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CUVÂNT ÎNAINTE

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
derulează, începând cu anul 2009, proiectul „Asigurarea calităţii în învăţământul 
superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii 
academice la nivel de sistem şi instituţional” - Contract POSDRU/2/1.2/S/1. 
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
– 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de 
intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul superior”. 

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta o cultură a calităţii 
bazată pe o capacitate managerială competitivă pe plan european. La nivel de 
sistem, aceasta contribuie la proiectarea şi aplicarea eficientă a politicilor privind 
calitatea academică, precum şi la perfecţionarea metodologiilor, instrumentelor, 
standardelor şi tehnicilor de evaluare externă a calităţii. La nivel instituţional, ea 
contribuie la îmbunătăţirea calităţii activităţii universitare, asigurând evaluatori de 
calitate, dezvoltarea personalului de conducere din universităţi, a decidenţilor şi 
a persoanelor implicate în elaborarea de politici. În plus, prin proiect se doreşte 
dezvoltarea şi consolidarea unei orientări pozitive a comunităţii academice cu 
privire la procesul de asigurare a calităţii în învăţământul superior (aspecte 
precum înţelegerea comună a conceptelor de bază, a valorilor, principiilor şi 
mecanismelor etc.), mai ales din perspectiva contextului european extrem 
de prolific în acest domeniu. Proiectul urmăreşte, de asemenea, dezvoltarea 
aspectelor practice ale procesului de asigurare a calităţii, oferind instituţiilor de 
învăţământ superior un sprijin real în elaborarea şi implementarea unor sisteme 
interne eficiente de asigurare a calităţii, precum şi stimulând cadrul extern de 
îndeplinire a unei cerinţe continue – asigurarea calităţii la nivel sistemic.
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FOREWORD

The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education is 
carrying out, as of 2009, the project ”Quality assurance in the Romanian higher 
education in European context. Development of academic quality management 
at system and institutional level” - Contract POSDRU/2/1.2/S/1. The project is 
funded by the European Union through the European Social Fund, Sectoral 
Operational Programme for Human Resources Development 2007 – 2013, 
Priority axis 1 ”Education and training in support for economic growth and 
development of a knowledge based society”, Key area of intervention 1.2. 
”Quality in higher education”. 

 The project’s general objective is to develop a quality culture based 
on competitive managerial capacity at European level. At system level, this 
contributes to the efficient design and application of policies on academic 
quality, as well as to the improvement of methodologies, instruments, standards 
and techniques of quality external evaluation. At institutional level, it contributes 
to the improvement of academic activity quality, assuring quality evaluators, 
the development of managing staff within universities, of decision makers and 
persons involved in policy-making. Moreover, the project aims at developing 
and strengthening a positive direction of the academic community with concern 
to the process of quality assurance in higher education (issues such as common 
understanding of basic concepts, of values, principles and mechanisms etc.), 
especially from the perspective of the European context which is extremely 
prolific in this field. The project also aims at developing practical matters of 
the quality assurance process, providing higher education institutions with a 
real support in the elaboration and implementation of efficient internal quality 
assurance systems, as well as stimulating the external framework of fulfilling a 
continuous requirement – quality assurance at system level.
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SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE 
INSTITUŢIONALĂ EXTERNĂ

Subiectul prezentului raport de evaluare externă a calităţii îl constituie 
Universitatea din Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Mihail 
Kogălniceanu nr. 36-46, denumită în continuare pe scurt Universitatea sau UB.

 

Scopul prezentei evaluări instituţionale externe este acela de a 
identifica şi certifica măsura în care UB răspunde interesului public, precum şi 
măsurile asigurate prentru creşterea calităţii în procesul de predare-învăţare şi 
în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.

 Principalele obiective ale evaluării externe a UB au fost următoarele :

1. Să contribuie la promovarea şi asigurarea unei înalte calităţi în procesul de 
predare-învăţare în Universitatea din Bucureşti;

2. Să asigure studenţilor, angajatorilor şi publicului larg un acces rapid la 
informaţii clare, de încredere şi explicite despre modul în care UB oferă 
programe de studii, diplome şi calificări, care respectă cerinţele naţionale, 
în conformitate cu standardele academice europene;

3. Să asigure mecanisme prin care sunt garantate calitatea procesului de 

Rectoratul Universităţii din Bucureşti
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predare-învăţare, transparenţa gestiunii şi responsabilitatea publică a UB 
ca instituţie de învăţământ superior;

4. Să asigure faptul că, în situaţiile în care calitatea programelor de studii este 
deficitară, se creează premisele pentru iniţierea acţiunilor de îmbunătăţire 
a acestora.

UB a fost înfiinţată în 1864, ca urmare a Decretului numărului 765 din 1864, 
emis de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza. 
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La data evaluării externe, în cadrul UB funcţionează următoarele facultăţi :

1. Administraţie şi Afaceri

2. Biologie

3. Chimie

4. Drept

5. Filosofie

6. Fizică

7. Geografie

8. Geologie şi Geofizică

9. Istorie

10. Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

11. Limbi şi Literaturi Străine

12. Litere

13. Matematica şi Informatică

14. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

15. Sociologie şi Asistenţă Socială

16. Ştiinţe Politice

17. Teologie Romano-Catolică

18. Teologie Baptistă

19. Teologie Ortodoxă

Din totalul celor 84 de programe de studii de licenţă derulate în cadrul celor 
19 facultăţi au fost selectate pentru evaluarea calităţii următoarele 16 programe:

1. Chimie

2. Drept

3. Filosofie

4. Fizică tehnologică

5. Geografie
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6. Geografia turismului ID

7. Istorie ID

8. Limba şi literatura română – limbă şi literatură modernă

9. Limbă şi literatură modernă / clasică A - Limbă şi literatură modernă / 
clasică B

10. Geologie

11. Matematică

12. Sociologie

13. Psihologie

14. Psihopedagogie specială

15. Ştiinţe politice

16. Teologie ortodoxă didactică

Pe tot parcursul evaluării au participat: un expert străin, un expert evaluator; 
instituţional, un reprezentat al Comisiei Consultative şi un reprezentant al 
studenţilor.

Din cele 16 fişe ale vizitei coroborate cu rapoartele aferente întocmite 
a rezultat că sunt îndeplinite toate criteriile, standardele şi indicatorii de 
performanţă, fie la valorile minime, fie la nivelul ref.1/ref.2.

Concluzia fiecărui expert evaluator pe programul evaluat şi pe componenta 
instituţională a fost că Universitatea din Bucureşti prezintă un grad de 
încredere ridicat din punct de vedere al interesului public, precum şi a 
măsurilor asigurate pentru creşterea calităţii în procesul de predare-învăţare şi 
în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.

