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Nr.1742R/18.03.2019

Cátre,

AGENTIA ROMÂN.Ã NN ASIGURARE A CALITÀTII ÎN

îNvÃ1ÃnnÂNrur, supnRroR,

In aten!ía

Domnuluí Preçedínte Prof,unív.dr.íng. Iordøn PETRESCU,

Stím øte D o mnule Pre ç edinte,

Prin prezenta, ráspundem adresei nr. 1660/14,03.2019 çi înregistratä la rectoratul Universitä1ii

,,Aurel Vlaicu" din Arad cu nr. 1742114.03.2019, cu privire la informarea universitálii noastre, privind

confinutul raportului de evaluare externá a calitä1ii.

Situafia realá existentä în Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad este prezentatä sintetic çi

obiectiv în cele trei rapoarte înaintate instituliei noastre (raportul echipei de experli evaluatori, raportul

expertului stráin çi cel al studenfilor evaluatori) aläturi de recomandári ce pot contribui la creçterea

performanfelor institutiei noastre. Implementarea acestor recomandäri ajutá forurile de conducere ale

universitä1ii sá-çi îndeplineascá cu succes obiectivele strategice privind procesul educafional çi de

cercetare çtiin{ificä prin asigurarea çi îmbunátáfirea continuä a calitä1ii. Apreciem cá rezultatele evaluärii

externe vor contribui la o creçtere a competitivitä{ii çi vizibilitá1ii instituliei noastre pe plan nafional çi

intema!ional.

Adresa primitä, incluzând recomandärile Comisiei, a fost dezbátutá çi analizatá în structurile

Universitá1ii çi suntem în mäsurä sä comunicäm Agenfiei Române de Asigurare a Calitáfii în

Învãfámântul Superior urmátoarele ráspunsuri la observaliile çi recomandärile formulate de cätre

Comisia de evaluare externá:
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Referitor la recomandarea 1. "reformularea misiunii asumøte de cötre UAV, astfel încôt

sã rezulte explicit rolul;i locul universitãlii în comunitotea localã çi regionalã"

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad îçi va reformula misiunea în noua Cartá a

Universitälii çi o va trimite spre aprobare cätre Ministerul Educatiei Nafionale.

Responsabili: Senat, Consiliul de Administra{ie

Termen: 15.12.2019

Referitor la recomandarea 2. "introducerea unor mecanísme eficiente çi eficace pentru

asigurarea, controlul ;i îmbunãtð¡ireq continuö a calitãlii activitãlii universitore"

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad are structuri pentru asigurarea, controlul çi

îmbunätãfirea calitãfii activitäfii universitare (CEAC-U, CEAC-F, DAIC). Se va intensifica rolul

çi activitatea acestora prin utilizarea mecanismelor interne pentru asigurarea, controlul çi

îmbunãtãfirea continuã a calitäfii activitãfii universitare. Se vor urmãri rezultatele prezentate în

rapoartele structurilor responsabile de utilizarea mecanismelor interne privind calitatea.

Responsabili: Prorector privind procesul de învãfämânt çi asigurarea calitäfii, Preçedinte

CEAC-U, CEAC-F, Director DAIC

Termen: permanent

Referitor la recomandarea 3. "evidenlierea, în politica de asigurare a calitãlii

universitãlii, q modului în care este obordatö problema îmbunãtölirii calitã1ii çi a demoltðrii

culturii colitã¡ii"

Se va reformula documentul cu privire la politica de asigurare a calitä{ii universitãfii prin

aplicarea principiului spiralei calitãfii care conduce la îmbunätäfirea continuã a calitäfii çi,

implicito la dezvoltarea culturii calitãfii adaptate la standardele internafionale.

Responsabili: Rector, Prorector privind procesul de învä{ãmânt çi asigurarea calitãfii

Termen: 15.06.2019

Referitor lq recomandarea 4. "elaborareo unei proceduri pentru evaluareq periodicã internã

a programelor de studii"

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad are PO 14 - Procedura operafionalã privind

evaluarea internä a progrâmelor de studii din Universitatea 'oAurel Vlaicu" din Arad, aprobatã în
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13.0ó.2016, procedurã care se aplicã în universitate pentru toate programele de studii care se

supun evaluärii externe çi pentru alte programe de studii, conform graficelor de evaluare

întocmite la nivelul facultãfilor. Se vor întocmi grafice de evaluare internä a programelor de studii

din Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad çi vor fi afiçate pe site la sec{iunea calitate.

Responsabili: Prorector privind procesul de învãfämânt çi asigurarea calitãtii, Decanii

facultãfilor.

Termen: anual pânã la 15.09.

Referitor la recomandarea 5. "CEAC trebuie sã demolte mai multe activitöli de stabilire de

repere calitative çi cantitative prin comparalie cu alte universitãli din larã çi din strãinðtate

pentru evaluarea çi monitorizarea cølitã¡ii"

Pentru evaluarea çi monitorizarea calitä{ii, CEAC va intensifica activitäfile de colectare a

datelor comparativ cu alte universitãfi din farä çi din strãinätate prin stabilirea de repere

calitative çi cantitative pentru evaluarea çi monitorizarea calitãfii prin analiza çi compararea cu

celelalte institufii de învãfãmânt pe baza procentelor de similitudine.

Responsabili: Comisiile CEAC.

Termen: permanent

Referitor lq recomandareq 6. "utilizarea în procesul didactic a tehnicilor Si metodelor de

învã¡are-predare-evaluare centrate pe student "

Responsabilitatea principalã a cadrelor didactice se referã la proiectarea metodelor çi a

mediilor de înväfare centrate pe student, punând mai pufin accent asupra responsabilitãfii mai

vechi, tradifionale, de a transmite numai cunoçtinfe. Este imperios necesar ca între student çi

profesor sã se stabileascä o relafie de parteneriat. În aceastã relafie atât studentul cât çi cadrul

didactice trebuie sã-çi asume responsabilitatea atingerii rezultatelor înväfãrii, rezultate care

trebuie sä fie puse în discu{ie, explicate pentru a se vedea relevan{a acestora în dezvoltarea

çtiin{ifÏcä çi profesionalä a studentului. Cadrele didactice se folosesc în activitatea pe care o

desñçoarä de resurse informatice, cum ar fi platforma SUMS' e-mail-ul, pagina personalã de web

pentru tematicá, biblÍografie, resurse în format electronic, diatogut cu studenfii, precum çi alte

materiale auxiliare necesare, cum sunt flipchart-ul, videoproiectorul etc.

