
Raport al Comisiei Consultative ARACIS 

 

Vizita de evaluare instituţională în vederea evaluării externe a calităţii educaţionale la  

Universitatea „George Bacovia“ din Bacău 

din perioada 05-07.12.2018 

 

1. Activităţi preliminare  

1.1. Evaluarea externă a calităţii la nivel instituţional pentru Universitatea „George Bacovia“ 

din Bacău  se realizează în cadrul amplului proces de evaluare a institutiilor de invatamant 

superior pe care ARACIS il realizeaza periodic. Mentionam ca prezenta evaluare a fost 

realizata la solicitarea Universității „George Bacovia“ din Bacău, la doi ani dupa ultima 

evaluare a acesteia de către ARACIS  (2016). Procesul de evaluare se desfăşoară conform 

metodologiilor şi procedurilor ARACIS aflate în vigoare la acest moment, iar rezultatele 

obţinute, alături de cele de la celelalte instituţii de învăţământ superior ce au fost sau vor fi, 

de asemenea, evaluate, vor constitui elementul principal în obtinerea unei imagini cat mai 

exacte a invatamantului superior romanesc.In cadrul acestui proces, se vor urmari : 

- Evaluarea stării calităţii sistemului naţional de învăţământ superior în vederea 

fundamentării pe baze empirice valide a propunerilor de ajustare a politicilor şi 

metodologiilor de evaluare şi asigurare a calităţii. 

- Dezvoltarea continuă a unei baze relevante de indicatori relevanţi de măsurare a 

calităţii învăţământului superior, diferenţiaţi pe tipuri de universităţi, dar și pe domenii 

de programe de studii, în vederea diversificării instituţionale a învăţământului 

superior.   

1.2. Cererea de evaluare institutionala a fost depusa la ARACIS la 24.05.2018 (nr 

3122/24.05.2018).  

Directorul departamentului de evaluare externă a calității s-a întâlnit cu Rectorul 

Universității „George Bacovia“ din Bacău în data de 21.06.2018 când a fost stabilit calendarul 

vizitei de evaluare externă conform Protocolului încheiat între Universitatea „George 

Bacovia“ din Bacău  şi ARACIS cu nr. de înregistrare 3737 / 21.06.2018 

Directorul de misiune şi Secretarul ştiinţific au fost desemnaţi în Şedinţa Consiliului 

ARACIS în data de 28.06.2018 la propunerea Departamentului de Asigurarea Calităţii al 

ARACIS. Director de misiune a fost desemnată prof dr ing Simona Lache de la Universitatea 

„Transilvania“ din Brașov iar ca secretar tehnic de la ARACIS, a fost desemnata doamna 

Carmen Mirian. 

Directorul de misiune s-a întâlnit cu Rectorul Universității „George Bacovia“ din Bacău  în 

data de 11.10.2018 când au fost stabilite: 



- perioada vizitei de evaluare: 05-07.12.2018  

- condițiile de lucru pentru echipa instituțională; 

- condițiile de lucru pentru echipele de program; 

- programul vizitei de evaluare. 

Toate aceste aspecte au fost consemnate în procesul verbal încheiat între universitate și 

directorul misiunii, proces verbal înregistrat cu nr. 5632 din data de 11.10.2018. 

 

1.3. La propunerea Departamentului de Asigurare a Calităţii al ARACIS, Biroul Executiv 

al ARACIS  a aprobat componenţa echipei de vizită, având coordonator al echipei de experţi 

evaluatori pe dl. Prof.univ.dr.ing. Răzvan Nistor de la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-

Napoca. Experţii evaluatori studenţi au fost propuşi de către cele două asociaţii studenţeşti 

partenere, ANOSR şi UNSR, expertul străin a fost selectat de Biroul Executiv al ARACIS  iar 

ceilalţi experţi au fost nominalizaţi conform procedurilor ARACIS în vigoare. Comisia de 

vizită, în ansamblul ei, a fost validată în ședința Consiliului ARACIS din data de 31.10.2018 

1.4. Universitatea a depus rapoartele de autoevaluare (un raport de autoevaluare la nivel 

instituţional în limba română şi o traducere a acestuia în limba engleză, un raport de 

autoevaluare elaborat de studenţii universităţii şi 2 rapoarte de evaluare aferente 

programelor selectate prin protocolul semnat) la data de 04.10.2018. 