Apreciem că, în urma vizitei la UB, pe baza opiniilor experţilor evaluatori şi a 
responsabililor implicaţi, inclusiv prin discuţiile separate ale echipei cu studenţii, 
absolvenţii şi cu reprezentanţi ai angajatorilor, după confruntarea informaţiilor 
făcute publice pe diferite căi şi a celor şi cuprinse în rapoartele de autoevaluare 
cu cele extrase de pe documente în original, şi acolo unde a fost cazul, cu cele 
solicitate suplimentar, există o credibilitate mare a informaţiilor diseminate la 
nivelul universităţii pe diferite canale.

Din evaluarea instituţională şi din evaluările pe programe a rezultat că sunt 
îndepliniţi toţi indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi infrastructurii academice, 
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ceea ce demonstrează că Universitatea poate să asigure derularea în condiţii 
normale a procesului de predare-învăţare.

Precizăm că declaraţiile din rapoartele de autoevaluare cu privire la 
infrastructura academică au fost confruntate cu datele din Compartimentul 
financiar-contabilitate şi probate cu documente justificative corespunzătoare.

Experţii evaluatori implicaţi în procesul de evaluare pe parcursul vizitei au 
susţinut în rapoartele lor individuale cu argumente enumerate în fişa vizitei că 
Universitatea asigură derularea tuturor activităţilor de educaţie şi cercetare, 
prin apelarea la cele mai bune practici rezultate din propria experienţă sau 
sistematizate pe baza schimburilor de experienţă cu universităţi similare din 
ţară şi din străinătate.

Echipa de evaluare apreciază în mod deosebit faptul că gazdele vizitate 
s-au străduit să răspundă cu promptitudine tuturor solicitărilor de informaţii 
suplimentare, ocazie cu care a impresionat prin competenţa pe probleme de 
calitate, ceea ce denotă preocupări instituţionale constante pentru formarea şi 
completarea unei culturi solide a calităţii.

Compararea permanentă a programelor de învăţământ şi a performanţelor 
ştiinţifice cu cele ale universităţilor cu profil similar din ţară şi străinătate 
constituie o garanţie suplimentară a reuşitelor preocupărilor pentru asigurarea 
competitivităţii la nivel internaţional a calităţii absolvenţilor, a cercetării ştiinţifice 
şi a implementării acesteia în practică.

Pe baza celor constatate şi prezentate în sinteza de faţă, suntem conduşi la 
formularea opiniei potrivit căreia Universitatea din Bucureşti prezintă un grad 
ridicat de încredere în ceea ce priveşte calitatea activităţilor derulate în planul 
educaţiei şi cercetării.
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PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

1.1 Scurt istoric
Înfiinţată prin Decretul nr. 765 din 4/16 iulie 1864 al Domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza şi declarându-se ca succesoare a structurilor de 
învăţământ superior inaugurate de Academia Domnească (1694), Universitatea 
din Bucureşti a contribuit şi contribuie în mod decisiv la dezvoltarea şi 
modernizarea învăţământului, ştiinţei şi culturii româneşti.

În anul 1857 s-a pus piatra Fundamentală a Palatului Universităţii 
din Bucureşti, iar în 1859 se creează Facultatea de Drept, iar în anul 1863 
sunt înfiinţate Facultăţile de Ştiinţe şi respectiv Litere. În 1869 se înfiinţează 
Facultatea de Medicină, iar în 1884 Facultatea de Teologie.

În perioada 1916-1918, Universitatea din Bucureşti este închisă din 
cauza ocupaţiei străine. 

În anul 1921 se înfiinţează Facultatea de Medicină Veterinară, iar în 
1923 Facultatea de Farmacie.

În noiembrie 1989 Universitatea din Bucureşti dispunea de 7 facultăţi 
cu 8.000 de studenţi. 

În anul 2000 Universitatea din Bucureşti avea 18 facultăţi cu peste 
20.000 de studenţi.

În prezent în Universitatea din Bucureşti funcţionează 19 facultăţi cu 
29.331 studenţi.

1.2 Educaţia şi cercetarea 
Universitatea din Bucureşti desfăşoară activităţi educaţionale orientând 

spre studenţi întregul potenţial al resurselor umane şi materiale, precum şi 
activităţi de cercetare, care dezvoltă spiritul antreprenorial al membrilor comunităţii 
academice în scopul atragerii şi utilizării eficiente a fondurilor materiale.

Universitatea din Bucureşti se prezintă astfel ca o instituţie de învăţământ 
superior modernă cu autentice disponibilităţi de creaţie ştiinţifică, de instruire şi 
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formare a tineretului în spiritul profesionalismului şi creativităţii.

Cercetarea ştiinţifică reprezintă o preocupare esenţială a cadrelor 
didactice şi cercetătorilor din Universitatea Bucureşti. Potenţialul ştiinţific de 
care dispune Universitatea a îndreptăţit-o să organizeze numeroase manifestări 
ştiinţifice de anvergură cu largă participare a specialiştilor români şi străini.

Rezultatele practice ale cercetării sunt reflectate de numeroasele 
contracte şi proiecte cu finanţare internă şi internaţională dintre care cele mai 
importante sunt cele în colaborarea cu CNCSIS, ANSTI, PNCDI, PC 5, PC 6.

Racordarea Universităţii la cerinţele europene de educaţie superioară 
şi cercetare este reflectată de o seamă de convenţii internaţionale la care 
este parte şi de o gamă largă de programe europene cu specific educaţional: 
TEMPUS – Phare, SOCRATES, ERASMUS, LEONARDO.

De asemenea, Universitatea din Bucureşti a încheiat o serie de 
convenţii, acorduri şi protocoale internaţionale cu universităţi din Franţa, Italia, 
Germania, SUA etc.

Universitatea Bucureşti face parte din Asociaţia Europeană a 
Universităţilor.

1.3 Informaţii cheie
În Universitatea din Bucureşti  funcţionează un număr de 96 programe 
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de licenţă structurate conform tabelului nr. 1.

Pentru anul universitar 2009-2010 Universitatea din Bucureşti dispune 
de un număr total de 12.975 locuri, din care 4.460 locuri cu finanţare de la buget 
şi 8.515 locuri cu taxă. 

În tabelul nr. 1 detaliem pe facultăţi şi domenii situaţia statistică a 
programelor de studii.

Tabel Nr.1

Situaţia centralizată a programelor de studii pe facultăţi

Nr.
crt.