J



Toate cadrele didactice ale universitäfii au pregätire specializatá pentru a preda la nivel

universitar çi/sau se reunesc în grupuri de dezbatere pentru a discuta diferite metode de predare,

încercând în permanenfä sã aducã noutãfi în acest domeniu. Competenfele de instruire çi de

predare ale cadrelor didactice din universitatea noasträ sunt completate cu competenfe de

consiliere a studentilor, precum çi cu competenfe în ceea ce priveçte monitorizarea çi facilitarea

proceselor de învãfare. Prin întreaga activitate, cadrele didactice din universitate încearcã în

permanenfä sã dezvolteo sã identifice, sã testeze, sã implementeze çi sã evalueze noi tehnici de

înväfare cât mai efïciente, folosindu-se de cele mai noi aplicafii çi tehnologii informatice. În cadrul

programelor de studii sunt integrate çi stagii de plasament, stagii de practicä, de internship çi se

încearcä implicarea studenfilor în cât mai multe proiecte de cercetare. Cadrele didactice implicã

studenfii în activitatea de predare prin diverse metode interactive specifïce pedagogiei moderne,

iar metodele de predare sunt orientate dupã necesitã{ile studenfilor. Prin strategia çi metodele de

predare, cadrele didactice depun toate eforturile pentru a satisface nevoile studenfilor cu

dizabilitãfi.

Se va intensifica utilizarea în procesul didactic a tehnicilor çi metodelor de învãfare-

predare-evaluare centrate pe student prin evidenfierea acestora în rapoartele decanilor.

Responsabili: Comisiile CEAC.

Termen: anual

Referitor la recomandarea 7. "perfeclionareq cadrelor didactice din universitate în vederea

însusirii metodelor de predare çi evaluare centrate pe student"

Consiliul de Administrafie a hotärât în anul 2016 ca toate cadrele didactice sã aibã absolvit

Modulul de pregãtire psihopedagogicão astfel cä, începând cu anul universitar 2016-2017, toate

cadrele didactice care nu aveau absolvit acest modul s-au înscris la Modulul nivel Io iar în 2017-

2018 ta Modulul nivel II. De asemenea în Metodologia de ocupare prin concurs a posturilor

didactice çi de cercetare este preväzutã expres ca çi condifie de înscriere la concurs ooDefine

diploma de master didactic/certifTcat de absolvire ^ modulului psiho-pedagogic sau alte

documente echivalenteo' pentru toate functiile didactice. În luna februarie s-a aprobat înfTin{area

în cadrul Universitäfii "Aurel Vlaicuo' din Arad a Centrului de învãfare, centru care se va ocupa çi

cu organizarea de cursuri, seminarii, workshopuri cu privire la metodele de predare çi evaluare
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centrate pe student. De asemenea, se va face cunoscut graficul de perfecfionare a cadrelor

didactice.

Responsabili: Consiliul de Administrafie.

Termen: anual

Referítor la recomandarea 8. "utilizarea unor tehnici çi metode de fundømentare çtiinlificã o

planurilor operalionale Si strategice ale universitãlii, prin utilizqrea de analize sistemice, studii de

impact, analize statistice, studii previzionale etc."

Universitatea vizeazá un management care se fundamenteazi pe Plønul Strategic pentru

períoadø 2016-2020, care vizeazã accentuarea mãsurilor pentru o mai bunã echilibrare între

educafie, cercetare çi servicii adresate comunitãfii. Universitatea se concentreazã asupra creçterii

valorii profesionale a absolvenfilor säi, îmbunätä{irii programelor de studii, promovãrii cercetãrii

çtiinfifice çi, nu în ultimul rând, afirmãrii specifÏcului säuo folosind la maxim patrimoniul umano

spiritual çi material de care dispune.

Plønul operø!íonøl anual al uníversítãçiL, avizat în Consiliul de Administrafie este aprobat

de cãtre Senatul universitar. Documenteleo configurate în acord cu prevederile Plønului Strøtegíc

pentru perioadø 2016-2020, au fost dezvoltate prin raportarea la principalele puncte forte çi puncte

slabe, respectiv cauzele generatoare ale acestora, identifÏcate la nivel institufional, în scopul

stabilirii mãsurilor operafionale adecvate, raportate ta potenfialul çi riscurile universitäfii. În luna

ianuarie se elaboreazá Røportul asuprø plønuluí operalional øferent anuluí precedent, care este

trimis spre aprobare Senatului universitar.

Plønul operalional anual este asumat de membrii comunitäfii universitare çi se aplicã

conform practicilor çi mecanismelor de implementare çi monitorizare.

Planuríle operalionøle ale facultãlílor sunt elaborate anual çi sunt adoptate de Consiliile

facultä(ilor. La nivelul facultã{ilor se monitorizeazá, permanent modul de realizare a activitäfilor

propuse în Planurile opera{ionale çi gradul de îndeplinire a obiectivelor çi indicatorilor de rezultat

propuçi la termenele stabilite. Rapoartele facultãfilor asupra planurilor operafionale sunt

analizate în Consiliile facultäfilor din luna ianuarie.

Responsabili: Consiliu de administrafie, Senat, Rector.

Termen: anual
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Referitor la recomandarea 9. "elaborarea unei strategii a universitãlii pentru o perioadã de cel

pulin I0 ani"

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad va elabora o strategie pentru perioada 2020-2030

dupã consultarea strategiei nafionale privind înväfämântul superior, precum çi dupã consultäri

prealabile cu membrii comunitãfii academice, cu mediul de afaceri, autoritãfile locale çi cu tofi

stakeholders-ii.

Responsabili: Senato Consiliul de Administrafie.

Termen: 01.12.2019

Referitor la recomandarea 10. "utilizarea unor instrumente preventive Si corective pentru

diminuarea fraudei academice, astfel încôt sã se respecte normele de bunã conduitã în activitatea

didacticõ ;i de cercetore çtiinlificã"

Se vor intensifica mãsurile de preven{ie cu privire la încälcarea Codului de Eticä çi

deontologie profesionalä prin organizarea unor întâlniri pentru conçtientizarea întregului

personal al Universitãfii "Aurel Vlaicu" din Arad, împreunã cu elaborarea de analize çi studii

referitoare la activitäfile de prevenfie, precum çi organizarea de cursuri de eticã si integritate

academicä la nivelul universitäfii pentru cadrele didactice çi cei interesafi.

