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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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INTRODUCERE

 Evaluarea instituţională externă a Universităţii din Craiova a fost 
efectuată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior (ARACIS) în cadrul Proiectului: „Asigurarea calităţii în învăţământul 
superior din România în context european. Dezvoltarea managementului 
calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” – POSDRU/2/1.2/S/1 
(ID 3933), lansat cu ocazia Conferinţei ARACIS din data de 10.02.2009. 
Activitatea de evaluare externă s-a desfăşurat în conformitate cu „Metodologia 
privind asigurarea calităţii, autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea 
programelor de studiu şi a instituţiilor de învăţământ superior”, standardele, 
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă, elaborate de 
Consiliul ARACIS şi adoptate prin Hotărâre de Guvern. Această activitate a 
avut la bază „Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii 
universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior”, Partea I (Evaluarea externă 
în vederea acreditării programelor de studii) şi Partea a III-a (Evaluarea externă 
instituţională), şi „Codul de bune practici pentru Departamentele de asigurare a 
calităţii din instituţiile de învăţământ superior din România”. Ca urmare, prezenta 
broşură a fost elaborată pe baza „Raportului de autoevaluare instituţională a 
Universităţii din Craiova, „Raportului de autoevaluare instituţională întocmit 
de studenţi”, Rapoartelor de autoevaluare ale celor 11 specializări selectate 
pentru evaluarea calităţii, Rapoartelor experţilor evaluatori din cadrul comisiei 
de evaluare externă (numite de Departamentul de acreditare al ARACIS), 
întocmite în timpul vizitei de evaluare la Universitatea din Craiova  din perioada 
17-20 iunie 2009, în care se includ: Raportul expertului Comisiei Consultative, 
Raportul expertului Comisiei Instituţionale, Raportului expertului străin, Prof. dr. 
Alain Vuillemin de la Universitatea Artois, Franţa, Rapoartele celor unsprezece 
experţi de programe, la care se adaugă Raportul celor doi studenţi evaluatori 
şi Raportul de evaluare externă a calităţii la Universitatea din Craiova elaborat 
de directorul de misiune şi coordonatorul de misiune. De asemenea, la baza 
elaborării prezentei broşuri se află, în ultimă instanţă, Raportul Departamentului 
de Evaluare a Calităţii al ARACIS şi Raportul Consiliului ARACIS privind 
evaluarea externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior 
acreditată Universitatea din Craiova.
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 Scopul evaluării instituţionale externe a fost acela de a identifica şi 
certifica măsura în care Universitatea din Craiova răspunde interesului public 
şi se preocupă de creşterea calităţii, cu referire, mai ales, la următoarele 
componente ale activităţii academice:

• procesul de predare-învăţare, prin asigurarea unui nivel calitativ 
corespunzător al programelor de studii, în conformitate cu standardele 
academice ale Universităţii, elaborate în concordanţă cu standardele şi 
indicatorii de performanţă ARACIS;

• exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.

•	 Evaluarea instituţională externă a Universităţii din Craiova şi-a propus ca 
obiective:

• să contribuie, alături de alte mecanisme, la promovarea şi asigurarea unei 
înalte calităţi în procesul de predare-învăţare în învăţământul universitar;

• să asigure studenţilor, angajatorilor şi publicului un acces cât mai larg şi 
rapid la informaţii clare, de încredere şi explicite despre modul în care 
Universitatea din Craiova oferă programe de studii, diplome şi calificări ce 
respectă cerinţele naţionale, în conformitate cu standardele academice 
europene şi principiile de calitate;

• să creeze premisele pentru iniţierea acţiunilor de îmbunătăţire a activităţii, 
acolo unde acestea se impun;

• să aplice mecanisme de evaluare externă prin care sunt garantate calitatea 
procesului de predare-învăţare, transparenţa gestiunii şi responsabilitatea 
publică a Universităţii din Craiova.

 Organizarea şi desfăşurarea evaluării instituţionale la Universitatea din 
Craiova s-a realizat cu respectarea tuturor prevederilor metodologice, specifice 
ARACIS, conform precizărilor de mai sus, pe baza unui program detaliat stabilit 
în colaborare cu instituţia vizitată in data de. 

 Evaluarea instituţională externă a avut în vedere, pe de o parte, 
instituţia în ansamblu, iar pe de altă parte, măsura în care mecanismele 
instituţionale sunt implementare şi funcţionează la nivelul programelor de studii. 
În acest context, din totalul de 65 programe de studii de licenţă organizate de 
cele 16 facultăţi şi departamente independente, s-au selectat pentru evaluarea 
calităţii un număr de 11 programe: 1. Fizică.  2.O limbă şi literatură modernă 
(A) – O limbă şi literatură modernă (B). Limba latină. 3. Sociologie. 4. Drept. 5. 
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Economia comerţului, turismului şi serviciilor (Dr.Tr.Severin). 6.Finante şi bănci. 
7. Tehnologia construcţiilor de maşini. 8. Sisteme electrice. 9. Automatică şi 
informatică aplicată. 10. Horticultură. 11. Agricultură.

Comisia de evaluare instituţională externă a fost compusă din următorii membrii:

Director misiune: Prof. univ. dr. Mircea Muthu – Universitatea  „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca;

Coordonator misiune: Prof. univ. dr. Marius Profiroiu – ASE din Bucureşti;

Secretar ştiinţific: Conf. Univ. Dr. Florinel Marian Sgărdea – ASE din Bucureşti;

Expert străin: Prof. univ. dr. Alain Vuillemin – Université d`Artois;

Expert Comisie Consultativă: Prof. univ. dr. Gheorghe Popa – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi;

Expert Comisie Instituţională: Prof. univ. dr. Călin Roşca – Universitatea „Transilvania” din 
Braşov;

Student evaluator 1: Cosmin Niţu – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;

Student evaluator 2: Vlad Nuţu – Universitatea din Bacău;

Expert program – Fizică Prof. Univ. Dr. Ladislau Nagy – Universitatea „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca

Expert program – O limbă şi 
literatură modernă (A) - O 
limbă şi literatură modernă 
(B). Limba latină

Prof. Univ. Dr. Alexandru Ruja – Universitatea de Vest din 
Timişoara

Expert program – 
Sociologie Prof. Univ. Dr. Marian Preda – Universitatea din Bucureşti; 

Expert program – Drept Prof. Univ. Dr. Emilian Stancu – Universitatea din Bucureşti;

Expert program – Economia 
comerţului, turismului şi 
serviciilor (Dr.Tr.Severin)

Prof. Univ. Dr. Victor Ploae – Universitatea „Ovidius” din Constanţa;

Expert program – Finanţe 
şi bănci

Prof. Univ. Dr. Ion Mihăilescu – Universitatea „C-tin Brâncoveanu” 
din Piteşti;

Expert program – 
Tehnologia construcţiilor 
de maşini

Prof. Univ. Dr. Constantin Militaru – Universitatea Politehnica din 
Bucureşti;

Expert program – Sisteme 
electrice

Prof. Univ. Dr. Gavril Ioan Târnovan - Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca;
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Expert program – 
Automatică şi informatică 
aplicată

Prof. Univ. Dr. Vladimir Creţu - Universitatea „Politehnica” din 
Timişoara;

Expert program – 
Horticultură Prof. Univ. Dr. Radu Sestraş – USAMV din Cluj-Napoca;

Expert program – 
Agricultură Prof. Univ. Dr. Vasile Vîntu – USAMV din Iaşi.

 Din partea conducerii Universităţii din Craiova a participat, pe întreaga 
durată a vizitei de evaluare, Prof. univ. dr. Ion Vladimirescu Rectorul Universităţii 
din Craiova. Ca persoană de contact din partea Universităţii din Craiova a 
fost desemnat Prof. univ. dr. Dan Popescu, prorector responsabil cu Studiile 
universitare (licenţă masterat, doctorat) Perfecţionare şi studii postuniversitare. 

 Se apreciază buna colaborare a echipei de evaluare cu reprezentanţii 
Universităţii din Craiova – la nivel instituţional şi al programelor de studii – atât 
în etapa de pregătire, cât şi în aceea de desfăşurare a vizitei de evaluare. 
Universitatea a dovedit seriozitate şi profesionalism în abordarea acestei 
activităţi, furnizând informaţii corecte, complete şi cu maximă eficienţă asupra 
tuturor solicitărilor exprimate de evaluatorii externi.

 Principalele aspecte supuse atenţiei, prin verificare, examinare şi 
analiză, în timpul vizitei de evaluare instituţională externă desfăşurată în 
perioada 17-20 iunie 2009 au fost următoarele:

 • Statutul juridic şi baza legală de funcţionare a Universităţii  din Craiova, 
ca instituţie de învăţământ superior, acreditată şi recunoscută, respectiv 
misiunea declarată;

 • Organizarea şi funcţionarea instituţiei şi a organelor de conducere 
academice şi administrative ale acesteia, în concordanţă cu legislaţia 
specifică în vigoare şi cu bunele practici europene;

 • Verificarea tuturor aspectelor legale - profesionale, ştiinţifice şi etice - privind 
recrutarea, selectarea, pregătirea şi promovarea personalului didactic, de 
cercetare şi administrativ, în vederea asigurării îndeplinirii misiunii instituţiei 
la un nivel ridicat;

 • Examinarea mecanismelor de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii, 
respectiv rezultatele aplicării acestor mecanisme la nivel instituţional şi la 
nivelul programelor de studii oferite de universitate;
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 • Modul în care Universitatea din Craiova a utilizat referinţele, recomandările 
şi cerinţele incluse în Metodologia şi Standardele ARACIS privind asigurarea 
calităţii, precum şi modul în care elaborează şi aplică strategiile de creştere 
a calităţii procesului instructiv-educativ, cercetării ştiinţifice, structurilor 
instituţionale de conducere academică şi administrativă etc.;

 • Analiza îndeplinirii cerinţelor care vizează infrastructura şi baza materială 
a instituţiei în vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionare din toate 
punctele de vedere (proces didactic, cercetare ştiinţifică, dezvoltare, social, 
cultural-sportiv, servicii pentru studenţi, cadre didactice, public şi alte 
categorii etc.);

 • Activitatea financiar-contabilă a instituţiei, inclusiv preocupările pentru 
diversificarea surselor de finanţare proprii;

 • Aprecierea corpului profesoral al universităţii cu privire la activitatea 
desfăşurată de universitate, posibilităţile de dezvoltare personală, modul şi 
atmosfera de lucru etc.;

 • Modul de recrutare a studenţilor, la toate ciclurile de învăţământ, precum şi 
modul de urmărire a activităţii lor, pe toată durata studiilor, inclusiv modul 
de finalizare a acestor studii, prin acordarea diplomelor corespunzătoare 
calificărilor obţinute;

 • Aprecierea de către studenţi şi absolvenţi a mediului de învăţare oferit de 
universitate, respectiv a nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe care 
să le permită o inserţie profesională rapidă;

 • Aprecierea de către angajatori a nivelului de cunoştinţe teoretice şi practice 
a absolvenţilor şi a integrării acestora în societăţile şi instituţiile la care 
se angajează, precum şi a modului în care beneficiarii principali sprijină 
universitatea şi colaborează cu aceasta.

 Toate aceste aspecte s-au analizat pe baza Dosarului de autoevaluare 
instituţională şi a Dosarelor de autoevaluare a programelor de studii, elaborate 
de către universitate, a altor documente puse la dispoziţie în cursul vizitei de 
evaluare, a informaţiilor publice disponibile pe site-ul Universităţii din Craiova, 
precum şi a informaţiilor culese în cursul discuţiilor purtate cu diverse grupuri 
ţintă în cadrul întâlnirilor organizate cu prilejul vizitei de evaluare, şi anume cu: 

 • echipa de management a universităţii (membrii Biroului Senatului, decanii 
facultăţilor, membrii Senatului, directorul general administrativ); 



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea din Craiova

9

 • corpul profesoral, cercetători, doctoranzi, reprezentanţi ai sindicatului 
cadrelor didactice; 

 • secretarul şef şi coordonatorii serviciilor universităţii: Serviciului Financiar-
Contabil, Serviciului de Resurse Umane etc.; 

 • reprezentanţii departamentelor universităţii: Centrelor de cercetare, 
Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, Departamentului 
Relaţii Internaţionale, Bibliotecii, Centru de Consiliere şi Orientare 
Profesională; Departamentul de formare continuă şi legătură cu mediul 
socio-economic şi cultural, Compartimentul de Informatică şi Comunicare

 • membrii Departamentul „Managementul calităţii, Comisiei de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii (pe universitate şi facultăţi); 

 • studenţi; 

 • absolvenţi; 

 • angajatori.

 La întâlnirile cu absolvenţii şi angajatorii au participat membrii echipei 
instituţionale şi studenţii evaluatori. 

 Modul de desfăşurare a vizitei de evaluare instituţională externă a fost 
monitorizat, din partea ARACIS, de către reprezentantul Comisiei Consultative 
D-l Prof. Popa Gheorghe de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.

 Constatările, concluziile şi recomandările efectuate de către echipa de 
evaluare instituţională, în urma analizei documentelor de evaluare şi a vizitei la 
Universitatea din Craiova sunt prezentate în capitolele următoare.
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EVALUAREA EXTERNĂ A UNIVERSITĂŢII DIN 
CRAIOVA LA NIVEL INSTITUŢIONAL

 2.1. Prezentarea generală a Universităţii din Craiova
 Universitatea din Craiova a apărut în sistemul instituţiilor universitare 
din România la jumătatea secolului al XX-lea, fiind, în ordine cronologică, cea 
de-a cincea universitate din ţară, după cele din Iaşi, Bucureşti, Cluj şi Timişoara. 

 Momentele istorice semnificative ale învăţământului superior craiovean 
sunt legate de: etapa premergătoare instituţionalizării acestuia (1848-1946); 
perioada apariţiei şi funcţionării primelor unităţi academice (1947-1965); 
constituirea şi evoluţia centrului universitar craiovean (1966-1989); dezvoltarea, 
redimensionarea şi modernizarea Universităţii din Craiova (după 1990). 

 „Legea nr. 138/25 aprilie 1947 pentru înfiinţarea şi organizarea 
Universităţii din Craiova şi a Eforiei ei” a încununat demersurile de întemeiere a 
unei instituţii universitare în inima Olteniei. Primele unităţi de învăţământ superior 
din Craiova, întemeiate după promulgarea acestei legi au fost: Facultatea de 
Agronomie, în 1947; Institutul Agronomic, în 1948; Institutul Tehnic, în 1951; 
Institutul Pedagogic de trei ani, în 1959. 

