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> CONSIDERATII GENERALE

Prin cererea înregistratä la Agenlia Românä de Asigurare a Calitälii în Învä!ämântul
Superior, cu nr. 5009, din data de 06.11.2017, Universitatea Tehnice de Construdii din
Bucuregti solicitä evaluarea periodicä çi acordarea certificär¡¡ EUR-ACE@ pentru programul de
studii universitare de licen!ä INGINERIE CIVILÃ (Îtrl Llfvlen FRANCEZÃ) din cadrul Facultälii de
lnginerie în limbi sträine.
Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numärul 5056 din data de 07.1,L.2017.

Verificarea îndeplinirii cerinlelor normative obligatorii, a criteriilor, standardelor 5i
indicatorilor de performan!ä çi a standardelor specifice a fost efectuatä de Comisia de experli
permanenli de specialitate - $tiinfe lnginereçti l- - a Consiliului ARACIS.
Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei de
evaluare externä (aprobatä prin HG nr. I4L8/2006) çi a Ghidului activitätilor de evaluare a
calitälii programelor de studii universitare 5i a instituJiilor de înväträmânt superior precum çi a
Ghidului pentru autoevaluarea programelor de studii gi evaluarea externä în vederea obtinerii
certificärii EU R-ACE@.

> REZULTATELE EVAL

II EFECTUATE DE CÄTNE
COMISIA DE EXPERTI PE RMANENTI DE SPECIALITATE

I. CERINTE NORMATIVE OBLIGATORII
Sunt îndeplinite urmãtoorele cerinle normative obligøtorii

Cadruljuridic de organizare gi fundionare, misiunea gi obiectivele institutiei
L. lnstitulia de înväträmânt superior are statut juridic propriu, stabilit prin actul de
înfiintare.
2. Misiunea didacticä 5i de cercetare Stiin!ificä a institutiei este bine precizatä,
aceasta are obiective clare 5i realizabile, cu respectarea normelor legale.
3. Misiunea instituliei de învä1ämânt superior conline çi elemente de specificitate 5i
oportunitate, în concordan!ä cu cadrul national al calificärilor.
Personalul didactic

4.

Personalul didactic îndeplineçte cerintele legale pentru

rilor

didactice.
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5.

Personalul didactic titularizat în institulia de învä1ämânt superior unde are functia
de bazä este luat în considerare la evaluarea periodicä pentru o singurä normä didacticä,
constituitä conform legii.
6. Personalul didactic titularizat în învä1ämântul superior nu poate acoperi, într-un an
universitar, mai mult de trei norme didactice (cf. Legii nr. t/2OI1), indiferent de institutia de
înväträmânt în care î5i desfägoarä activitatea.
7. Personalul didactic titularizat în înväträmântul superior conform legii, pensionat la
limita de vârstä sau din alte motive, acoperä o singurä normä didacticä în institutia respectivä
de înväträmânt superior.
8. Furnizorul de educatie are cel pu\in70% din totalul posturilor din statul de functii,
constituite conform normativelor legale, sunt acoperite cu cadre didactice titularizate în
învä1ämântul superíor conform normelor legale, cu norma de bazä în universitate sau cu post
rezervat. Dintre aceste cadre didactice cel putin 25% sunt profesori universitari çi
conferentiari universitari, dar nu mai mult de 50 %.
9. Numärul de cadre didactice titularizate în învätämântul superior, conform
normelor legale, este cel rezultat linându-se seama de posturile întregi din statele de functii gi
de fracliunile de posturi pe care le acoperä acestea în structura sau programul respectiv.
L0. Personalul didactic asociat care nu este titularizat în învä1ämântul superior, ocupä
temporar un post vacant din statul de functii al institutiei de înväträmânt superior supuse
evaluärii de cätre ARACIS numai dacä satisface cerinlele legale pentru ocuparea postului
respectiv.