Responsabili: Senato Consiliul de Administrafie.

Termen: permanent

Referitor la recomandarea Il. "verfficarea nivelului de similitudine a tuturor lucrörilor de

licenlã, mosterat ;i doctorat, cu softul achizilionat, çi publicarea unui raport anual privind gradul

de respectare q normelor de eticõ çi integritate academicö de cötre studenli"

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad are achizifionat un soft antiplagiat din anul 2015 prin

care sunt verificate toate lucrärile de licenfão de disertafie çi de doctorat. Se va elabora un raport

anual pe baza rapoartelor decanilor, din care sä rezulte numãrul studenfilor care au suslinut

lucrãrile de absolvireo numärul lucrärilor verificate prin sistemul antiplagiat, precum çi procentul

lucrãrilor care au fost reverificate, conform regulamentului de finalizare a studiilor.

Responsabili: Prorector privind procesul de înväfãmânt çi asigurarea calitãfii, Prorector

privind relafiile internafionale çi transparenfa academicä, Decani

Termen: anual
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Referitor la recomandarea l2."recomandãm ca membrii comunitãlii universitare sã urmeze

cursuri specializate de eticã çi integritate acodemicã Si sã devinã ei înçiçi promotori çi.þrmatori

de eticö universitarã în UAV"

În luna februarie s-a aprobat înfïinfarea în cadrul Universitãfii "Aurel Vlaicu" din Arad a

Centrului de învãfare, centru care se va ocupa çi cu organizarea de cursuri specializate de eticã çi

integritate academicä pentru cadrele didactice ale universitãfii çi cei interesafi. Se va elabora un

program de formare/specializare în eticã çi integritate academicã a membrilor comunitäfii

academice.

Responsabili: Centrul de învãfare.

Termen: permanent

Referitor la recomandarea 13. "concentrarea eforturilor pentru dezvoltarea continuã a bazei

materiale a universitãlii "

Universitatea îçi concentreazä eforturile pentru dezvoltarea continuã a bazei materiale. În

ultimii trei ani au intrat în patrimoniul universitãfii douä noi imobile (pentru care s-au demarat

procedurile în vederea obfinerii de fonduri nerambursabile pentru renovare) çi au fost fãcute

investilii în renovarea altor clãdiri existente. Imobilele din patrimoniul Universitáfii "Aurel

Vlaicu" din Arad pot fT împãrfite în douã mari grupe: imobile de patrimoniu recent restaurate (în

stare bunã çi foarte bunã) çi clädiri relativ nou construiteo acestea din urmã aflându-se în stare

foarte bunä. Dotarea specifïcã a sälilor cu mobilier adecvat, atât cu tablä clasicã çi inteligentä, cât

çi cu videoproiecfie, cu echipamente de laborator pentru desfãçurarea lucrãrilor aplicative,

corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaçterii çi este în continuã îmbunãtäfire.

Universitatea 'oAurel Vlaicu" din Arad are elaborat un plan strategic privind investifiile care se

acttalizeazä anual în concordanfä cu necesitã{ile universitãfii.

Responsabili: Serviciul achizifii-investifiio Consiliul de Administrafie.

Termen: permanent

Referitor la recomandarea 14. "preocuparea pentru øtragerea studenlilor în diverse activitãli

qle universitãlii (cercetare çtiinlfficã, activitãli sportive, activitöli culturale, activitãli comune cu

alte universitãli etc.) "
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Cadrele didactice çi cercetãtorii Universitä{ii au toatä disponibilitatea pentru atragerea a

cât mai multor studenfi în activitatea de cercetareo activitãfi sportive, culturale etc. Rezultatele

colaborärilor vor fi evidenfiate în lucrãri çtiinfifice elaborate de cadrele didactice împreunä cu

studenfi, precum çi prin prezentarea pe site-ul universitãfii a activitãfilor de cercetare, sportive,

culturale çi artistice desfãçurate în comun.

Responsabili: Rector, Prorectori, Liga studenfilor.

Termen: permanent

Referitor la recomandarea 15. "completarea dotãrii bibliotecilor UAV çi ale facultã¡ilor cu

materiqle didoctice oblinute prin schimburi interbibliotecare, astfel încôt sã creascã pondereo

publicaliilor opãrute în ultimii l0 ani"

Universitatea asigurã resurse de învãfare (manuale, tratateo referinfe bibliografïce,

crestoma{ii, antologii etc.) pentru fiecare program de studii, în format clasic sau electronic çi

gratuit. Biblioteca universitãfii dispune, pe lângã accesul electronic, de un numär corespunzätor

de volume din farã çi sträinãtate çi de abonamente la principalele reviste de specialitate din {arã çi

strãinätate pentru fTecare disciplinã care defìneçte un program de studii. Fiecare facultate are

bibliotecã proprie çi säli de lecturä cu surse de procurare a cär{ilor çi revistelor.

În cadrul schimbului interbibliotecar pot fi consultate documente disponibile la

partenerii interni çi externi cu care colaboreazã permanent Biblioteca Universitarä ,,Cornelia

Bodea". Biblioteca este dotatã cu calculatoare performante, cu acces la internet/intranet,

asigurând posibilitatea de informare çi documentare ^ studenfilor, cadrelor didactice çi

cercetätorilor pe baza unor publicafii recente.

Pe lângã volumele de carte, Biblioteca Universitarã ,,Cornelia Bodeao' dispune de publicafii

periodice, teze de doctorat, descrieri de brevete de invenfie, colecfie de standarde, microformate,

documente cartografice, audiovizuale, electronice çi alte categorii de documente. Cãutarea

publicafiilor se poate face cu ajutorul fÏçierelor clasice (alfabetice, sistematice, cronologice) sau

prin consultarea bazelor de date.

În prezent UAV beneficiazá de acces la baze de date ANELIS PLUS. De asemenea,

fondul de carte al Bibliotecii Judefene ,,4.I). Xenopol" poate fi utilizat de studentii çi cadrele

didactice ale UAV.

Responsabili: Consiliul de Administra{ie, Biblioteca UAV, Consiliile facultãfilor.
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Termen: permanent

Referitor la recomandarea 16. "implicarea tuturor cadrelor didqctice, din toate programele de

studii, în activitotea de cercetare çtiinlificã finanlatã prin competilie nølionalõ sou

internalionalö"

Prin activitã{ile desfiçurate în cadrul institutelor çi centrelor de cercetare-dezvoltare-

inovare se urmäreçte: coagularea eforturilor în vederea obfinerii de rezultate de cercetare

valoroase çi de fonduri necesare cercetãrii, evidenfierea existenfei unei entitäfi capabile de

colaborãri cu mediul çtiinfifÏc çi cu cel socio-economic, dezvoltarea unui parteneriat puternic cu

cercetätori çi cu institufii dedicate cercetärii din farã çi sträinãtate.