 Statutul juridic al Universităţii din Craiova a fost reconfirmat prin 
Hotărârea Consiliului de Miniştri al R.S.R., nr. 894/27 august 1965 (publicată 
în Buletinul Oficial al R.S.R., nr. 2, din 10 septembrie 1965). Se stabilea că 
Universitatea din Craiova va cuprinde: Facultatea de Matematică, Facultatea 
de Chimie, Facultatea de Filologie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea 
de Electrotehnică, Facultatea de Agricultură şi Facultatea de Horticultură. 
Hotărârea prevedea că, odată cu înfiinţarea Universităţii, Institutul Agronomic 
îşi încetează existenţa, facultăţile sale trecând în cadrul acesteia, iar Institutul 
Pedagogic de trei ani va continua să funcţioneze cu Facultatea de Istorie-
Geografie şi Facultatea de Ştiinţe naturale, dar va fi integrat administrativ şi 
funcţional noii instituţii universitare. 

 În perioada 1966-1989, Universitatea din Craiova a reuşit să-şi 
consolideze o structură academică proprie, care integra administrativ şi 
funcţional şapte facultăţi cu 20 de specializări (la 1 octombrie 1989). 
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 Anul 1990 a inaugurat o 
nouă etapă în evoluţia Universităţii 
din Craiova, bazată pe decizii şi 
iniţiative esenţial noi în privinţa 
organizării studiilor, modernizării 
infrastructurii, informatizării, 
dezvoltării cercetării ştiinţifice, 
integrării în circuitul academic 
internaţional. Această etapă 
corespunde începutului de reformă 
a sistemului de învăţământ din ţara 
noastră, inclusiv a învăţământului 
superior. Au apărut facultăţi noi 
(Teologie, Educaţie fizică şi sport, Drept ş.a.), iar cele deja existente au cunoscut 
reorganizări structurale. 

 Legea nr. 287/2004 cu privire la Consorţiile Universitare a permis 
preluarea prin absorbţie a Universităţii „Gheorghe Anghel” din Drobeta-Turnu 
Severin, constituindu-se Centrul Universitar din Drobeta-Turnu Severin, integrat 
Universităţii din Craiova. 

 În prezent, Universitatea din Craiova grupează 16 facultăţi şi 3 
departamente autonome, centre şi institute de cercetare. Patrimoniul instituţiei 
este impresionant, calitatea corpului profesoral şi dotările tehnice fiind garanţii 
ale condiţiilor excelente de pregătire oferite celor peste 30.000 de studenţi.

Adresa Universităţii din Craiova este:  str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, România, 
cod poştal: 200585, fax: +40 251 411688, web: http://cis01.central.ucv.ro/

 2.2. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare:    
 misiune şi obiective
 Universitatea din Craiova este o instituţie de învăţământ superior de 
stat acreditată (Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică, prin decizia nr. 
9673/17.06.2008, acreditează Universitatea din Craiova ca unitate de cercetare-
dezvoltare). Este înfiinţată prin Legea 138/25 aprilie 1947 şi funcţionează în actualul 
cadru juridic conform Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 894/27 august 1965.

 Universitatea din Craiova organizează şi desfăşoară activităţi 
didactice şi de cercetare ştiinţifică în baza autonomiei universitare, înţeleasă 

Clădirea Rectoratului Universităţii  din Craiova
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ca modalitate specifică de autoconducere în acord cu cadrul legal stabilit de 
Constituţia României, Legea Învăţământului nr. 84/1995 şi Legea nr. 128/1997 
privind Statutul personalului didactic. Toate regulamentele şi hotărârile interne 
respectă cadrul legal precizat. 

 Universitatea din Craiova respectă principiile înscrise în „Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului”, împărtăşeşte „The Magna Charta of 
European Universities” (1988), „The Lima Declaration on Academic Freedom 
and Autonomy of Institution of Higher Education” (1988), aderă la Asociaţia 
Universităţilor Europene şi la Asociaţia Internaţională a Universităţilor, activează 
ca membru titular al AUF (Agence Universitaire de la Francophonie). 

 Cu convingerea că Spaţiul European al Învăţământului Superior şi 
Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice sunt pilonii principali ai societăţii bazate 
pe cunoaştere, Universitatea din Craiova participă activ la Procesul Bologna, 
concretizându-şi vocaţia europeană prin convergenţa curriculară, tematica 
cercetării ştiinţifice şi deschiderea către colaborări academice. 

  Toate activităţile instituţiei respectă Carta Universităţii din Craiova 
(adoptată în ianuarie 2002 şi reactualizată în 2003, 2004, 2007 şi 2009), elaborată 
în concordanţă cu măsurile de reformă instituţională ale Universităţii. Textul 
articolelor din Cartă a fost, de fiecare dată, lecturat în catedre, supus dezbaterii în 
Consiliile facultăţilor şi în organizaţiile studenţilor, analizat şi aprobat de Senatul 
Universităţii. Ulterior aprobării, conţinutul integral al Cartei a fost făcut cunoscut 
prin difuzarea în format tipărit şi electronic (http://www.ucv.ro). 

 Misiunea asumată de Universitatea din Craiova, ca instituţie de 
învăţământ şi de cercetare, presupune: 

•	 formarea de specialişti cu pregătire superioară, în domenii pentru care 
deţine competenţe recunoscute; 

•	 promovarea cercetării ştiinţifice, în concordanţă cu exigenţele societăţii 
bazate pe cunoaştere; 

•	 furnizarea de cunoştinţe şi servicii pentru societate, prin formare continuă, 
implicarea în proiecte de dezvoltare (economice, sociale, culturale), 
consultanţă, transfer tehnologic. 

 Misiunea Universităţii din Craiova este asumată direct şi participativ de 
toţi membrii comunităţii academice. Prin întreaga lor activitate, aceştia contribuie 
la afirmarea instituţiei ca referinţă la nivel naţional în educaţie şi cercetare. 
Managementul strategic prevăzut pentru realizarea misiunii asumate este bazat 
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pe principiul asigurării calităţii procesului de învăţământ şi cercetării ştiinţifice, 
ceea ce conferă certitudinea unei evoluţii ascendente, în beneficiul generaţiilor 
viitoare. 

 Pentru îndeplinirea misiunii sale, Universitatea din Craiova şi-a propus 
următoarele obiective majore: 

1.	 Integrarea în Spaţiul European al Învăţământului Superior, prin finalizarea 
participării la Procesul Bologna; 

2.	 Adaptarea continuă a ofertei educaţionale la cerinţele existente pe piaţa 
muncii, în concordanţă cu Cadrul Naţional al Calificărilor; 

3.	 Intensificarea cercetării ştiinţifice, în acord cu priorităţile şi strategia definite 
la nivel naţional, conform exigenţelor impuse de aderarea la Aria Europeană 
a Cercetării; 

4.	 Afirmarea Universităţii ca pol de excelenţă în relaţia cu mediul socio-
economic, cu implicaţii semnificative în viaţa comunităţii; 

5.	 Asigurarea calităţii la nivelul standardelor europene; 

6.	 Extinderea şi diversificarea relaţiilor internaţionale ale instituţiei, prin 
programe de cooperare academică. 

 Acţiunile vizând îndeplinirea misiunii şi a obiectivelor asumate se 
derulează în conformitate cu Planul Strategic al Universităţii pentru perioada 
2008-2011. Elaborarea acestuia a ţinut seama de prognozele privind evoluţia 
contextului socio-economic naţional, de specificul ofertei educaţionale a 
instituţiei, de resursele umane şi baza materială existente. Pentru conceperea 
lui, au fost luate în considerare următoarele materiale cadru: 

1.	 Declaraţia de la Bologna a miniştrilor educaţiei (1999), precum şi declaraţiile 
ulterioare ale Summit-urilor de la Praga, Berlin, Bergen şi Londra; 

2.	 Legea privind Organizarea Studiilor Universitare (Legea nr. 288/2004); 

3.	 Legea privind Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (Legea nr. 
87/2006); 

4.	 Legea privind Statutul Personalului Didactic (Legea nr. 128/1997); 

5.	 Metodologia de evaluare externă A.R.A.C.I.S.; 

6.	 Hotărârea de Guvern privind Organizarea şi Desfăşurarea Studiilor 
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Universitare de Masterat (HG 404/2006); 

7.	 Hotărârea de Guvern privind Organizarea şi Desfăşurarea Studiilor de 
Doctorat (H.G. 567/2005);

8.	 Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice din România (www.cncsis.ro). 

 În baza obiectivelor strategice, s-au formulat obiectivele operaţionale 
cuprinse în Planul Operaţional al Universităţii. Planul Strategic şi Planul 
Operaţional sunt cunoscute de comunitatea academică din Universitate, fiind 
publicate pe site-ul www.ucv.ro. 

 Codul de Etică Universitară  elaborat de Comisia de Etică a Universităţii 
din Craiova, conceput ca un contract moral între profesori, studenţi şi personal 
administrativ, contribuie la realizarea coeziunii comunităţii universitare, la 
asigurarea unui climat de competiţie corectă, la protejarea membrilor comunităţii 
faţă de comportamente nedrepte cu privire la evaluarea calităţilor profesionale 
ale acestora, la protejarea lor faţă de abuzul de putere. Principiile şi valorile 
pe care le promovează sunt: libertatea academică, autonomia personală, 
meritul, profesionalismul, dreptatea şi echitatea, onestitatea şi corectitudinea 
intelectuală, transparenţa, responsabilitatea, respectul şi toleranţa. 

 Fiecare membru al comunităţii universitare este responsabil pentru 
respectarea dispoziţiilor Codului de Etică, iar instituţia dispune de mecanisme care 
asigură şi controlează aplicarea acestora, conform statutului şi regulamentului 
de funcţionare al Comisiei de Etică. Comisia de Etică a Universităţii din Craiova, 
aflată în subordinea Senatului academic, este structura instituţională ce 
veghează asupra aplicării dispoziţiilor acestui Cod, publicat pe site-ul instituţiei 
www.ucv.ro. 

 Managementul academic este structurat în conformitate cu legislaţia 
în vigoare (Legea nr. 84/1995 şi Legea nr. 128/1997) şi cu prevederile Cartei 
Universităţii din Craiova. Ultimele alegeri academice s-au derulat în perioada 
ianuarie – februarie 2008, respectându-se Metodologia de alegere a structurilor 
şi funcţiilor de conducere academică, ţinând seama de Ordinul Ministrului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 2538/01.11.2007. Metodologia şi graficul 
alegerilor au fost publicate pe site-ul instituţiei (www.ucv.ro), în ziua următoare 
aprobării lor de către Senatul Universităţii. 
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 2.3. Dinamica dezvoltării şi structura academică actuală
 Primele patru unităţi de învăţământ superior din Craiova au fost 
întemeiate în perioada 1947-1959, ulterior promulgării Legii nr. 138/25 aprilie 
1947 – act constitutiv al Universităţii din Craiova. Prin HCM nr. 894/27 august 
1965, numărul facultăţilor Universităţii a crescut la nouă, oferta educaţională 
fiind mult diversificată faţă de perioada precedentă. În perioada 1966-1989, 
Universitatea din Craiova a reuşit să-şi consolideze o structură academică 
proprie, prin integrarea administrativă şi funcţională a facultăţilor şi specializărilor 
diferite într-o instituţie unitară. Astfel, la 1 octombrie 1989, Universitatea din 

 Craiova avea următoarea structură academică: 

•	 Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, cu specializările: Matematică, Informatică, 
Fizică; 

•	 Facultatea de Filologie, cu specializările: Limba şi literatura română – o 
limbă străină (engleză, franceză, rusă), Limba franceză – limba română; 

•	 Facultatea de Ştiinţe Economice, cu specializările: Economia industriei, 
construcţiilor şi transporturilor, Finanţe-Contabilitate, Contabilitate şi 
economie agrară; 

•	 Facultatea de Medicină, cu specializarea: Medicină generală; 

•	 Facultatea de Electrotehnică, cu specializările: Electrotehnică, Automatică 
şi Calculatoare, Electromecanică, Maşini şi aparate electrice (subingineri), 
Centrale termoelectrice (subingineri); 

•	 Facultatea de Mecanică, cu specializările: Tehnologia construcţiilor de 
maşini, Maşini-unelte, Utilaje pentru industria materialelor de construcţii 
(subingineri), Construcţii civile, industriale şi agricole (subingineri); 

•	 Facultatea de Agricultură, cu specializările: Agricultură şi Horticultură. 

 Anul 1990 a marcat începutul procesului de reformă a sistemului de 
învăţământ din România, iar pentru Universitatea din Craiova o nouă etapă, 
jalonată prin iniţiative şi decizii esenţiale în privinţa organizării studiilor, a 
modernizării procesului de învăţământ prin racordarea la practicile universităţilor 
europene reprezentative. 

 Prin apariţia unor noi facultăţi şi reorganizarea altora deja existente, a 
rezultat actuala componenţă a comunităţii academice (structurată după profilul 
specializărilor: universitar-pedagogice, agronomice, juridice, economice şi tehnice): 
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1.	 Facultatea de Litere; 

2.	 Facultatea de Matematică şi Informatică; 

3.	 Facultatea de Chimie; 

4.	 Facultatea de Fizică; 

5.	 Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane; 

6.	 Facultatea de Teologie; 

7.	 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; 

8.	 Facultatea de Agricultură; 

9.	 Facultatea de Horticultură; 

10.	Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative; 

11.	Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor; 

12.	Facultatea de Electrotehnică; 

13.	Facultatea de Mecanică; 

14.	Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială; 

15.	Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică; 

16.	Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Drobeta-
Turnu Severin; 

17.	Centrul Universitar din Drobeta-Turnu Severin. 

 În simbioză cu cele 16 facultăţi, în cadrul Universităţii din Craiova 
funcţionează alte trei departamente autonome: 1. Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic (DPPD); 2. Departamentul de Matematici 
Aplicate; 3. Departamentul de Limbi Străine Aplicate. 
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În simbioză cu cele 16 facultăţi, în cadrul Universităţii din Craiova funcţionează alte

trei	 departamente	 autonome:	 1.	 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

(DPPD); 2.	 Departamentul de Matematici Aplicate; 3. Departamentul de Limbi Străine 

Aplicate. 