Facultatea 
Nr. programe de studii

Licenţă Master

1 Administraţie 4 5

2 Biologie 3 8

3 Chimie 4 9

4 Drept 2 9

5 Filosofie 1 5

6 Fizică 5 12

7 Geografie 15 10

8 Geologie 3 8

9 Istorie 5 12

10 Jurnalism 3 6

11 Litere 8 13

12 Limbi Străine 18 17

13 Matematică 3 8

14 Psihologie 8 12

15 Sociologie 3 24

16 Ştiinţe Politice 3 5

17 Teologie Baptistă 1 1

18 Teologie Ortodoxă 4 6

19 Teologie Romano-Catolică 1 3
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20 Departamentul Tehnologii 2 4

Total 96 177

Situaţia statistică a încadrării cu personalul didactic şi administrativ este 
prezentată în tabelul nr. 2

Repartizarea personalului administrativ este prezentat în tabelul nr. 3

1.4 Ultima evaluare a calităţii
Respectarea legislaţiei în vigoare după 1994 privind acreditarea 

şi evaluarea periodică a programelor de studii, fără depăşirea termenelor 
prevăzute, atestă o îndelungă şi statornică preocupare a comunităţii universitare 
din Universitatea din Bucureşti şi managementului ei, pentru ceea ce înseamnă 
evaluare academică şi rolul ei în asigurarea calităţii.

În continuare prezentăm situaţia acreditării programelor de studii pe 
facultăţi şi categorii.

1. FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI

Nr. crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG

1 Ştiinţe administrative Administraţie publică - ZI A 922/2008

2 Ştiinţe economice Administrarea afacerilor - ZI AP 1609/2004

3 Ştiinţe administrative Administraţie publică - IFR AP 940/2004

4 Ştiinţe administrative Administraţie publică - ID AP 940/2004

3. FACULTATEA DE BIOLOGIE

Nr. crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG

1 Biologie Biologie - ZI A 294/1997
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2 Biologie Biochimie- ZI A 294/1997

3 Ştiinţa mediului
Ecologie şi protecţia 

mediului - ZI
A 1082/2003

5. FACULTATEA DE CHIMIE

Nr. crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG

1 Chimie Chimie - ZI A 294/97

2 Chimie Biochimie tehnologică - ZI A 294/97

3 Chimie Radiochimie - ZI AP 535/1999

4 Ştiinţa mediului Chimia mediului - ZI AP 696/2000

7. FACULTATEA DE DREPT

Nr. crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG
1 Drept Drept - ZI A 294/1997

2 Drept Drept - ID AP 676/2007

9. FACULTATEA DE FILOSOFIE

Nr. crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG

1 Filosofie Filosofie – ZI A 294/1997

11. FACULTATEA DE FIZICĂ

Nr.crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG

1

Fizică

Fizică – ZI A 294/1997

2 Fizică medicală – ZI A 944/2002

3 Biofizică – ZI AP 410/2002

4 Fizică informatică – ZI AP 410/2002

5
Ştiinţe inginereşti 

aplicate
Fizică tehnologică – ZI A 294/1997
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13. FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Nr. crt. Domeniul Specializarea
Statut 

specializare
Nr. HG

1 Geografie Geografie – Bucureşti – ZI A 294/1997

2 Geografie Geografia turismului –Bucureşti – ZI AP 696/2000

3 Geografie Geografia turismului – Călimăneşti – ZI AP 696/2000

4 Geografie
Geografia turismului - Drobeta Turnu 

Severin (Activ turistice) – ZI
AP 410/2002

5 Geografie Planificare teritorială - Bucureşti– ZI AP 410/2002

6 Geografie
Planificare teritorială - Drobeta Turnu 

Severin – ZI
AP 410/2002

7 Geografie Planificare teritorială – Măcin – ZI AP 410/2002

8 Geografie Hidrologie – Meteorologie Bucureşti – ZI AP 696/2000

9 Geografie Cartografie – Bucureşti – ZI A 294/1997

10 Ştiinţa mediului Geografie Mediului – Bucureşti – ZI A 410/2002

11 Geografie Geografie – Bucureşti - IFR AP 294/1997

12 Geografie Geografia turismului - Bucureşti - IFR AP 696/2000

13 Geografie Geografie – Bucureşti - ID AP 696/2000

14 Geografie Geografia turismului - Bucureşti ID AP 696/2000

15 Ştiinţa mediului Geografia mediului - Bucureşti (IFR) AP 696/2000

15. FACULTATEA DE GEOLOGIE

Nr. crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG

1 Geologie Geologie – ZI A 294/1997

2 Inginerie geologică Geofizică – ZI A 294/1997

3 Inginerie geologică
Inginerie geologică – ZI 

(Geologie tehnică)
A 294/1997
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17. FACULTATEA DE ISTORIE

Nr. crt. Domeniul Specializarea
Statut 

specializare
Nr. HG

1 Istorie Istorie - ZI A 294/1997

2 Istorie Istoria artei - ZI AP 1609/2004

3
Relaţii Internaţionale 
şi Studii Europene

Relaţii Internaţionale şi 
Studii Europene - ZI

AP 1609/2004

4 Istorie Istorie – IFR A 294/1997

5 Istorie Istorie – ID AP 410/2002

10. FACULTATEA DE JURNALISM

Nr. crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG

1
Ştiinţe ale 

comunicării
Jurnalism - ZI A 294/1997

2
Ştiinţe ale 

comunicării
Jurnalism – ID AP 410/2002

3
Ştiinţe ale 

comunicării
Comunicare şi relaţii publice - ZI A 410/2002

11. FACULTATEA DE LITERE

Nr. crt. Domeniul Specializarea
Statut 

specializare
Nr. HG

1 Limbă şi literatură
Limba şi literatura română - Limba şi 

literatura modernă - ZI
A 294/1997

2 Limbă şi literatură
Literatură universală şi comparată - 

Limba şi literatura modernă - ZI
AP 667/2006

3
Ştiinţe ale 

comunicării
Biblioteconomie şi ştiinţa informării - ZI A 294/1997

4
Ştiinţe 

administrative

Asistenţă managerială şi secretariat - ZI
(Birotică)

