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Raport al Comisiei Consultative ARACIS 
 

Vizita de evaluare instituțională în vederea evaluării externe a calității educaționale la  

Universitatea Creștină „PARTIUM” din Oradea 

perioada 29-31.05.2019 
 

1. Activitățile preliminare vizitei  

 

1.1.  Cererea de evaluare instituțională externă a Universității Creștine „PARTIUM” din Oradea 

a fost depusă în data de 07.01.2019 prin adresa nr. 4 și înregistrată la ARACIS cu nr 

73/07.01.2019. 

 

1.2 Directorul de misiune, doamna. prof.univ.dr. Nicoleta CORBU (Școala Națională de Studii 

Politice și Administrative din Bucureștii) și Secretarul tehnic, dl. Sorin ALECSA de la ARACIS, 

au fost desemnați în ședința Consiliului ARACIS în data de 31.01.2019 la propunerea 

Departamentului de Asigurarea Calității al ARACIS. 
 

Directorul de misiune a invitat la sediul ARACIS reprezentanții Universității Creștine 

„PARTIUM” din Oradea (denumita in continuare UCPO) în data de 18.04.2019, când au fost 

stabilite obiectivele vizitei de evaluare externă periodică, cu precizarea a 2 programe de studii 

universitare de licență și 1 domeniu de studii universitare de masterat pentru evaluare, conform 

Protocolului încheiat între Universitatea Creștină „PARTIUM” din Oradea și ARACIS cu nr. de 

înregistrare 2430/18.04.2019). 

 

1.3.  La propunerea Departamentului de Asigurare a Calității al ARACIS, Consiliul ARACIS a 

aprobat componența echipei de vizită în ședința din data de 27.05.2019, având coordonator al 

echipei de experți evaluatori pe dl. prof.univ.dr. Alexandru ȚUGUI de la Universitatea „A.I 

Cuza” din Iași. 

 

1.4.  Raportul de autoevaluare instituțională a fost depus la ARACIS  în data de 15.04.2019 cu 

nr. de înregistrare 2331. 

Raportul are structura cerută în ”Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii 

universitare și a instituțiilor de învățământ superior.” 

Anexele aferente cerute în fișa vizitei de evaluare, semnate de conducerea Universității, respectiv 

conducerea facultăților (plan de învățământ, studenți, spații de învățământ, stat de funcții), se 

găsesc în varianta electronică pe site-ul Universităţii. 

 

1.5.  Directorul de misiune, Doamna prof.univ.dr. Nicoleta CORBU și Secretarul tehnic dl. Sorin 

ALECSA s-au întâlnit cu Rectorul UPCO, prof.univ.dr. Iosif PALFI și prof.univ.dr. Gavril 

FLORA persoana de contact a Universității Creștine „PARTIUM” din Oradea - în data de 

18.04.2019, la sediul ARACIS, prilej cu care a fost definitivat programul vizitei de evaluare 

(vezi document  înregistrat la ARACIS cu nr. 2430/18.04.2019). 

 

1.6.   Perioada vizitei a fost stabilită pentru intervalul 29-31.05.2019. 

 

2. Desfășurarea vizitei la Universitatea Creștină „PARTIUM” din Oradea. 

 

2.1. Echipa de vizită formată din 11 membrii și-a început activitatea în dimineața zilei de 29 mai 

2019 la sediul UCPO. 

Directorul de misiune, Dna. prof.univ. dr. Nicoleta CORBU a prezentat misiunea echipei de 

vizita si membrii acesteia, iar coordonatorul echipei de experti evaluatori, Dl.prof. univ 

dr.Alexandru TUGUI a facut cateva precizari privind modul de desfasurare a evaluarii. 
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Rectorul Universitatii PARTIUM din Oradea, prof.univ.dr. Iosif PALFI, a prezentat echipa de 

conducere a universitatii si a asigurat echipa de vizita de disponibilitatea persoanelor implicate in 

evaluare. 

In continuare a avut loc vizitarea bazei materiale a universitatii( sali de curs, sali de 

seminar,laboratoare, camine, cantina,etc.) 