Începând cu anul universitar 2015-2016, cadrele didactice sunt responsabilizate pentru

activitatea de cercetare prin Fiça Postului în care este precizatã cantitatea çi calitatea producfiei

çtiinfifice açteptate.

Tot de atunci sunt recompensate cadrele didactice care obfin rezultate deosebite în

activitatea de cercetare. Obfinerea de rezultate în cercetare este o condifie de ob{inere a gradafiei

de merit.

Se urmãreçte din fiçele de autoevaluare numärul de cadre didactice implicate în activitäfi

de cercetare çi diseminâreâ rezultatelor cercetãrii çtiin{ifice.

Anual se analizeazá activitáfile de cercetare, care sunt raportate çi discutate în Senato

luându-se mãsuri corective pentru îmbunätäfirea activitãfii de cercetare.

Responsabili: Prorector privind cercetarea çtiinfifTcä, Directorii de departament.

Termen: anual

Referitor la recomandarea 17. "intensificarea eþrturilor privind identificorea unor direclii de

cercetare pe bazã de parteneriat cu institulii din larã Si din strãinãtote"

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad este conectatä la sistemul nafional de educafie prin

participare la activitäfi çi proiecte împreunã cu universitãfi din România çi/sau din Europa:

- promovarea în cadrul comunitätii academice a bunelor practici care au condus la

activitãfi çi proiecte/parteneriate cu universitäfi din România çi/sau din Europa

- sprijinirea çi stimularea inifiativelor de participare la activitã{i çi proiecte împreunä cu

universitãfi din România çi/sau din Europa
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- parteneriatele cu universitäfi, institute de cercetare, etc. din farãlsträinãtate

materializate în acorduri de colaborare/parteneriat pe diverse teme, cu accent pe

cercetare.

Una din strategiile UAV este aceea de a planifica teme avansate de cercetare, de a identifica

potenfialul de cercetare în rândul studenfilor universitäfii çi, în acelafi timp, de a atrage

cercetãtorii români din diaspora. Totodatã, o atenfie deosebitã este acordatá adaptärii

managementului universitä{ii astfel încât sä fie încurajatä dezvoltarea cercetärii fundamentale çi

aplicative.

Universitatea este susfinãtoarea cercetãrii çi a unui proces didactic cu calitate ridicatä

prin care sä se poatä recunoaçte rolul strategic al UAV ca partener în zona de Vest. De asemenea,

contribuie la dezvoltarea economicä regionalã, dezvoltarea socialã çi sustenabilitatea mediului.

Universitatea participã la târgurile çi expozifiile internafionale organizate de cãtre

forurile superioare çi nu numaio pentru identifTcarea de parteneri cu care sä încheie protocoale de

colaborare pe domenii strategice.

Responsabili: Prorectorii, Decanii.

Termen: permanent

Referitor la recomandarea 18. "suplimentarea numãrului de angajali în cadrul Centrului de

Consiliere ;i Orientare în Carierã a Studen|ilor pentru a creÇte capacitatea acestuia de implicare

în viala studenlilor"

Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierá are, la ora actualä, un angajat cu timp

normal de lucru (un psiholog). Sunt cooptate pentru activitãfile CCOC çi trei cadre didactice,

psihologi, angaja{i ai universitäfii (Conform HS 144105.05.2014). Se va analiza oportunitatea

scoaterii la concurs a încä unui post de psiholog.

Responsabili: Rector, Serviciul resurse umane - salarizare.

Termen: 30.09.2019

Referitor la recomandarea 19. "elaborarea unei strotegii de colaborare pe termen scurt çi lung

cu agenlii economici din regiune"

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad are relafii de colaborare cu aproape tofi agen{ii

economici din regiune çi va elabora o strategie de colaborare cu aceçtia. I)e asemenea, va
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intensifica întâlnirile çi mesele rotunde cu mediul de afaceri, angajatorio autoritäfi locale etc.

pentru a identifica oportunitãti de creçtere a angajabilitäfii studenfilor çi absolvenfilor.

Responsabili: Prorectorul privind relafiile internafionale çi transparenfa academicäo

ccoc.
Termen: 01.12.2019

Referitor la recomandarea 20. "înfiinlareo unui consiliu social la nivelul universitãlii, în care sõ

participe principalii angajatori ai absolvenlilor, principalele autoritãli locale si regionale,

precum çi alte põrli interesate"

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad va analiza oportunitatea înfiinfãrii unui Consiliu

social cu rol consultativ în care sã fie cooptafi reprezentanfi ai angajatorilor, ai autoritäfilor locale

çi ai absolvenfilor.

Responsabili: Senat, Consiliul de Administra{ie.

Termen: 29,02.2020

Referitor la recomandarea 21. "extinderea participãrii angajatorilor la procesul de elaborqre a

planurilor de învãtrãmân4 a stabilirii rezultatelor învã1ãrii etc."

În procesul de elaborare a planurilor de învãfãmânt çi de stabitire a rezultatelor învãfãrii,

angajatorii sunt consultafi anual în cadrul demersurilor de actualizare a planurilor de învãfãmânt

(existã procese verbale de çedinfã la facultäfi). Se va continua çi intensifica acest proces, anual,

pentru fiecare genera{ie de studenfi çi pentru fiecare program de studii, pentru a veni în

întâmpinarea modificãrilor permanente de pe piafa muncii.

Responsabili: Prorectorul privind procesul de înväfämânt çi asigurarea calitã{ii, Decanii

facultä{ilor.

Termen: anual pânä la 15.05

Referitor la recomandarea 22. "initriereø unei politici de ob¡inere o finanlörii din surse

alternative, în special prin proiecte accesate la nivel nalional Si, mai ales, internolional"

Pentru asigurarea unei finanfãri adecvate a activitãfilor din institufie, a fost înfîinfat

un serviciu suport cu rolul de a promova, sprijini çi dezvolta capacitatea institufionalä de accesare

a unor finanfäri din alte surse, precum çi din programe nafionale çi internafionale, çi anume
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Departamentul pentru rela{ii internafionale, programe çi proiecte. Se va urmãri valoarea

resurselor fïnanciare çi materiale atrase.