A 696/2000

5
Asistenţă managerială şi secretariat – 

Crevedia - ZI
AP 696/2000
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6
Ştiinţe ale 

comunicării
Comunicare şi relaţii publice - ZI A 410/2002

7 Studii culturale Studii europene - ZI A 635/2008

8
Ştiinţe ale 

comunicării
Comunicare şi relaţii publice - ID AP 944/2002

12. FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

Nr. crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG

1
Limbă şi Literatură 

- ZI
Engleză* A 294/1997

2 Studii culturale - ZI Studii Americane AP 1609/2004

3

Limbă şi Literatură
- ZI

Franceză* A 294/1997

4 Germană* A 294/1997

5 Spaniolă* A 294/1997

6 Italiană* A 294/1997

7 Portugheză* A 294/1997

8 Arabă* A 294/1997

9 Chineză* A 294/1997

10 Japoneză* A 294/1997

11 Rusă* A 294/1997

12 Maghiară** A 294/1997

13 Slave* A 294/1997

14 Filologie Clasică*** A 294/1997

15 Neogreacă* A 294/1997

16
Limbi moderne 

aplicate
Traducere şi interpretare - ZI AP 1609/2004

17
Limbi moderne 

aplicate
Limbi moderne aplicate - ZI AP 410/2002

18 Limbă şi Literatură Rromani*- ID 410/2002
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14. FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Nr. crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG

1 Matematică Matematică - ZI A 294/1997

2 Informatică Informatică - ZI A 294/1997

3 Informatică Informatică - ID AP 944/2002

16. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Nr. crt. Domeniul Specializarea
Statut 

specializare
Nr. HG

1 Psihologie Psihologie - ZI A 294/1997

2 Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie - ZI A 294/1997

3

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogie specială - ZI A 294/1997

4
Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar (Bucureşti) - ZI
A 410/2002

5
Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar (Focşani) - ZI
AP 535/1999

6
Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar (Buzău) - ZI
AP 696/2000

7
Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar (Crevedia) - ZI
AP 696/2000

8 Psihologie Psihologie - ID AP 88/2005

18. FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Nr. crt. Domeniul Specializarea
Statut 

specializare
Nr. HG

1 Sociologie Sociologie - ZI A 294/1997

2 Asistenţă Socială Asistenţă Socială - ZI A 535/1999

3 Asistenţă Socială Asistenţă Socială - ID AP 676/2007
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20. FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

Nr. crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG

1

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice - ZI A 944/2002

2
Ştiinţe politice (în limba

engleză) - ZI
A 940/2004

3 Ştiinţe politice (în limba franceză) - ZI A 696/2000

22. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Nr. crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG

1

Teologie

Teologie Ortodoxă Pastorală - ZI A 294/1997

2 Teologie Ortodoxă Didactică - ZI A 294/1997

3 Teologie Socială - ZI A 535/1999

4 Artă sacră - ZI (Arte plastice) A 944/2002

24. FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ

Nr. crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG

1 Teologie Teologie baptistă didactică - ZI A 535/1999

26. FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO CATOLICĂ

Nr. crt. Domeniul Specializarea Statut specializare Nr. HG

1 Teologie Teologie romano catolică socială  - ZI A 696/2000

28. DEPARTAMENTUL DE TEHNOLOGII

Nr. crt. Domeniul Specializarea
Statut 

specializare
Nr. HG

1
Calculatoare 
şi tehnologia 
informaţiei

Tehnologia informaţiei (Tehnica de 
calcul) - ZI

AP 1215/2000

2
Calculatoare 
şi tehnologia 
informaţiei

Tehnologia informaţiei - ID AP 1215/2000
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ASIGURAREA CALITĂŢII

2.1 Cadrul organizatoric
Modul de organizare şi funcţionare a Sistemului de Management al 

Calităţii în UB este fundamentat prin următoarele acte legislative:

• Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul UB a fost instituită 
în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75 din 12 iulie 2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări de 
Legea 87 din 10 aprilie 2006.

• Biroul pentru Asigurarea Calităţii a fost înfiinţat sub directa subordonare a 
Rectorului, Biroului Senatului UB prin Decizia nr. 956/18.05.2005, având 
în vedere Ordinul nr.3928/2005 şi Hotărârea Biroului Senatului UB din 
17.05.2006.

În acest context declaraţia rectorului privind calitatea în UB enunţă ca 
obiectiv major „întărirea poziţiei în topul instituţiilor de învăţământ superior din 
Romania şi în comunitatea academică internaţională prin calitatea serviciilor, 
seriozitate, eficienţă şi performanţă, loialitate faţă de studenţi şi responsabilitate 
faţă de societate”. Realizarea acestei politici se bazează pe proiectarea, 
implementarea, certificarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii 
(SMC). În acest sens s-a numit reprezentantul managementului în domeniul 
calităţii (RMC) la nivelul departamentelor administrative şi s-au constituit Comisii 
de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) la nivelul facultăţilor şi la nivelul UB.

Structurile organizatorice ale sistemului de asigurare a calităţii din UB:

1. Prorector responsabil cu managementul calităţii şi relaţiile internaţionale

2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul Universităţii 
din Bucureşti:

• Preşedintele comisiei – rector UB

• Reprezentanţi ai cadrelor didactice

• Reprezentanţi ai angajatorilor

• Reprezentanţi ai studenţilor
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• Reprezentanţi ai sindicatului

3. Biroul pentru Asigurarea Calităţii:

• Şeful biroului

• Expert

• Referenţi

4. Comisiile pentru asigurarea calităţii la nivelul facultăţilor:

• Preşedintele comisiei – decan, prodecan, şef de catedră

• Auditori interni certificaţi în sistemul de management al calităţii

5. Responsabili cu asigurarea calităţii la nivelul serviciilor şi 
compartimentelor administrative

Comisia de Evaluarea şi Asigurare a Calităţii coordonează activitatea de 
asigurare a calităţii programelor de studiu oferite de Universitatea din Bucureşti, 
şi monitorizează funcţionarea sistemului de management al calităţii adoptat de 
Senat. În acest scop, Comisia:

a) promovează şi consolidează în Universitatea din Bucureşti o cultură a 
calităţii;

b) asigură aplicarea Declaraţiei Rectorului şi Hotărârii Senatului privind 
asigurarea calităţii în Universitatea din Bucureşti;

c) evaluează capacitatea Universităţii din Bucureşti de a satisface 
aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate;

d) propune Senatului strategii de ameliorare a sistemului de management 
al calităţii în Universitatea din Bucureşti;

e) apără interesele beneficiarilor de educaţie, direcţi şi indirecţi, prin 
producerea şi publicarea unor informaţii sistematice, coerente şi 
credibile, despre calitatea educaţiei în Universitatea din Bucureşti.

