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Activitiíti le prel im i nare vizitei

l. Cererea de evaluare externä institulionalã a Universitäfii ,,Petre Andrei" din laqi fost

înregistratã la ARACIS În data de 12.12.2018 cu numärul 6666.

2. Protocolul încheiat între Universitatea ,,Petre Andrei" din laçi çi ARACIS în data de

30.01.2019 çi înregistrat cu nr.578 a stabilit, reperele vizitei, calendarul activitälilor aferente

evaluãrii institulionale externe precizând çi programul de studii universitare de licen!ä care va fi

evaluat. Directorul de misiune a fost desemnat în çedinla Consiliului ARACIS în persoana prof.

univ. dr. Adrian Opre, de la Universitatea ,,Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca, membru în Consiliul

ARACIS.

Componenfa echipei de vizitã este urmãtoarea: Coordonator al echipei de experti

evaluatoria fost desemnatä prof. univ. dr. Adriana Giurgiu de la Universitatea din Oradea.

Evaluator extern a fost desemnat prof. univ. dr. Alain Buzelay, Universitatea din Lorraine,

Franla. întreaga componen!ä a echipei de vizitä este consemnatä În Anexa l.

Raportul de autoevaluafe al Universitälii ,,Petre Andrei" din laçi, depus la ARACIS, are

structura cerutä în Ghidut Activitä[itor de Evaluare a Calita[ii Programelor de Studii Universitare

çi tnstituliitor de învälãmânt Superior (parlea a lll-a), cu modificärile çi completärile ulterioare.

Directorul de misiune prof. univ. dr. Adrian Opre, s-a Întâlnit cu rectorul universitälii, prof.

univ. dr. Sorin Bocancea, conform calendarului convenit, În data de 21.03.2019, la sediul

ARACIS, ocazie cu care au stabilit data vizitei, respectiv 08-10.05.2019, çi programul vizitei de

evaluare institulionalã externã (Anexa 2).

Vizita institutiei evaluate

l. Echipa de evaluatori çi-a început activitatea, la nivel institulional, în diminea{a zilei de

08.05.2019.

2. Remarc faptul cä vizita de evaluare s-a desfägurat întocmai, conform programului

convenit de cätre coordonatorul echipei de experli evaluatori çi secretarul tehnic al misiunii,

împreunä cu reprezentantii institufiei vizitate'

B. Întâlnirile cu studen[ii, absolvenlii gi angajatorii precum çi cu diferite grupuri de cadre

didactice gi personal administrativ au fost relevante oferind o imagine complexä a Universitälii

,,petre Andrei" din laçi. Meritul pentru reugita acestor Întâlniri apa(ine atât Întregii echipe cât çi

conditiilor asigurate de Universitate.

A.Vizita pe programul de studii s-a desfãgurat în datele de 08.05.2019 çi 09.05.2019,

concluziile fiind trase într-o çedin!ã comunä În data de 10.05.2019.
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5. Analiza la nivel institulional a fost realizatá de prof. univ. dr. Dumitru Miron de la

Academia de Studii Economice din Bucureçti gide coordonatorul misiunii de evaluare.

Trebuie remarcatä organizarea minulioasä datoratä secretarului tehnic Mihai Marcu.

6. Au fost întocmite rapoarte separate de evaluare de cätre:

Evaluatorii studen[i.

Andrei Dorin Purcärescu (ANOSR) de la Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu;

Fudulache Ovidiu (UNSR) de la Universitatea din Craiova.

7. în ultima zi a avut loc Aedinla experfilor ARACIS În care au fost prezentate concluziile

evaluärii, precum gi întâlnirea cu conducerea universitäfi, care a fost informatä cu privire la

modul de desfäçurare a evaluãrii.

Toate activitãlile s-au desfäçurat strict în termeni legali çi potrivit procedurilor preväzute

în GHTDUL ACT¡VITÄTILOR DE EVALUARE A CALITATII PROGRAMELOR DE STUDII

UNTVERSITARE Çl A tNSTtTUTilLoR DE ÎtrlvÃTÄn¡Âur SUPERIOR PARTEA a lll-a,

EVALUAREA EXTERNA A cALITATI AcADEMIcE DIN INSTITUTIILE DE ÎtrtvÃTnn¡Ârur

supERtoR ACREDTTATE (EVALUAREA EXTERNÃ INSTITUTIONALA) çi cu respectarea

prevederilor Legii nr. 112Q11 (Legea Educaliei Nafionale).

8. Directorul, coordonatorul misiunii, secretarultehnic, expe(ii evaluatori pe componenta

institulionalä gi pe programele de studii çi-au îndeplinit cu conçtiinciozilate toate obligafiile

preväzute în Metodologie çiîn Ghidul sus mentionat.

lagi

10.05.2019

Reprezentant al Gomisiei consultative gi de auditare a ARAGIS

Prof. univ. dr. Cezar Bî¡zea
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