Corpul	 profesional	 este	 constituit	 în	 prezent	 din	 aproape	 1000	 de	 cadre	 didactice.		

Celor aproximativ 30.000 de studenţi ai săi, Universitatea din Craiova li se oferă condiţii de 
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  Corpul profesional este constituit în prezent din aproape 1000 de cadre 
didactice.  Celor aproximativ 30.000 de studenţi ai săi, Universitatea din Craiova 
li se oferă condiţii de pregătire în domenii diverse, grupând 204 specializări, în 
toate ciclurile de studii universitare (Licenţă, Master, Doctorat) şi formele de 
învăţământ (zi, cu frecvenţă redusă, la distanţă). 

 2.4. Asigurarea calităţii la Universitatea din Craiova
 Strategia şi mecanismele de asigurare a calităţii sunt cuprinse în Planul 
Strategic al Universităţii, (PSU) elaborat cu un orizont de patru ani. Anual se 
stabilesc obiective specifice urmărite prin managementul calităţii, cuprinse în 
Planul Operaţional al Universităţii (POU). Evaluarea şi asigurarea calităţii privesc 
activităţile de predare-învăţare, de cercetare ştiinţifică şi servicii academice, de 
management administrativ şi management academic.

 2.4.1. Evaluarea managementului calităţii 
 Departamentul pentru Managementul Calităţii (cu denumirea iniţială 
Departamentul pentru Asigurarea Calităţii) s-a înfiinţat în anul 2000, ceea 
ce demonstrează preocuparea constantă a echipelor manageriale ale 
Universităţii în acest sens. Încă de la început au fost numiţi responsabili pentru 
managementul calităţii la nivel de facultate, aceasta în pofida unui cadru 
legislativ confuz şi oscilant. În acest mod, s-a obţinut implicarea şi, ceea ce este 
poate mai important, responsabilizarea unui număr mare de cadre didactice 
precum şi dezvoltarea unui flux informaţional bidirecţional, cu buclă de feed-
back, înspre şi dinspre managementul facultăţilor/departamentelor/catedrelor 
către managementul universităţii. Gradul de cuprindere a activităţilor specifice 
se poate vedea în Planul Operaţional pentru Calitate (POC). 

 Din anul 2006, în Universitate există şi funcţionează o Comisie de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii. Rapoartele anuale sunt elaborate conform 
instrucţiunilor ARACIS. În cadrul Universităţii din Craiova, pe lângă Regulamentul 
privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor 
de studiu există proceduri privind identificarea şi analiza cerinţelor clienţilor. În 
ultimii ani, au avut loc auditări ale programelor postuniversitare, ale programelor 
de licenţă (25% din totalul programelor de studiu ale fiecărei facultăţi, dar nu mai 
puţin de două) şi ale modului în care sunt construite planurile de învăţământ şi 
programele analitice (rapoartele anuale transmise ARACIS).    
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Universitatea din Craiova a derulat programe internaţionale cu relevanţă pentru 
această problematică – Leonardo da Vinci, materiale de referinţă „Creating an 
Observatory on Europe-Wide TAQC (Transparency of Academic Qualifications 
and Competences) for Catching the MOLE (Mobility of Labour in Europe) and 
Filling the GAP (Generalized Academic Policy)” – RO/05/C/F/RF-84252, în 
parteneriat cu ACPART, ARACIS (programul Matra) sau UEFISCSU (www.
tacq.eubiz.ro). 

 Elaborarea sistemului de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi 
a reprezentat un aspect foarte senzitiv datorită inversării rolurilor examinat-
examinator. În universitate se aplică un sistem de evaluare de către studenţi 
a modului de desfăşurare a activităţilor didactice, de regulă în cazurile în care 
cadrele didactice au posturi aflate în concurs. Acest sistem funcţionează însă şi 
în regim de autoevaluare şi evaluare din partea catedrei/departamentului. 

 Un alt aspect deosebit de important este acela care face referire 
la transparenţa informaţiilor legate de funcţionarea Departamentului de 
Management al Calităţii. Documentele şi raportările efectuate se pot regăsi la 
adresa http://cis01.central.ucv.ro/manag_ac_ad.

 2.4.2. Evaluarea calităţii cercetării ştiinţifice 
 Cercetarea ştiinţifică constituie o componentă de bază a activităţii 
cadrelor didactice, studenţilor şi personalului tehnic al Universităţii, reprezintă 
principalul criteriu de evaluare a calificării academice, aşa cum rezultă şi din 
Strategia privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică. 

 Politicile de cercetare şi de evaluare a cercetării sunt elaborate de către 
Consiliul Cercetării Ştiinţifice, care funcţionează în baza Regulamentului de 
funcţionare a Consiliului. 

 Activitatea de cercetare în Universitatea din Craiova se desfăşoară în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de cercetare ştiinţifică. Managementul activităţilor de cercetare 
din Universitate este coordonat de Senatul Universităţii, activităţile fiind 
monitorizate de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice prin intermediul Biroului 
Consiliului Cercetării Ştiinţifice şi a celor şase Comisii ale Consiliului. Din 
punct de vedere instituţional, în perioada 2004-2008, s-a urmărit promovarea 
calităţii şi competitivităţii cercetării la nivel naţional, european şi internaţional, 
prin orientarea cercetării ştiinţifice din universitate spre domeniile în care de-a 
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lungul anilor instituţia a probat competenţă şi a înregistrat performanţe notabile. 
În acest scop, s-au avut în vedere: 

 • definirea direcţiilor de cercetare din universitate, în concordanţă cu cerinţele 
Planului Naţional de Cercetare şi Inovare I şi II (PNCDI I şi II), ale CNCSIS, 
celor din Programul Comunitar 6 şi 7 (PC 6 şi 7), precum şi celor din mediul 
economic; 

 • definirea direcţiilor de cercetare de excelenţă, avându-se în vedere 
domeniile ştiinţifice în care universitatea a avut performanţe notabile în 
activitatea de cercetare; 

 • creşterea numărului de centre de cercetare recunoscute CNCIS; 

 • creşterea numărului de platforme de cercetare recunoscute CNCSIS. 

  Evaluarea calităţii cercetării în Universitate se face în conformitate 
cu procedurile de audit intern. Pentru aceasta, s-au analizat evoluţiile la nivel 
individual ale catedrelor sau departamentelor de specialitate, ale facultăţilor 
în cadrul Consiliului Cercetării Ştiinţifice pe Universitate. Asigurarea calităţii 
cercetării din Universitate a determinat creşterea anuală a valorii granturilor 
câştigate prin competiţie, respectiv a contractelor cu mediul economic. 

          2.4.3. Evaluarea cadrelor didactice şi a personalului administrativ 
 La nivelul universităţii există o Procedură pentru evaluarea cadrelor 
didactice. Încadrarea cu personal administrativ se face în funcţie de 
necesităţile incubate de procesul didactic în sine şi de situaţia financiară a 
facultăţii/departamentului. Posturile didactice sunt scoase la concurs conform 
Regulamentului privind Ocuparea Posturilor Didactice. În anul universitar 2008-
2009 au fost scoase la concurs un număr de 191 posturi didactice (114 în 
semestrul I şi 77 în semestrul II). La nivelul universităţii, este instituţionalizat 
procesul de evaluare a cadrelor didactice care intenţionează să concureze pentru 
ocuparea unui post didactic de nivel superior, după trei paliere: autoevaluare, 
evaluarea catedrei/departamentului şi evaluarea din partea studenţilor. De 
asemenea, personalul didactic are specificate cerinţele postului respectiv în 
fişa individuală a postului. Personalul administrativ este evaluat anual, conform 
cerinţelor specificate în fişa postului, angajaţii primind calificative. 

 Încadrarea se face în baza unui contract de muncă individual, care 
stipulează drepturile şi obligaţiile angajatului şi angajatorului. Universitatea din 
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Craiova acordă o atenţie deosebită limitării sarcinilor didactice la maximum trei 
norme didactice, în vederea îmbunătăţirii calităţii prestaţiei cadrelor didactice. 

 În universitate funcţionează un Birou de Audit a cărui activitate este 
coordonată direct de Rectorul Universităţii. Principalele activităţi vizează auditarea 
serviciilor universităţii. Acest proces este reglementat prin procedura de audit 
intern. Raportul de autoevaluare internă a calităţii este elaborat şi transmis, în 
conformitate cu normele în vigoare, până la 31 martie, către ARACIS.

            2.4.4. Asigurarea calităţii procesului de învăţământ 
 Potrivit Cartei, Universitatea din Craiova desfăşoară activităţi de 
învăţământ şi de cercetare. Activitatea de învăţământ are la bază programe de 
studii legal autorizate şi acreditate, de formare iniţială şi continuă. 

 Programele de studii sunt diferenţiate în funcţie de: (a) nivelul calificării 
universitare: licenţă, master, doctorat; (b) forma de învăţământ: zi, cu frecvenţă 
redusă, la distanţă etc.; (c) domeniul de specializare, conform cu diviziunea 
academică a cunoaşterii şi cu diviziunea profesională a muncii. 

 Programele de studii ale Universităţii se concretizează prin: (a) planul 
de învăţământ, care include toate disciplinele ce contribuie la obţinerea unei 
calificări universitare, repartizate succesiv pe ani de studiu şi cu ponderi 
exprimate în credite de studiu de tipul ECTS (Sistemul European de Credite 
Transferabile); (b) programe analitice şi fişe ale disciplinelor în care sunt 
formulate: tematica predării şi învăţării şi practicile asociate predării, învăţării 
şi evaluării; (c) tehnicile sau procedeele aplicate pentru asigurarea calităţii 
academice a activităţilor de realizare a programelor de studii. 

 Programele noi de studiu se iniţiază la propunerea facultăţilor/
departamentelor, în concordanţă cu HG nr. 635 din 11 iunie 2008 şi HG nr. 
922 din 20 august 2008, privind Lista domeniilor pentru studii universitare. 
Se identifică nevoile de instruire specifice domeniului abordat şi posibilităţile 
universităţii (resursele materiale şi umane disponibile). Programul de studiu 
propus este acceptat dacă ţine seama de reglementările naţionale şi europene 
specifice domeniului, dacă este compatibil şi comparabil cu programe de 
studiu similare din ţară şi din străinătate. Raportul de analiză a oportunităţii 
programului de studii propus este înaintat Biroului Senatului şi este validat 
de Senatul Universităţii. Raportul de evaluare internă (autoevaluarea) are o 
structură conformă cu Ghidul de întocmire a rapoartelor de autoevaluare şi 
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presupune urmărirea tuturor cerinţelor minimale, a standardelor şi a indicatorilor 
de performanţă prevăzuţi în Metodologia şi Ghidurile ARACIS. 

 Activitatea de monitorizare a programelor de studii, cu caracter 
permanent, are ca scop obţinerea de dovezi care să justifice menţinerea 
acestor programe, dar şi elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a calităţii 
acestora. La activitatea de monitorizare participă cadre didactice şi studenţi, 
reprezentanţi ai structurilor organizatorice ale calităţii la nivel de universitate şi 
la nivelul facultăţilor/departamentelor. 

 Universitatea a promovat programe de studii în limbi străine (franceză, 
engleză); în universitate există o Filieră Francofonă, recunoscută şi susţinută de 
AUF, în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, precum şi o linie de predare în 
limba engleză, pentru specializarea Calculatoare. 

 Departamentul de Formare Continuă şi Legătură cu Mediul Socio-
Economic şi Cultural  dezvoltă acţiuni orientate preponderent către interfaţarea 
cât mai bună sistem academic – piaţa muncii, după cum urmează: 

•	 Monitorizarea programelor de conversie profesională şi a cursurilor 
postuniversitare de specializare sau perfecţionare, precum şi a programelor 
de formare pentru personalul agenţilor economici, în diferite meserii şi 
specializări prevăzute în Nomenclatorul Ocupaţiilor din România; 

•	 Susţinerea furnizării de programe de formare moderne folosind metode noi 
de predare-învăţare-evaluare; 

•	 Promovarea şi dezvoltarea unor programe de formare în colaborare cu 
universităţi care au preocupări în acest domeniu sau cu centre/departamente 
similare din Uniunea Europeană; 

•	 Sprijinirea facultăţilor în realizarea marketingului programelor de formare 
continuă; 

•	 Crearea cadrului corespunzător, conform legislaţiei în vigoare, în vederea 
realizării stagiilor de practică pentru studenţi/masteranzi; 

•	 Promovarea stagiilor personalizate şi crearea cadrului corespunzător în 
vederea realizării proiectelor de licenţă şi a proiectelor de disertaţie cu teme 
propuse din/în colaborare cu mediul socio-economic şi cultural. 

 Comisiile de Audit constituite la nivelul facultăţilor/universităţii verifică 
respectarea standardelor de calitate privind activitatea didactică. Fişa de Audit 
pentru activitatea didactică consemnează constatările comisiei privind: 
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1.	 Respectarea programului orar al activităţii planificate; 

2.	 Respectarea locului de desfăşurare; 

3.	 Ambientul sălii unde se desfăşoară activitatea; 

4.	 Respectarea programei analitice şi a planului de lucru; 

5.	 Folosirea de tehnologii didactice noi; 

6.	 Prestaţia cadrului didactic; 

7.	 Gradul de participare prezenţială la activitatea programată; 

8.	 Impactul activităţii asupra cursanţilor; 

9.	 Gradul de cooperare al facultăţii/departamentului pe parcursul desfăşurării 
acţiunii de  audit şi modalităţi de implicare a prodecanului cu asigurarea 
calităţii în acest gen de activităţi. 

 Universitatea din Craiova dirijează învăţământul de licenţă spre latura 
formativă, acţionează pentru armonizarea studiilor de masterat cu direcţiile de 
cercetare ştiinţifică proprii, dezvoltă Şcoli Doctorale cu orientare către formarea 
abilităţilor de cercetare şi de management al proiectelor. 

 Valorificarea cadrelor didactice cu experienţă şi întinerirea corpului 
profesoral prin promovări pe criterii de performanţă profesională reprezintă 
obiective prin realizarea cărora se aduce o contribuţie esenţială la asigurarea 
calităţii proceselor didactice. Susţinând o politică de deschidere europeană, 
Universitatea din Craiova promovează şi susţine mobilităţile cadrelor didactice, 
cu consecinţe benefice privind compatibilizarea curriculară şi introducerea unor 
metode moderne de predare-învăţare. 

