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Universitatea „George Bacovia“ din Bacău

În atenţia Domnului Rector,
Prof. univ. dr. Toader GHERASIM

Stimate Domnule Rector, 

          Îmi face o deosebită plăcere să vă aduc la cunoştinţă că în şedinţa din data de 
29.09.2008 a  Consiliului  Agenţiei  Române  de  Asigurare  a  Calităţii  în  Învăţământul  
Superior (A.R.A.C.I.S.), a fost analizat şi aprobat Raportul Departamentului de evaluare  
externă a calităţii referitor  la  evaluarea externă a calităţii  din  Universitatea „George 
Bacovia“ din Bacău.
          Consiliul a apreciat favorabil eforturile făcute de Universitatea  Universitatea 
„George Bacovia“ din Bacău pentru asigurarea unui proces didactic de calitate. Cu toate 
acestea, nu a putut să nu observe că acoperirea unor posturi cu cadre didactice, în special 
tinere,  va  trebui  îmbunătă ită:  „ț numărul  de  studenţi  care  revine  unui  cadru  didactic  
depă e te  destul  de  mult  normele  impuse  de  asigurarea  unui  nivel  de  calitateș ș  
corespunzător pentru activitatea didactică i de cercetare“.ș
         Totodată, având în vedere că misiunea asumată de universitate este didactică i  deș  
cercetare  tiin ifică,  Consiliul  A.R.A.C.I.S.  apreciează  că  ș ț Universitatea  „George 
Bacovia“ din Bacău  trebuie să se depună eforturi urgente i  sus inute ca îndeplinireaș ț  
misiunii  de  cercetare  să  se  ridice  la  un nivel  calitativ  mult  superior,  care  să permită 
transferul  de  cuno tin e  noi  către  studen i,  ca  rezultat  al  activită ilor  de  cercetareș ț ț ț  
tiin ifică,  în  special  la  programele  de  studii  universitare  de  master  oferite.  Esteș ț  

important ca rezultatele cercetării, materializate prin contribu ii sub formă de publica iiț ț  
în reviste de prestigiu (universitatea a raportat un singur articol cotat ISI), să valorifice 
contracte de cercetare, granturi, participarea la programe interna ionale de cercetare, careț  
în perioada analizată nu au fost ob inute de universitate. ț

Vă solicităm ca în termen de 2 luni de la primirea acestei scrisori să ne transmite iț  
planul  de  măsuri  pentru  remedierea  deficien elor  constatate  ț în  urma  evaluării 
universită ii de către A.R.A.C.I.S..ț
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 În  baza  documentelor  avute  la  dispoziţie,  Consiliul  A.R.A.C.I.S.  a  aprobat 
acordarea  calificativului  GRAD  DE  ÎNCREDERE  LIMITAT Universităţii  „George 
Bacovia“ din Bacău, cu vizită după 2 ani pentru verificarea modului de implementare  
a planului de măsuri pe care universitatea i l-a propus.ș
        
             Ne exprimăm speranţa că până la următoarele vizite ale evaluatorilor ARACIS, 
conform hotărârii Consiliului, deficienţele constatate vor fi remediate şi se va putea acorda 
un nou calificativ.

            Totodată,  vă informez că toate Rapoartele Consiliului,  pentru universităţile 

evaluate,  vor  fi  publicate  pe  site-ul  agenţiei  www.aracis.ro,  fiind  comunicate  iș  
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Preşedinte ARACIS,

Prof. univ. dr. ing. Ioan  CURTU
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