11. Titularii de disciplinä trebuie sä aibä titlulgtiintific de doctor în domeniul
disciplinelor din postul ocupat; celelalte cadre didactice trebuie sä aibä pregätirea initialä gi
competente în domeniul disciplinei predate.
12. Titularii de disciplinä trebuie sä facä dovada cä au elaborat cursuri 5i alte lucräri
necesare procesului de învä¡ämânt, care acoperä integral problematica disciplinei respective,
preväzutä în figa disciplinei.
13. Conducerea instituliei de învä1ämânt superior asigurä multiplicar:ea lucrärilor susmenlionate gi punerea lor la dispozitia studentilorîntr-un numär corespunzätor, tipärite sau în
format electronic.
14. Cadrele didactice asociate au obliga{ia de a face cunoscut, prin declaratie scrisä,
conducätorului institutiei la care au functia de bazä, precum gi celei la care sunt asociate,
numärul orelor didactice prestate prin asociere.
15. Cadrele didactice care ocupä posturi de asistent trebuie sä aibä pregätire psihopedagogicä 5i metodicä atestatä.
1,6. Cadrele didactice cu gradul de profesor universitar, specialiSti de înaltä clasä întrun anumit domeniu, care au depägit vârsta de pensionare, nu trebuie sä acopere mai mult de
2O % din numärul total de posturi din statul de functii.
l-7. Personalul de conducere al institutiei de învätämânt superior (rector, prorector,
decan, prodecan, precum 5i director (çef) de departament) sunt cadre didactice titularizate în
învä1ämântul superior, cu norma de bazä în institutie, respectiv structura internä de
conducere la care funclioneazä, sunt profesori sau conferentiari universitari titulari 5i nu se
aflä în condilii de rezervare a postului.
icentä
18. lnstitulia de învä1ämânt superior asigurä acoperirea pe cel
at, cu
a activitätilor preväzute la disciplinele din planul de învä1ämânt al
cadre didactice care îndeplinesc cerintele menlionate mai sus.
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Conlinutul procesului de învãtämânt
19. Planul de înväträmânt cuprinde discipline fundamentale, discipline de specialitate
în domeniu çi discipline complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii,
oplionale çi facultative, în conformitate cu cerinlele normative stabilite pe plan national.
20. Disciplinele de studiu din planul de înväträmânt sunt preväzute într-o succesiune
logicä çi trebuie sä defineascä çi sä delimiteze precis competenlele generale 5i de specialitate
pe domenii de studii universitare de licen!ä, sä asigure compatibilitatea cu cadrul national de
calificäri çi cu planuri çi programe de studii similare din state ale Uniunii Europene 5i din alte
state ale lumii, ponderea disciplinelor fiind exprimatä în credite de studii ECTS.
21. Disciplinele de studii cuprinse în planul de înväträmânt au fiçe în care sunt precizate
obiectivele disciplinei, conlinutul tematic de bazä, repartizarea numärului de ore de curs,
seminar çi activitäli aplicative etc. pe teme, sistemul de evaluare a studenlilor, bibliografia
minimalä, în concordan!ä cu macheta (Anexa 3), a metodologiei de implementare. a Cadrului
nalional al calificärilor din înväträmântul superior (CNCIS).
22. Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de înväträmânt çi continutul acestor
discipline, precizat prin programele analitice, corespund domeniului de licentä çi programului
de studii pentru care s-au elaborat planurile de învä1ämânt respective 5i sunt conforme
misiunii declarate.
23. Anul universitar este structurat pe douä semestre a câte 1-4 säptämâni în medie,
cu 20 - 28 ore / säptämânä, pentru ciclul I studii universitare de licentä, în functie de
domeniile de pregätire universitarä, cu exceplia programelor de studii din domeniile
reglementate la nivelul Uniunii Europene.
24. Fiecare semestru are câte 30 de credite de studiu transferabile în sistemul
European (ECTS) pentru disciplinele obligatorii, indiferent de forma de învä1ämânt.
25. Disciplinele facultative, indiferent de semestrul de studii în care sunt preväzute în
planul de învä¡ämânt, se încheie cu formä de evaluare, iar punctele credit care li se atribuie
sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.
26. Raportul dintre orele de curs çi cele privind activitä!ile didactice aplicative
(seminarii, laboratoare, proiecte, stagii de practicä etc.) este del/1,, cu o abatere admisä det
20 %, cu exceplia programelor de studii din domeniile reglementate la nivelul Uniunii
Europene.

27. în programul de studii universitare de licen!ä pentru care s-a elaborat planul de
învä1ämânt sunt preväzute stagii de practicä de 2 - 3 säptämâni pe an, începând, de regulä, cu
anul ll de studii, precum çi stagii pentru elaborarea lucrärii de licen!ä, în ultimul an de studii.
28. Pentru stagiile de practicä, institulia de învätämânt superior a încheiat convenlii
de colaborare, contracte sau alte documente cu unitätile baze de practicä.
29. Cel pulin 50% din formele de verificare ale disciplinelor de studii preväzute în
planul de învä1ämânt sunt examene.
Studen!i

30. Recrutarea studenlilor se face prin proceduri de admiter
31. Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza dipl

at sau a

altor acte de studii echivalente.
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32. Formaliile de studiu (serii, grupe, subgrupe) sunt astfel dimensionate încât sä
asigure desfägurarea eficientä a procesului de învätämânt.
33. Din orarul facultätrii pentru programul de studii supus evaluärii rezultä posibilitatea
desfägurärii normale a procesului de învä1ämânt, în conditriile legii.
34. Promovabilitatea studenlilor pe fiecare an de studiu este de cel putin 40 % din
numärul total de studenli înscrigi anul respectiv.
35. Rezultatele oblinute de student pe parcursul çcolarizärii sunt înscrise în Registrul
matricol çi atestate prin Suplimentul la diplomä.
36. lnstitulia are reglementatä procedura de promovare a studentului dintr-un an de
studiu în altul, în funclie de creditele de studiu (ECTS) acumulate, precum gi procedura de
promovare a doi ani de studiu într-un singur an.

37. Transferul studenlilor între instituliile de înväträmânt superior, facultätri çi
specializäri este reglementat prin regulamente interne çi nu se efectueazä pe parcursul anului
de învätämânt.

38. Primele trei serii de absolvenli au suslinut examenul de licentä la institutii
acreditate desemnate de ARACIS, cu comisii din care nu au fäcut parte cadrele didactice care
le-au predat sau seminarizat.
39. lnstitulia face dovada: a) cä minimum 51" % din totalul absolventilor fiecäreia din
primele trei serii de absolvenTi / fiecäreia din seriile de absolventi ulterioare precedentei
evaluäri externe, dupä caz, au promovat examenul de licentä çi b) cä a elaborat proceduri
pentru urmärirea în carierä a absolvenlilor, le aplicä çi elaboreazä rapoarte anuale pe care le
face publice, inclusiv pe site-ul universitätii.
40. Conferirea certificatelor gi a diplomelor de studii respectä legislatia în vigoare.
Cercetarea çtiinlificã
41. Facultatea sau departamentul coordonator al programului de studii universitare
de licen!ä dispune de un plan de cercetare Stiintificä care este integrat în planul de cercetare
al institutiei de înväträmânt superior.
42. Temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria Stiinlificä a domeniului de
licen!ä în care se încadreazä programul de studii supus evaluärii.
43. Personalul didactic propriu desfäçoarä activitäti de cercetare gtiintificä în domeniul
disciplinelor cuprinse în norma/normele didactice pe care o/le acoperä.
44. Personalul didactic 5i de cercetare propriu desfägoarä activitäti de cercetare
çtiintrificä valorificate prin publicalii în reviste de specialitate sau edituri din larä sau din
sträinätate, indexate în baze de date sau recunoscute de cätre comunitatea çtiintificä din
domeniu, comunicäri çtiinlifice prezentate la sesiuni, simpozioane, seminarii etc. din tarä
çi/sau sträinätate, rapoarte de cercetare, de expertizä, de consultantä etc., pe bazä de
contracte sau convenlii încheiate cu parteneri din larä 5i/sau sträinätate, cu evaluare atestatä
de cätre comisii de specialitate etc.
45. Rezultatele cercetärii çtiinlifice efectuate în cadrul laboratoarelor de cercetare
proprii structurii de înväträmânt supuse evaluärii sunt vâlorificate prin lucräri gtiintifice
publicate, brevete etc.
absolventii,
46. Facultatea organizeazä periodic, cu cadrele did.actice,
blicate în
iar
com
mese
rotunde,
sesiuni çtiinlifice, simpozioane, conferinte,
nt
buletine Stiintifice cotate ISBN, ISSN sau în volume dedicate acti
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47. Universitatea/Facultatea/Departamentul