 Cadrele didactice ale universităţii consideră că au responsabilitatea 
proiectării metodelor şi mediilor de învăţare centrate pe student. Există un 
parteneriat profesor-student ce militează pentru atingerea rezultatelor scontate 
ale procesului de predare-învăţare. 

	

	 2.5. Capacitatea instituţională a Universităţii din Craiova

 2.5.1. Structuri instituţionale, administrative şi manageriale
 Universitatea din Craiova este o instituţie de învăţământ superior 
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înfiinţată şi care funcţionează conform Legii Învăţământului nr. 84/1995 şi Legea 
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

 Instituţia are o Cartă Universitară ale cărei prevederi sunt concordante 
cu legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului European al Învăţământului 
Superior şi sunt cunoscute de membrii comunităţii universitare. Reglementările 
şi hotărârile Biroului Executiv al Senatului şi ale Senatului sunt comunicate în 
mod transparent şi se cunosc în universitate de către membrii acesteia. 

 Misiunea şi obiectivele asumate de instituţie o individualizează în 
sistemul naţional de învăţământ superior prin orientarea spre ştiinţă şi aplicaţii 
practice şi prin management care stimulează competenţa şi competiţia.

 Întreaga activitate se desfăşoară pe baza Planului strategic, elaborat 
pe o perioadă de patru ani (actualul plan este pentru durata 2008-2011), şi a 
planurilor operaţionale anuale.

 Toate programele de studii oferite de Universitatea din Craiova sunt 
acreditate sau autorizate conform legii.

 Instituţia are un cod al eticii şi integrităţii academice, prin care apără 
valorile libertăţii academice, ale autonomiei universitare şi integrităţii etice, şi 
dispune de practici şi mecanisme clare pentru aplicarea codului. 

 Universitatea dispune de practici de auditare internă pentru toate 
activităţile de bază din instituţie (didactice şi de cercetare) şi pentru condiţiile 
oferite studenţilor şi are, de asemenea, o procedură de sistem privind auditul 
intern, planuri anuale de audit şi proceduri de audit în toate domeniile de activitate. 

 Prin auditurile interne organizate sunt urmărite şi performanţele administraţiei. 
Directorul general administrativ şi Biroul Executiv al Senatului urmăresc în permanenţă 
activitatea administraţiei din universitate şi a Serviciului social.

 Universitatea are un sistem coerent de reglementări folosite pentru 
conducerea activităţilor, respectând reglementările legale în vigoare. Mecanismul 
de alegere a reprezentanţilor studenţilor în consilii, senate şi alte structuri (comitete 
de cămin, board-uri) este clar descris în regulamentele interne şi este prevăzut 
de Carta Universitară. Se folosesc sisteme informaţionale prin care conducerea 
universităţii comunică în mod curent cu comunitatea cadrelor didactice iar pe site-
ul universităţii sunt publicate numeroase informaţii destinate studenţilor şi cadrelor 
didactice. Totodată, nivelul de informatizare al administraţiei este compatibil cu 
cel din spaţiul european al învăţământului superior. 
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 2.5.2.  Baza materială
 În ceea ce priveşte baza materială Universitatea din Craiova dispune 
de patrimoniul necesar desfăşurării, în bune condiţii, a activităţii didactice 
şi ştiinţifice. Instituţia dispune de spatii de învăţământ în suprafaţă totală de 
33.446 m.p. cu număr total de 20.729 locuri pentru studenţi grupate în şase 
complexe de învăţământ (clădirea centrală - Rectorat, complexul Facultăţilor de 
profil electric, complexul Mecanică, complexul Agronomie, complexul Facultăţii 
de Educaţie Fizică şi Sport şi Centrul Universitar Drobeta Tr. Severin.

 Spaţiile de învăţământ constau în 172 amfiteatre şi săli de curs cu un 
număr de 11.865 locuri şi o suprafaţă de 14.554 m2, 59 săli de seminar cu 
1.926 locuri şi o suprafaţă de 3.487 m2 şi 263 laboratoare cu 6.938 locuri şi o 
suprafaţă de 15.405 m2. Universitatea are în proprietate, cu dotările necesare, 
84% din spaţiile de învăţământ. Are, de asemenea, în administrare două imobile 
situate în Drobeta-Turnu-Severin în suprafaţă de 2.028 m.p. cu 1.534 locuri. 
Laboratoarele de specialitate sunt dotate cu aparatură modernă, un număr de 
3.064 calculatoare şi o bibliotecă posedând un fond de carte de aproximativ un 
milion de volume. Biblioteca Universităţii beneficiază de o bază de date complet 
informatizată. 

 Ca urmare a investiţiilor realizate în ultimii ani, Universitatea din Craiova 
are un grad ridicat de dotare cu echipamente tehnice si tehnică de calcul, ce 
însumează la sfârşitul anului 2008, o valoare de peste 61,5 milioane lei. Pentru 
asigurarea condiţiilor de cazare a studenţilor, Universitatea din Craiova dispune 
de un număr de 11 cămine studenţeşti însumând un număr de 3.657 de locuri. 
Modul de organizare, administrare şi funcţionare a căminelor şi cantinelor 
studenţeşti, drepturile şi obligaţiile persoanelor cazate în cămin, sarcinile ce 
revin instituţiei de învăţământ şi personalului cu atribuţii în activitatea căminelor 
şi cantinelor sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 
căminelor şi cantinelor studenţeşti. Preocuparea pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de odihnă şi recreere s-a concretizat în modernizarea şi aducerea la standarde 
hoteliere a 4 cămine precum şi în construirea unui nou cămin cu cantină în 
regim fast-food, aflat într-o fază avansată de execuţie, în cadrul  Complexului 
studenţesc Mecanică. Programul de reabilitare a căminelor nemodernizate va fi 
continuat în anii următori.

 Universitatea dispune de planuri de dezvoltare şi de investiţii realiste, o 
parte din lucrările previzionate fiind realizate din venituri proprii. În ultimii 5 ani, 
prioritatea a constituit-o dezvoltarea şi întreţinerea patrimoniului. Astfel, au fost 
reabilitate clădiri de facultăţi, cămine, cantine, şi are un proiect etc.
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 Printre investiţiile actuale majore, Universitatea din Craiova derulează 
investiţia în vederea finalizării parcului tehnologic universitar IT- bloc S200. Într-o 
fază avansată se află şi proiectul de reabilitare a campusului de la Facultatea de 
Mecanică, unde printr-o finanţare de peste 16 milioane euro, obţinută în cadrul 
Programul Operaţional Regional, se va schimba destinaţia cantinei în bibliotecă şi 
se va construi un nou spaţiu cu destinaţie de învăţământ. Cererea de finanţare a 
fost declarată eligibilă de Autoritatea 
de Management pentru Programul 
Operaţional Regional, aflându-se în 
faza de realizare a proiectului ethnic.

 Din analiza datelor rezultă 
că sălile de predare/seminarizare 
dispun de echipamente tehnice de 
învăţare, predare şi comunicare 
care facilitează activitatea cadrului 
didactic şi receptivitatea fiecărui 
student; laboratoarele de cercetare 
dispun de echipamente şi mijloace 
de funcţionare corespunzătoare. O 
bună parte din sălile de curs sunt 
multifuncţionale fiind de tipul celor 
din străinătate (cursuri, conferinţe, 
simpozioane). Universitatea 
dispune de amfiteatre noi sau 
modernizate, bine dotate. Este 
remarcabilă dotarea cu tehnică de 
calcul şi calitatea noilor amenajări.

 Dotarea cu tehnică de 
calcul este semnificativă şi constă 
în existenţa a peste 3.064 de 
calculatoare de mare performanţă 
care sunt repartizate în mod judicios la fiecare facultate. În acest fel, au fost 
create premizele pentru utilizarea pe scară largă a calculatorului în cadrul a 
cât mai multor discipline, atât pentru proiectarea asistată de calculator, cât şi 
pentru prelucrarea datelor experimentale, efectuarea de simulări, întocmirea de 
referate, prezentări, etc. Promovarea utilizării tehnicii de calcul a fost asumată 
drept una din priorităţile managementului la vârf. În Universitatea din Craiova 
există, la nivelul unei formaţii de studiu, câte un calculator la cel mult 2 studenţi, 

Facultatea de Inginerie Electrică

Facultatea de Agricultură
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pentru ciclul de licenţă, şi câte un calculator pentru fiecare student de la ciclul 
de masterat. 

 Biblioteca Universităţii din Craiova îşi are originile în vechea Bibliotecă 
a Institutului Agronomic Tudor Vladimirescu. Fondul de publicaţii cuprinde în 
prezent 1.032.823 volume dintre care 27.999 volume colecţii speciale. Achiziţiile 

de publicaţii efectuate în ultimii 4 
ani au avut în vedere acoperirea 
tuturor domeniilor de specializare 
ale facultăţilor. 

În acelaşi timp, biblioteca a acţionat 
pentru achiziţionarea de lucrări de 
referinţă pe baza propunerilor venite 
din partea facultăţilor. Biblioteca 
mai are şi o colecţie de 3.000 titluri 
de periodice şi 85 de parteneri de 
schimb interbibliotecar în străinătate 
şi 45 în ţară. Fondul de carte este 
prelucrat centralizat cu ajutorul 
softului de bibliotecă TINLIB fiind 
înregistrate în acest moment 
115.000 titluri de carte şi 4.500 de 
reviste. Regăsirea informaţiei se 
face prin modul specializat OPAC 
pus la dispoziţia cititorilor în sălile 
multimedia. Consultarea bazei de 
date se poate face şi online la http://
biblio.central.ucv.ro. 

Astfel, în 2008, peste 184.346 de 
volume au fost consultate de peste 
96.018 de utilizatori. Aplicarea noilor 

tehnologii de informare creează premizele unui proces de învăţământ de calitate, 
oferind utilizatorilor servicii de informare – documentare de înaltă ţinută, prin accesul 
rapid la informaţie, îndrumări metodologice, informări şi cercetări bibliografice, 
consultarea bazei de date online, împrumut inter-bibliotecar, utilizarea resurselor 
de informare naţionale şi internaţionale prin intermediul internetului. 

 În interiorul campusului universitar pot fi consultate gratuit baze de date 
online precum: Science Direct, Thomson ISI, Springer Link, Engineering Village, 

Centrul Universitar din Drobeta Turnu Severin

Universitatea din Craiova, Laboratorul de Robotică
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Scopus, Oxford Journals, Proquest, 
IOP Electronic Journals, Classiques 
Garnier Numérique. Pentru a menţine 
nivelul informaţiei oferite de bibliotecă, 
anual se fac noi achiziţii de carte şi 
periodice.

  Biblioteca Universităţii din 
Craiova are în cadrul Serviciului 
de comunicare a documentelor 14 
biblioteci ale facultăţilor, Biblioteca 
Germană (în colaborare cu Institutul 
Goethe din Bucureşti), depozitul pasiv 

de carte şi seriale, Biblioteca de unicate. Spaţiile actuale ale bibliotecii (de 
lectură şi de studiu) sunt de peste 3.500 m2 (din care 2.057 m2 reprezintă 
spaţiul destinat studiului în cadrul căminelor studenţeşti), la care se adaugă 
spaţiile aferente bibliotecilor de catedră. Sălile de lectură şi de studiu existente 
în universitate numără peste 3.000 locuri, din care locurile din sălile destinate 
studiului în căminele studenţeşti sunt în număr de 1.050 . 

 Biblioteca Universităţii din Craiova dispune şi de abonamente la 
publicaţii periodice româneşti şi străine, la începutul anului 2008 numărul titlurilor 
româneşti fiind de 366, în valoare totală de 40.120 lei, iar numărul titlurilor 
străine era de 96, în valoare de 137.796 lei. Prin intermediul bibliotecii este 
permis accesul gratuit la 10 baze de date internaţionale. Pentru disciplinele de 
studiu care presupun în activitatea de predare utilizarea unor programe pentru 
calculator, au fost achiziţionate astfel de programe cu licenţă de utilizare. 

 În cadrul Universităţii 
din Craiova funcţionează Editura 
Universitaria, recunoscută CNCSIS, 
care are tipografie proprie şi sprijină 
apariţia unor materiale didactice pentru 
studenţi. Conducerea Universităţii 
a decis sprijinirea achiziţiei de carte 
pentru bibliotecile facultăţilor astfel 
încât accesul la materialele didactice 
să fie unul facil pentru studenţi. 
Mai mult, conducerea universităţii 
a încurajat postarea unor materiale 

Universitatea din Craiova , Studioul de 
Televiziune TELE U

Universitatea din Craiova,  Biblioteca
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didactice pe site-ul instituţiei în vederea consultării gratuite de către studenţi.

 2.5.3. Resurse financiare şi modul de acordare a burselor
 Universitatea din Craiova dispune de resurse financiare consistente, 
atât din venituri proprii – taxe de şcolarizare şi alte taxe administrative legate 
de activitatea de învăţământ, taxe realizate din programe de formare continuă, 
venituri din prestări servicii (editură, chirii), venituri din cercetare, venituri din 
microproducţie (Staţiunile de cercetare Banu Mărăcine, Caracal) cât şi din 
venituri atrase (proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, fonduri 
structurale POSDRU, sponsorizări) precum şi sume primite de la M.E.C.I drept 
finanţare de bază şi finanţare cu destinaţie specială. Universitatea dispune de 
un buget anual realist cât şi de un buget previzional până în 2012, fundamentate 
în baza politicilor financiare pe 
termen scurt şi mediu, cu referire la 
sustenabilitatea financiară. 

 Planificarea şi definirea 
politicilor de investiţii şi de gestiune 
financiară au loc în mod riguros în condiţii 
de eficienţă economică, cu respectarea 
prevederilor legale în materie. 

 Universitatea din Craiova 
dispune de un Regulament privind 
acordarea burselor şi a altor forme 
de sprijin social pentru studenţi, pe care îl aplică în mod consecvent. Bursele 
sunt acordate din alocaţii de la bugetul de stat, din resurse proprii şi din resurse 
atrase. Proporţia resurselor proprii şi atrase ale instituţiei în fondul de burse este 
de 13,3% . 

