
Raport al Comisiei Consultative ARACIS 

 

Vizita de evaluare instituţională în vederea evaluării externe a calităţii educaţionale la  

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, 

din 27-29 Martie,2019 

 

1. Activităţile preliminare vizitei  

 

1.1.  Cererea de evaluare instituţională externă a Universitatii „Stefan cel Mare”din Suceava fost 

depusă în data de 11.09.2018  prin adresa nr. 13734. şi înregistrată la ARACIS cu nr 5107 din 

11.09.2018. 

 

1.2 Directorul de misiune şi Secretarul ştiinţific au fost desemnaţi în Şedinţa Consiliului 

ARACIS în data de 31.10.2018 la propunerea Departamentului de Asigurarea Calităţii al 

ARACIS. 

Director de misiune a fost desemnat Dl.Prof.univ.dr. Dorian COJOCARU, de la 

Universitatea di Craiova, iar secretar ştiintific D-na.Carmen Mirian, de la ARACIS. 

Protocol  privind evaluarea externa periodica a calitatii încheiat între Universitatea 

„Stefan cel Mare”din Suceava  şi ARACIS s-a semnat la data de 25.10.2018, cu nr. de 

înregistrare 5794 

1.3.  Raportul de autoevaluare instituţională a fost depus la ARACIS în data de 28.01.2019 cu nr. 

de înregistrare 471 – 484. 

Raportul are structura cerută în ”Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de 

studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior.” 

 

Directorul de misiune s-a întâlnit cu Persoana de contact a Universității „Stefan cel 

Mare”din Suceava  în data de 31.01.2019 când au fost stabilite obiectivele vizitei de evaluare 

externă periodică . 

 

1.4.  Perioada vizitei a fost stabilită pentru intervalul 27-29 Martie 2019 

 

1.5.  La propunerea Departamentului de Asigurare a Calităţii al ARACIS, Biroul Executiv 

ARACIS a aprobat componenţa echipei de vizită, având coordonator al echipei de experţi 

evaluatori pe D-l. Prof.univ.dr.ing. Ioan Calin ROSCA de laUniversitatea „Transilvania” din 

Brasov. 

Anexele cerute în fişa vizitei de evaluare, semnate de conducerea universitatii (plan de 

învăţământ, studenţi, spaţii de învăţământ,cercetare stiintifica, stat de funcţii), au fost furnizate 

echipei de vizită, editate şi în varianta electronică. 

 

 2. Desfășurarea vizitei la Universitatea „Stefan cel Mare”din Suceava    

        2.1. Echipa de evaluatori formata din 20 experti evaluatori și-a inceput activitatea in 

dimineata zilei de 27 Martie 2019 la sediul Universitatii „Stefan cel Mare”din Suceava , cand a 

avut loc întâlnirea echipei de experţi evaluatori ARACIS  cu conducerea  şi persoana de contact 

a universitatii evaluate. 

Rectorul Universitatii ”Stefan cel Mare”din Suceava a prezentat un scurt istoric al 

universitatii, in prezenta echipei de conducere a acesteia (presedinte senat 

prorectori,decani,responsabilii progamelor de studii, studenti,etc. 

 Directorul de misine al echipei de vizită ARACIS, Dl.Prof.univ.dr. Dorian COJOCARU  

, a prezentat misiunea si obiectivele echipei de vizită şi componenta acesteia. 

Domnul Prof.univ.dr.ing. Ioan Calin ROSCA, coordonatorul echipei de expeti evaluatori, 

a prezentat cateva detalii organizatorice privind evaluarea instituţională şi a programelor de 

studii supuse evaluării. 



2.2 Vizita propriuzisa a inceput cu intalnirea intregii echipe de experti evaluatori  cu 

cadre didactice din USV. 

Directorul de misiune, Dl.Prof.univ.dr. Dorian COJOCARU  a prezentat scopul acestei 

intalniri si rezultatele ce se asteapta a se obtine de la aceasta intalnire. 

Coordonatorul echipei de vizita a prezentat membrii echipei ARACIS. 

Cadrele didactice din USV au propus, in luarile lor de cuvant, includerea unui angajator 

in echipa de evaluare ARACIS, precum si reducerea volumului de documente cerute cu prilejul 

evaluarilor periodice a calitatii si elaborarea de catre ARACIS a unor ghiduri de intocmire a 

„Rapoartelor de autoevaluare” pentru diferite domenii d studii. 

Activitatea a continuat cu vizitarea bazei tehnico-materiale a universitatii: biblioteci, sali 

de curs, sali de seminar,baza sportiva, bazin de innot, laboratoare de cercetare, laboratoare 

didactice, etc. 

 

2.3.Intalnirea cu studentii USV din data de 26.03.2019, a avut un caracter deschis, 

interactiv si a fost condusa de studentii evaluatori. 

Studentii USV au apreciat in cuvantul lor calitatea procesului instructiv -educativ din 

universitate, o buna relatie cadru didactic- student, modul de desfasurare a activitatilor de 

secretariat, conditiile bune de cazare si masa, implicarea lor in activitati cultural sportive si de 

voluntariat. 

Au mentionat necesitatea existentei suportului de curs electronic pentru toate cursurile 

aferente progamelor de studii(momentan nu toate sunt acoperite), pentru ca acestea,(cursurile) sa 

se poata desfasura interactiv. 

 

2.4. Intalnirea cu absolventii USV, de la aceiasi data, a evidentiat satisfactia acestora 

pentru calitatea progamelor de studii absolvite, care le-a permis sa se angajeze in domeniile pe 

care le-au absolvit, sau in domenii apropiate, si, s-au autoevaluat la acelasi nivel de pregatire cu 

absolventii altor universitati de prestigiu din tara. 