dispune de un centru

de

cercetare gtiinlificä în domeniu cu rezultate recunoscute de comunitatea çtiintificä.
48. Universitatea dispune de editurä proprie pentru publicatii cu ISSN çi ISBN.
49. Personalul didactic 5i de cercetare este implicat în granturi de cercetare nationale
çi internationale.
50. Fiecare cadru didactic çi cercetätor are anual cel pulin o publicatie sau o realizare
didacticä ori çtiinlificä în domeniul disciplinelor predate.
51.. Dotarea laboratoarelor corespunde exigenlelor temelor abordate. Echipamentele
existente permit realizarea unor cercetäri de anvergurä pe plan nalional 5i international'
Baza materialä

52. Baza materialä a instituliei de învä!ämânt superior supuse evaluärii corespunde
standardelor care asigurä desfäçurarea unui proces de înväträmânt de calitate.
53. lnstitulia de înväträmânt superior face dovada cu acte corespunzätoare (acte de
proprietate, contracte de închiriere, inventare, facturi etc.) cä pentru programul de studii
supus evaluärii dispune de spalii adecvate procesului de învä1ämânt în proprietate sau prin
închiriere.

54. lnstitulia de învä1ämânt superior face dovada cä dispune de laboratoare proprii
sau închiriate, cu dotarea corespunzätoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din
planul de învä1ämânt care au preväzute activitäti de acest gen.

de învä1ämânt superior face dovada cä dispune de

soft-uri
corespunzätoare disciplinelor de studiu din planul de învä1ämânt çi cä posedä licentä de
utilizare a acestora.
56. tnstitutia de înväträmânt superior face dovada cä dispune de bibliotecä dotatä cu
salä de lecturä çi fond de carte propriu, corespunzätor disciplinelor preväzute în planurile de
înväträmânt pe cicluri de studii universitare (licentä 5i master).
57. Capacitatea spaliitor de învä1ämânt pentru programul de studii supus evaluärii
este de: minim ! mp.f loc, în sälile de curs; minim L,4 mp./loc, în sälile de seminar; minim 1,5
mp./loc, în sälile de lecturä din biblioteci; minim 2,5 mp./loc în laboratoarele de informaticä 5i
în cele ale disciplinelor de specialitate care utilizeazä calculatorul; minim 4 mp./loc, în
laboratoarele disciplinelor cu caractertehnic, experimental, de proiectare etc.
58. Numärul de locuri în sälile de curs, seminar gi laborator este corelat cu märimea
formaliilor de studiu (serii, grupe, subgrupe etc.), conform normativelor Ministerului Educatiei
Na!ionale.
59. Se asigurä desfägurarea lucrärilor aplicative la disciplinele de specialitate din
planurile de învä1ämânt în laboratoare dotate cu tehnicä de calcul, astfel încât la nivelul unei
formaliide studiu sä existe câte un calculator la cel mult 2 studenti'
60. Bibliotecile instituliei de înväträmânt fie asigurä un numär de locuri în sälile de
lecturä corespunzätor cu cel pulin tO% din numärul total al studenlilor, fie accesul electronic
al studenlilor la baze de date, in campusul universitälii.
inä existä într6L. Fondul de carte propriu din literatura de specialitate românä
nurile de
pentru
discip
a acoperi integral
un numär de exemplare suficient
cialitate
l.¡ ri
învä1ämânt çi din care cel pulin 50% reprezintä titluri de carte sa
u este
nos
pentru domeniul supus evaluäríi, apärute în ultimi¡ 10 ani în edit

55. lnstitulia

oferit acces electronic la baze de date.
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62. Fondul de carte din biblioteca proprie existä într-un numär suficient de exemplare
pentru acoperirea necesitälilor tuturor studenlilor aflali în ciclul gi anul de studiu la care este
prevãzutä disciplina respectivä.
63. Bibliotecile instituliei de învä1ämânt asigurä un numär suficient de abonamente la
publicalii 5i periodice româneçti 5i sträine, corespunzätor misiunii asumate.
64. În ansamblu, baza materialä a instituliei de învä1ämânt superior supuse evaluärii
corespunde standardelor care asigurä desfäçurarea unui proces de înväträmânt de calitate.

