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CUVÂNT ÎNAINTE

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 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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I.INTRODUCERE
Evaluarea instituţională externă a Universităţii din Pitești 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 (Codul 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. De 
asemenea, 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 Pitești,  „Raportului de autoevaluare instituţională 
întocmit de studenţi”, Rapoartelor de autoevaluare ale celor 6 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 Pitești din perioada 13-15 mai 2009, 
în care se includ: Raportul expertului Comisiei Consultative – prof.univ.dr. Viorel 
Lefter (Academia de Studii Economice din București), Raportul expertului Comisiei 
Instituţionale – prof univ.dr. Silviu Apahidean (Universitatea de Științe Agricole 
și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca), Raportului expertului străin - prof. univ. 
dr. ing. Alexandre Herlea (Université de Technologie de Belfort – Montbéliard 
(UTBM), France), Rapoartele celor 6 experţi de programe, la care se adaugă 
Raportul celor doi studenţi evaluatori – Mihai Vilcea (Universitatea ”Politehnică” 
Timișoara), Deborah Greculescu (Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu 
Jiu) şi Raportul de evaluare externă a calităţii la Universitatea din Pitești elaborat 
de directorul de misiune - prof.univ.dr. Szamoskozi Ştefan (Universitatea ”Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca) şi coordonatorul de misiune - conf.univ.dr. Dincă Marius 
Sorin (Universitatea ”Transilvania” din Brașov). 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 Pitești.
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Cererea de evaluare externă a Universității din Pitești a fost depusă în data de 13 
ianuarie 2009, cu numărul 159. Directorul de misiune și Secretarul științific au fost 
desemnați în ședința Consiliului ARACIS din data de 29 ianuarie 2009. Directorul 
de misiune împreună cu Secretarul științific al acesteia au stabilit reperele vizitei, 
precizând programele evaluate. (Protocol încheiat de Universitatea din Pitești și 
ARACIS în data de 24 februarie 2009).

Obiectul evaluării externe instituţionale a Universității din Pitești a fost calitatea 
procesului educativ, a cercetării ştiinţifice, a performanţelor academice ale 
Universităţii şi a structurilor instituţionale, administrative şi manageriale.

Evaluarea externă instituţională a Universității din Pitești s-a efectuat în  
perioada 13 -15 mai 2009 în vederea certificării (reacreditării) acesteia ca instituţie 
de învăţământ superior, integrată în spaţiul european al învăţământului superior şi 
cercetării ştiinţifice. 

În principal, s-a urmărit evaluarea măsurii în care Universitatea din Pitești 
răspunde interesului public, respectă cerinţele normative obligatorii privind 
asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare, în conformitate cu standardele 
academice de referinţă, pe care ea însăşi le-a făcut publice, şi a modului în care 
Universitatea din Pitești îşi exercită dreptul legal de acordare a diplomelor şi 
certificatelor de studii.

Procesul de evaluare instituţională externă s-a realizat în conformitate cu 
metodologia, standardele şi indicatorii de calitate ARACIS şi a vizat calitatea 
procesului instructiv-educativ,  respectiv, a programelor de studiu, a cercetării 
ştiinţifice, modul de funcţionare a structurilor de conducere academică, 
mecanismele procedurale de natură instituţională,  tehnică, administrativă şi 
economică precum şi evidenţierea principalelor realizări academice, ştiinţifice, 
profesionale, manageriale, sociale, cultural-artistice, sportive şi de imagine, la nivel 
naţional, european şi internaţional operaţionale  la nivelul Universității din Pitești.
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Obiectivele generale ale evaluării instituţionale, conform metodologiei 
ARACIS, au fost:

• Să contribuie, alături de alte mecanisme, la promovarea şi asigurarea unei înalte 
calităţi a procesului de predare – învăţare, de cercetare şi instituţional în Universitatea 
din Pitești;

• Să evalueze măsura în care studenţii, angajatorii şi orice alt public au un acces larg 
şi rapid la informaţii clare, de încredere şi explicite cu privire la programele de studii, 
diplomele şi calificările oferite de Universitatea din Pitești, precum şi respectarea de 
către aceasta a standardelor academice naţionale şi a principiilor de calitate;

• Să sugereze iniţierea unor acţiuni de îmbunătăţire a calităţii programelor de studii 
oferite de Universitatea din Pitești, în situaţiile în care se constată neîndeplinirea 
unor criterii;

• Să aplice mecanisme de specifice de evaluare externă prin care sunt garantate 
calitatea procesului educaţional, de cercetare, transparenţa gestiunii şi 
responsabilitatea publică a Universității din Pitești. 

