
RAPORT

Evaluarea externã a calitälii la nivel institulional pentru Universitatea din Oradea se

realizeazá în cadrul amplului proces de evaluare a instituliilor de învä!ämånt superior pe care

ARACIS îl realizeazá periodic.

l. Activitäti preliminare vizitei

Cererea de evaluare externä institulionalä a Universitälii din Oradea a fost înregistratä la

ARACIS în data de 11.04.2018 cu nr. 1994.

Directorul Departamentului de Evaluare Externä a Calitälii ARACIS, conf. univ. dr.

Octavian Mãdälin BUNOIU, s-a întâlnit cu rectorul Universitålii din Oradea în data de

26.04.2018, stabilind împreunã reperele vizitei, calendarul activitälilor aferente evaluärii

institulionale externe çi programele de studii universitare care urmeazä afi evaluate în cadrul

evaluärii institu[ionale (21 programe de studii universitare de licen!ä si un domeniu de studii

universitare de masterat), prin Protocolul încheiat între Universitatea din Oradea çi ARACIS

çi înregistral cu nr. 2421.

Directorul de misiune si secretarul tehnic au fost desemnali în gedinla Consiliului

ARACIS din data de 26.04.2018 în persoana prof. univ. dr. Radu Nicolaie OPREAN de la

Universitatea de Medicinå si Farmacie ,,luliu Hafieganu" din Cluj-Napoca, membru în

Consiliul ARACIS, respectiv Marilena DOBRE, expert în cadrul Serviciului experli gi

inspectori de specialitate - Acreditare giAsigurarea calitälii din cadrulARAC|S.

Raportul de autoevaluare al Universitãlii din Oradea, depus la ARACIS la data de

11.07.2018, are structura cerutà în Ghidul Activitãlilor de Evaluare a Calitã,tii Programelor de

Studii l,Jniversitare çi lnstituliilor de învãlãmânt Superior (partea a lll-a), cu modificärile si

completãrile ulterioare.

În cadrul întâlnirii din data de 19.07.2018, directorul de misiune çi conducerea

Universitàlii din Oradea au càzut de acord asupra perioadei (17 - 19,10.2018) si programului

vizitei de evaluare institulionalä externå.

Componenta echipei de vizità a fost aprobatä de Consiliul ARACIS la data de

30.08.2018. Studenlii evaluatori au fost propuçi de cätre cele douä asociatii studenleçti

partenere, ANOSR gi UNSR, iar ceilalli expe(i evaluatori au fost nominalizati conform

procedurilor ARACIS în vigoare.
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ll. Desfãçurarea vizitei de evaluare

Vizita de evaluare s-a desfågurat conform procedurilor çi metodologiei de evaluare a

ARACIS.

Echipa de evaluatori formatä din 31 persoane çi-a început activitatea în dimineala

zilei de 17.10.2018 la sediul Universitälii din Oradea, când a avut loc întâlnirea cu

conducerea çi alli reprezentanli ai Universitäfii. Ulterior a fost vizitatà baza materialä a

institu!iei evaluate.

Întâlnirile cu studenlii, absolvenlii çi angajatorii absolvenlilor Universitälii din Oradea,

precum çi cu diferite grupuri de cadre didactice si personal administrativ au fost relevante çi

menite sä conducã la completarea unei imagini de ansamblu a Universitàlii.

Vizitele pe programe de studii s-au desfäçurat în zilele 17.10.2018 gi 18.10.2018,

concluziile fiind prezentate într-o gedin!ä comunä în data de 19.1 0.2018.

În condiliile accesului neîngrãdit.la informalii privind toate activitàlile din Universitatea

gazdá, echipa de vizitã a asigurat independenla expertului sträin çi evaluatorilor studenli în

acliunile de evaluare. Astfel, evaluatorul stråin, prof. univ. dr. Péter VÁRNAGY, de la

Universitatea din Pecs, Ungaria, va întocmi un raport separat, în urma celor constatate, în

timp ce cei doi studenti evaluatori Alexandru Marian CHIRU de la Universitatea Politehnica

Timigoara (ANOSR) gi Alexandru ABABEI de la Universitatea ,,Gheorghe Asachi" din lagi

(UNSR) au completat o figã de vizitã pe baza cäreia, în perioada imediat urmätoare, vor

întocmi un raport.

Analiza la nivel institulional a fost realizatã de prof. univ. dr. Alexandru TUGUI, de la

Universitatea ,,Alexandru loan Cuza" din laçi gi de coordonatorul misiunii de evaluare, prof.

univ. dr. ing. Cälin loan ROÇCA, de la Universitatea,,Transilvania" din Bragov.

Întreaga echipå de vizitå çi-a îndeplinit cu congtiincioazitate gi profesionalism

obligafiile care decurg din Metodologia ARACIS.

Trebuie remarcatä organizarea ireprogabilã datoratä secretarului tehnic Marilena

Dobre.

în uftima zi a avul loc Aedinla echipei de vizitä, în care a fost trecutä în revistã o

sintezå a constatärilor. În încheiere a avut loc întâlnirea cu conducerea Universitålii din

Oradea, care a fost informatä cu privire la rnodul de desfäçurare a evaluãrii çi cãreia i-au fost

prezentate unele observatii ce urmeazå a fi mentionate, eventual sub forma unor

recomandäri, în Raportul de Evaluare.

Reprezentant al Gomisiei consultative gi de auditare a ARACIS

Oradea, 19.10.2018

Prof. univ. dr