Activitatea financia rä
65. lnstitulia solicitantä trebuie sä facä dovada cä dispune de buget propriu de venituri
çi cheltuieli pentru act¡v¡tatea de înväträmânt superior, cod fiscal gi cont la bancä, altele decât
cele ale fundaliei sau asociatiei în cadrul cäreia functioneazä.
66. lnstitulia de învä!ämânt superior trebuie sä facä dovada cä a utilizat în perioada
funclionärii provizorii cel pulin 30% din veniturile oblinute în fiecare an pentru investitii în
baza materialä proprie.
67. lnstitu!ía de înväträmânt superiortrebuie sä facä dovada cä în perioada functionärii
provizorii çi-a organizat contabilitate proprie întocmind registiul inventar, bilant contabil, cont
de execulie bugetarä gi raport de gestiune, din care rezultä cä cheltuielile efectuate sunt în
concordan!ä cu legislalia în vigoare, veniturile încasate çi destinatia lor, precum 5i caracterul
non-profit al acesteia.
68. Taxele çcolare ale studenlilor sunt calculate în concordantä cu costurile medii de
çcolarizare pe an universitar din învä1ämântul public finantat de la buget 5i sunt aduse la
cunoStinla studentilor prin diferite mijloace de comunicare.
69. Studenlii sunt informali despre posibilitätile de asistentä financiarä din partea
instituliei çi despre modul de utilizare a taxelor.
7O. Dupä trei cicluri de çcolarizare ulterioare înfiin!ärii prin lege, instituJia de
înväträmânt superior trebuie sä facä dovada cä dispune în proprietate de cel pulin 70% din
spaliile de înväträmânt cu toate dotärile necesare acestora.
nstitulionale
71. lnstitutia de învä!ämânt superior trebuie sä facä dovada cä au fost respectate
dispoziJiile legale pentru alegerea organelor colective de conducere (consiliul facultätrii çi
senat) precum 5i a cadrelor de conducere de la nivelul catedrelor çi departamentelor,
respectiv a gefilor de departamente, facultä1ilor.(decan, prodecan, secretar çtiintific çi a
d i rectorilor) çi institutiei (rector, prorector, secretar Stiintific).
72. lnstitulia de învä1ämânt superior trebuie sä facä dovada cä dispune de Cartä
universitarä, Regulament de Ordine lnterioarä çi Regulament pentru activitatea profesionalã a
studentilor.
73. lnstitulia de înväträmânt superior trebuie sä facä dovada cä s-au respectat condiliile
legale pentru publicarea çi ocuparea prin concurs a posturilor didactice.
izärii eviden!ei
74. lnstitulia de înväträmânt superior trebuie sä fa ca
Ministerului
activitälii profesionale a studentilor în conformitate cu
(cataloage,
Educaliei Nalionale în domeniu, pe formulare omolog
centralizatoare, registre matricole, foi matricole, diplome etc.

Activitatea

ma nageria lä çi structu ri I e

i
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75. În perioada de funclionare ulterioarä precedentei evaluäri externe, institutia de
înväträmânt superior a respectat standardele care au stat la baza acordärii autorizatiei
provizorii de funcliona re/acred itä rii/mentin erii acreditärii - d upä caz.

II. STANDARDE SI IND

RI DE PERFORMANTÃ

Suntîndeplinîte urmãtoorele Stondqrde çi urmötoríi Indicatoride performan¡ã
7. CAPAC trAT EA t N ST tr uT t O N ALÃ
A. 7. Structurile instítulíonole, adminístrøtive çi monøgeríole
L. lnstitulia este înfiinlatä çi functioneazä conform legii.
2. lnstitulia de înväträmânt superior are un cod al eticii gi integritätii academice prin
care apärä valorile libertä1ii academice, ale autonomiei universitare gi ale integritätii etice 5i
dispune de practicigi mecanisme clare pentru aplicarea codului.
3. lnstitulia de învä1ämânt superior dispune de practici de auditare internä cu privire
la principalele domenii ale activitälii universitare, pentru a se asigura cä angajamentele pe
care çi le-a asumat sunt respectate riguros, în conditrii de transparentä publicä.
A,.2.Baza materialä
1. Facultatea asigurä spalii de înväträmânt pentru predare gi seminarizare, în
concordan!ä cu normativele în vigoare.
2. Facultatea asigurä spaJii pentru laboratoare didactice cu o dotare tehnicä
corespunzätoare programului de studii.
3. Sälile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învä1are,
predare 5i comunicare, care faciliteazä activitatea cadrului didactic gi receptivitatea fiecärui
student.
4. Laboratoarele de cercetare dispun de echipamente gi mijloace de functionare
corespunzätoare exigentelor minime.
2.

EFTCACTTATEA EDUCATIONALA

B. 1. Conlinutul programelor de studii

L.