Au propus sustinerea obligatorie a cel putin doua probe scrise, in legatura cu domeniul 

solicitat,la examenul de admitere in universitate, care sa asigure cresterea calitatii desfasurarii 

procesului didactic pe parcursul scolaritatii. 

Absolventii au mentionat existenta legaturii dupa absolvire cu universitatea, prin 

participari la conferinte , colaborari la proiecte de cercetare sau continuare la studii de master in 

universitate. 

 

2.5. Intalnirea cu angajatorii absolventilor USV, care au participat in numar mare la 

intalnire, a evidentiat deschiderea universitatii evaluate catre mediul socio-economic si 

implicarea angajatorilor in stabilirea planurior de invatamant ale diverselor progame de studii, 

precum si propunerea de discipline si curricula aferenta, cu caracter optional,pentru care au oferit 

burse sau premii la diverse concursuri. 

Majoritatea angajatorilor ofera locuri de practica sau intership, pe baza conventiilor 

incheiate cu universitatea si ofera teme de licenta si disertatie, cu asigurarea posibilitatii 

desfasurarii partii experimentale in organizatia primitoare. 

Angajatorii au propus cresterea numarului de ore de practica si introducerea in planurile 

de invatamant al unui modul obligatoriu de legislatie in domeniul sigurantei si sanatatii in 

munca. 

 

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

apartinand: personalului administrativ,comisiei de etica, CEAC,conducerii CCOC,  au fost 

relevante si menite sa conduca la completarea unei imagini de ansamblu a universitatii evaluate, 

imagine utila echipei de vizita in stabilirea concluziilor evaluarii. 

 

In seara zilei de 26.03.2019, conform planificarii, a avut loc o intalnire a intregii echipe 

de experti evaluatori, in care evaluatorii pe progame de studii au prezentat situatia evaluarii. 



2.6. Evaluarea la nivel institutional a fost realizata de Prof.univ.dr.ing. Ioan Calin 

ROSCA, coordonatorul echipei de experti evaluatori si Prof.univ.dr.Doinita Ciocarlan , expert 

evaluator al Comisiei institutionale a ARACIS, fisele vizitei fiind intocmite in conformitate cu 

cerintele ARACIS. 

 

2.7. Evaluarea pe programe de studii s-au desfășurat in zilele de 27 si 28. 03.2019, 

concluziile fiind finalizate în dimineata zilei de 29.03.2019. 

 

2.8. Beneficiind de informații privind toate activitățile din universitatea gazdă , 

evaluatorul strain, Prof.univ.dr.Milan POL de la Masaryk University, Brno, a intocmit un raport 

separat, iar studentii evaluatori ,BADOI Victor,de la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si 

Cinematografica “I.L.Caragiale”(ANOSR) și, DEDIU Vlad de la Universitatea Politehniva din 

Bucuresti (UNSR), au întocmit deasemenea separat un raport comun, pe care in urma 

definitivarii il vor depune la ARACIS. 

 In același timp, expertul străin și evaluatorii studenti au participat la toate activitatile 

comune ale echipei de vizita, conform progamului vizitei de evaluare institutionala a ARACIS. 

 

2.9. Toate  activitățile coordonate cu competența și profesionalism de Prof.univ.dr. 

Dorian COJOCARU (director de misiune) , Prof.univ.dr.ing. Ioan Calin ROSCA (coordonatorul  

echipei  de  experți  evaluatori),si Prof.univ.dr. Doinita Ciocarlan (expert evaluator comisie 

institutionala), s-au desfășurat intr-o atmosfera colegiala 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). 

 

2.10.Deasemenea, experții evaluatori pe cele 12 programe de studii , mentionate si 

aprobate in Sedinta BEX ARACIS, din 14.02.2019, și-au îndeplinit cu conștiinciozitate si 

profesionalism obligațiile care decurg din Metodologia Aracis. 

 

2.11. De mentionat organizarea in conditii foarte bune a vizitei de evaluare externa a 

calitatii si asigurarea suportului logistic,realizate de secretarul tehnic al echipei de experți, D-na 

Carmen Mirian. 

Apreciez, deasemenea, ospitalitatea,disponibilitatea si solicitudinea instituției gazdă, 

Universitatea ”Stefan cel Mare”din Suceava , referitoare la informațiile cerute de experții 

evaluatori pe perioada desfasurarii vizitei de evaluare externa a calitatii. 

 

2.12. Coordonatorul echipei de experți evaluatori și expertul Comisiei instituționale au 

întocmit proiectul raportului de evaluare instituțională la nivelul întregii instituții,raport verificat 

de directorul de misiune, urmând ca acesta să fie definitivat și depus la ARACIS. 

 

2.13. În ultima zi a vizitei, 29.03.2019, dupa verificarea si asumarea fisei vizitei de catre 

conducerea Universitatii ”Stefan cel Mare”din Suceava ,a avut loc întâlnirea echipei de experți 

evaluatori cu conducerea universitatii evaluate, în care a fost trecută în revistă o sinteză a 

constatărilor echipei de experti evaluatori ai echipei de vizita,prezentate de directorul de misiune. 

Conducerea universtatii gazda a fost informată asupra modului de desfășurare al evaluării și  i-au 

fost prezentate unele observații care urmează a fi menționate inclusiv sub forma unor 

recomandări, în Raportul de evaluare. 

 

 

 

Bucureşti, 01.04.2019 

                                                                      Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Solomon 

                                          Reprezentantul comisiei Consultative si de audit-ARACIS 



 