Responsabili: Departamentul pentru relafii internafionaleo programe çi proiecte.

Termen: permanent

Referitor Ia recomandarea 23. "otragerea fondurilor necesore modernizãrii spaliilor de

învãlãmônt çi a noii clãdiri a rectoratului UAV"

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad a aplicat çi aplicä la competifiile nafionale çi

internafionale de proiecte de finanfare a dezvoltärii infrastructurii universitare (s-a obfinut

finanfare pentru construirea unui nou cãmin; se açteaptä finanfarea nerambursabilä pentru

reabilitarea clädirilor). Atât din fonduri proprii, cât çi din fondurile atrase prin programe de

cercetare sau prin diferite programe cu finanfare externã, sãlile de învãfãmânt çi cercetare sunt

dotate cu tehnicä de calcul performantä çi echipamente de laborator pentru susfinerea

activitãfilor din universitate.

Responsabili: Departamentul pentru relafii internafionale, programe çi proiecte.

Termen: permanent

Referitor la recomandarea 24. "creSterea eþrturilor pentru internalionalizare, prin organizarea

de programe de studii în limbi strõine sau în colqborare cu universitãli europene"

S-a analizat în Consiliul de administrafie aspectul înfTinfãrii unor noi programe de studii

cu predare în limba englezäo iar decanii au realizat analize la nivel de facultate urmând sã facã

propuneri în acest sens. De asemenea, în urma multiplelor acfiuni de internafionalizareo

concretizate în participarea la diverse târguri educafionale, au fost identificate noi domenii de

interes ale studenfilor strãini, astfel douã facultäfi (Facultatea de $tiinfe Umaniste çi Sociale çi

Facultatea de Inginerie Alimentarão Turism çi Protectia Mediului) au demarat procesul de

autorizare a dosarelor unor programe de studii de master în limba englezä.

În scopul susfinerii procesului de internafionalizare çi de creçtere a vizibilitäfii

universitãfii peste hotare, Universitatea 'oAurel Vlaicu" din Arad a obfinut finanfare în anul 2018

printr-un proiect FDI çi prin douä proiecte FSS.

Responsabili: Decani, CEAC-U, Consiliul de Administrafie, Senat.

Termen: permanent
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Referitor la recomandarea 25. "atragerea studenlilor ströini în cadrul programelor de mobilitãli

Eresmus"

Numãrul acordurilor Erasmus+ a înregistrat o creçtere semnifïcativä în anul 2018,

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad orientându-se tot mai mult çi cãtre fãrile non UE. Dupä

aceastã creçtere extensivão în perioada urmãtoare vom intensifica acfiunile de atragere a

studenfilor strãini în mobilitãfi incoming, semnalele în anul universitar 2018 - 2019 fiind pozitive.

Responsabili: Biroul ERASMUS+, Decanii facultãfilor.

Termen: permanent

Referitor la recomandarea 26. "desJãçurørea de activitãli specifice în vederea reducerii

qbandonului Scolar, mai ales în anul I"
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad are implementatã platforma SUMS care permite

identifïcarea studen{ilor neperformanfi. În luna februarie s-a aprobat înfiinfarea în cadrul

Universitãlii "Aurel Vlaicu" din Arad a Centrului de înväfare, centru care împreunã cu CCOC va

desñçura activitäfi specifice privind stimularea studenfilor cu performanfe înalte în înväfare, de

recuperare a celor cu dificultãfi de înväfare çi de prevenire a abandonului studiilor universitare.

Pebaza analizelor efectuate privind numãrul de studenfi cu risc de abandon çcolar, Universitatea

"Aurel Vlaicu" din Arad a elaborat o procedurã operafionalã în acest sens care este în curs de

analizá, çi aprobare.

Responsabili: Consiliul de Administrafie, CCOC' Coordonatorii de programe de studii.

Termen: semestrial

Referitor la recomandarea 27, "implementarea unor meconisme de la nivelul universitãlii Si

focultð¡ilor pentru monitorizarea inserliei pe piala muncii a absolvenlilor"

Departamentul ALUMNI acfioneazá prin reprezentantul institutional, cât çi prin

reprezentanfii la nivelul facultãfilor în scopul monitorizärii inser{iei pe piafa muncii. Statisticile

sunt actualizate folosindu-se metoda chestionarului telefonic çi a chestionarului pe suport de

hârtie (în momentul ridicãrii diplomelor de studii). Fiça ALUMNI este completatä de cätre

absolven{i çi la depunerea dosarului de înscriere la licenfã çi diserta{ie. Cu toate acestea, vom

depune eforturi pentru o mai mare consistenfã a datelor despre absolven{i çi vom încerca în

l3



continuare sä dezvoltãm relafiile cu comunitatea ALUMNI prin dezvoltarea unor chestionare

online care sã prevadã colectarea unor informafii suplimentare privind monitorizarea inserfiei pe

piafa muncii.

Responsabili: Consiliul de Administrafie, CCOC, Coordonatorii de programe de studii,

Departamentul ALUMNI.

Termen: semestrial

Referítor la recomandarea 28. "crestereo consistenlei informoliilor prezentate pe site-ul

universitãlii, mai ales la secliunea în limbo englezã"

Din anul2018 a început crearea unui nou site al Universitãfii "Aurel Vlaicu" din Arad, un

site bazat pe principii de editare moderne, care sä ofere o interfafã mai prietenoasä, o mai mare

flexibilitate în utilizare çi sä evite redundanfa unor informafii. Termenul pentru lansarea noului

site este iunie 2019. Se va acorda o atenfie sporitä informafiilor prezentate la secfiunea în limba

englezä.

Se va armoniza varianta în englezä a site-ului pentru a se asigura accesul la informafie.

Responsabili: Prorector privind relafiile internafionale çi transparen{a academicä,

Departamentul de comunicare çi asigurare a transparenfei.

Termen: decembrie 2019

Din raportul evaluatorului strãin :

Evaluatorul stráin, dl. Prof. univ. dr. Socha W. Mieczyslaw, a consemnat stadiul actual al

Universitã1ii "Aurel Vlaicu" din Arad în raportul elaborat ca urrnare avizitei de evaluare institu{ionalä.