	 2.6. Eficacitatea educaţională a Universităţii din Craiova

 2.6.1. Conţinutul programelor de studii
 La nivelul instituţiei există o politică clară de recrutare şi admitere a 
studenţilor, ce poate fi urmărită pe mai mulţi ani universitari, consecutivi prin 

Universitatea din Craiova - Casa Universitarilor
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publicarea Ghidului Candidatului. La toate programele de studii, indiferent de 
ciclul universitar, admiterea se face în mod obligatoriu pe baza diplomei de studii 
din ciclurile precedente. În unele facultăţi, admiterea se face pe bază de proba 
de aptitudini, examen scris, la altele, pe bază de dosar. În ambele situaţii se ţine 
seama de rezultatele obţinute pe parcursul liceului media la bacalaureat sau 
media anilor de studii. La trei facultăţi se folosesc criterii combinate, ponderea 
notei la examenul de admitere fiind de 75÷80 %. Şcolarizarea studenţilor străini 
se face cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

 2.6.2. Rezultatele învăţării
 Universitatea dispune de înregistrări care dovedesc un grad ridicat 
de angajare a absolvenţilor, în general de peste 50 %  in primii doi ani de la 
terminarea studiilor. Problema este urmărită de Asociaţia Studenţilor Alumni.

 Începând cu anul universitar 2008-2009, ponderea absolvenţilor de 
studii universitare de licenţă care sunt admişi la studii universitare de master 
(ciclul II de studii, conform Legii 288/2004) este mai mare de 50%. Astfel, în anul 
universitar 2008-2009 au fost admişi la master 3.890 din cei 7.505 absolvenţi ai 
ciclului de licenţă, adică un procent de aproximativ 52%.

 Din rezultatele evaluărilor activităţii didactice de către studenţi, 
coroborate cu discuţiile purtate cu studenţii, în cursul vizitei de evaluare, rezultă 
că aceştia apreciază, în general, ca favorabil mediul de învăţare. 

 Universitatea este preocupată de utilizarea corectă a metodelor de învăţare 
centrate pe student, gradul de implementare depinzând de mărimea formaţiunilor 
de studiu. Regulamentele universităţii stimulează, deopotrivă, responsabilitatea 
cadrelor didactice şi a studenţilor. Este stimulată, în diferite moduri, folosirea noilor 
tehnologii pentru a eficientiza relaţia cadru didactic – student. În acest sens, sălile 
de curs şi de laborator sunt dotate, într-o măsură foarte mare, cu echipamente care 
permit implementarea tehnologiilor moderne de predare.

 În catedre şi departamente se organizează discuţii pe teme de tehnologii 
didactice. Un aport important îl are Departamentul de Pregătire Pedagogică 
şi Didactică care a purtat discuţii cu cadrele didactice din diferite entităţi ale 
universităţii. Sunt analizate şi discutate tehnici de predare eficientă. Au loc 
discuţii periodice cu studenţii, destinate stilului de învăţare folosit. Studenţii pot 
interacţiona cu cadrele didactice ca urmare a faptului că există în toate căminele 
conexiune internet. 
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 Există preocupare pentru monitorizarea şi actualizarea periodică a 
programelor de studii, în funcţie de evoluţia domeniului şi de cerinţele identificate 
pe piaţa muncii. 

   2.6.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică
 Strategia pe termen lung şi prognozele pe termen mediu privind cercetarea 
ştiinţifică sunt elaborate de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice din Universitate 
pe baza propunerilor Consiliilor celor 16 facultăţi din structura Universităţii 
care îşi stabilesc strategiile proprii, precum si domeniile proprii de cercetare în 
concordanţă cu programele de studiu, respectiv ale Şcolilor Doctorale.

 Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu privind 
cercetarea ştiinţifică sunt adoptate în Senatul Universităţii, cu precizarea 
procedurilor de obţinere şi de alocare a resurselor de realizare şi a modalităţilor 
de valorificare a rezultatelor cercetărilor. 

 La Departamentul de Cercetare al Universităţii se analizează periodic, 
la nivelul Biroului Consiliului Cercetării Ştiinţifice, situaţia privind atragerea 
fondurilor pentru cercetare şi a posibilităţilor de valorificare a rezultatelor 
cercetărilor, iar concluziile sunt prezentate semestrial Senatului Universităţii. 

 Programarea cercetării în Universitatea din Craiova se raportează la 
cadrul naţional, în privinţa competitivităţii şi valorificării. Acest lucru rezultă din 
faptul că domeniile şi direcţiile strategice prioritare de cercetare în Universitate 
au fost stabilite în concordanţă cu domeniile şi direcţiile prevăzute în planurile 
naţionale (PNCDI I şi II) şi pentru asigurarea competitivităţii cercetării în 
stabilirea domeniilor strategice s-a ţinut seama de domeniile de cercetare 
în care Universitatea a probat competenţă şi a înregistrat de-a lungul anilor 
performanţe notabile. 

 Cercetarea în Universitatea din Craiova este predominantă la nivel 
naţional, acest lucru fiind dovedit de numărul mare de granturi câştigate în 
competiţiile organizate la nivel naţional (45 de granturi CEEX în valoare de 
4.547.126 lei), precum şi de contractele de cercetare şi servicii încheiate cu 
factorii economici din ţară (47 contracte în 2008 cu o valoare de 760.908 lei). 
Criteriile calitative de evaluare a cercetării în Universitate au fost stabilite astfel 
încât să fie asigurată creşterea competitivităţii activităţilor de cercetare ştiinţifică. 

 Programarea şi realizarea cercetării în Universitatea din Craiova se 
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raportează la cadrul european şi global, strategia şi domeniile prioritare de 
cercetare din Universitate fiind ancorate în domeniile prioritare ale programelor 
comunitare (PC6 şi PC7). Acest lucru rezultă şi din numărul important de 
contracte internaţionale ale Universităţii (18 în anul 2008 cu o valoare de 
755.404 lei adică aproximativ 185.000 euro). 

 2.6.4. Activitatea financiară
 Potrivit organigramei Universităţii din Craiova, Serviciul Economic - 
Financiar gestionează şi conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea 
financiară, contabilitatea de gestiune şi contabilitatea angajamente, precum 
şi activitatea de control financiar preventiv, având în structura sa mai multe 
birouri. Tot personalul angajat pe posturi care presupun absolvirea studiilor 
economice superioare are o astfel de pregătire. Atât directorul Direcţiei General 
Administrativ Economică cât şi şeful Serviciului Economic Financiar au studii 
economice superioare. 

 Universitatea din Craiova are un buget propriu de venituri şi cheltuieli, 
cod fiscal şi cont bancar. Contabilitatea proprie este organizată în conformitate cu 
normele legale în vigoare. Serviciul Economic Financiar, prin activitatea desfăşurată, 
asigură măsurarea, evaluarea cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute. De asemenea 
asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri 
şi cheltuieli, patrimoniului aflat în administrare şi a contului anual de execuţie. 
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi 
completările ulterioare şi a normelor metodologice elaborate de M.F.P., Serviciul 
Economic Financiar întocmeşte situaţii financiare trimestriale şi anuale. 

 Analizând toate documentele puse la dispoziţie rezultă că toate 
cheltuielile efectuate sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare şi caracterul 
non-profit al instituţiei. Potrivit deciziei Senatului Universităţii din Craiova fiecare 
facultate propune, în funcţie şi de specificul specializărilor, taxe de şcolarizare 
şi taxe administrative corelate cu nivelul costurilor serviciilor educaţionale şi 
administrative oferite studenţilor.

 În baza acestor propuneri Senatul analizează şi aprobă anual nivelul 
taxelor practicate care fac ulterior obiectul unei decizii a Rectorului universităţii. 
Informarea studenţilor cu privire la taxe se face prin intermediul Ghidului 
admiterii, Ghidului studentului, prin pliante, aviziere şi la semnarea contractului 
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de studii. Universitatea din Craiova sprijină financiar studenţii proprii prin 
acordarea de burse sociale, de studiu, de merit, de performanţă, prin ajutoare 
sociale ocazionale, prin acordarea de mobilităţi Erasmus şi prin acordarea de 
burse doctorale. 

 Pentru a obţine fonduri în vederea finanţării burselor doctorale 
Universitatea din Craiova a demarat în iulie 2008 procesul de accesare a 
Fondului Social European 2007-2013 şi a Instrumentelor structurale în România 
2007-2013. Proiectul depus, intitulat “Creşterea atractivităţii, calităţii şi eficienţei 
studiilor universitare de doctorat prin acordarea de burse doctorale” are drept 
obiectiv general îmbunătăţirea gradului de formare a viitorilor cercetători cu 
ajutorul implementării eficiente a ciclului de studii universitare de doctorat, ceea 
ce va genera o creştere implicită a calităţii cercetării şi a învăţământului superior 
românesc. În cadrul proiectului, grupul-ţintă este format din 52 de doctoranzi ai 
universităţii, înmatriculaţi în anul I de studii universitare de doctorat 2008/2009 în 
domenii de cercetare prioritare. Proiectul identifică şi răspunde nevoii generale 
de formare a doctoranzilor ca viitori cercetători prin intermediul unor modalităţi 
diverse. Astfel, prin proiect se va asigura un sprijin financiar mai consistent 
doctoranzilor care să le permită participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, 
stagii de cercetare interne şi transnaţionale prin acordarea lunară a unei burse 
de 1.850 lei/lună/doctorand. Pentru doctoranzii aflaţi în stagiu de doctorat în 
cotutelă cu universităţi europene se va asigura o finanţare suplimentară a 
mobilităţilor în străinătate în cuantum de 3.700 lei/lună/doctorand (http://cis01.
central.ucv.ro/bursedoctorale-posdru/).

 Modul de gestionare a resurselor financiare este monitorizat lunar de 
conducerea universităţii iar eficienţa utilizării resurselor financiare face semestrial 
obiectul analizei în Senatul Universităţii. În vederea realizării unei gestionări 
corecte a resurselor Compartimentul de Audit Public Intern şi Compartimentul 
Control Financiar de Gestiune efectuează audituri şi respectiv verificări, conform 
normelor specifice domeniului lor de competenţă. Conţinutul rapoartelor de audit 
a fost adus la cunoştinţa Senatului Universităţii şi supuse aprobării acestuia.
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EVALUAREA EXTERNĂ A UNIVERSITĂŢII DIN 
CRAIOVA LA NIVELUL PROGRAMELOR DE STUDII

 3.1. Programele de studii de licenţă evaluate
 Având în vedere că evaluarea instituţională externă are în vedere, pe de 
o parte, instituţia în ansamblu, iar pe de altă parte măsura în care mecanismele 
instituţionale sunt implementare şi funcţionează la nivelul programelor de 
studii comisia de evaluare ARACIS a supus analizei 11 programe dintr-un 
total de 65, la următoarele facultăţi: Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor, (cu programele Finanţe Bănci şi Economia Comerţului, Turismului 
şi Serviciilor); Facultatea de Fizică, Facultatea de Electrotehnică; Facultatea 
de Drept şi Ştiinţe Administrative; Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică; Facultatea de Horticultură; Facultatea de Mecanică, Facultatea de 
Litere; Facultatea de Agricultură; Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane. Alături de 
cele 11 programe de studii s-a procedat şi la evaluarea instituţională de către un 
expert evaluator. Pe tot parcursul evaluării externe a participat un expert străin 
din Franţa. Principalele aspecte urmărite în cadrul evaluării acestor programe, 
precum şi principalele activităţi desfăşurate au fost:

•	 analiza documentelor aferente Rapoartelor de evaluare internă (planuri de 
învăţământ, state de funcţii, programe analitice, fişe cadre didactice, fişe 
laboratoare, convenţii de practică, orare, situaţia acoperirii disciplinelor, 
lista articolelor şi a granturilor, situaţia asigurării spaţiilor de învăţământ, 
planurile de dezvoltare strategică a facultăţilor, planurile operaţionale ale 
acestora, cifre de şcolarizare, direcţii şi teme de cercetare, planuri de audit 
calitate, planificări ale auditurilor, situaţia financiară, procedura de evaluare 
a disciplinelor, rapoarte analize cerinţe studenţi, etc.)

•	 vizitarea laboratoarelor de specialitate, întâlniri cu studenţii, întâlniri cu 
cadrele didactice, vizitarea spaţiilor de lucru (săli de curs, săli de proiectare, 
laboratoare, biblioteca, secretariate, etc.), vizitarea spaţiilor de cazare ale 
studenţilor Universităţii, etc..

 Rezultatele procesului de evaluare externă a programelor de studii 
s-au consemnat în Fişa vizitei (inclusiv fişa suplimentară cu privire la modul 
de îndeplinire a standardelor specifice domeniului „Ştiinţe Inginereşti”) şi 
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s-au sintetizat în rapoartele de evaluare întocmite de experţii evaluatori, care 
includ şi observaţii formulate în urma întâlnirilor cu studenţii, analiza SWOT a 
programului de studii şi recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii. 