Dintre cele 34 programe de licenţă acreditate au  fost selectate programele:  
Chimie, Limba și literatura engleza, Electromecanică, Contabilitate și Informatică 
de gestiune, Matematică și Pedagogia învățământului primar și preșcolar.
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Derularea procesului de evaluare externă a Universității din Pitești s-a realizat 
cu participarea unui expert străin, a unui reprezentant al Comisiei instituţionale, a 
unui reprezentant al Comisiei consultative şi a doi reprezentanţi ai organizaţiilor 
naţionale ale studenţilor. Astfel, comisia de evaluare instituţională externă a fost 
compusă din:

Director Misiune Prof.univ.dr.  Szamoskozi Ştefan – Universitatea ”Babeș-
Bolyai” din Cluj Napoca 

Coordonator Misiune Conf.univ.dr.  Dincă Marius Sorin – Universitatea 
”Transilvania” din Braşov

Secretar Ştiinţific Lect.univ.dr. Stănilă Georgiana Oana – Academia de 
Studii Economice din Bucureşti

Student evaluator 1 Vilcea Mihai - Universitatea ”Politehnică” Timișoara

Student evaluator 2 Greculescu Deborah -  Universitatea ”Constantin 
Brâncuși” din Târgu Jiu 

Expert străin Prof.univ.dr.ing.  Herlea Alexandre – Universite de 
Technologie de Belfort – Montbeliard, Franța

Expert Comisie Consultativă Prof.univ.dr. Lefter Viorel – Academia de Studii 
Economice din Bucureşti 

Expert comisie instituțională Prof.univ.dr. Apahidean Silviu – Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 

Expert program – Chimie Prof.univ.dr. Preda Mircea – Universitatea din Craiova

Expert program – Limba și 
literatura română – Limba și 
literatura engleză

Prof.univ.dr. Oltean Ștefan – Universitatea ”Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca

Expert program – 
Electromecanică

Prof.univ.dr. Cojocaru Dorian - Universitatea din Craiova

Expert program – 
Contabilitate și informatică 
de gestiune

Prof.univ.dr. Țole Marin – Universitatea ”Româno-
Americană” din  București

Expert program – 
Matematică

Prof.univ.dr.Preda Vasile – Universitatea din București

Expert program – Pedagogia 
învățământului primar și 
preșcolar (Câmpulung)

Prof.univ.dr. Ilica Anton – Universitatea ”Aurel Vlaicu” din 
Arad
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Pentru a răspunde acestor obiective, comisia de evaluare externă care a vizitat 
Universitatea din Pitești a urmărit următoarele domenii principale de activitate:

1. Examinarea mecanismelor şi procedurilor de asigurare şi îmbunătăţire 
continuă a calităţii şi a rezultatelor aplicării acestora la nivelul  programelor de 
studiu oferite de Universitatea din Pitești.

2. Modul în care Universitatea  din Pitești a utilizat referinţele externe incluse în 
Metodologia privind asigurarea calităţii.

3. Modul în care Universitatea din Pitești a utilizat Metodologia privind asigurarea 
calităţii.

4. Modul în care Universitatea din Pitești  a elaborat şi a utilizat proceduri, 
mecanisme şi strategii proprii de creştere a calităţii procesului educaţional, a 
cercetării ştiinţifice, a structurilor instituţionale şi administrativ-manageriale.

Toate aceste aspecte s-au analizat pe baza Raportului de autoevaluare 
instituţională, ce conține 62 de pagini, 109 anexe și îndeplinește structura cerută 
în Ghidul Activităților de Evaluare a Calității Programelor de Studii Universitare 
și Instituțiilor de Învățământ Superior, şi a Rapoartelor 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 Pitești, precum şi a informaţiilor culese în cursul discuţiilor 
purtate cu diverse grupuri ţintă în cadrul întâlnirilor organizate cu prilejul vizitei de 
evaluare. 

Constatările, concluziile şi recomandările efectuate de către echipa de evaluare 
instituţională, în urma analizei documentelor de evaluare şi a vizitei la Universitatea 
din Pitești sunt prezentare în capitolele următoare.

