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Evaluarea a fost efectuatä în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare
externã, standardele, standardele de referin!ä çi lista indicatorilor de performan!ã, cu

modificärile çi completãrile ulterióare, çi a Ghidului activitãlilor de evaluare a calitätii
programelor de studii universitare gi a institutiilor de învãtämänt superior, cu modificärile gi

completãrile ulterioare.

1. Documentele analizate

Documentele care stau la baza Rapoñului Consiliului ARACIS privind evaluarea
externã a calitãfii academice din institutia de învä[ãmânt superior acreditatä Universitatea
,,Transilvania" din Braçov au fost discutate çi aprobate în çedinta Consiliului din 31

octombrie 2018.

În conformitate cu procedurile descrise în Ghidut activitälitor de evaluare a catitãlii
programelor de studii universitare çi a institu[iilor de învàlãmânt superior, cu modificärile çi
completärile ulterioare, Consiliul a luat în disculie çi a aprobat Raportul Departamentului de
evaluare externä a calitaliiprivind evaluarea externä a calitätii academice din Universitatea
,,Transilvania" din Braçov, în care se prezintä sinteza constatãrilor çi recomandärilor din:

Raportul de evaluare institu[ionalã în vederea evaluärii externe a calitälii educaliei
academice finalizat de Directorul de misiune, domnul profesor universitar ing. lordan
Petrescu de la Universitatea Tehnicã de Construclii din Bucureçti, çi de
coordonatorul echipei care a realizalviztta, respectiv domnul profesor universitar dr.
Räzvan Liviu Nistor de la Universitatea ,,Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca;
Raportul evaluatorului extern, domnul profesor universitar dr. Socha MIECZYSLAW

- Universitatea din Varçovia, Polonia;
Rapoañele întocmite de reprezentan[ii studentilor care au participat la vizitä, Sorin
Furdui (Universitatea din Oradea) - delegat ANOSR gi Maria Miruna Gäinä
(Universitatea Tehnicä ,,Gheorghe Asachi" din laçi) - delegatã UNSR.

2. Gonstatãri

1. Consiliul ARACIS a luat act de prezentarea Departamentului de evaluare a

calitaliiçi a constatat cã toate procedurile de evaluare stipulate în Metodologia de
evaluare externã, standardele, standardele de referintä çi /rsfa indicatorilor de
performanlã aprobate prin HG nr. 1418/2006, cu modificärile çi completãrile
ulterioare, çi în Ghrdul activitãlilor de evaluare a calitälii programelor de studii
universitare çi a institutiilor de învãtãmânt superior, cu modificärile çi completãrile
ulterioare, au fost îndeplinite.

2. Consiliul a apreciat favorabil activitatea Comisiei de evaluatori în timpul vizitei în
Universitatea ,,Transilvania" din Bragov la care, din partea Comisiei
Consultative si de Auditare a participat domnul profesor universitar dr. Stefan
Szamoskozi de la Universitatea,,Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca.

3. Consiliul a apreciat favorabil calitatea informaliilor cuprinse în Raportul
Departamentului de evaluare externä a calitãlii.
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Având în vedere totalitatea documentelor çi informaliilor avute la dispozilie Consiliul
ARACIS a avizat acordarea calificativului Grad de încredere ridicat, Universitãtii

,,Transilvania" din Braçov.

Consiliul a aprobat publicarea Rapoftul Consiliuluipe site-ulARAClS (uruvw.aracis.ro),

conform etapizärii din Ghidul activitãlilor de evaluare a calitã[ii programelor de studii
universitare çi a instituliilor de învãlãmânt superior, partea a lll-a, cu modificärile çi
completärile ulterioare. Raportul Consiliului se publicã împreunä cu Documentele sale de
referinlã, care fac parte integrantã din Raport, respectiv:

- Documentul de referinlã 1 - Raportul Departamentului de evaluare externä a
calitälii;
- Documentul de referinlã 2 - Rapoñul de evaluare institulionalã în vederea evaluärii
externe a calitálii educatiei academice finalizat de Directorul de misiune çi de
coordonatorul echipei care a realizat vizita;
- Documentul de referintä 3 - Raportulîntocmit de evaluatorul extern din strãinátate;
- Documentul de referinlã 4 - Rapoartele întocmite de reprezentanlii studen[ilor;
- Documentele de referinlã 5 çi 6 - Scrisoarea ARÁCIS cãtre Universitatea

,,Transilvania' din Braçov a fost înregistratã în data de 21 .09.2018 cu nr. 5324, iar
räspunsul instituliei a fost primit çi înregistrat la data de 12.10.2018 cu numãrul 5661 .

Prin publicarea acestor documente ca parte integrantã a Raportului sãu, Consiliul
asigurã transparenla procesului de evaluare çi permite celor interesali sã se familiarizeze cu
procedurile ARACIS de evaluare a calitäfii academice çi cu concluziile evaluatorilor
referitoare la modulîn care este asiguratä calitatea academicã în universitate, fãrä a se relua
în mod inutil prezentarea elementelor concrete cuprinse în documentele originale.
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Prof. univ.:dr..,,', Petrescu

3