 Din cele 11 fişe ale vizitei, elaborate pentru fiecare program de studii 
evaluat, coroborate cu rapoartele aferente întocmite de experţii evaluatori, 
a rezultat că sunt îndeplinite toate criteriile, standardele şi indicatorii de 
performanţă, fie la valorile minime, fie la nivelul Ref.1/Ref.2. O prezentare 
sintetică referitoare la programele de studii evaluate, conţinând punctele tari şi 
slabe identificate, este dată în tabelul de mai jos.
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Programul de studii Calificativ 
propus

Observaţii

1.	ECONOMIA	
COMERŢULUI, 
TURISMULUI ŞI 
SERVICIILOR

încredere

A) Personal didactic
Numărul cadrelor didactice implicate în programul de studii de licenţă: 
30;
Numărul normelor didactice aferente programului de licenţă: 22,03;
- din	care	acoperite	cu	personal	didactic titularizat cu norma de bază la 
instituţie : 15, 56 (70,63%)
- norme	în	cumul:	1,51	(6,85%)
- norme	acoperite	în	regim	plata	cu	ora:	4,96	(22,52%)
- acoperire cu personal didactic asociat titularizat în învăţământul 
superior	7,22%	(1,59	norme)
- din total norme didactice aferente programului de licenţă 15, 56 sunt 
acoperite cu cadre didactice titularizate cu gradul didactic de profesor şi 
conferenţiar 9,03 norme, reprezentând 40,9%.
B) Analiza SWOT
Puncte forte
- sunt îndeplinite cerinţele normative obligatorii, standardele şi indicatorii 
de performanţă generali şi specifici, îndeosebi privind spaţiile de 
învăţământ, acoperirea normelor didactice cu profesori şi conferenţiari şi 
cadre didactice proprii titularizate în învăţământul superior cu norma de
bază în instituţie;
- fondul de carte este actualizat şi completat cu biblioteca virtuală;
- personalul didactic relativ tânăr;
- există concordanţă relativă între specializarea de bază / doctorat a 
cadrelor didactice şi disciplinele predate.
Puncte slabe
- numărul relativ scăzut de studenţi, revenind circa 8 studenţi pe o 
normă didactică;
- ponderea ridicată a cadrelor didactice cu titlul de profesor şi 
conferenţiar şi ponderea redusă a cadrelor didactice cu gradul didactic 
de asistent şi preparator;
- fondul	de	carte	este	redus în ceea ce priveşte numărul	de	exemplare	
şi, totodată nu este de actualitate pentru toate disciplinele;
- ponderea ridicată a cheltuielilor de personal în total venituri 
(aproximativ 90% după deducerea cotei de 30% virată Universităţii);
- dezvoltarea infrastructurii cade în exclusivitate în sarcina Universităţii;
- nivelul de accesare a programelor naţionale de cercetare este relativ 
redus;
- în domeniul economic, în cadrul Centrului funcţionează în regim de 
autorizare	provizorie (1) şi / sau acreditare (4), 5 programe de licenţă din 
diferite domenii ce concurează între ele pentru un număr mic de 
candidaţi.
Oportunităţi
- Sprijin din partea comunităţii locale;
- Corp profesoral bine pregătit;
- Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ 
şi cercetare.
Ameninţări
- Factor	demografic deficitar, în următorii 5 ani;
- Schimbarea ponderilor în orientarea absolvenţilor spre învăţământul 
superior şi deplasarea centrelor de interes ca urmare a dezvoltării relativ 
lente a judeţelor din zonă şi a nivelului de dezvoltare economică redus al 
acestora;
- Dificultatea	carierei	intelectuale;
- Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi 
străinătate ce oferă avantaje	materiale;
- Imposibilitatea materializării integrale a potenţialului rezultat din 
cercetarea ştiinţifică.
C) Aprecieri finale: Recomandări preventive şi opinia evaluatorului

Evaluatorii recomandă, în măsura posibilităţilor, cultivarea în 
viitor a preocupării actuale de a aduce la catedră specialişti tineri bine 
pregătiţi. Programul de Administrarea Afacerilor este alcătuit în acord cu 
standardele	 de	 calitate	 ale	 ARACIS. Cadrele	 didactice	 sunt	 bine	
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pregătite şi au preocupări pentru activitatea de cercetare ştiinţifică. 
Cadrele	 didactice sunt preocupate în mod constant de pregătirea de 
specialitate a studenţilor.

2. FIZICĂ încredere

A) Personal didactic
Numărul cadrelor didactice implicate în programul de studii de licenţă se 
ridica	la	23.
B) Analiza SWOT
Puncte forte
- personalul	didactic	titular acoperă peste 97% activităţile didactice din 
program şi îndeplineşte toate standardele cerute;
- planul de învăţământ conţine toate disciplinele din standardele 
specifice şi sunt ordonate într-o succesiune logică;
- cercetarea ştiinţifică, axată pe fizică teoretică şi fizica materialelor este 
la	un	nivel	ridicat;
- majoritatea	cadrelor	didactice	au	publicat	în	reviste	cotate	ISI	(în	ultimii	
3	ani	s-au publicat 60 de lucrări cotate ISI);
- baza materială este bună, cu suficiente spaţii de învăţământ
- veniturile facultăţii acoperă cheltuielile, în pofida numărului mic de 
studenţi;
- sistemul de management al calităţii din facultate este bine pus la punct;
- peste	50%	din	absolvenţii	2005-2007 sunt angajaţii pe nivelul calificării.
Puncte slabe
- studenţii care şi-au	 început	 studiile	 înainte	de	2008	pot	 trece	 în	 anul	
universitar următor cu 0 credite acumulate, obţinându-se	 astfel	 o	
promovabilitate de 100% fără acoperire
- planul	de	învăţământ este axat în primul rând	pe	disciplinele	obligatorii,
fundamentale;
- în ceea ce priveşte cursurile opţionale, studenţii nu pot opta pentru un 
curs sau altul, ei fiind repartizaţi să urmeze unul din cele 4 cursuri 
opţionale.
Oportunităţi
- Sprijin din partea comunităţii locale;
- Corp profesoral bine pregătit;
- Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ 
şi cercetare.
Ameninţări
- Numărul candidaţilor la admitere este în scădere;
- Factor	demografic deficitar, în următorii 5 ani;
- Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi 
străinătate ce oferă avantaje materiale.
C) Aprecieri finale: Recomandări preventive şi opinia evaluatorului

Se propune în primul rând flexibilizarea planului de învăţământ, 
pentru a face posibilă alegerea liberă a cursurilor opţionale e către 
studenţi. Programul de Fizică este alcătuit în acord cu standardele de 
calitate	ale	ARACIS.

Cadrele didactice sunt bine pregătite şi au preocupări pentru 
activitatea de cercetare ştiinţifică. Cadrele didactice sunt preocupate în 
mod	constant	de pregătirea de specialitate a studenţilor.

3. FINANŢE
BĂNCI

încredere

A) Personal didactic
Numărul cadrelor didactice implicate în programul de studii de licenţă: 
37.Numărul normelor didactice aferente programului de licenţă acoperite 
cu	 personal	 didactic titularizat cu norma de bază la instituţie: 19 
(51,35%). Numărul total de posturi profesor/conferenţiar ocupate cu 
personal titularizat în învăţământul superior 16, adică 43,24% din totalul 
cadrelor	 didactice	 titularizate,	 din	 care	 16	 cu	 norma	 de	 bază, adică 
84,21% din numărul total al cadrelor didactice cu norma de bază.
B) Analiza SWOT
Puncte forte
- specializarea acoperă un spectru larg de pregătire în domenii aflate în 
expansiune pe piaţa muncii, precum: domeniul bancar, instituţii ale pieţei 
financiare, domeniul finanţelor private
- pregătirea studenţilor este asigurată de un corp didactic cu pregătire în 
pas cu cerinţele actuale, beneficiar al unor stagii de pregătire în 
străinătate
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- pentru pregătire sunt asigurate materiale didactice cu un ridicat	
conţinut ştiinţific şi sunt utilizate mijloace moderne de predare
Puncte slabe
- o parte din spaţiile de învăţământ ale Universităţii sunt	 supuse	
operaţiunilor de consolidare a clădirii, fapt ce determină solicitarea de 
spaţii adecvate altor facultăţi ale Universităţii;
- structura cadrelor didactice trebuie îmbunătăţită, întrucât predomină 
cadrele didactice cu titlu de profesor şi conferenţiar;
- BVC al facultăţii nu conţine prevederi bugetare pentru cercetare, 
aceasta	fiind finanţată numai din realizările financiare contractuale;
- în curricula de învăţământ unele discipline de specialitate sunt cuprinse 
la disciplinele opţionale.
Oportunităţi
- Sprijin din partea comunităţii locale;
- Corp profesoral bine pregătit;
- Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ 
şi cercetare.
Ameninţări
-Diminuarea veniturilor proprii ca urmare a creşteri valorii taxei în raport 
cu concurenţa;
-Factor	demografic deficitar, în următorii 5 ani;
-Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi 
străinătate ce oferă avantaje materiale.
C) Aprecieri finale: Recomandări preventive şi opinia evaluatorului
													Evaluatorii recomandă, în măsura posibilităţilor, cultivarea în 
viitor a preocupării actuale de a aduce la catedră specialişti tineri bine 
pregătiţi. 

Programul	 de	 Finanţe Bănci este alcătuit în acord cu 
standardele	de	calitate	ale	ARACIS. Cadrele	didactice	sunt	preocupate	
în mod constant de pregătirea de specialitate a studenţilor. 

4.	SISTEME	
ELECTRICE

încredere

A) Analiza SWOT
Puncte forte
- programul de învăţământ are un plan ce corespunde misiunii şi 
obiectivelor propuse, compatibil cu planurile de învăţământ ale altor 
programe	similare;
- programul beneficiază de cadre didactice competente, care asigură 
componenta calitativă a învăţământului;
- programul de licenţă beneficiază de infrastructura adecvată tuturor 
disciplinelor din planul de învăţământ, dotările laboratoarelor facultăţii 
sunt corespunzătoare desfăşurării activităţilor didactice şi de cercetare, 
fiind	dotate	cu	echipamente	moderne;
- cadrele	 didactice	 au	 rezultate	 bune	 în	 cercetarea	 în	 domeniu,	
materializate prin participarea şi câştigarea unor granturi prin competiţie;
- facultatea se încadrează în bugetul alocat de către conducerea 
universităţii, dovedind astfel că este viabilă din punct de	 vedere	
economic în raport cu programele de licenţă organizate şi derulate.
Puncte slabe
- număr mic de studenţi care urmează acest program şi număr redus de 
absolvenţi ai programului	în	ultimii	ani;
- dezvoltarea slabă a activităţilor de consiliere şi orientare a studenţilor;
- recunoaşterea centrului de cercetare existent la nivelul acestei facultăţi 
doar la nivelul Universităţii.
Oportunităţi
- Sprijin din partea comunităţii locale;
- Corp	profesoral	bine	pregătit;
- Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ 
şi cercetare.
Ameninţări
- Factor	demografic deficitar, în următorii 5 ani;
- Schimbarea ponderilor în orientarea absolvenţilor spre învăţământul
superior şi deplasarea centrelor de interes ca urmare a dezvoltării relativ 
lente a judeţelor din zonă şi a nivelului de dezvoltare economică redus al 
acestora.
B) Aprecieri finale: Recomandări preventive şi opinia evaluatorului

Evaluatorii recomandă, în măsura posibilităţilor, cultivarea în 
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viitor a preocupării actuale de a aduce la catedră specialişti tineri bine 
pregătiţi. De asemenea, se recomandă analiza şi evaluarea periodică a 
cerinţelor pe piaţa forţei de muncă şi corelarea acestora cu programul de
învăţământ şi oferta educaţională. Demararea	procedurilor	de	acreditare	
a Centrului de Cercetări existent la nivelul Facultăţii de alte organisme 
abilitate din afara Universităţii, exemplu CNCSIS.

Programul	 de	 Sisteme Electrice este alcătuit în acord cu 
standardele	 de	 calitate	 ale	 ARACIS. Cadrele	 didactice	 sunt	 bine	
pregătite şi au preocupări pentru activitatea de cercetare ştiinţifică. 
Cadrele didactice sunt preocupate în mod constant de pregătirea de 
specialitate a studenţilor.

5.	DREPT încredere

A) Analiza SWOT
Puncte forte
- calitatea bună a pregătirii demonstrată prin rezultatele obţinute de 
absolvenţi la examenele de intrare în profesii (magistratură, avocatură, 
14% din locurile de la Institutul Naţional de Magistratură de la înfiinţarea 
acestuia);
- implementarea mecanismelor de asigurare a calităţii;
- dezvoltarea bună a bazei materiale (laborator multimedia, computere 
portabile, bibliotecă);
- au fost dezvoltate relaţii internaţionale de colaborare cu instituţii 
similare din străinătate (Franţa, Elveţia, Germania), ce s-au	materializat	
în schimburi de aproximativ 150 de studenţi în ultimii 10 ani, precum şi 
în	schimburi	de	cadre	didactice.
Puncte slabe
- număr relativ scăzut de studenţi, revenind circa 8 studenţi pe o normă 
didactică;
- ponderea	 ridicată a cadrelor didactice cu titlul de profesor şi 
conferenţiar şi ponderea redusă a cadrelor didactice cu gradul didactic 
de asistent şi preparator;
- nu există spaţii suficiente pentru birourile cadrelor didactice.
Oportunităţi
- Existenţa unor oportunităţi de finanţare prin FSEL
- Sprijin din partea comunităţii locale;
- Corp profesoral bine pregătit;
- Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ 
şi cercetare.
Ameninţări
- Tendinţa tinerilor asistenţi de a se implica sau migra	în	alte	profesii,	din	
motive	financiare,	precum	aceea	de	magistrat.
- Factor demografic deficitar, în următorii 5 ani.
- Schimbarea ponderilor în orientarea absolvenţilor spre învăţământul 
superior şi deplasarea centrelor de interes ca urmare a dezvoltării	relativ	
lente a judeţelor din zonă şi a nivelului de dezvoltare economică redus al 
acestora.
- Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi 
străinătate ce oferă avantaje materiale.
B) Aprecieri finale - Recomandări preventive:

Evaluatorii recomandă, în măsura posibilităţilor, cultivarea în 
viitor a preocupării actuale de a aduce la catedră specialişti tineri bine 
pregătiţi. Programul de Drept este alcătuit în acord cu standardele de 
calitate	 ale	 ARACIS. Cadrele	 didactice	 sunt bine pregătite şi au 
preocupări pentru activitatea de cercetare ştiinţifică. Cadrele didactice 
sunt preocupate în mod constant de pregătirea de specialitate a 
studenţilor.         
A) Personal didactic
Numărul cadrelor didactice implicate în programul de studii de licenţă: 
64. Pe programul evaluat există 39,16 posturi didactice normate.
B) Analiza SWOT
Puncte forte
- experienţa programului de studiu bazată pe cele 37 de promoţii de 
absolvenţi;
- colectiv de cadre didactice cu experienţă în domeniu;
- planul de învăţământ prezentat se încadrează în normativele ARACIS 
şi se derulează în universitate începând cu anul 1996;
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6. AUTOMATICĂ ŞI 
INFORMATICĂ

încredere

- sunt	 respectate	 standardele	 ARACIS	 cu	 privire	 la	 recrutarea,	
organizarea şi desfăşurarea efectivă a procesului de învăţământ la 
programul	evaluat;
- activitate de cercetare ştiinţifică valoroasă, confirmată de lista 
granturilor, a contractelor de cercetare câştigate prin competiţie, precum 
şi de lista lucrărilor ştiinţifice publicate
- nr mare de conducători de doctorat şi de doctoranzi (8, şi respectiv 40);
- laboratoare bine dotate, bază materială puternic dezvoltată, cu investiţii 
de	peste	850000 de euro în	ultimii	ani.
Puncte slabe
- dificultăţi în efectuarea unei practici adecvate	 prin	 semnarea	 unor	
convenţii de practică cu firmele şi companiile din domeniu;
- degradarea spaţiilor de predare, precum şi a coridoarelor, necesitatea 
unor reparaţii capitale în aceste spaţii;
- ponderea ridicată a cadrelor didactice cu titlul de profesor şi 
conferenţiar şi ponderea redusă a cadrelor didactice cu gradul didactic 
de asistent şi preparator;
- dimensiunea redusă a spaţiului de desfăşurare a activităţilor.
Oportunităţi
- Sprijin	din	partea comunităţii locale;
- Corp profesoral bine pregătit;
- Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ 
şi cercetare.
Ameninţări
- Factor demografic deficitar, în următorii 5 ani.
- Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi 
străinătate ce oferă avantaje materiale.
C) Aprecieri finale: Recomandări preventive şi opinia evaluatorului

Concentrarea programului şi asupra aspectelor de tehnologia 
informaţiilor şi asupra domeniului calculatoarelor, nu numai asupra 
domeniului automatică şi informatică aplicată. Evaluatorii recomandă, în 
măsura posibilităţilor, cultivarea în viitor a preocupării actuale de a aduce 
la catedră specialişti tineri bine pregătiţi. 