1.5. Analiza efectuată asupra formei şi conţinutului rapoartelor de autoevaluare, au 

demonstrat că acestea sunt conforme metodologiilor ARACIS privind asigurarea calităţii şi 

desfăşurarea proceselor de evaluare externă. Informaţiile oferite sunt complexe, complete si 

uşor accesibile. 

 

 

2. Desfăşurarea vizitei  
2.1. Echipa de evaluatori formată din 10  persoane şi-a început activitatea în ziua de 

05.12.2018 la sediul Universității „George Bacovia“ din Bacău. 

2.2.  Remarc faptul că vizita de evaluare s-a desfăşurat întocmai, conform procedurilor si 

metodologiei de evaluare a ARACIS. 

2.3. Evaluarea la nivel instituţional a fost realizată de prof.univ.dr. Rasvan Liviu Nistor  de la 

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, coordonatorul echipei de experţi evaluatori și 

prof.univ.dr.  Marius Gabriel Petrescu de la  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, expert 

evaluator al Comisiei Instituţionale ARACIS, care au întocmit fişele vizitei în conformitate cu 

cerinţele ARACIS. 

2.4. Întâlnirile cu studenţii, absolvenţii, şi angajatorii absolvenților Universității „George 

Bacovia“ din Bacău precum şi cu diferite grupuri aparţinând personalului administrativ au fost 

relevante şi menite să conducă la completarea unei imagini de ansamblu a Universității. 



Meritul pentru reuşita acestor întâlniri aparţine atât întregii echipe, cât şi condiţiilor asigurate 

de Universitatea Apollonia din Iasi  

2.5. Vizitele pe programe de studii s-au desfăşurat în zilele 05.12.2018 și 06.12.2018,  

concluziile fiind trase în data de 07.12.2018. 

2.6. În condițiile accesului neîngrădit la informații privind toate activitățile din Universitatea 

gazdă, echipa de vizită a asigurat independența în acțiunile de evaluare ale expertului străin 

și a evaluatorilor studenți. Astfel, evaluatorul străin, prof. univ. dr. Winfried Muller, de la 

Universitatea din Klagenfurt , Austria, va întocmi un raport separat, în urma celor constatate, 

în timp ce cei doi studenţi evaluatori Dorin Coteț - SNSPA din București (ANOSR) și Costel 

Marian Dalban , de la Universitatea „Al.I.Cuza“ din Iași,  (UNSR) au completat o fișă de vizită 

pe baza căreia în perioada imediat următoare vor întocmi un raport.  

În acelaşi timp, expertul străin și evaluatorii studenți au participat la toate activităţile comune 

menționate la punctul 2.4. ale echipei de vizită. 

2.7. Toate activităţile coordonate cu competenţă şi profesionalism de dna prof dr ing Simona 

Lache (directorul de misiune) şi prof.univ.dr Razvan Liviu Nistor (coordonatorul echipei de 

experţi),  s-au desfăşurat strict în termeni legali şi potrivit procedurilor prevăzute în GHIDUL 

ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE A CALITĂŢII PROGRAMELOR DE STUDII 

UNIVERSITARE ŞI A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTEA a III-a, 

EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII ACADEMICE DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

SUPERIOR ACREDITATE (EVALUAREA EXTERNĂ INSTITUŢIONALĂ). 

De asemenea evaluatorii pentru programele selectate şi-au îndeplinit cu conştiinciozitate 

obligaţiile, care decurg din Metodologia ARACIS şi din Ghidul sus menţionat. 

2.8. Trebuie remarcată organizarea minuţioasă datorată secretarului tehnic al echipei de 

experţi Carmen Mirian. 

2.9.  Coordonatorul echipei de experţi evaluatori şi expertul Comisiei Instituţionale  au 

întocmit proiectul raportului de evaluare instituţională la nivelul întregii instituţii, urmând ca 

acesta să fie definitivat şi depus la ARACIS. 

2.10.  În ultima zi a avut loc şedinţa echipei de vizită, în care a fost trecută in revistă o 

sinteză a constatărilor, precum şi unele concluzii din proiectul de raport. În încheiere a avut 

loc întâlnirea cu conducerea Universității „George Bacovia“ din Bacău, care a fost informată 

cu privire la modul de desfăşurare al evaluării şi căreia i-au fost prezentate unele observaţii 

ce urmează a fi menţionate, eventual sub forma unor recomandări, în Raportul de Evaluare. 

 

Bacău, 10.12.2018 

 

Reprezentant  al Comisiei consultative şi de auditare a ARACIS 

Prof.univ.dr. Mircea Ivanescu 