lnstitulia aplicä o pol¡t¡cä transparentä a recrutärii çi admiterii studentilor,

anunlatä public cu cel putin 6 luniînainte de aplicare.
2. Admiterea se bazeazä exclusiv pe competenlele academice ale candidatului çi nu
aplicä niciun fel de criterii discriminatorii.
3. Admiterea într-un ciclu de studii universitare se face numai pe baza diplomei de
studii precedente, linând cont de ordinea ierarhicä a mediilor de absolvire.
4. Un program de studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente care
include: misiunea, obiectivele generale gi specifice ale programului, planul de învätämânt,
fiSele disciplinelor, competenlele scontate ale absolventilor.
5. Fiçele disciplinelor de învä!ämânt precizeazä rezultatele în învä1are exprimate sub
care sunt realizate
forma competenlelor cognitive, tehnice sau profesionale çi
de fiecare disciplinä.
este
at tinând cont de
6. Modul de examinare 5i evaluare la fiecare dis
rez u ltatele în învätare/com petentele p rogra mate.
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7. Modul de organizare çi continutul examenului de finalizare a studiilor se bazeazä pe
un examen sumativ, care certificä asimilarea competentelor cognitive çi profesionale conform
ca lificärii universitare.
8. Programele de studiu sunt unitare ca structurä, indiferent de forma'de învätämânt,
dar se diferentiazä în realizare, în functie de mijloacele specifice utilizate în forma de
înväträmânt respectivä.
9. Relevanta cognitivä 5i profesionalä a programelor de studiu este definitä în funclie
de ritmul dezvoltärii cunoagterii çi tehnologiei din domeniu çi de cerintele pietei muncii gi ale
calificärilor.
10. Facultatea dispune de mecanisme pentru analiza colegialä anualä a activitätii
cunoaSterii transmise 5i asimilate de studenti 5i pentru analiza schimbärilor care se produc în
profilurile calificärilor çi în impactul acestora asupra organizärii programului de studiu.
B. 2. Rezultatele înväTär¡¡
t. Cel putin 4O% dintre absolventi sunt angajati în termen de doi ani de la data
absolvirii la nivelul calificärii universitare 5i sunt încadrati cu contract de muncä legal pe
posturi corespunzätoare specializäri¡ ob}inute la absolvire.
2. Cel pulin 2O% dintre absolventii ultimelor douä promoJii ale studiilor universitare
de licentä sunt admiçi la studii universitare de masterat, indiferent de domeniu.
3. Mai mult de 5O% dintre studenli apreciazä pozitiv mediul de învätrare/dezvoltare
oferit de cätre universitate 5i propriul lor traseu de învä1are.
4. Principala responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor gi a
mediilor de învä1are centrate pe student, cu accent asupra responsabilitätii de a le forma
competentele generale 5i specifice.
5. Relatia dintre student 5i profesor este una de parteneriat, în care fiecare îgi asumä
responsabilitatea atingerii rezultatelor înväträrii. Rezultatele învä!ärii sunt explicate gi discutate
cu studentii din perspectiva relevanlei acestora pentru dezvoltarea lor.
6. Cadrele didactice folosesc resursele noiloi tehnologii (ex. e-mail, paginä personalä
de web pentru tematicä, bibliografie, resurse în format electronic çi dialog cu studentii) çi
materiale auxiliare, de la tablä, la flipchart çi videoproiector.
7. Cadrele didactice au ore de permanentä la dispozitia studentilor 5i personalizeazä
îndrumarea la cererea studentului. Existä îndrumätori sau tutori de an sau alte forme de
asociere între un cadru didactic çi un grup de student¡.

B. 3. Activitatea de cercetare

gtiinlificä

L.

Strategia pe termen lung 5i programele pe termen mediu çi scurt privind
cercetarea sunt adoptate de Senat gi Consiliile facultätrilor, odatä cu specificarea practicilor de
obtrinere 5i de alocare ale resurselor de realizare çi a modalitäIilor de valorificare.
2. Cercetarea dispune de resurse financiare suficiente pentru a realiza obiectivele
propuse.

3.
propuse.

4.

ao biectivele

Cercetarea dispune de resurse logistice suficiente pent
.4

Cercetarea dispune

de resurse umane suficiente

pe

biectivele

propuse.
,r¡.

clt
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5.

Cercetarea este valorificatä prin: publicalii pentru scopuri didactice, publicatii
gtiinlifice, transfer tehnologic prin centre de consultan!ä, parcuri çtiintifice sau alte structuri
de valorificare, realizarea unor produse noi etc.
6. Fiecare cadru didactic çi cercetätor are anual cel pulin o publicalie sau o realizare
didacticä sau StiinÏificä.
3. MANAGEMENTUL CAL|TÄfl I
C. 2. Proceduri privind inilierea, monitorizarea çi revizuirea periodicä a programelor 9i
activitä!i lor desfãgurate
L. Existä çi se aplicä un regulament privitor la inilierea, aprobarea, monitorizarea 9i
evaluarea periodicä a programelor de studiu.
2. Programele de studiu çi diplomele sunt elaborate çi emise în functie de cerinlele
calificärii universita re.
C. 3. Proceduri obiective gi transparente de evaluare a rezultatelor învä!ärii
L. Facultatea are un regulament privind examinarea çi notarea studenlilor, care este
aplicat în mod riguros gi consecvent. La examinare participä, pe lângä titularul cursului, cel
pulin încä un alt cadru didactic de specialitate.
2. Fiecare curs este astfel proiectat încât sä îmbine predarea, învä1area 9i
examinarea. Procedeete de examinare 5i evaluare a studen¡ilor sunt centrate pe rezultatele
învä1ärii gi anunlate studenlilor din timp giîn detaliu.
C.4. Proceduri de evaluare periodicä a calitälii corpului profesoral
1. În functrie de specificul programului de studiu, facultatea stabileçte acel raport pe
care îl considerä optim pentru obiectivele 5i nivelul propriu al calitä1ii academice între
numärul de cadre didactice titulare cu norma de bazä în universitate çi numärul total de
studentri înmatriculali, în conformitate cu bunele practici universitare în domeniul în care se
încadreazä programul. În evaluarea calitätrii se considerä cä un cadru didactic are norma de
bazä într-o singurä universitate.
2. Evaluarea colegialä este organizatä periodic, fiind bazatä pe criterii generale çi pe
preferinte colegiale.
3. Existä un formular de evaluare de cätre studenli a tuturor cadrelor didactice,
aprobat de Senat, care se aplicä dupä fiecare.ciclu semestrial de instruire çi ale cärui rezultate
sunt confidenliale, fiind accesibil doar decanului, rectorului çi persoanei evaluate.
4. Cadrul didactic se autoevalueazä Si este evaluat anual de cätre çeful de
departament.
C. 5. Accesibilitatea resurselor adecvate învä1ärii
'J,. Facultatea asigurä resurse de învätrare (manuale, tratate, referinte bibliografice,
crestomalii, antologii etc.) pentru fiecare program de studiu în biblioteci, centre de resurse
etc., în format clasic sau electronic 5iîn mod gratuit.
2. Biblioteca universitälii dispune, pe lângä accesul electronic, de un numär
corespunzätor de volume din larä gi sträinätate çi de abonamente la principalele revíste de
e un program de
specialitate din 1arä çi sträinätate pentru fiecare disciplinä care d
elor.
studiu. Fiecare bibliotecä are un prog ram gi resurse de procurare a
fiecare
3. Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualiz
vätämânt
5i
curs, conforme cu programul de studiu, caracteristicile studen
predefinite.
criteriile de calitate
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4.