Preşedintele Comisiei este Rectorul Universităţii, care desemnează şi un 
coordonator. Comisia mai are în componenţa sa alţi 6 membri: 3 cadre didactice 
alese prin vot secret de Senat dintre cele propuse de facultăţi, 1 reprezentant 
al sindicatului cadrelor didactice, 1 reprezentant al studenţilor, desemnat de 
ASUB, şi 1 reprezentant al angajatorilor, ales prin vot secret de Senat din 
propunerile facultăţilor.
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Componenţa CEAC pentru anul universitar 2008-2009 este următoarea :

1. Prof.univ.dr. Ioan Pânzaru – preşedintele comisiei

2. Acad. Prof.univ.dr. Nicolae Zamfir – reprezentant angajatori

3. Prof.univ.dr. Cristian Panaiotu – reprezentant cadre didactice

4. Prof.univ.dr. Dana Tofan – reprezentant cadre didactice

5. Prof.univ.dr. Toader Saulea– reprezentant sindicat

6. Iacob Ionel – reprezentant studenţi

Anual, CEAC elaborează un raport de autoevaluare, pe baza rapoartelor 
primite de la cele 19 facultăţi, în care sunt prezentate eforturile şi rezultatele pe 
linia asigurării calităţii. Biroul pentru Asigurarea Calităţii a realizat un ghid de 
redactare a acestui raport de calitate şi o anexă cu 62 de indicatori de calitate, 
respectând prevederile cuprinse în metodologia ARACIS. Atât acest ghid de 
redactare cât şi toate rapoartele anuale întocmite începând cu anul universitar 
2004-2005 până în prezent.

Printre punctele tari ale instituţiei, pe lângă tradiţie şi renume, se pot 
recunoaşte următoarele aspecte, surprinse în ultimul raport de calitate:

• Promovarea încă de la început a procesului de la Bologna şi a 
reformelor pe care le aduce acesta, începând cu folosirea creditelor 
ECTS şi încheind cu orientarea construcţiei programelor de studii spre 
competenţe.

• O legătură bună cu societatea românească şi nevoile ei, în special în 
domeniile ştiinţelor sociale, dar şi la nivelul legăturii cu angajatorii, a 
formării practice a studenţilor etc.

• Un puternic potenţial de cercetare ştiinţifică, care nu s-a pierdut decât 
în mică parte în perioada subfinanţării grave a învăţământului din anii 
90. Cercetătorii de valoare afirmaţi înainte de căderea comunismului 
au adus un aport decisiv la construcţia instituţională. În prezent circa 
50% dintre cadrele didactice sunt angajaţi după 1990, iar majoritatea 
acestora au beneficiat de formare masterală şi doctorală în marile 
universităţi ale lumii.

• Elaborarea unui concept de pregătire extracurriculară, cu mai multe 
dimensiuni: practica studenţilor, programele de voluntariat, dezvoltarea 
personală, formarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale. 



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea din Bucureşti

23

Organizaţia de voluntariat TeamWork (creată în 2002) s-a format şi se 
dezvoltă în mediul Universităţii din Bucureşti.

• Dezvoltarea rapidă a programelor de educaţie a adulţilor, sub forma 
programelor de formare la distanţă, a participării la Programul pentru  
Învăţământul Rural, şi a programelor postuniversitare.

• Activitatea internaţională a universităţii este suficient de dinamică, cu 
aproape 2.000 de mobilităţi pe an pentru studenţi şi profesori, pentru 
a menţine un număr mare de cooperări în proiecte şi în programe de 
studii internaţionale, a atrage un număr de aproape 1.000 de studenţi 
străini şi peste 20 de lectori de limbi străine.

2.2 Dezvoltarea culturii asigurării calităţii
În domeniul managementului calităţii, Universitatea din Bucureşti 

porneşte de la ideea că învăţământul superior de excelenţă este o reflecţie 
permanentă asupra dimensiunii valorice a gândirii, a cercetării, a cunoaşterii, a 
formării tinerilor. Asigurarea calităţii nu trebuie să apară ca o formă de birocraţie 
suplimentară, sau ca un pachet de proceduri formale care impun conformitate.

Managementul calităţii se integrează firesc în activitatea catedrelor, 
dimpreună cu participarea studenţilor la evaluarea cadrelor didactice, şi cu 
evaluarea activităţii ştiinţifice de către colegi. Cultura calităţii este guvernată de 
adeziunea la valori cum ar fi responsabilitatea intelectualilor pentru comunitatea 
din care fac parte, căutarea adevărului şi libertatea academică, spiritul critic şi 
inovator, dorinţa de a schimba lumea în mai bine, tradiţia vie a cunoaşterii de la 
maestru la discipol.

În acest sens, s-a realizat un prim proiect în domeniul managementului 
calităţii încă din 2002, în parteneriat cu colegi din alte instituţii, şi beneficiind 
de experienţa acestora. S-a urmărit un program consistent de formare a 
unei culturi a calităţii şi au fost introduse proceduri privind managementul şi 
îmbunătăţirea calităţii la nivelul facultăţilor şi universităţii. UB a elaborat propriile 
instrumente privind asigurarea, managementul şi controlul calităţii. Procedurile 
sunt publicate pe site-ul web şi au apărut deja într-o ediţie tipărită. În cursul 
anului academic 2007-2008 a demarat un proces de certificare ISO 9001, în 
cursul căruia procedurile au fost completate şi actualizate.

Punctul de vedere al universităţii în ce priveşte calitatea învăţământului 
superior a fost exprimat de-a lungul timpului în mai multe publicaţii:
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• Sorin Popescu, Constantin Brătianu coord., Ghidul calităţii în 
învăţământul superior, cu o prefaţă de Ioan Pânzaru, Editura Universităţii 
din Bucureşti, 2005, 179 pp. 10

• Ioan Pânzaru, Asigurarea calităţii în învăţământul superior din Ţările 
Uniunii Europene, Bucureşti, Consiliul Naţional de Evaluare Academică 
şi Acreditare, 2005, 135 pp. 11

• Ioan Pânzaru, « Ni libres, ni soumises. Les choix difficiles des 
universites: seize ans de reformes », Carrefours de l’éducation, 22, 2, 
2006 Ioan Pânzaru, „Calitate şi excelenţă”, Actualitatea academică, an 
IV, nr. 4, Decembrie 2004, pp. 69-75

• Sorin-George Toma, Adrian Dusa, Anca Anton, Rodica Ianole, 
Raluca Dinescu, Asigurarea calităţii în învăţământul superior, Editura 
Universităţii din Bucureşti, 2008