Această broşură conţine 5 anexe, în care sunt prezentate copiile următoarelor 
documente: Raportul Consiliului ARACIS (Anexa A1), Raportul Departamentului de 
Asigurare a Calităţii al ARACIS (Anexa A2), Scrisoarea de răspuns a Universităţii 
din Pitești către ARACIS (Anexa A3), Raportul de evaluare instituţională al 
studenţilor evaluatori la Universitatea din Pitești (Anexa A4) şi Raportul expertului 
străin (Anexa A5). În anexele A4 şi A5 se găsesc, în detaliu, constatările, concluziile 
şi recomandările formulate de către studenţii evaluatori şi, respectiv, de către 
expertul străin în cursul vizitei de evaluare externă la Universitatea din Pitești din 
perioada 13-15 mai 2009.
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II. A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
II.A.1. Instituţia şi misiunea sa
Universitatea din Pitești este o instituţie de învăţământ superior acreditată, care 

funcționează în baza Ordinului Ministrului nr. 4894/23.03.1991, prin care Institutul 
de Învățământ Superior devine Universitatea din Pitești.

Potrivit  HG nr.635/11.06.2008, Universitatea din Pitești are în structura sa 11 
facultăţi, 54 de programe de studiu de licență, dintre care 34 acreditate (dintre 
care 6 programe sunt la forma frecvență redusă) şi 20 cu autorizare provizorie, 
precum și 58 de programe de master (34 postuniversitare și 24 universitare). În 
anul universitar 2008-2009, oferta educaţională a Universității din Pitești constă 
și din 11 programe de studii doctorale. În Universitatea din Pitești nu funcţionează 
specializări neautorizate, iar programele de master şi doctorat sunt organizate 
numai în domenii pentru care există programe de licenţă acreditate. Cu toate 
acestea, în urma vizitei au fost identificate unele centre delocalizate nedeclarate și 
neprevăzute în HG 635.  La dezvoltarea programelor de studii s-au avut în vedere 
crearea de fluxuri Licență – Master – Studii doctorale și Formare continuă.

Universitatea are clar detaliate, în Carta universitară, misiunile didactică şi 
ştiinţifică,  atât la nivel de instituţie cât şi la nivelul facultăţilor. Universitatea din 
Pitești şi-a asumat misiunea de ”a forma specialişti în diverse domenii ale ştiinţei 
şi culturii, de a genera noi cunoştinţe, cu scopul progresului economic şi social. 
Obiectivul strategic general îl reprezintă creşterea performanţelor managementului 
instituţional, al proceselor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, în scopul 
integrării Universităţii din Piteşti în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi 
al Cercetării,” definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi 
promovat prin Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România.

Analizând misiunea Universităţii din Pitești, echipa de evaluatori a reţinut 
angajarea publică a Universității în promovarea în comunitatea locală, regională, 
naţională şi internaţională a următoarelor componente culturale specifice:

• formarea iniţială şi perfecţionarea specialiştilor cu studii superioare pentru învăţământ, 
ştiinţă, artă, economie, activităţi sociale, inginerie, teologie, administraţie publică 
s.a., în concordanţă cu cadrul national al calificărilor şi cerinţele pieţei muncii;

• promovarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă;

• angrenarea comunităţii academice în acţiunile de afirmare a culturii naţionale şi 
integrarea acesteia în cultura universală;

• promovarea unui cult al învăţării permanente şi inovatoare. 
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Misiunea Universității din Pitești se individualizează prin contribuţia specifică pe 
care aceasta şi-o asumă privind dezvoltarea socio-economică şi culturală a zonei 
de sud a ţării, prin valorificarea specificului local şi stabilirea unor relaţii structurate 
cu agenţi economici, autorităţi publice, alte entităţi organizaţionale şi societatea 
civilă ceea ce îşi pune, declarat şi în fapt, amprenta asupra vieţii economice, 
sociale, politice şi religioase din județul Argeș.

II.A.2. Carta Universităţii şi regulamentele
Desfăşurarea activităţii în universitate are la bază CARTA UNIVERSITĂŢII, 

document fundamental care asigură organizarea şi funcţionarea Universităţii 
din Piteşti (UPIT). Carta Universităţii din Pitești este elaborată în concordanţă cu 
legislaţia în vigoare şi armonizată cu principiile promovate în spaţiul european 
pentru învăţământul superior. Regulamentele şi anexele specificate în Carta 
universitară sunt elaborate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, 
corespund scopului pentru care au fost elaborate şi sunt difuzate pe suport de 
hârtie şi electronic pe site-ul Universităţii.

Actuala formă a CARTEI,  modificată şi adoptată de către Senatul Universităţii 
în anul 2004, are inadvertenţe rezultate din desfăşurarea actuală a procesului 
didactic conform Legii 288/2004 și este în proces de reactualizare, formă ce va fi 
supusă aprobării Senatului din lunile următoare.

