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RAPORT

.t/r 0-i d9,
al reprezentantului Comisiei Consultative ARACIS privind vizitade evaluare

institufionalã externã la Academia de Studii Economice din Bucuresti
din perioada 07-09 martie 20L8

I. Activitäli preliminare vizitei

1. Cererea de evaluare externä institu{ionalä a Academiei de Studii Economice din
Bucuregti a fost înregistratä la ARACIS în data de 26.10.2017 .

2. Protocolul încheiat între Academia de Studii Economice din Bucureçti çi ARACIS
în data de 9.11.2017 çi înregistrat cu nr. 5093 a stabilit reperele vizitei, calendarul
activitälilor aferente evaluärii institutionale externe precizând çi programele de
studii universitare de licen!ä care vor fi evaluate. Directorul de misiune,
prof.univ.dr. Ladislau Nagy de la Universitatea "Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca,
membru în Consiliul ARACIS, a fost desemnat în çedin{a Consiliului ARACIS.

3. Directorul de misiune, prof.univ.dr. Ladislau Nagy, avizitat Academia de Studii
Economice din Bucureçti în data de23.01.2018.

4. Structura echipei de experli este urmätoarsa: prof.univ.dr. Ladislau Nagy de la
Universitatea "Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca - director cle misiune, prof.dr.
Adriana Giurgiu de la Universitatea din Oradea - coordonator misiune, Daniela-
Mihaela Ispas - secretar tehnic al misiunii, prof.dr. Milan Pol de la Universitatea
Masaryk din Brno, Cehia - expert sträin, prof.dr. Marius Gabriel Petrescu de la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieçti - expert evaluator comisie institufionalä,
prof.dr. Ilie Rotariu de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - expert program
de studii Administrarea Afacerilor (în limba englezâ), prof.dr. Cälin Hinlea de la
universitatea "Babeç-Bolyai" din cluj-Napoca - expert program de studii
Administralie Publicä, prof.dr. Gabriela Prelipcean de la Universitatea "$tefan cel
Mare" din Suceava - expert program de studii Administrarea afacerilor în comerf,
turism, servicii, merceologie çi managementul calitäçii, prof.dr. Mariana Man de la
Universitatea din Petroçani - expert program de studii Ciberneticä Economicá,
prof.dr. Tatiana Dänescu de la Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureç -
expert program de studii Contabilitate çi Informaticä de Gestiune, prof.dr. Maria
Madela Abrudan de la Universitatea din Oradea - expert program de studii
Economie agroalimentarä çi a mediului, prof.dr. Iuliana Ciochinä de la Universitatea
"Constantin Brâncoveanu" din Piteçti - expert program de studii Economie çi
comunicare economicä în afaceri, prof.dr. Marius Sorin Dincä de la Universitatea
"Transilvania" din Braçov - expert program de studii Finanfe çi Bänci, prof.dr.
Mihaela Lulaç de la universitatea "Babeç-Bolyai" din cluj-Napoca - expert
program de studii Economie çi afaceri internafionale, student Mädälina Petrula
Florea de la universitatea ,,Alexandru roan cuza" din Iaçi, reprezentant ANosR -
student evaluator, student Dorin Alexandru Bränescu de la Universitatea de Vest din
Timiçoara, reprezentant UNSR - student evaluator.

5. Raportul de autoevaluare al Academiei de Studii Economice din Bucureçti, depus la
ARACIS, are structura cerutä în Ghidul Activitäfilor de Evaluare a Calitätrii
Programelor de Studii Universitare çi Instituliilor de Înváfämânt Superior (partea a
III-a), cu modificärile çi completãrile ulterioare.

6. În cadrul evaluárii institulionãle s-a stabilit ca urmätoarele programe de studii sä fie
evaluate: Administrarea afacerilor (în limba englezá); Administralie publicä;
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Administrarea afacerilor în comer!, turism, servicii, merceologie çi managementul
calitälii; Ciberneticã economicä; Contabilitate çi informaticä de gestiune; Economie
agroalimentarä çi a mediului; Economie çi comunicare economicä în afaceri;
Economie çi afaceri internalionale; Finanle çi bánci.

II. Vizita de evaluare institutionalä

1. Yizita de evaluare a început, conform programului stabilit, la orele 9.00 în data de
7 mafüe 2018, prin întâlnirea echipei de evaluatori cu echipa de conducere a
Academiei de Studii Economice din Bucureçti. Rectorul Academiei de Studii
Economice din Bucureçti, prof.dr. Nicolae Istudor, dupä urärile de bun venit, a
prezentat, pe scurt universitatea. Din partea Academiei de Studii Economice din
Bucureçti au participat: prorectorii, decanii facultá1ilor, directorul Departamentului
de asigurare a calitä1ii, directorul general administrativ, reprezentantul sindicatului
çi studenfi. Domnul rector a exprimat disponibilitatea conducerii pentru a pune la
dispozifia comisiei de evaluare toate informafiile çi documentele solicitate.
Directorul misiunii, prof.dr. Ladislau Nagy, a expus obiectivele vizitei de evaluare,
precum çi programul vizitei. Coordonatorul echipei de evaluare, prof.dr. Adriana
Giurgiu aprezentat detalii organizatorice privind desfäçurarea misiunii de evaluare
pe cele douä componente: partea institulionalä çi partea de programe de studii..