Facultatea dispune de programe de stimulare a studentilor cu performante înalte
în învä1are 5i de recuperare a celor cu dificultäTi în învä1are.
5. Facultatea, prin universitate, dispune de un numär minim de servicii sociale,
culturale çi sportive pentru studenJi, cum sunt: spatii de cazare pentru cel putin LO % din
studenli, bazä sportivä, diferite servicii de consiliere, care dispun de un management eficient.

referitoare la asigurarea internä a calitätii
7. lnstitulia are la nivelul facultä1ii un sistem informatic care faciliteazä colectarea,
prelucrarea çi analiza datelor 5i informatiilor relevante pentru evaluarea 5i asigurarea
institulionalä a calitätii.
C. 7. Transparenla informaliilor de interes public cu privire la programele de studii çi, dupä
caz, certificatele, diplomele gi calificärile oferite
L. Facultatea trebuie sä ofere informalii 5i date, cant¡tative Si/sau calitative, actuale
despre calificärile, programele de studiu, diplomele, personalul didactic çi de
corecte,
çi
cercetare, facilitälile oferite studenlilor çi despre orice aspecte de interes pentru public, în
general, 5i pentru studenti, în special.
C. 8. Funclionalitatea structurilor de asigurare a calitätii educatiei, conform legii
1. Existä la nivelulfacultä1ii o comisie pentru evaluarea gi asigurarea calitätrii.
2. Procedurile gi activitälile de evaluare privind calitatea educatiei au fost elaborate
gi aprobate de Senatul universitar. Comisia elaboreazä Raportul anual de evaluare internä 5iîl
face public prin afiçare sau publicare, inclusiv în format electronic, çi formuleazä propuneri de
îmbunätä1ire a calitätii educatiei.
C. 6. Baza de date actualizatä sistematic,

III. ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR EUR-ACE@

Sunt îndepliníte urmãtoorele Stondarde EUR-ACE@

Misiunea gi obiectivele programului de studii evaluat
t. lnstitulia coordonatoare a programului de studii realizeazä consultäri periodice cu
reprezentanli ai mediului economic çi ai pielei muncii.
2. Cerinlele educalionale formulate de angajatori au contribuit la definirea misiunii,
obiectivelor çi rezultatelor agteptate ale programului de studii.
3. Existä concordan!ä între: (i) misiunea çi obiectivele programului de studii, (ii) profilul
profesional al absolvenlilor, respectiv activitälile derulate de cätre studenli pe parcursul
programului de studii, (iii) rezultatele agteptate (cunogtinle çi abilitäli) oblinute de cätre
studenli pe parcursul procesului de învä1are.
4. Rezultatele açteptate ale programului de studii sunt stabilite în funcfie de ceea ce
studenlii ar trebui sä cunoascä, înleleagä çi/ sau sä fie capabili sä demonstreze dupä
finalizarea procesului de învä1are.
s. Competenlele (cunoçtinle gi abilitãfi) stabilite ca çi rezultate ale programului de studii

sunt în

cu Cadrul nalional al calificärilor din învätämântul superior,

co

standarde
evaluat.
Procesul

cu

cum çi cu misiunea çi obiectivele declarate ale programului de studii

:ì^

':.r
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6.

Rezultatele învä!ärii declarate pentru toate disciplinele urmate de cätre student,
însumate, asigurä oblinerea rezultatelor açteptate ale programului de studii evaluat.
7. Planul de învä1ämânt este conceput astfel încât sä räspundä cerinlelor educalionale
formulate de cätre angajatori, inclusiv cu privire la dobândirea abilitälilor practice.
8. Fisele disciplinelor reflectä centrarea pe student a procesului de învä1are - predare,
inclusiv prin prevederea activítälilor specifice studiului individual (teme de casä, proiecte
individuale sau în echipa, etc.) çi includerea acestora în procesul de evaluare.
9. Fiçele disciplinelor de practicä sunt întocmite corespunzätor, în sensul dobândirii, de
cätre studenli, a abilitä1ilor practice care sä le permitä, la absolvire, angajarea pe piala muncii.
ro. Tematica pentru elaborarea lucrärilor de finalizare a studiilor (proiecte de diplomä/
disertalii)conline subiecte propuse de/formulate în colaborare cu mediul economic.
11. Pentru disciplinele preväzute cu activitäli de laborator çi/ sau proiect, metodele çi
criteriile de evaluare incluse în fiçele disciplinelor cuprind informalii detaliate (de exemplu
procent din nota finalä, standard minim de performan!ä) privind evaluarea studenlilor la
diferitele tipuri de activitäli: curs/ laborator/ proiect.
rz. Metodele çi criteriile de evaluare a studenlilor cu privire la competenlele dezvoltate
sunt adecvate çi permit verificarea dobândirii efective de cätre ace5tia a cunoçtinlelor çi
abilitä1ilor preväzute în figa discipline. (exemple).
r:. În procesul de evaluare a activitälii de practicä se line cont de feedback-ul tutorelui de
practicä din compania la care s-a realizat respectiva activitate.
t4.În procesul de evaluare a lucrärilor de finalizare a studiilor cu teme propuse de/
formulate în colaborare cu mediul economic se line cont de feedback-ul reprezentantului
companieiîn colaborare cu care s-a realizat respectiva activitate.
1s. Procesul didactic este planificat în mod adecvat, astfel încât sä permitä studenlilor
dezvoltarea competenlelor formulate ca rezultate açteptate ale programului de studii, în
perioada normalä preväzutä pentru finalizarea studiilor (e.g. numärul de säptämâni pe
semestru, numärul de ore pe säptämânä, numärul de ore necesare studiului individual,
numärul de säptämâni de practicä, raportul orelor de curs çi actívitäli aplicative, etc.).
16. Procesul didactic este organizat astfel încât sä asigure absolvenlilor abilitatea de a
înlelege necesitatea implicärii în procesul de educalie continuä (life-long learning) pentru
actualizarea cunoçtinlelor, odatä cu evolutia domeniului pe care l-au urmat.
rz. Rezultatele analizelor referitoare la calitatea evaluärii studenlilor cu privire la
competenlele dezvoltate confirmä adecvarea metodelor de evaluare utilizate çi realizarea
corespunzätoare a procesului.
18. Dezvoltarea competenlelor (prin dobândírea cunoçtinlelor çi abilitälilor preväzute în
fiçele disciplinelor) de cätre studenli este evaluatä în mod adecvat.
Resurse