Referitor la sugestiile de îmbunätã{ire formulate, facem urmátoarele precizári:

Referitor la recomandärile din CAPITOLUL Polìtìca de asígurare ø calítãçíí în mísiunea çi
strategìa universitãliL "Revizuirea misiunii universitá1ii prin sublinierea conexiunilor cu regiunea",

"Întárirea legäturii dintre Politica de Asigurarea a Calitäfii çi Cultura Calitä1ii", "Trebuie arátat în

Politica privind asigurarea calitáfii ce înlelege UAV prin Îmbunãtälirea Calitäfii çi prin Cultura

Calitälii", "UAV sä efectueze o evaluare comprehensivã a obiectivelor strategice pe termen mediu",

"Întocmirea planului strategic independent de alegerea rectorului", "Considerali întocmirea unei

strategii pe termen lung pentru o perioadã de cel pulin 10 ani", menfionãm:

t4



o Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad îçi va reformula misiunea în noua Cartã a

Universitãfii çi o va trimite spre aprobare cãtre Ministerul Educafiei Na{ionale.

o Se va reformula documentul cu privire la politica de asigurare a calitäfii universitáfii prin

aplicarea principiului spiralei calitãfii care conduce la îmbunátäfirea continuã a calitä{ii çi

implicit la dezvoltarea culturii calitãfii adaptatä la standardele internafionale.

o Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad are structuri pentru asigurarea, controlul çi

îmbunãtãfirea calitãfii activitäfii universitare (CEAC-U, CEAC-F, DAIC). Se va

intensifica rolul çi activitatea acestora prin utilizareâ mecanismelor interne pentru

asigurarea, controlul çi îmbunätäfirea continuä a calitãfii activitäfii universitare. Se vor

urmãri rezultatele prezentate în rapoartele structurilor responsabile de utilizarea

mecanismelor interne privind calitatea.

o Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad va elabora o strategie pentru perioada 2020-2030

dupä consultarea strategiei nationale privind înväfämântul superior, precum çi dupä

consultäri prealabile cu membrii comunitäfii academice, cu mediul de afaceri, autoritãfile

locale çi cu to{i stakeholderii. În ceea ce priveçte planul strategic, acesta este elaborat în

conformitate cu necesitäfile universitãfii, astfel încât sã se asigure continuitatea.

Toate sugestiile referitoare la creçterea eficienfei procesului de asigurare internã a

calitälii sunt în concordanfã cu viziunea universitäfii cu privire la politica calitäfii.

Referitor la recomandärile din CAPITOLUL Implicareø støkeholderílor în procesul calítãçií:

'Dezvoltarea unei strategii/politici de cooperare cu agenfii economici locali çi administralia localá",

"Oftcializarea existenfei cooperärii cu mediul socio-economic", "Înfîinlarea unui consiliu social al

universitä1ii cu participarea reprezentanfilor stakeholderilor externi pentru consilierea pe probleme

strategice", men{ionäm:

o Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad are protocoale cu aproape tofi agenfii economici din

regiune çi va elabora o strategie de colaborare cu aceçtia. De asemenea va intensifica

întâlnirile çi mesele rotunde cu mediul de afaceri, angajatori, autoritãfi locale etc. pentru a

identifïca oportunitäfi de creçtere a angajabilitäfii absolven{ilor. Natura ofïcialã a relafiilor

cu mediul socio-economic rezultã din procese verbale ale sedinfelor.

o Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad va analiza oportunitatea înfiinfärii unui Consiliu

social cu rol consultativ în care sä fie cooptafi reprezentanfi ai angajatorilor, ai

autoritä{ilor locale çi ai absolvenfilor.
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. În procesul de elaborare a planurilor de învãfämânt çi de stabilire a rezultatelor învãfãrii,

angajatorii sunt consulta{i anual în cadrul procesului de actualizare a planurilor de

învãfämânt (existä procese verbale de çedinfä la facultäfi). Se va continua çi intensifica

acest proces, anual, pentru fïecare generafie de studen{i çi pentru fiecare program de

studii, pentru a veni în întâmpinarea modificärilor permanente de pe pia{a muncii.

În ceea ce priveçte recomandarea "Extinderea implicárii reprezentan{ilor angajatorilor în

comisiile ce formuleazá rezultatele învä!ärii çi ca lectori în procesul de învälare" trebuie sä facem

precizarea cä aceçtia sunt cooptafi la nivelul universitã{ii în diferite comisii dar, în ceea ce priveçte

atragerea acestora ca lectori, acest lucru se poate face doar respectând cadrul legal de angajare ca

specialiçti pe diferite posturi didactice.

Referitor la recomandárile din CAPITOLUL Guvernøn!ã universítarã çi organísme de

øsigurøre a cølítãçìí: "Efectuarea unei evaluári holistice a sistemului intern de evaluarea calitä1ii din

perspectiva obiectivelor strategice din politica calitätii", "Adaptarea solufiilor sistemului intern de

asigurare a calitalii bazat pe sistemul ISO la specificitatea institufiei de învãfãmânt superior", "Sá se

arate cum räspunde UAV la cerinfelE Capitolului 1 al ESG*15, "Considera{i cartografierea

standardelor de calitate ale UAV în funcfie de standardele ESG, respectiv ARACIS", "Creçterea

componentei analitice în rapoartele de asigutare a calitáfii", "Elaborarea unei noi ediJii a Manualului

Calitäfii considerând modificárile de mai sus çi descrierea sistemului finând cont de ciclul PDCA",

precizám:

o UAV va face o evaluare a sistemului intern de evaluare a calitãfii din perspectiva

obiectivelor strategice din politica calitãfii.

o Solufiile sistemului intern de asigurare a calitãfii bazat pe ISO sunt adaptate la

specificitatea u niversitäf ii.

o Se va elabora un Raport de evaluare în urma cartografierii standardelor de calitate ale

UAV în funcfie de standardele ESG, respectiv ARACIS.

o Manualul calitãfii are o nouã edifie (2018). Sistemul este descris pe baza ciclului PDCA.

o Acceptäm cã informafiile prezentate în raportul de evaluare internã pot fi îmbunátä{ite çi

vom {ine cont de recomandarea cu privire la confinutul analitic al rapoartelor viitoare.