 

2.2. In data de 29.05.19 a avut loc intalnirea cu angajatorii UCPO. 

Acestia au apreciat buna pregatire profesionala a absolventilor universitatii,o comportare corecta 

si pozitiva a acestora si o implicare activa in viata sociala a comunitatii. 

Au mentionat relatii de colaborare cu UCPO dar si necesitatea ca universitatea sa insiste pe 

formarea la absolventi a deprinderilor practice si a insusirii temeinice a cunostintelor de limba 

romana ca avantaj a gasirii mai rapide a unui loc de munca. 

2.3.In aceeasi data a avut loc intalnirea cu absolventii universitatii evaluate, care au participat in 

numar mare la discutii, discutii care au evidentiat aprecierea pozitiva a acestora fata de procesul 

didactic din universitate, aprecierea acestora fata de cadrele didactice din universitate, pentru 

disponibilitatea,profesionalismul si corectitudinea acestora. 

Au mentionat deasenenea necesitatea implicarii studentilor in proiecte de parteneriat 

internationale, precum si necesitatea comasarii cursurilor de master la sfarsit de saptamana, 

pentru a da posibilitatea participarii masteranzilor la cursuri, in numar mai mare. 

 

2.4.Intalnirea cu studentii ,de la aceeasi data,a avut un caracter deschis,apropiat,acestia apreciind 

pozitiv buna pregatire profesional-stiintifica a cadrelor didactice si comportarea civica deosebita 

a acestora, ca indrumatori si parteneri model. 

Studentii au mentionat deasemenea conditiile bune de studiu si de locuit in camin, la preturi 

corecte. 

 Intalnirile cu studentii, absolvenții, angajatorii, cadrele didactice, precum si cu diferite grupuri 

aparținând personalului administrativ au fost relevante și menite să conducă la completarea unei 

imagini de ansamblu a UCPO. Meritul pentru reușita acestor întâlniri aparține atât întregii 

echipe, cât și condițiilor asigurate în universitate. 

 

2.5. În condițiile accesului neîngrădit la informații privind toate activitățile din universitatea 

gazdă, echipa de vizită a asigurat independența în acțiunile de evaluare ale expertului străin și ale 

evaluatorilor studenți. Astfel, evaluatorul străin, prof.univ.dr. Dusan PALIC  de la Faculty of 

Veterinary Medicine, Ludwig-Maximilians University Munich, a întocmit un raport separat, iar 

studenții evaluatori Andreea-Anda MACRA de la Universitatea de Vest din Timișoara (UNSR) 

și Horia MARIAN de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (ANOSR) au întocmit 

separat un alt raport comun, pe care în urma definitivării îl vor depune la ARACIS. 

În același timp, expertul străin și evaluatorii studenți au participat la toate activitățile comune ale 

echipei (echipelor) de vizita, care pot fi sintetizate în tabelul care urmează. 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea activității Ziua și intervalul orar de desfășurare 

1.  

Întâlnirea preliminară la Rectoratul 

Universității în vederea prezentării scopului, 

obiectivelor și a programului detaliat al 

vizitei de evaluare 
29 mai 2019 

9:00 – 9:30 

2.  Ședința tehnică a echipei de vizită 9:30 – 10:00 

3.  
Vizitarea bazei materiale didactice și de 

cercetare 
10:00-12:00 

4.  Program de lucru pe subcomisii (la nivel 12:00-17:00 
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instituțional și pe programe de studii) 

5.  Întâlnirea cu angajatorii  17:00-18:00 

6.  Întâlnirea cu absolvenții 18:00-19:00 

7.  Întâlnirea cu studenții 19:00-20:00 

8.  
Program de lucru pe subcomisii (la nivel 

instituțional și pe programe de studii) 
 

30 mai 2019 

 

9:00-19:00 

9.  Întâlnire tehnică a comisiei de evaluare 19:00-20:00 

10.  
Finalizarea fișelor de vizită și a rapoartelor 

sintetice 
31 mai 2019 

9:00-12:00 

11.  
Întâlnirea finală în plen a echipei de 

evaluare cu reprezentanții instituției. 
12:00-13:00 

 

 

2.7. Evaluarea la nivel instituțional a fost realizata de prof.univ.dr. Alexandru ȚUGUI de la 

Universitatea „A.I Cuza” din Iași, coordonatorul echipei de experți evaluatori si prof.univ.dr. 