19. Personalul didactic este angajat conform criteriilor de recrutare stabilite la nivel
institulional, în conformitate cu prevederile legale.
20. Personalul didactic auxiliar corespunde din punct de vedere al pregätirii profesionale
i la atingerea
pentru a contribui la organizarea gi realizarea activitätilor didactice de
obiectivelor privind rezultatele aSteptate (dobândirea cunoçtinlelor

zt. Parteneriatele încheiate cu organizalii publice gi private p
sunt în numär suficient çi corespunzätoare în conlinut (cu privire

udenlilor
numärul
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de locuri de practicä, tutoratul asigurat în cadrul companiei, etc.) pentru a se obline
rezultatele açteptate ale programului de studii.
zz. Existä parteneriate încheiate cu organizaliile cu care s-au realizat, în prealabil,
consultäri pentru identificarea cerinlelor educalionale.
23. Parteneriatele încheiate cu alte institulii de învä1ämânt superior din sträinätate
corespund pentru realizarea de mobilitäti internationale Si obtinerea rezultatelor açteptate
ale programului de studii.
Admiterea, transferul, parcursul studen!ilor gi finalizarea studiilor
z¿. Existä reglementäri cu privire la: condilii de admitere la programul de studii çi metode
de evaluare a gradului de îndeplinire a criteriilor de cätre candidali (potenlialii studenfi),
recunoaçterea calificärilor din învä1ämântul superior çi a perioadelor de studiu în cadrul unor
mobilitä.ti, criterii privind promovarea studenlilor pe parcursul perioadei de çcolaritate, modul
de finalizare a unui ciclu de studii universitare.
2s. Rezultatele examinärii studenlilor dupä primul an confirmä adecvarea condiliilor de
admitere.
zo. Planul de învä1ämânt la anul I este proiectat astfel încât sä ajute çi sä motiveze
stu denlii pentru studiu I çtiinlelor inginereçti.
zz. Modul de examinare gi metodele utilizate asigurä eficienla procesului de învälare
pentru toate disciplinele din planul de învä1ämânt.
rezultatele profesionale pe
28. Monitorizarea parcursului studenlilor cu privire la:

parcursul anilor de studiu, rata de abandon, creditele acumulate de studenlii care
promoveazä dintr-un an în altul (ca studenli creditali), durata de studiu pânä la absolvire,
confirmä eficienla procesului de învätrare.
Asigurarea internä a calitä!ii
zs. lnstitulia de învä1ämânt superior are un sistem de management eficient çi procese de
luare a deciziei eficiente privind asigurarea calitälii (aplicä politica asumatä privind asigurare a
calitälii çi dovedeçte funclionarea structurilor/ mecanismelor de asigurare a calitä1ii).
30. Programul de studii este evaluat periodic; procesul de evaluare periodicä tine seama
de: (i) interesul pentru programul de studii çi satisfaclia privind pregätirea studenlilor/
absolvenfilor din partea reprezentanlilor pie]ei muncii; (ii) interesul pentru programul de
studii çi satisfac!ia privind pregätirea studenlilor din partea partenerilor de practicä; (¡ii)
rezultatele monitorizärii opiniei studenlilor cu privire la procesul didactic.
31. Procesul de monitorizare a opiniei studenlilor este adecvat din punctul de vedere al
relevanlei informa!iei colectate, al ratei de räspuns çi al mäsurilor de îmbunätä1ire
(identificate çi implementate).
32. Monitorizarea opiniei studenlilor cu privire la procesul didactic confirmä eficienta
respectivului proces çi a serviciilor suport oferite.
33. Rezultatele procesului de monitorizare a inserliei absolvenlilor pe piala muncii, a
opiniei absolven!ilor angaja!i çi a angajatorilor cu privire la pregätirea pe parcursul studiilor
universitare confirmä valoarea calificärii oblinute, adecvarea obiectivelor 5i rezultatelor
açteptate ale programului de studiiîn raport cu nevoile pielei muncii.
în inser!ia
:+. lmplicarea companiilor partenere ale prog ramului de studi
ctivelor çi
profesionalä a absolvenlilor, confirmä valoarea calificärii oblinute,
rezultatelor açteptate ale programului de studii în raport cu nevoile
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3s. programul de studii oferä informalii publice complete, actualizate çi ugor accesibile,
atât cantitative cât gi calitative, asupra obiectivelor, procesului de predare-învätrare,
resurselor, rezultatelor gi sistemului de management.