Conceptul UB de calitate academică este influenţat de acelea ale agenţiilor 
de calitate elveţiană, daneză şi scoţiană. Accentul se pune pe ameliorare 
continuă, folosindu-se o metodă deschisă de informare asupra procedurilor 
existente, evaluarea lor, identificarea unor bune practici şi apoi recomandarea 
lor ca standarde pentru întreaga universitate. Îmbunătăţirea stărilor de lucruri 
existente este responsabilitatea catedrelor, departamentelor şi facultăţilor, 
pe baza rapoartelor de calitate şi a obiectivelor anuale. Senatul intervine cu 
metodologii şi recomandări generale care au putere obligatorie, dar ale căror 
detalii de aplicare se elaborează la nivelul facultăţii. Avantajul conceptului de 
ameliorare continuă este că nu obligă toate activităţile şi compartimentele să se 
conformeze aceluiaşi tipar, de la fizică la teologie, ci permite să se recunoască 
şi să se încurajeze progresele, chiar dacă provin de la un grup mai puţin adecvat 
exigenţelor de vârf ale învăţământului universitar actual. În felul acesta se 
consolidează conştiinţa identităţii Universităţii din Bucureşti ca instituţie publică 
având o misiune istorică, şi nu ca o federaţie de facultăţi ce-şi chivernisesc 
fiecare agoniseală.
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

3.1. Identitate şi misiune
Universitatea din Bucureşti înfiinţată în anul 1864 de către Principele 

Alexandru Ioan Cuza reprezintă  una dintre cele mai importante instituţii de 
învăţământ superioare din România.

 Profilul academic al universităţii este tradiţional-comprehensiv cu mari 
domenii: ştiinţe naturale şi exacte, ştiinţe sociale, ştiinţe umane.

 În prezent UB are circa 30.000 de studenţi şi 1500 cadre didactice, 
situându-se astfel pe media europeană de cca 20 de studenţi la un profesor.

 Pe cele trei cicluri, efectivele se repartizează astfel: 21.000 la licenţă, 
8.000 la masterat şi 2000 la doctorat.

 Proporţia între numărul studenţilor finanţaţi de la buget şi studenţi cu 
taxă este aproape de 1-1.

 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic numără un efectiv de cca 1.000 
de salariaţi.

 Misiunea UB este de a acţiona ca instituţie publică pentru educare, 
formare continuă şi cercetare, în serviciul societăţii româneşti pentru dezvoltarea 
acesteia şi pentru integrarea europeană a ţării.

 Studiile sunt organizate la toate cele trei cicluri. Există 84 de programe 
de licenţă (64 zi, 15 ID şi 5 FR).

 Studiile masterale de tip Bologna autorizate de ARACIS conţin 162 de 
programe.

 Studiile universitare de doctorat au loc în 21 de şcoli doctorale cu peste 
300 conducători de doctorat, 2.155 doctoranzi bugetari şi 1.308 taxă.

 Marketingul organizaţional este asigurat prin evenimente anuale 
precum:

- Zilele Porţilor Deschise organizate de facultăţi;
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- Târgul Educaţiei, organizat la nivel central şi prin activitatea Centrului 
de Informare, Orientare şi Consiliere Profesională.

Cercetarea ştiinţifică aşează UB pe primul loc în termeni absoluţi printre 
instituţiile de profil din România.

 Prin decizia ANCS nr. 9673 din 17 iunie 2008, UB a fost 
auditată ca instituţie de cercetare-dezvoltare, componentă a sistemului 
de interes naţional.

 În clasamentul Ad Astra, UB s-a situat în 2007 pe locul 3 în România, 
cu 314 articole la 1.477 cadre didactice.

3.2. Conducerea universităţii
Conducerea UB dispune de două paliere manageriale.

Primul palier managerial se referă la latura academică, al doilea la 
latura administrativă.

În prezent reprezentanţii conducerii UB sunt nominalizaţi în:

Tabelul nr. 7.

Structura de conducere a U.B.

CONDUCEREA ACADEMICĂ

RECTOR Prof. univ. dr. Ioan PÂNZARU
Tel: +40(21) 3077300
E-mail: panzaru@unibuc.eu

PRORECTOR CERCETARE 
ŞTIINŢIFICĂ ŞI FINANŢARE

Prof. univ. dr. Emil BARNA
Tel: +40(21) 3077304
E-mail: emil.barna@unibuc.ro

PRORECTOR RELAŢII 
INTERNAŢIONALE 
ŞI MANAGEMENTUL 
CALITĂŢII

Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU
Tel: +40(21) 3077363
E-mail: mirdumitru@yahoo.com

PRORECTOR 
ÎNVĂŢĂMÂNT, PROGRAME 
DE STUDII ŞI FORMAREA 
PERSONALULUI DIDACTIC

Prof. univ. dr. Romiţă IUCU
Tel: +40(21) 3077307
E-mail:  romic@yahoo.com
iucu@unibuc.ro



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea din Bucureşti

27

PRORECTOR PE 
PROBLEME SOCIALE 
STUDENŢEŞTI

Prof. univ. dr. Dana MARINESCU
Tel: +40(21) 3077310
E-mail: marinescu@unibuc.ro

PRORECTOR RESURSE 
UMANE, MATERIALE ŞI 
FINANCIARE

Prof. univ. dr. Maria VOINEA
Tel:+40 (21) 3077305
E-mail: maria.voinea@unibuc.ro

SECRETAR ŞTIINŢIFIC Conf.univ. dr. Bogdan LOGOFĂTU
Tel: +40(21) 3077309
E-mail: logofatu@unibuc.ro

CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ

DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRATIV

Ing. Marian CILIBIU Tel: +40(21) 3077329

CONTABIL ŞEF Ec. Adrian ALBU
Tel: +40(21) 3077370
E-mail: albu.adrian@unibuc.eu

Aşa cum rezultă şi 
din Organigrama UB, Senatul 
şi Biroul Senatului constituie 
organismele de decizie în 
concordanţă cu prevederile 
Cartei UB.