Referitor la recomandárile din CAPITOLUL Admíterea, revizuírea programelor de studíi çì

învãtrãmântul centrat pe student (SCL): "Dezvoltarea unui model SCL (învá{ämânt centrat pe student)

care sá reflecte contextul în care procesul de predare/învä{are are loc la UAV, precum çi politica pentru
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obçinerea rezultatelor urmärite aplicând modelul SCL", "Intensificarea instruirii cadrelor didactice în

vederea aplicärii învãfámântului centrat pe student", "Dezvoltarea unui sistem de identificare a

studenfilor care nu performeazá çi implementarea unui sistem de asisten{á", "Extinderea urmäririi în

carierã prin adãugarea, de exemplu, a unor examinãri cu privire la rezultatele procesului de învä!ámânt

çi la programele de studii, precum çi analizarearezultatelor urmäririi","Analizarea distribufiei notelor

pe cursuri çi programe de studii çi a dinamicii acesteia pe o anumitá perioadä de timp", "În ceea ce

priveçte evaluárile periodice ale calitäçii tezelor çi revizuirile acestora - se recomandá înfiinfarea unei

comisii la nivel de universitate în acest sens sau atribuirea acestei responsabilitäçi unei comisii deja

existente", menlionäm :

o Responsabilitatea principalä a cadrelor didactice se referã la proiectarea metodelor çi a

mediilor de învãfare centrate pe student, punând mai pufin accent asupra responsabilitätii

mai vechi, tradifionale, de a transmite numai cunoçtinfe. Este imperios necesar ca între

student çi profesor sä se stabileascá o relafie de parteneriat. În aceastã rela{ie atât

studentul cât çi cadrul didactice trebuie sã-çi asume responsabilitatea atingerii rezultatelor

învã(ãriio rezultate care trebuie sã fïe puse în discufie, explicate pentru a se vedea relevanfa

acestora în dezvoltarea çtiinfificã çi profesionalã a studentului. Cadrele didactice se folosesc

în activitatea pe care o desfãçoarä de resurse informatice, cum ar fi platforma SUMS, e-

mail-ul, pagina personalã de web pentru tematicã, bibliografÌeo resurse în format

electronic, dialogul cu studen{ii, precum çi alte materiale auxiliare necesare, cum sunt

fl ipchart-ul, videoproiectorul etc.

o Toate cadrele didactice ale universitäfii au pregãtire specializatä pentru a preda la nivel

universitar çi/sau se reunesc în grupuri de dezbatere pentru a discuta diferite metode de

predareo încercând în permanen!ä sã aducã noutã{i în acest domeniu. Competenfele de

instruire çi de predare ale cadrelor didactice din universitatea noasträ sunt completate cu

competenfe de consiliere a studenfilor, precum çi cu competenfe în ceea ce priveste

monitorizarea çi facilitarea proceselor de învãfare. Prin întreaga activitate, cadrele

didactice din universitate încearcá în permanen{ä sã dezvolte, sã identifice, sã testeze, sä

implementeze çi sã evalueze noÍ tehnici de învãfare cât mai eficiente, folosindu-se de cele

mai noi aplica{ii çi tehnologii informatice. În cadrul programelor de studii sunt integrate çi

stagii de plasament, stagii de practicã, de internship çi se încearcä implicarea studenfilor în

cât mai multe proiecte de cercetare. Cadrele didactice implicä studenfii în activitatea de
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predare prin diverse metode interactive specifice pedagogiei moderneo iar metodele de

predare sunt orientate dupã necesitäfile studen{ilor. Prin strategia çi metodele de predare,

cadrele didactice depun toate eforturile pentru a satisface nevoile studentilor cu

dizabilitãfi.

Se va intensifica utilizarea în procesul didactic a tehnicilor çi metodelor de înväfare-

predare-evaluare centrate pe student prin evidenfierea acestora în rapoartele decanilor.

Consiliul de Administrafie a hotãrât în anul 2016 ca toate cadrele didactice sä aibã absolvit

Modulul de pregãtire psihopedagogicä, astfel cä, începând cu anul universitar 2016-2017,

toate cadrele didactice care nu aveau absolvit acest modul s-au înscris la Modulul nivel I,

iar în 2017-2018la Modulul nivel II. De asemenea în Metodologia de ocupare prin concurs

a posturilor didactice çi de cercetare este prevãzutã expres ca çi condifie de înscriere la

concurs o'Define diploma de master didactic/certificat de absolvire a modulului psiho-

pedagogic sau alte documente echivalente" pentru toate funcfiite didactice. În luna

februarie s-a aprobat înfiinfarea în cadrul Universitãfii o'Aurel Vlaicu'o din Arad a

Centrului de înväfare, centru care se va ocupa çi cu organizarea de cursuri, seminarii,

workshopuri cu privire la metodele de predare çi evaluare centrate pe student. De

asemenea, se va face cunoscut graficul de perfecfionare a cadrelor didactice.

Departamentul ALUMNI acfioneazä prin reprezentantul institu{ional, cât çi prin

reprezentanfii la nivelul facultäfilor în scopul monitorizärii inserfiei pe piala muncii.

Statisticile sunt actualizate folosindu-se metoda chestionarului telefonic çi a chestionarului

pe suport de hârtie (în momentul ridicärii diplomelor de studii). Fiça ALUMNI este

completatá de cätre absolvenfi çi la depunerea dosarului de înscriere la licenfä çi disertafie.

Cu toate acestea, vom depune eforturi pentru o mai mare consistenfã a datelor despre

absolvenfi çi vom încerca în continuare sä dezvoltäm relatiile cu comunitatea ALUMNI

prin dezvoltarea unor chestionare online care sã prevadä colectarea unor informafii

suplimentare privind monitorizarea inserfiei pe piafa muncii.

Se vor efectua analize ce {in cont de performanfele çcolare în cadrul aceluiaçi program de

studii çi între programe de studii.