ALTE CONSTATAR¡ ALE COMIS¡EI

programul supus evaluarii pentru acreditare indeplineste indicatorii de performanta si
standardele specificepentru domeniul fundamental ,,stiinte ingineresti" si standardele ENAEE
pentru certificarea EU R-ACE.
- Numärul de studenli sträini este de 69 (86%) din numärultotal de studenli ai programului de

-

studii - lnginerie Civila - Francezä.
- Faträ de planul de învä1äm âtnt 2OL6-20L7, parte a documentelor de autoevaluare predate la
ARACIS, a fost întocmit planul de învä1äm êtnt 2OL7-2018, cu introducerea a douä discipline
noi: lntroducere în lnginerie civilä (lntroduction en Genie Civil) çi Modelarea lntegratä a

clädirilor (Modelisation des lnformations du Batiment -BlM).
- Au fost completate çi modificate fiçele de disciplinä.
- Angajatorii apreciaza pozitiv procesul de invatamant exprimat in principal prin planul de
invatamant si curricula disciplinelor, competentele si abilitat¡le ingineresti a absolventilor
facultat¡i in domeniul lngineriei civile.
- Au fost completate çi modificate fiSele de disciplinä.
- Fa!ä de planul de învä1äm ânt 2Ot6-201.7, parte a documentelor de autoevaluare predate la
ARACIS, a fost întocmit planul de învä1äm ãnt 2OL7-2018, cu introducerea a douä discipline

noi: lntroducere în lnginerie civilä (lntroduction en Genie Civil) 5i Modelarea lntegratä

a

clädirilor (Modelisation des lnformations du Batiment -BlM).

RECOMANDARI

- Completarea dotarilor laboratoarelor didactice si de cercetare corespunzator necesitatilor
tuturor disciplinelor de specialitate si cercetarii de profil.
- lntensificarea activitatilor de cercetare contractuala prin accesarea de proiecte si programe
in competitii interne 5i externe
- Completarea materialelor de studiu, elaborate de titulari pentru cursuri si aplicati in numar
suficiet de exemplare pentru toate disciplinele din planul de invatamant, cu observatia cä
recomandarea s-a facut si la evaluarea anterioara.
- Angajatorii si absolventii recomanda urmatoarele: introducerea unei discipline de etica
nostintelor de
profesionala, imbunatatirea abilitatilor de comunicare a abso lventilor

securitate in munca, dezvoltarea notiunilor de lnginerie econom
numarului de ore pentru activitatile practice (lucrari de labo
productie).

,

cresterea

ctica

in
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> PROPUNER EA COM¡SIEI DE EVATUARE
propunerea Comisiei de experli permanenti de specialitate - $tiinle lnginereçti 1,
adoptatä în çedinla din data de 22.OL.2018 a fost: acordarea calificativului ,,încredere" çi
acordarea certificãrii EUR-ACE programului de studii universitare de licen!ä INGINERIE CIVILÄ
credite ç¡ cu o
1îru Unnen FRANCEZÃ), pentru forma de învä1ämânt cu frecven!ä, cu 240 de
capacitate de çcolarizare în primul an de studiu de 60 de studenli, conform Extrasului din
procesul verbal, Raportului de evaluare al Comisiei gi Fiçelor de evaluare, înregistrate la
ARACIS cu nr. 10 din 22.O1.2OL8.

>

EVALUAREA îru corusrlru sl
AVIZUL CONSIL¡ULUI ARACIS

Consiliul ARACIS a apreciat cä procesul de evaluare s-a desfägurat conform
prevederilor Metodologiei de evaluare externä 5i a Ghidului activitälilor de evaluare a calitä¡ii
programelor de studii universitare gi a institutiilor de înväträmânt superior.
Din analiza Raportului de autoevaluare, pe baza Rapoartelor înaintate de comisia de
experli permanenli de specialitate çi a avizului Directorului Departamentului de Acreditare
privind respectarea procedurilor, Agenlia Românä de Asigurare a Cal¡tät¡¡ în Înväträmântul
Superior a constatat cä
Programul de studii universitare de licentä INGINERIE C¡Vl

satisface cerinlele normative obligatorii, standardele
standardele specifice 5i standardele EUR-ACE@.
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RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS
privind evaluarea periodicä a programuluide studii universitare de licen!ã INGINERIE CIVILÄ (îN LIfUAn
FRANCEZÃ)

Facultatea de lnginerie în limbi sträine
Universitatea Tehnicä de ConstrucTii din Bucure$ti

> AVIZUL CONSI

ULUI ARACIS

În Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitä1ii în Învä1ämântul Superior, elaborat
çi aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr. 87 /2006, se þrooune

+

CALIFICATIVU LUI .,ÎNCREDERE" CU MENTINEREA

ACOR

acordarea certificärii
TNGTNERIE CIVILÃ 1Îtrt

+

domeniul de licen!ä

-

EUR-ACE@

programului de studii universitare de

Ril

st

licenträ

UnnAn FRANCEZÃ);

lnginerie civilä;

:+ din cadrul Facultãt¡¡de lnginerieîn limbistrãine;
:+ Universitatea Tehnicä de Constructii din Bucureçti;

>

forma de înväträmânt cu frecven!ä;

=+ numär de credite -240;

:> capacitatea

de çcolarizare în primul an de studiu: 60 de studenli.

Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitälii în Învä!ämântul Superior çi solulia
propusä au fost discutate gi aprobate de ConsiliulARAC|S la data de 25.01.20L8.

Secretar general

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS
Prof. univ. dr. lordan PETRESCU
Prof. univ. dr. Cristina GHITULICÄ
Prof. univ. dr. loan IANOS

Director Departament de

Conf. univ. dr. Mädälin BUNOIU

Pregedinte
Vicepregedinte

evaluare externä

Director Departament de

Prof. univ. dr. Simona LACHE

acreditare

oviz este volabít pânã la dota de 25.O1..2023 (cinci aní de lo $edin!ø Consilíului
ARAC6 de ovizare). Cerereø de evoluare periodicã se vo depune cu trei luni înøínte de
expirareo termenului de vqlabílítate sub sønctiunea intrãrii în líchidore a progrcrmului de
studíi uníversitore de licen!ö.
Acest

se tronsmite Ministerului Educalieí Nationale în vederea elaborãrii
Hotãrârii de Guvern çi spre luare lo cunoçtinlã tJniversítã!íí Tehnicö de Construclii din
Acest aviz

Bucureçti.
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