Din documentarea 
noastră, am constatat că 
Rectorul UB a fost confirmat 
prin Ordinul M.E.C. nr. 3526 
din 24.03.2008, ceea ce 
demonstrează că în UB s-au 
respectat toate cerinţele impuse de normele în vigoare, regulamentul propriu de 
alegeri şi Carta Universitară.
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3.3. Oferta educaţională
Oferta educaţională licenţă

25

Facultatea Domeniul de 
licenţă

Specializarea şi forma de 
învăţământ

(ZI, IFR şi ID)

Cifra de 
şcolarizare Forma de concurs Sesiunea

Buget Cu taxă
1 2 3 4 5 6 7

ADMINISTRATIE ŞI
AFACERI
Tel:	021/310.49.20

http://www.faa.ro

Ştiinţe 
administrative Administraţie publică - ZI

220

250

Concurs	de	dosare	:
50%	media	examenului	de	bacalaureat
50%	media	generala	a	anilor	de	liceu

iulieŞtiinţe economice
Administrarea	afacerilor	-

ZI 250

Marketing* 250
Ştiinţe 

administrative Administraţie publică - IFR - 250

*Dosar în curs de finalizare pentru autorizare. Specializarea va funcţiona din momentul în care va fi autorizată.
BIOLOGIE

Tel:	021/318.15.66

www.bio.unibuc.ro

Biologie
Biologie	- ZI

115

30
Concurs	de	dosare	:

50%	media	examenului	de	bacalaureat	
50%	media	generala	a	anilor	de	liceu

IulieBiochimie	- ZI 30

Ştiinţa	mediului Ecologie şi protecţia 
mediului	- ZI 30

CHIMIE
Tel:	021/315.92.49

www.chimie.unibuc.ro

Chimie
Chimie*	- ZI

130
50

Concurs	de	dosare	:
50% media generală a	anilor	de	liceu
25%	media	examenului	de	bacalaureat

25%	media	la	disciplina	Chimie	a	anilor	de	
studiu	din	liceu

Iulie + 
septembrie

Biochimie tehnologică – ZI
Radiochimie	– ZI

Ştiinţa mediului Chimia	mediului	- ZI 50
*La	solicitarea	candidaţilor	se	pot	organiza	serii	de	predare	în	limbile	engleză şi franceză în funcţie de	numărul solicitărilor.

DREPT
Tel:	021/315.71.87

www.drept.unibuc.ro

Drept

Drept	- ZI 300* 240
Probă scrisă la disciplinele:

1.Limba	română
2.Economie Concurs 

unic
24 iulie 

Drept	- ID - 450

Probă scrisă la	disciplinele	**:
1.Limba	română
2.Economie

Concurs de dosare***:
Se pot înscrie numai absolvenţi cu 

diplomă de licenţă
Septembrie

* Pentru forma de învăţământ de zi – dacă nu va fi aprobată cifra de 300 locuri la buget, atunci vor fi locuri cu taxă până la completarea celor 540 
propuse.
**Concursul va fi acelaşi cu cel organizat pentru forma de învăţământ zi, urmând ca - în funcţie de opţiuni - la ID să fie înscrişi cei care au obţinut minim 
nota 5 (50 puncte).
*** Concursul de dosare constă în verificarea:

- mediei obţinute la examenul de licenţă;
- notelor obţinute la disciplinele din profilul juridic, studiate la prima facultate;
- notelor obţinute în prima facultate la limbile străine studiate;
- mediei obţinute la examenul de bacalaureat;
- adeverinţei din care să reiasă locul de muncă şi funcţia ocupată.

FIZICĂ
Tel:	021/457.45.21

www.fizica.unibuc.ro

Fizică

Fizică – ZI

200

35

Concurs	de	dosare Iulie + 
septembrie

Fizică medicală – ZI 20
Biofizică – ZI 20

Fizică informatică – ZI 20
Ştiinţe inginereşti	

aplicate Fizică tehnologică – ZI 35

FILOSOFIE
Tel:	021/318.15.56
www.ub-filosofie.ro

Filosofie Filosofie	– ZI 130 200
Concurs	de	dosare:	

75%	media	examenului	de	bacalaureat
25%	media	anilor	de	studii	din	liceu

Iulie

GEOLOGIE SI 
GEOFIZICA

Tel: 021/318.15.57
http:www.gg.unibuc.ro

Geologie Geologie– ZI

120

30

Concurs	de	dosare* Iulie + 
septembrieInginerie	

geologică
Geofizică– ZI 30

Inginerie geologică – ZI 70
*Modul de calcul al mediei generale (MG), în funcţie de care vor fi clasificaţi candidaţii (comun pentru toate specializările):

MG	=	0,5	*	MAS	+	0,5	*	BAC
MAS	=	M1+	M2	+	M3	+	M4

4
unde:
MG	=	media	generală
BAC	=	medie	examen	de	Bacalaureat
MAS	=	medie	ani	studiu	liceu
M1,	M2,	M3,	M4	=	medie	an	I,	II,	III,	IV,	liceu
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Oferta educaţională doctorat

26

Oferta educaţională masterat

Facultatea Domeniul Specializarea Buget

0 1 2 3

ADMINISTRAŢIE ŞI
AFACERI Ştiinţe	administrative

1.Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ

2.Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane

3. Administrarea resurselor instituţiilor culturale

4.Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială

5.Administraţie şi politici publice*

100

BIOLOGIE

Biologie

1. Biochimie si Biologie Moleculara

2.  Biologie Medicală

3. Neurobiologie

4.Biotehnologie microbiană şi Genetică

5.Taxonomie

6. Managementul integrat al capitalului natural 

Ştiinţa	mediului 7.Sustenabilitatea complexelor socio economice
Fizică,	Chimie,	
Biologie	-
Interdisciplinar

8. Nanoşţiinte

TOTAL 50

CHIMIE

Chimie

1. Biomolecule

2. Chimia medicamentelor şi a produselor cosmetice

3. Chimia materialelor avansate 

4. Chimie supramoleculară

5. Managementul calităţii în chimie

6.Tehnici de măsurare în chimie

Ştiinţa	mediului 7.Poluarea chimică a mediului

Fizică,	Chimie,	
Biologie	-

Interdisciplinar

8. Nanoştiinţe

TOTAL 65
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3.4. Cercetarea
În anul 2008 UB a obţinut acreditarea prin Decizia ANCS nr. 

9673/17.06.2008, ca instituţie de cercetare-dezvoltare, unitatea componentă a 
sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional conform H.G. nr. 551-
2007. Obţinerea acestei acreditări s-a bazat pe activitatea de cercetare ştiinţifică 
desfăşurată în perioada 2003-2007.

Din analiza şi verificarea datelor prezentate în raportul de autoevaluare 
rezultă că:

1) UB are o producţie ştiinţifică 
constantă, publicaţii în reviste cotate 
ISI de cel puţin 350 de articole 
ştiinţifice pe an. Tendinţa este de 
creştere uşoară a acestui plafon 
către 450 de articole ştiinţifice pe an.