La nivelul fiecãrui program de studii lucrãrile de finalizare a studiilor sunt evaluate

conform procedurii specifice.

a

o
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Referitor la recomandärile din CAPITOLUL Internølíonalízare: "Analiza[i eficacitatea politicii

de internalionalizare çi modificafi prevederile strategiei de interna{ionalizare pentru a o face mult mai

realistã", "Considerali înfiinfarea unui consiliu consultativ cu participarea universitäfilor partenere din

stráinätate care sá furnizeze sfaturi çi opinii asupra implementãrii politicii de internalionalizare",

"lntroducerea unei cerinfe obligatorii privind de{inerea unui certificat de limbä sträinä (Englezä) de cätre

cadrele didactice çi de cercetare nou angajate, iar pentru cei deja angajafi impunerea oblinerii unui

document care sä certifice cunoaçterea unei limbi strãine cel pulin la nivel Cl", "Considerafi

introducerea - cel pufin la început a unor stimulente financiare pentru cadrele didactice ce pot preda în

englezá", precizám:

o Men{ionäm cä ne preocupã în mod deosebit acest aspect astfel încât vom revizui strategia

de internafionalizare çi vom avea în vedere introducerea în metodologia de concurs â

condi{iei de definere a unui certifÏcat Cl pentru predarea cursurilor în limbi strãine.

o Universitatea o'Aurel Vlaicu" din Arad va analiza oportunitatea înfiinfãrii unui Consiliu cu

rol consultativ în care sä fÏe cooptafi reprezentanfi ai universitäfilor partenere din

strãinãtate.

o Universitatea continuã identificarea unor resurse fTnanciare pentru stimulente fTnanciare

acordate cadrelor didactice care pot preda în limba englezä.

o S-a analizat în Consiliul de administrafie aspectul înfTinfãrii unor noi programe de studii

cu predare în limba englezä, iar decanii au realizat analize la nivel de facultate urmând sã

facä propuneri în acest sens. De asemenea, în urma multiplelor acfiuni de

internafionalizare, concretizate în participarea la diverse târguri educafionale, au fost

identifïcate noi domenii de interes ale studenfilor sträini, astfel, alte douä facultäfi au

demarat procesul de autorizare a dosarelor unor programe de studii de master în limba

englezä.

Referitor la recomandärile din CAPITOLUL Informølií publíce: 'Tvaluali efrcacitatea

informärii publice din perspectiva obiectivelor strategice", "Modificarea organigramei în partea

referitoare la politica infomaliei pentru a asigura coerenla informaliilor publicate", "Întärirea

monitorizärii site-ului çi îmbunätá[irea acestuia çi a confinutului publicat în englezá. Pentru aceasta,

disponibilitatea documentelor debazâ în limba englezá,trebuie îmbunãtã{itá", menfionám:

o Se va armoniza varianta în limba englezä a site-ului pentru a se asigura accesul la

informafie.
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In concordanfã cu recomandãrile evaluatorului strãin referitoare la îmbunãtäfirea

vizibilitãfii informafiilor în limba englezä de pe site, menfionäm cä de la începutul anului

2018 se lucreazã la un nou site al universitãfii, al cãrui termen de finalizare este luna

decembrie 2019,

Analizám recomandarea de modifÏcare a organigramei Universitäfii ooAurel Vlaicu" din

Arad cu privire la informafiile publice.

Din raportul studentilor:

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad apreciazá efortul studenfilor de a cuprinde în raportul lor

informalii relevante acumulate în cadrul activitä1ilor preväzute în programul evaluárii externe

institufionale, precum çi prin corespondenta anterioará cu UAV çi din räspunsurile studen{ilor çi

autoritätilor consultate dupä perioada de evaluare. Jinând cont de con{inutul raportului studen{ilor, de

modul de formulare çi prezentare a observa{iilor çi recomandãrilor, consideräm necesará sistematizarea

ráspunsului Universitáçii "Aurel Vlaicu" din Arad astfel:

- o mare parte dintre recomandärile formulate se regãsesc în scrisoarea ARACIS çi în raportul

evaluatorului strãin. Consideräm oportun sá constatäm cä procesul de evaluare externä a fost unul

omogen, întrucât cele trei rapoarte con{in recomandäri asemänátoare. Räspunsurile la aceste

recomandãri ale studentilor se regäsesc în paragrafele anterioare.

- o altá categorie de recomandári vizeazã aspecte la care Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

are implementate proceduri de bunä practicä çi pentru care vom avea în vedere menlinerea çi

îmbunätálirea acestora.

- cu privire la alte aspecte specifice din raportul studenfilor, mentionäm:

- referitor la indicatoni Integrítøte academìcã.' se vor prevederea termene fixe pentru

solufionarea dosarelor de cercetare pentru plagiat; se va modifica Regulamentul de alegere a

studenfilor reprezentanli din Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, linând cont de propunerea

studenf ilor universitä1i i ;

- referitor la indicatoni Spa!ìi de învãçãmânt, cercelare çí pentru ølte øctívítã¡i:

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad se preocupä permanent de atragerea de fonduri pentru

asigurarea tuturor dotárilor necesare çi, în mod particular, pentru adaptarea accesului la baza

materialá a institutiei pentru persoanele cu dizabilitá{i;
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- referitor la indicatorii Sístemul de øcordøre ø burselor çí a øltor forme de spríjin

materiøl pentra studenli, menlionäm cä reglementärile privind sistemul de acordare a burselor

sunt elaborate cu consultarea largâ a studenlilor din Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad.

Relinem recomandärile formulate çi se vor opera modificári în regulamente dupá ce studenfii îçi

vor da acordul;

- referitor la indicatorii Prøctící de ødmítere.'Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad va

analiza recomandárile formulate de cätre studenlii evaluatori çi va modifica metodologia de

admitere - existã recomandarea: "introducerea examenului de admitere pentru unele programe

de studii" universitatea nu îçi asumá sä o implementeze;

- referitor la indicatorii Orìentarea în caríerã ø studenlilor, CCOC va posta pe site-ul

Universitälii "Aurel Vlaicu" din Arad un program de consiliere individualä a studenfilor;

- referitor la indicatorä Servícü studenleçtí, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad s-a

preocupat de asigurarea unor condilii moderne de cazarc çi servicii pentru studenfi. Aspectele

prezentate în raport ne vor determina sä ne preocupäm mai mult în viitor.

Apreciem tenacitatea çi efortul studenfilor evaluatori de a ne ajutala îmbunätälirea calitaçii din

perspectiva studentului çi de aceea universitatea noasträ va lua în considerare recomandärile care nu sunt

implementate deja sau care rämân a ft dezbâtute çi analizate în forurile de conducere ale universitá{ii.

Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad multumeçte conducerii ARACIS çi echipei de evaluatori

externi pentru colegialitatea, profesionalismul çi corectitudinea dovedite pe parcursul activitätii de

evaluare institufionalä çi îçi reafirmá hotärârea fermã de a menline çi îmbunätáfi o culturá a calitälii în

institulie.

Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad va sprijini în continuare demersurile instituliei

Dumneavoasträ pe care cu onoare o conduceli, manifestând o realä deschidere pentru o colaborare

benefi cá înväfämântului superior.

Vá rugäm çi pe aceastä cale sá primiti întreaga noastrá considerafie

Persoanä de contact,

LILE
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Prof.univ.dr.ing. POPA