Alexandru-Silviu APAHIDEAN de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

din Cluj Napoca, expert evaluator al Comisiei instituționale a ARACIS, fisele vizitei fiind 

întocmite in conformitate cu cerințele ARACIS. 

 

 2.8. Vizitele pe programe de studii s-au desfășurat in zilele de 29 si 30 mai, concluziile fiind 

trase în data de 31 mai 2019. 

De asemenea, experții evaluatori pe cele 2 programe de studii de licență Limba şi literatura 

germană – Prof.univ.dr. Alexandru RUJA de la Universitatea de Vest Timișoara, Asistență 

social – Prof. univ. dr. Mihail ANTON de la Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din 

București și a domeniului de studii de masterat Arte vizuale – Prof. univ. dr. Marina 

THEODORESCU de la Universitatea Națională de Arte București și-au îndeplinit cu 

conștiinciozitate obligațiile care decurg din Metodologie și din Ghidul sus menționate. 

 

2.9. In seara zilei de 30.05.2019 a avut loc o intalnire a intregii echipe de evaluare (institutionala 

si pe progame de studii), in care s-a prezentat stadiul evaluarii si problemele care au aparut pe 

parcursul desfasurarii acesteia precum si eventuale solutii de rezolvare a acestora. 

 

2.10. Coordonatorul echipei de experți evaluatori și expertul Comisiei instituționale au întocmit 

proiectul raportului de evaluare instituțională la nivelul întregii instituții, urmând ca acesta să fie 

definitivată împreună cu directorul de misiune și depus la ARACIS. 

 

2.11. Remarc faptul ca vizita de evaluare s-a desfășurat întocmai, conform programului convenit 

de către coordonatorul echipei de experți evaluatori si secretarul tehnic al misiunii, împreună cu 

reprezentanții instituției evaluate. 

 Toate  activitățile coordonate cu competența și profesionalism de domnii profesori Nicoleta 

CORBU (director de misiune) , Alexandru TUGUI (coordonatorul echipei de experți  evaluatori) 

si Alexandru- Silviu APAHIDEAN,expert evaluator comisie Institutionala, s-au desfășurat strict 

în termeni legali și potrivit procedurilor prevăzute în GHIDUL ACTIVITĂȚILOR DE 

EVALUARE A CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȘI A 

INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, PARTEA A IIIA, EVALUAREA 

EXTERNĂ A CALITĂȚII ACADEMICE DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR ACREDITATE (EVALUAREA EXTERNĂ INSTITUȚIONALĂ). 

Apreciez, de asemenea, disponibilitatea instituției gazdă, Universitatea Creștină „PARȚIUM” 

din Oradea, referitoare la informațiile cerute de experții evaluatori. 

 

2.12.Remarc deasemenea organizarea minutioasa a intregii vizite de evaluare, datorata 

secretarului tehnic al echipei de experti evaluatori, Sorin Alecsa. 
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2.13. În ultima zi a vizitei de evaluare a a avut loc ședința echipei de vizită, în care a fost trecută 

în revistă o sinteză a constatărilor, precum și unele concluzii din proiectul de raport. În încheiere 

a avut loc întâlnirea întregii echipe de experți evaluatori cu conducerea Universității Creștine 

„PARTIUM” din Oradea, care a fost informată asupra modului de desfășurare al evaluării și 

căreia i-au fost prezentate unele observații care urmează a fi menționate inclusiv sub forma unor 

recomandări, în Raportul de evaluare. 

 

 

 

 

București, 03.06.2019 

                                                                                   Prof.univ.dr. Gheorghe SOLOMON 

Reprezentantul Comisiei Consultative și de 

Auditare - ARACIS 

 

 


