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Evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare 

externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii 

programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

1. Documentele analizate 
Documentele care stau la baza Raportului Consiliului ARACIS privind evaluarea 

externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată Universitatea 

„Ștefan cel Mare“ din Suceava au fost discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului din 29 

august 2019. 

În conformitate cu procedurile descrise în Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii 

programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul a luat în discuție şi a aprobat Raportul Departamentului de 

evaluare externă a calităţii privind evaluarea externă a calității academice din Universitatea 

„Ștefan cel Mare“ din Suceava, în care se prezintă sinteza constatărilor şi recomandărilor 

din: 

- Raportul de evaluare instituţională în vederea evaluării externe a calităţii educaţiei 

academice finalizat de Directorul de misiune, domnul profesor universitar dr. Dorian 

COJOCARU de la Universitatea din Craiova, şi de coordonatorul echipei care a 

realizat vizita, respectiv doamna profesor universitar dr. Ioan Călin ROȘCA de la  

Universitatea „Transilvania“ din Brașov; 

- Raportul evaluatorului extern, domnul profesor universitar dr. Milan POL – Masaryk 

University, Brno; 

- Rapoartele întocmite de reprezentanţii studenţilor care au participat la vizită, Victor 

BĂDOI (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. 

Caragiale", București) - delegat ANOSR și Vlad  DEDIU  (Universitatea Politehnica 

din București) - delegat UNSR. 

 

2. Constatări 

1. Consiliul ARACIS a luat act de prezentarea Departamentului de evaluare a 

calităţii şi a constatat că toate procedurile de evaluare stipulate în Metodologia de 

evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 

performanţă aprobate prin HG nr. 1418/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi în Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii 

universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, cu modificările şi completările 

ulterioare, au fost îndeplinite. 

2. Consiliul a apreciat favorabil activitatea Comisiei de evaluatori în timpul vizitei în 

Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava la care, din partea Comisiei 

Consultative și de Auditare a participat domnul profesor universitar dr. Gheorghe 

SOLOMON – Universitatea Politehnica din București. 

3. Consiliul a apreciat favorabil calitatea informațiilor cuprinse în Raportul 

Departamentului de evaluare externă a calității, cu următoarea excepție: 

Capacitatea de școlarizare, de 75 studenți în primul an de studii, pentru 

programul Educație fizică și sportivă stabilită de Departament, la propunerea 



 

3 
 

comisiei de specialitate, a fost invalidată. Având în vedere recomandarea  

expertul evaluator de creșterea capacității „ținând cont de condițiile de bază 

materială și nivelul calitativ al corpului didactic“, a fost avizată o capacitate de 

școlarizare în primul an de studii de 90 studenți. 

4. Precedenta evaluare externă a calității academice din Universitatea „Ștefan cel 

Mare“ din Suceava s-a desfășurat în perioada 30.10.2013-01.11.2013 iar 

Consiliul ARACIS, în ședința sa din 19.12.2013, a hotărât acordarea calificativului 

Grad de încredere ridicat  universității. 

 

 Având în vedere totalitatea documentelor și informațiilor avute la dispoziție, a 

progresului înregistrat de universitate de la precedenta evaluare și în urma discuțiilor purtate 

în cadrul ședinței din 29.08.2019, Consiliul ARACIS acordă Universității „Ștefan cel Mare“ 

din Suceava calificativul „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”. 

Consiliul a aprobat publicarea Raportul Consiliului pe site-ul ARACIS (www.aracis.ro), 

conform etapizării din Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii 

universitare şi a instituțiilor de învățământ superior, partea a III-a, cu modificările şi 

completările ulterioare. Raportul Consiliului se publică împreună cu Documentele  sale de 

referinţă, care fac parte integrantă din Raport, respectiv: 

- Documentul de referință 1 - Raportul Departamentului de evaluare externă a 

calităţii; 

- Documentul de referinţă 2 - Raportul de evaluare instituţională în vederea 

evaluării externe a calităţii educaţiei academice finalizat de Directorul de misiune şi 

de coordonatorul echipei care a realizat vizita; 

- Documentul de referinţă 3 – Raportul întocmit de evaluatorul extern din 

străinătate; 

- Documentul de referinţă 4 – Rapoartele întocmite de reprezentanţii 

studenţilor; 

- Documentele de referinţă 5 şi 6 - Scrisoarea ARACIS către universitate, a 

fost înregistrată în data de 01.08.2019 cu nr. 5188,  iar răspunsul instituției a fost 

primit și înregistrat la data de 19.08.2019 cu numărul 5296. 

 

Prin publicarea acestor documente ca parte integrantă a Raportului său, Consiliul 

asigură transparenţa procesului de evaluare şi permite celor interesaţi să se familiarizeze cu 

procedurile ARACIS de evaluare a calităţii academice şi cu concluziile evaluatorilor 

referitoare la modul în care este asigurată calitatea academică în universitate, fără a se relua 

în mod inutil prezentarea elementelor concrete cuprinse în documentele originale. 

 

Preşedinte ARACIS, 

Prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu 
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