2) Numărul de contracte 
naţionale şi internaţionale are 
un trend ascendent, urmare şi a 
aprecierii mai consistente de către 
conducerea UB a activităţii de cercetare la promovări şi premieri. Astfel, în 2007 
erau 582 şi în 2008 erau 646 contracte în derulare.

3) UB a participat la competiţia iniţiată de minister şi a obţinut finanţarea a 5 
platforme din cele 38 finanţate la nivel naţional.

3.5. Probleme studenţeşti
Studenţii dispun de un sistem de informare prin intermediul paginii web a 

universităţii la adresa www.ciocp.ro

În UB există 16 organizaţii studenţeşti, cea mai reprezentativă fiind 
Asociaţia Studenţilor din Universitatea din Bucureşti (ASUB).

La nivelul UB există Departamentul Servicii pentru Studenţi (DSS) care 
cuprinde :

• Centrul de Informare, Orientare şi Consiliere Profesională
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• Biroul de Marketing Educaţional şi Producţie Publicitară

• Biroul Servicii pentru Studenţi

• Biroul de plasare a studenţilor pe piaţa forţei de muncă

În ceea ce priveşte sistemul de acordare a burselor există sume alocate 
pe fiecare facultate, proporţional cu numărul de studenţi. Aproximativ 25% 
din studenţii UB primesc cele 4 tipuri de burse: performanţă, merit, studii şi 
sociale.

Studenţii au o pondere majoritară în cadrul comisiilor de acordare a burselor 
şi locurilor la cămin la nivel de facultate.

Remarcăm în mod deosebit şi următoarele aspecte :

• Studenţii sunt reprezentaţi la toate nivelele în conducerile facultăţii şi a 
universităţii;

• Pentru alegerea studenţilor se folosesc regulamente democratice 
stabilite de aceştia, iar 
alegerile se realizează 
fără imixtiuni din exterior;

• Studenţii la master şi 
doctorat sunt implicaţi 
în cadrul proiectelor de 
cercetare ale profesorilor 
din UB;

• UB sprijină organizarea 
de sesiuni ştiinţifice studenţeşti la nivel naţional şi internaţional.
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REZULTATELE EVALUĂRII EXTERNE

 

4.1 Evaluarea programelor de studiu

Nr. Crt. Programul de studiu Calificativul acordat

1 Chimie Încredere

2 Drept Încredere

3 Filosofie Încredere

4 Fizică tehnologică Încredere

5 Geografie Încredere

6 Geografia turismului ID Încredere

7 Istorie ID Încredere

8 Limba şi literatura română – limbă şi literatură modernă Încredere

9 Limbă şi literatură modernă / clasică A - Limbă şi literatură 
modernă / clasică B Încredere

10 Geologie Încredere

11 Matematică Încredere

12 Sociologie Încredere

13 Psihologie Încredere

14 Psihopedagogie specială Încredere

15 Ştiinţe politice Încredere

16 Teologie ortodoxă didactică Încredere

4.2 Evaluarea instituţională externă
Comisia de evaluare instituţională externă, numită de ARACIS, apreciază 
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că Universitatea din Bucureşti îndeplineşte cu prisosinţă toate condiţiile pentru 
acordarea calificativului de GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.

RECOMANDĂRI

1.	 Susţinerea procesului de îmbunătăţire continuă a calităţii în toate activităţile 
desfăşurate, prin concentrarea preocupărilor pentru creşterea numărului 
criteriilor şi standardelor de performanţă superioare celor situate la ref. 2.

2.	 Identificarea şi utilizarea unor oportunităţi din partea angajatorilor în scopul 
susţinerii şi îmbunătăţirii activităţilor de practică, inclusiv în ceea ce priveşte 
durata şi finanţarea acesteia.

3.	 Continuarea colaborării cu angajatorii în vederea creşterii competenţelor 
complementare ale absolvenţilor.

4.	 Îmbunătăţirea infrastructurii IT la nivel european, precum şi mărirea 
numărului de calculatoare cu acces la baze de date internaţionale (inclusiv 
la sălile de lectură), instalare de reţele wireless în toate spaţiile UB.

5.	 Îmbunătăţirea sistemului de audit intern şi contractarea în acest an a unui 
audit extern.

6.	 Continuarea preocupărilor pentru a găsi cele mai adecvate mijloace de a 
avea o situaţie la zi a domeniilor de activitate pentru absolvenţii din ultimii 
doi ani.

7.	 Pentru domeniile de licenţă cu probleme financiare (Chimie, Fizică, Litere, 
Matematică) se vor îmbunătăţi metodele de promovare a acestor oferte 
educaţionale.

8.	 Realizarea unei mai bune evidenţe a materialului bibliografic prin conectarea 
bibliotecilor de la nivel de facultăţi la Biblioteca Central Universitară.
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CALIFICATIV ACORDAT INSTITUŢIEI

În urma vizitei de evaluare din 08-11 aprilie 2009, pe baza propunerii 
Comisiei de evaluare instituţională externă a Universităţii din Bucureşti, 
a documentelor de autoevaluare ale instituţiei şi a constatărilor din timpul 
vizitei, Consiliul ARACIS concluzionează că Universitatea din Bucureşti 
este o instituţie de învăţământ superior de prestigiu care asigură în mod 
corespunzător condiţiile de calitate şi standardele şi, în acest temei, creează 
condiţii şi pentru asigurarea viitoare a calităţii.  

Prin urmare, Consiliul ARACIS acordă Universităţii din Bucureşti 
calificativul Grad de încredere ridicat  în ceea ce priveşte managementul 
instituţiei în materie de asigurare a calităţii programelor de studii şi de respectare 
a standardelor academice de acordare a diplomelor de absolvire.
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ANEXE

A.1. Raportul Consiliului ARACIS (Sinteză)
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 A.2. Raportul Departamentului de Asigurare a Calităţii al 
ARACIS
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A.3. Scrisoarea de răspuns a Universităţii din 
Bucureşti către ARACIS
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A.4. Raportul de evaluare instituţională al studenţilor 
evaluatori la Universitatea din  Bucureşti
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A.5. Raport al expertului străin Pierre de Maret 
(în limba franceză)
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În cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România 
în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel 
de sistem şi instituţional” au fost publicate următoarele lucrări:

Nr. 1/2009 - Indicatori primari şi secundari pentru evaluarea calităţii

Nr. 2/2009 -  Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
Universitatea „Politehnica” din Timişoara

Nr. 3/2009 -  Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
Universitatea din Piteşti

Nr. 4/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti

Nr. 5/2009 - Primary and secondary indicators for quality evaluation

Nr. 6/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Nr. 7/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea din Bucureşti