Programul	 de	Automatică şi Informatică este alcătuit în acord 
cu	 standardele	 de	 calitate	 ale	 ARACIS.	 Cadrele	 didactice	 sunt	 bine	
pregătite şi au preocupări pentru activitatea de cercetare ştiinţifică si sunt 
preocupate în mod constant de pregătirea de specialitate a studenţilor.

7. HORTICULTURĂ încredere

A) Analiza SWOT
Puncte forte
- existenţa resurselor umane cu o bună pregătire profesională şi 
competenţe în domeniul programului de studiu
- existenţa unei baze tehnico-materiale corespunzătoare, incluzând săli, 
laboratoare, aparatură şi echipamente adecvate, precum şi trei centre 
de cercetare ştiinţifică instituţionalizate;
- preocupări permanente şi consistente pentru dezvoltarea unui 
învăţământ de calitate;
- rezultate şi realizări deosebite obţinute de cadrele didactice până în 
prezent.
Puncte slabe
- reticenţă din partea cadrelor didactice în asumarea responsabilităţii în 
domeniul cercetării;
- sistemele de evaluare a cunoştinţelor studenţilor se menţin în 
majoritatea	cazurilor	într-o formă clasică, bazată pe acumulări cantitative
Oportunităţi
- amplasarea facultăţii într-o regiune cu o bogată tradiţie horticolă, şi în 
care cultura speciilor horticole, precum şi înfrumuseţarea peisajului, pot 
reprezenta	domenii	de	mare	interes;
- deschiderea mediului economic specific spre specializările care 
funcţionează în facultate;
- atragerea	de	fonduri	prin	activităţi de cercetare şi consultanţă.
Ameninţări
- concurenţa naţională şi internaţională pe piaţa ofertei educaţionale în 
domeniu;
- scăderea numărului de potenţiali candidaţi;
- reducerea interesului cadrelor didactice tinere şi a potenţialilor 
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candidaţi la ocuparea	unor	posturi	didactice.
B) Aprecieri finale: Recomandări preventive şi opinia evaluatorului

Evaluatorii recomandă sporirea rolului şi implicării Comisiei de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivel de universitate şi facultate, în 
scopul	 implementării unor măsuri de evaluare şi asigurare a calităţii 
procesului educaţional şi continuarea eforturilor de îmbunătăţire a relaţiei 
cadru	didactic-student, atragerea de fonduri pentru activităţi de cercetare 
şi consultanţă, creşterea numărului publicaţiilor	cotate	ISI	sau	incluse	în	
baza	Web	of	Science.

Programul	de	Horticultură este alcătuit în acord cu standardele 
de	 calitate	 ale	 ARACIS. Cadrele didactice sunt bine pregătite şi au 
preocupări pentru activitatea de cercetare ştiinţifică. Cadrele didactice 
sunt preocupate în mod constant de pregătirea de specialitate a 
studenţilor.

8. TEHNOLOGIA	
CONSTRUCŢIILOR 
DE MAŞINI

încredere

A) Analiza SWOT
Puncte forte
- se remarcă implicarea cadrelor didactice în activităţile specifice	atât	în	
scopul îmbunătăţirii procesului de învăţământ, cât şi în relaţiile cu 
studenţii
- existenţa unui corp profesoral de înaltă calitate şi profesionalism
- interesul permanent al conducerii facultăţii şi departamentului pentru 
îmbunătăţirea tuturor activităţilor la un nivel calitativ	superior
- cooperarea	cu	partenerii	angajatori	din	zona	de	sud-vest	Oltenia
- armonizarea bună şi coerentă a tuturor programelor de studii
- dotarea bibliotecii la un nivel corespunzător
Puncte slabe
- ca urmare a lucrărilor de consolidare a clădirii facultăţii, unele spaţii 
sunt improprii desfăşurării corespunzătoare a procesului didactic
- dotarea insuficientă cu aparatură şi echipamente moderne a unor 
laboratoare
- completarea	echipelor	de	cercetare	cu	cadre	tinere	pentru	programele	
internaţionale
Oportunităţi
- Sprijin din partea comunităţii locale.
- Corp profesoral bine pregătit. 
- Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ 
şi cercetare.
Ameninţări
- Factor demografic deficitar, în următorii 5 ani.
- Schimbarea	 ponderilor	 în orientarea absolvenţilor spre învăţământul 
superior şi deplasarea centrelor de interes ca urmare a dezvoltării relativ 
lente a judeţelor din zonă şi a nivelului de dezvoltare economică redus al 
acestora.
- Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi 
străinătate ce oferă avantaje materiale.
B) Aprecieri finale: Recomandări preventive şi opinia evaluatorului

Elaborarea unei strategii a cercetării în vederea creşterii 
implicării tuturor cadrelor didactice în activitatea de cercetare	 pe	 plan	
naţional şi internaţional. Extinderea programului de licenţă ca o punte de 
competenţe dinspre nevoile regionale înspre realităţile internaţionale, 
asigurându-se oportunităţi de colaborare academică transfrontalieră.

Diversificarea	 programelor de studiu pentru a răspunde 
cerinţelor factorilor economici. Optimizarea relaţiilor dintre cadrele 
didactice şi studenţi. Evaluatorii recomandă, în măsura posibilităţilor, 
cultivarea în viitor a preocupării actuale de a aduce la catedră specialişti 
tineri bine pregătiţi. 

Programul	de	Tehnologia Construcţiilor de Maşini este alcătuit 
în	acord	cu	standardele	de	calitate	ale	ARACIS. Cadrele	didactice	sunt	
bine pregătite şi au preocupări pentru activitatea de cercetare ştiinţifică si 
sunt	 preocupate	 în	 mod	 constant de pregătirea de specialitate a 
studenţilor.

A) Personal didactic
Gradul	de	ocupare	a	posturilor	cu	titulari:
- pe	facultate:	70%
- pe	programul	evaluat:	76,11%
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9. LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ 
MODERNĂ (A) – O	
LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ 
MODERNĂ (B). 
LIMBA LATINĂ)

încredere

Total	 cadre	 didactice	 pe	 facultate:	 95,	 din	 care	 doctori	 77. Total	
conducători de doctorat pe facultate: 11, din care interni - 7,	externi	– 4.
B) Analiza SWOT
Puncte forte
- oferta	educaţională este complexă şi în concordanţă cu calificările de 
pe piaţa forţei de muncă
- cadrele didactice au o bună pregătire	în	domeniu
- conţinutul procesului de învăţământ şi strategia didactică sunt în 
permanenţă actualizate în vederea optimizării actului didactic la toate 
disciplinele	filologice
- calitatea bună a specializării absolvenţilor, justificată de buna inserţie a 
acestora pe plan social şi profesional, atât la nivel naţional cât şi 
internaţional
Puncte slabe
- nivelul interactiv al cursurilor este scăzut
- accentul	redus	pe	partea	aplicativă a demersurilor didactice
- număr redus de contracte de cercetare
Oportunităţi
- Sprijin din partea comunităţii locale.
- Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ 
şi cercetare.
Ameninţări
- Factor	demografic	deficitar, în următorii 5 ani.
- Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi 
străinătate ce oferă avantaje materiale.
C) Aprecieri finale: Recomandări preventive şi opinia evaluatorului

Evaluatorii recomandă, în măsura posibilităţilor, cultivarea	 în	
viitor a preocupării actuale de a aduce la catedră specialişti tineri bine 
pregătiţi. Creşterea preocupărilor în ceea ce priveşte publicarea unor 
lucrări de specialitate cotate in baze de date internaţionale sau ISI.
Programul	 de	 LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (A) – O LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ MODERNĂ (B). LIMBA LATINĂ este alcătuit în acord cu 
standardele	de	calitate	ale	ARACIS. Cadrele	didactice	sunt	preocupate	
în mod constant de pregătirea de specialitate a studenţilor.

10. AGRICULTURĂ încredere

A) Personal didactic
Personalul didactic al facultăţii este reprezentat de 52 cadre didactice, 
titularizate în învăţământul superior în proporţie de 99,1% (15 profesori, 
7 conferenţiari, 15 şefi lucrări, 13 asistenţi, 1 preparator); nici un cadru 
didactic	 nu	are	mai	mult	 de	 trei	 norme;	 cadrele	didactice	 cu	norma	de	
bază în universitate acoperă 28,43 posturi, adică 99,1% din orele 
programului	 analizat,	 iar	 restul	 de	 0,9%	 din	 ore	 sunt	 acoperite	 de	 un	
profesor	 pensionar,	 asociat. Din	 cele	 28.70	 norme	 ale	 programului	
analizat, 13,43 sunt de profesor şi conferenţiar, reprezentând 46,79%.
B) Analiza SWOT
Puncte forte
- Număr relativ mare de contracte	de	cercetare,	 peste	8,67	mil	RON;
- Rezultatele cercetărilor sunt valorificate prin publicarea de cărţi, lucrări 
ştiinţifice;
- Baza materială este corespunzătoare desfăşurării unui proces de 
învăţământ de calitate;
- Corp academic cu o bună pregătire profesională;
- Realizarea	de	venituri	proprii	consistente;
- Activitate managerială şi atmosferă de lucru foarte bune.
Puncte slabe
- număr relativ mic de studenţi la forma de zi;
- slaba activitate a domeniului în această perioadă;
- resurse	 limitate	pentru	continuarea modernizării bazei materiale şi de 
instruire practică.
Oportunităţi
- Pregătirea de specialişti pentru o zonă cu potenţial agricol;
- Sprijin din partea comunităţii locale;
- Corp	profesoral	bine	pregătit;
- Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ 
şi cercetare.
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Ameninţări
- Diminuarea	veniturilor	proprii;
- Factor	demografic deficitar, în următorii 5 ani;
- Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi 
străinătate ce oferă avantaje materiale.
C) Aprecieri finale: Recomandări preventive şi opinia evaluatorului

Continuarea eforturilor pentru îmbunătăţirea relaţiilor de 
parteneriat	 cadru	 didactic-student. Continuarea	 eforturilor	 pentru	
modernizarea spaţiilor şi bazei materiale, pentru atragerea de fonduri 
externe	 în	 cercetare şi publicarea de articole în	 reviste	 din	 fluxul	
principal. Modernizarea spaţiilor	 bibliotecii. Acreditarea	 centrului	 de	
cercetare al facultăţii. Consolidarea legăturii cu absolvenţii. Evaluatorii	
recomandă, în măsura posibilităţilor, cultivarea în viitor a preocupării 
actuale de a aduce la catedră specialişti tineri bine pregătiţi.

Programul	de	Agricultură este alcătuit în acord cu standardele 
de	 calitate	 ale	 ARACIS. Cadrele	 didactice	 sunt	 preocupate	 în	 mod	
constant de pregătirea de specialitate a studenţilor.

11.	SOCIOLOGIE
încredere

A) Analiza SWOT
Puncte forte
- Specializarea Sociologie	 este	 una	 din	 cele	 mai	 solicitate	 din	
Universitate. Numărul studenţilor este 299, din care 127 în anul I. 
Această specializare se află pe locul 2 din totalul de 7 ale Facultăţii de 
Ştiinţe Socio-Umane.
- Există o bună continuitate între ciclurile	 de	 studii,	 in	 acest	 domeniu	
existând 2 programe de master cu aproximativ 65 de studenţi pe an
- Implicarea studenţilor în procesul de cercetare este foarte bună, iar 
practica este axată pe cercetarea de teren
- Numărul de publicaţii este ridicat
- Dotarea laboratorului de Informatică şi Statistică Socială a facultăţii cu 
40 de computere moderne ce dispun şi de softuri specializate
- Derularea	de	proiecte	în	parteneriate	europene	prin	noul	Departament	
de Cercetare şi Proiecte Europene înfiinţat.
Puncte slabe
- Spaţiile de învăţământ sunt limitate în comparaţie cu numărul de 
studenţi
- Sălile nu sunt dotate cu videoproiectoare sau smartboard-uri.
- Fonduri relativ mici pentru susţinerea şi finalizarea proiectelor de 
cercetare ştiinţifică
- Nivelul scăzut al salariilor	 pentru	 gradele	 didactice	 de	 preparator,	
asistent,	lector
- Evaluarea	 cadrelor	 didactice de către studenţi se face numai pentru 
gradele de conferenţiar şi profesor
Oportunităţi
- Sprijin din partea comunităţii locale.
- Corp profesoral bine pregătit.	
- Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ 
şi cercetare.
Ameninţări
- Factor demografic deficitar, în următorii 5 ani.
- Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi 
străinătate ce oferă avantaje	materiale.
B) Aprecieri finale: Recomandări preventive şi opinia evaluatorului
									Se recomandă o realocare a spaţiilor între facultăţi, în funcţie de 
numărul actual de studenţi. Să se realizeze dotarea sălilor de curs cu 
aparatura necesară desfăşurării acestora în bune condiţii.
									Se mai recomandă revizuirea la unele cursuri a redactării fişelor de 
disciplină şi calcularea raportului dintre numărul de credite şi numărul de 
ore activităţi desfăşurate de studenţi. Extinderea evaluarii de către	
studenţi a tuturor cadrelor didactice, indiferent de funcţie. Evaluatorii	
recomandă, în măsura posibilităţilor, cultivarea în viitor a preocupării 
actuale de a aduce la catedră specialişti tineri bine pregătiţi. 
										Programul	de	Sociologie este	alcătuit în acord cu standardele de 
calitate	ale	ARACIS. Cadrele	didactice	sunt	preocupate	în	mod	constant	
de pregătirea de specialitate a studenţilor.
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12. LIMBA ŞI 
LITERATURA	
FRANCEZĂ