2. Impreunä cu domnul prorector Ion Smeureanu çi cu domnul director general
administrativ, echipa de experfi evaluatori ARACIS a efectuat o vizitá în spa{iile
universitätrii din clädirea Angelescu çi clädirea Eminescu: biblioteca centralä, sáli de
seminar, laboratoare de informaticã, amfiteatre, laboratoare de cercetare etc.

3. Yizita de evaluare institufionalá la Academia de Studii Economice din Bucureçti s-
a derulat conform programului stabilit, atât pentru programele de studii evaluate cât
çi la nivel institufional.

4. Întâlnirea cu absolvenlii a avut loc miercuri ,7 martie2}lS,între orele 17.00 - 18.00,
în sala Virgil Madgearu. La întâlnire au participat peste 50 de absolvenfi, care au
apreciat, în mod deosebit, calitatea pregátirii dobândite în aceastä universitate.

5. Intâlnirea cu angajatorii absolvenfilor a avut loc în data de 7 martie 2018 între orele
18.00 - 19.00, în sala Virgil Madgearu. S-au prezentat mai mulçi angajatori, care au
avut aprecieri foarte bune la adresa absolvenfilor ASE precum çi la implicarea
universitäfii în rela{ia cu mediul de afaceri. Dintre angajatorii prezenfi la întâlnire
menfionäm: Deloitte, OTP Bank, BRD Groupe Societe Generale, Procter and
Gamble, Generali, Kaufland, Carrefour, OMV. Majoritatea reprezentanlilor
angajatorilor au remarcat prestigiul de care se bucurá Academia de Studii
Economice din Bucureçti çi implicarea instituliei în parteneriate cu mediul de
afaceri. S-au menfionat parteneriatele actuale çi deschiderea universitälii cátre
acfiuni care implicä un mare numár de studenfi. Un aspect important al colaborärii
cu mediul de afaceri se referä la participarea angajatorilor la actualizarea çi
perfeclionarea curriculei.

6. Intâlnirea cu studenfii a avut loc joi, 8 martie 20I8,între orele 14.00 - 15.00 în sala
Virgil Madgearu. La întâlnire au participat 19 de studenli de la studiile universitare
de licenfä, master çi doctorat.

1. Analiza la nivel institu{ional a fost realizatá, de prof. univ. dr. Marius Gabriel
Petrescu de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieçti çi de coordonatorul misiunii de
evaluare.
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8. Evaluatorii studenli, Mädãlina Petrula Florea (ANOSR) de la Universitatea
,,Alexandru Ioan cuza" din Iaçi çi Dorin Alexandru Bránescu (UNSR) de la
Universitatea de Vest din Timiçoara, au întocmit un raport separat.

9. De asemenea, expertul sträin, prof. univ. dr. Milan Pol de la Universitatea Masaryk
din Brno, Cehia, a întocmit un raport separat.

10. In ultima zi a vizitei de evaluare, 9 martie 2018, a avut loc definitivarea
documentelor de evaluare la nivel institulional çi pe programe. De asemenea, s-a
desfáçurat çedinta experfilor ARACIS în care au fost prezentate concluziile
evaluärii.

11.Pe data de 9 martie 2OI8 a avut loc întâlnirea echipei de evaluare cu echipa de
conducere a universitäfii, unde au fost prezentate concluziile çi recomandãrile din
raportul de evaluare, precum çi informa{iile privind etapele ce vor urma pentru
finalizarea actiunii de evaluare externá institufionalä a Academiei de Studii
Economice din Bucureçti.

12. Menfionäm cä toate activitá[1le realizate de echipa de evaluatori s-au desfäçurat in
conformitate cu procedurile preväzute în Ghidul activitä1ilor de evaluare a calitäfii
programelor de studii universitare çi a institu(iilor de învä{ãmânt çi cu respe ctarea
prevederilor Legii Educaliei Nafionale (Legea nr. I/2011). Directorul de misiune,
coordonatorul echipei de experfi evaluatori, secretarul tehnic, experfii evaluatori pe
componenta institufionalä çi pe programele de studii çi-au îndeplinit toate obligafiile
preväzute în metodologia de evaluare.

13. In încheiere, apreciem întreaga activitate desfaçuratä de comisia de experfi
evaluatori, coordonatä cu mult profesionalism de cätre d-na prof.dr. Adriana Giurgiu
de la Universitatea din Oradea, precum çi disponibilitatea universitäfii gazdá"
referitoare la informaliile cerute de exper{ii evaluatori.

09 martie 2018 Prof.univ.dr Dinu Airinei
Reprezentant al Comisiei Consultative
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