încredere

A) Personal didactic
Corpul	 profesoral	 este	 format	 din	 18	 cadre	 didactice,	 1	 profesor	
conducător de doctorat, 2 conferenţiari şi 3 lectori în ldomeniul literaturii 
franceze şi din 4 profesori, care nu sunt conducători de doctorat, 2 
conferenţiari şi 6 lectori în domeniul lingvisticii franceze. Toţi sunt titulari	
şi au normă la Facultatea de Litere. Catedra nu are colaboratori externi.
B) Analiza SWOT
Puncte forte
- Activitatea de cercetare ştiinţifică a catedrei este impresionantă: 22 
teze de doctorat, 25 de cărţi publicate, peste 170 de articole, peste 150 
de colocvii naţionale şi internaţionale în perioada 2005-2009.
- Vizibilitate pe plan internaţional a catedrei crescută 
- Sprijin	acordat	constant	din	partea	AUF
- Procentajul de reuşită al absolvenţilor este între 90% şi 100%, în 
funcţie de promoţii.
Puncte slabe
- Catedra este supraîncărcată în ceea ce priveşte numărul studenţilor în 
raport	cu	media	pe	Universitate;
- Catedra	nu	dispune	de	personal	 administrativ	 propriu,	 ea	 colaborând	
cu personalul Facultăţii de Litere;
- Pe	plan	financiar,	bugetul	catedrei	nu	este	separat	de	bugetul	global	al	
Facultăţii de Litere;
- Ultimul audit la nivelul specializării a avut loc in 2003.
Oportunităţi
- Vizibilitate internaţională a Catedrei de limba şi literatura franceză 
crescută.
- Încheierea	de	noi	acorduri	bilaterale şi multilaterale cu alte universităţi, 
institute, centre de cercetare ce au aceleaşi preocupări în domeniu.
- Sprijin din partea comunităţii locale.
- Corp profesoral bine pregătit. 
- Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ
şi cercetare.
Ameninţări
- Factor demografic deficitar, în următorii 5 ani.
- Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi 
străinătate ce oferă avantaje materiale.
C) Aprecieri finale: Recomandări preventive şi opinia evaluatorului
																	Intensificarea activităţii de promovare a calităţii specializării 
limba şi literatura franceză la nivelul liceelor bilingve şi teoretice din 
regiunea	 Oltenia. Iniţierea unor cursuri post-universitare	 adresate	
adulţilor pe obiective specifice (franceză juridică, economică, medicală, 
tehnică). Menţinerea lectoratului de franceză şi a postului de lector.
Întărirea colaborării internaţionale, bilaterale şi multilaterale, mai ales cu 
sprijinul	AUF

3.2. Programe de studii de masterat

La nivelul	 Universităţii	 din	 Craiova	 sunt	 organizate	 116	 programe	 de	 master	 din	 care	 61	

programe	de	master	 în	 lichidare	 iar	51	sunt	programe	de	Master	Bologna	ce urmează a fi 

acreditate.	Niciun program de master nu a făcut obiectul evaluării instituţionale desfăşurate 

în	perioada	17-20	iunie	2009.

 3.2. Programe de studii de masterat
 La nivelul Universităţii din Craiova sunt organizate 116 programe de 
master din care 61 programe de master în lichidare iar 51 sunt programe de 
Master Bologna ce urmează a fi acreditate. Niciun program de master nu a făcut 
obiectul evaluării instituţionale desfăşurate în perioada 17-20 iunie 2009. 
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CONCLUZII

 Din analiza Dosarului de autoevaluare instituţională şi a Dosarelor 
de autoevaluare a programelor de studii, elaborate de către Universitatea din 
Craiova, a altor documente puse la dispoziţie în cursul vizitei de evaluare, a 
informaţiilor publice disponibile pe site-ul universităţii, precum şi în cursul 
discuţiilor purtate cu diverse grupuri ţintă, în cadrul întâlnirilor organizate cu 
prilejul vizitei de evaluare, membrii echipei de evaluare instituţională au 
constatat că există concordanţă între declaraţiile şi documentele din rapoartele 
de autoevaluare şi documentele originale, respectiv situaţia existentă la faţa 
locului. Acolo unde a fost cazul, au fost solicitate documente şi explicaţii 
suplimentare care au clarificat aspectele semnalate.

 Din cele 11 fişe ale vizitei (fişa echipei de evaluare instituţională şi fişele 
specifice pentru fiecare program de studii evaluat), coroborate cu rapoartele 
aferente întocmite de experţii evaluatori, a rezultat în unanimitate că sunt 
îndeplinite standardele şi indicatorii de performanţă la valorile minime sau Ref.1/ 
Ref.2, după caz.

 Concluzia fiecărui expert evaluator pe programul de studii evaluat şi pe 
componenta instituţională a fost că Universitatea din Craiova prezintă un grad 
de încredere ridicat din punct de vedere al interesului public, al măsurilor puse la 
dispoziţie pentru asigurarea calităţii procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică, 
precum şi al exercitării dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.

 În urma vizitei de evaluare instituţională externă, pe baza opiniilor 
experţilor evaluatori şi a responsabililor implicaţi, inclusiv prin discuţiile 
separate ale echipei de evaluatori cu studenţi, absolvenţi şi cu reprezentanţi 
ai angajatorilor, cu alte grupuri ţintă (echipa de management a universităţii - 
membrii Biroului Senatului, decani ai facultăţilor, membrii ai Senatului; corp 
profesoral, cercetători, doctoranzi, reprezentanţi ai sindicatului cadrelor 
didactice; reprezentanţi ai departamentelor universităţii; membrii Direcţiei 
Generale de Asigurare a Calităţii şi ai Comisiei de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii), după confruntarea informaţiilor făcute publice pe diferite căi şi ale 
celor cuprinse în rapoartele de autoevaluare cu cele extrase de pe documentele 
în original, cu cele solicitate suplimentar, acolo unde a fost cazul, a rezultat 
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că există o credibilitate mare a informaţiilor diseminate de Universitatea din 
Craiova pe diferite canale.

 Se apreciază buna colaborare a echipei de evaluare cu reprezentanţii 
universităţii – la nivel instituţional şi al programelor de studii – atât în etapa de 
pregătire, cât şi în aceea de desfăşurare a vizitei de evaluare. Universitatea a 
dovedit seriozitate şi profesionalism în abordarea acestei activităţi, furnizând 
informaţii corecte, complete şi cu maximă eficienţă asupra tuturor solicitărilor 
exprimate de  evaluatorii externi.

 Se remarcă tradiţia, bogata experienţă şi continuitatea în formarea 
inginerilor într-o paletă largă de domenii, cu un nivel ridicat, cunoscut şi 
recunoscut la nivel naţional şi internaţional. Toate programele de studii, la nivel 
de licenţă şi master, derulate în universitate, sunt acreditate/autorizate, fapt ce 
confirmă nivelul, respectiv calitatea corespunzătoare a acestora.

 Universitatea din Craiova dispune de un corp valoros de cadre didactice, 
cunoscute şi recunoscute ca atare, care acoperă, practic, toate activităţile 
didactice pentru toate programele de studii. Există un raport optim între numărul 
cadrelor didactice titulare, cu funcţia de bază în universitate şi numărul total de 
studenţi, fapt ce asigură un nivel calitativ ridicat al tuturor programelor de studii. 

 Se apreciază preocupările pentru transferul tehnologic, în cadrul 
Incubatorului de afaceri şi al Departamentului de educaţie permanentă, precum 
şi în cadrul multiplelor colaborări pe care Universitatea din Craiova le dezvoltă 
cu mediul economic. 

 Există o foarte bună colaborare cu companiile. Majoritatea 
reprezentanţilor acestora în relaţia cu Universitatea din Craiova sunt absolvenţi 
ai acestei universităţi şi sunt mândri de această calitate. Colaborarea cu mediul 
economic se realizează pe mai multe planuri: practica studenţilor, proiecte de 
licenţă, colaborări ale cadrelor didactice în proiecte de cercetare-dezvoltare 
ale firmelor, participarea la dezvoltarea de laboratoare dotate cu echipamente 
moderne, participarea activă în „board-urile” programelor de studii, alături de 
cadre didactice şi studenţi, precum şi reprezentarea în cadrul CEAC.

 Universitatea din Craiova dispune de o infrastructură de excepţie, 
constând din spaţii în clădiri reabilitate şi foarte bine dotate, bază de cercetare, 
aparatură şi echipamente moderne, complexe deosebite pentru activităţi 
sociale, culturale şi sportive, bibliotecă şi editură proprie.

 Universitatea din Craiova are un sistem de management academic 
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şi administrativ performant, la toate nivelurile, în permanenţă monitorizat 
şi perfecţionat. Există un sistem informatic complex, conexiune internet în 
întreaga instituţie, fapt ce asigură buna comunicare în cadrul tuturor proceselor 
dezvoltate în universitate.

RECOMANDĂRI

 Ca urmare a procesului de evaluare externă la nivelul Universităţii 
din Craiova şi al celor 11 programe de studii de licenţă, echipa de evaluare 
formulează recomandările de mai jos care au fost prezentate conducerii 
Universităţii din Craiova prin Scrisoarea preliminară cu privire la concluziile 
vizitei nr. 6774 din 09.07.2009.

Cu privire la procesul didactic, se recomandă:

 • necesitatea auditului extern periodic pentru situaţiile financiare şi ameliorarea 
funcţionarii, pe aceeaşi dimensiune, a auditului intern;

 • actualizarea site-urilor unor facultăţi;

 • analiza posibilităţilor de oferire pentru studenţi de săli de internet, folosite 
în regim gratuit;

 • posibilitatea oferită studenţilor de a alege unele discipline complementare 
(în jur de 10%) de la alte facultăţi, în contul celor 180 de credite obligatorii; 
de asemenea, în cazul disciplinelor opţionale posibilitatea de a alege între 
mai multe oferte (care să reprezinte aprox30% din planul de învăţământ);

 • redactarea fişelor de disciplină şi revizuirea, la unele programe, a raportului 
dintre numărul de credite şi numărul de ore/activităţi desfăşurate de studenţi;

 •  creşterea numărului total de studenţi înmatriculaţi  raportat la cadrul 
didactic cu norme de bază la unele programe şi facultăţi, în conformitate cu 
standardele actuale (1/25/-1/30);

 • realocarea unor spaţii între facultăţile Universităţii, în funcţie de numărul 
studenţi pentru o mai bună gestionare şi întreţinere;

 • Implicarea Catedrei de Sociologie în procesul de evaluare, de către studenţi, 
a cadrelor didactice de toate gradele;
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 • remedierea dificultăţilor în efectuarea unei practici adecvate, prin semnarea 
unor convenţii de practică cu firmele şi companiile din domeniu;

 • introducerea efectivă a sistemului de tutoriat prin remunerarea şi 
introducerea acestuia în fişa postului;

 • crearea unor centre de excelenţă multidisciplinare pe grupuri de facultăţi în 
acord cu potenţialul ştiinţific al acestora;

 • creşterea numărului de articole cotate ISI precum şi a granturilor CNCSIS, 
obţinute prin competiţie (ex. la Litere, Horticultură, Agricultură, ş.a.);

 • creşterea semnificativă a numărului de deplasări ale studenţilor în 
programele Erasmus;

 • actualizarea şi implicit reactivarea unor acorduri bilaterale ale Universităţii;

 • introducerea de prevederi bugetare pentru cercetare, aceasta fiind finanţată 
doar din realizările financiare contractuale;

 • optimizarea relaţiilor de parteneriat dintre corpul profesoral şi studenţii 
Universităţii;

 • ameliorarea serviciilor de asistenţă socială pentru studenţi;

 • crearea, în anii universitari viitori, a unui Senat Universitar lărgit în vederea 
ofertării/receptării unor servicii de consultanţă reciproce, necesare atât 
angajatorilor cât şi procesului constant, de calificare şi certificare curriculară, 
în funcţie de piaţa muncii;

 • luarea unor masuri preventive pentru a se evita copiatul şi plagiatul în rândul 
studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor;

 • crearea condiţiilor pentru realizarea unei competiţii deschise pentru 
ocuparea prin concurs a posturilor didactice;

 • este necesară ocuparea a cât mai multe posturi didactice pentru a reduce 
numărul de norme pe cadru didactic;

 • realizarea unei atmosfere academice în rândul tuturor angajaţilor 
Universităţii.
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CALIFICATIVUL ACORDAT

 Consiliul ARACIS a discutat şi aprobat în şedinţa din  data de 30 iulie 
2009 Raportul Departamentului de evaluare a calităţii privind evaluarea externă 
a calităţii academice din Universitatea din Craiova. S-a constatat, de asemenea, 
că procedurile stipulate în Metodologia de evaluare externă, standardele, 
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă aprobate prin H:G: 
nr. 1418/2006 şi în Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de 
studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior au fost îndeplinite,

 De asemenea, Consiliului ARACIS a apreciat favorabil calitatea 
Raportului de autoevaluare întocmit de Universitatea din Craiova şi activitatea 
comisiei de evaluatori în timpul vizitei la care, din partea Comisiei Consultative 
şi de Auditare a participat domnul Prof. Univ. Dr. Gheorghe Popa de la 
Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi.

 Prin urmare, Consiliul ARACIS acordă Universităţii din Craiova 
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. Consiliul 
ARACIS concluzionează că Universitatea din Craiova 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 procesului de învăţământ superior.
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ANEXE

 Această broşură conţine 5 anexe, în care sunt prezentate copiile 
xeroxate ale următoarelor documente:

 • Raportul Consiliului ARACIS (Sinteză) (Anexa A.1), 

 • Raportul Departamentului de Asigurare a Calităţii al ARACIS 
(Anexa A.2), 

 • Scrisoarea de răspuns a Universităţii din Craiova către ARACIS 
(Anexa A.3)

 • Raportul de evaluare instituţională al studenţilor evaluatori la 
Universitatea din Craiova (Anexa A.4)

 • Report of the Foreign Expert Alain Vuillemin – Université 
d`Artois (Anexa A.5).
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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

Nr. 8/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea din Craiova