 CARTA UNIVERSITĂȚII înscrie autonomia universitară, libertatea academică 
şi deontologia universitară ca principii fundamentale ale activităţii din spaţiul 
universitar şi face trimitere la documente interne – Regulamente de organizare 
şi funcţionare a structurilor din universitate şi Regulamente/ Proceduri privind 
procesele specifice, în conformitate cu legile naţionale şi europene.

CARTA are prevăzut un capitol distinct cu privire la organizarea alegerilor 
organismelor de conducere. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerii 
structurilor şi funcţiilor de conducere este elaborat în conformitate cu prevederile 
legale, Ordinul MECT şi  corespunde prevederilor din metodologia ARACIS. 

Regulamentul Intern reglementează raporturile de muncă dintre angajator – 
Universitatea din Piteşti– şi angajaţii cu contract individual de muncă (pe perioadă 
nedeterminată sau determinată). Prevederile regulamentului respectă cerinţele 
impuse de legislaţia României: Codul muncii (Legea Nr.53/2003), Legea protecţiei 
muncii (Nr.90/1996), Legea învăţământului (Nr.84/1995, republicată), Legea privind 
Statutul cadrelor didactice (Nr.28/1997), precum şi Carta universităţii, Contractul 
colectiv de muncă şi alte reglementări interne şi externe.
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Regulamentul privind activităţile profesionale studenţeşti, actualizat şi aprobat 
în Senatul Universităţii din 30 septembrie 2008, reglementează:

• înscrierea în facultate şi documentele studentului;

• drepturile şi indatoririle studentului;

• frecvenţa;

• promovarea anului universitar;

• transferări şi intreruperi de studii;

• finalizarea studiilor;

Regulamentul este elaborat în conformitate cu legile naţionale, cu Carta 
Universităţii, cu principiile şi practicile europene ale învăţământului centrat pe 
student.

Comisia de Etică a fost creată în anul 2006, conform prevederilor O.MEdC 
4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi și funcţionează 
în baza Codului de Conduită universitară şi a Regulamentului de funcţionare a 
Comisiei de Etică universitară.

Comisia de Disciplină a fost creată în anul 2009 și este implicată în procesul de 
rezolvare a reclamaţiilor primite de la membrii comunităţii academice. Activitatea 
comisiei are la bază Procedura de rezolvare a sesizarilor si reclamaţiilor. 

Admiterea studenţilor se face pe baza unui Regulament propriu, elaborat în 
conformitate cu legile în vigoare şi reglementările MECI. Universitatea dispune de 
o metodologie de admitere elaborată şi publicată în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare.  Înscrierea candidaţilor se face exclusiv pe baza diplomei de 
bacalaureat sau a unui act de studii echivalent. Admiterea ia în considerare 
rezultatele profesionale obţinute în ciclul de studii anterior (rezultatele din anii de 
liceu, cele de la bacalaureat şi a celor mai bune rezultate obţinute la disciplinele de 
profil urmate în liceu, alese de către candidaţi). Nu au fost identificaţi în evidenţele 
universităţii studenţi care să nu întrunească criteriile de eligibilitate.

Universitatea are proceduri clare privind ocuparea posturilor didactice, 
elaborate în conformitate cu prevederile legale. În anul universitar 2008-2009 s-au 
scos la concurs mai multe posturi didactice, respectându-se  prevederile privind 
publicarea posturilor, desfăşurarea şi validarea concursurilor şi condiţiile cerute 
pentru ocuparea posturilor.

Asigurarea calităţii programelor de studii se află în atribuţiile Comisiei de 
evaluare internă şi asigurare a calităţii în UPIT şi se derulează în baza procedurilor 
prevăzute în Regulamentul propriu. Activitatea structurilor pentru asigurarea 



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea din Pitești

11

calităţii este planificată, regulamentele şi documentele specifice domeniului sunt 
afişate pe site-ul departamentului. Analiza calităţii se derulează anual la nivel de  
departament şi de consilii ale facultăţilor. Universitatea aplică diverse proceduri 
privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de 
studii, elaborate în conformitate cu Metodologia şi Ghidurile ARACIS. 

II.A.3. Conducerea instituţiei, structuri manageriale
Universitatea din Pitești  are un sistem de conducere care respectă 

reglementările legale în vigoare, principiile managementului modern şi bunele 
practici promovate în sistemele educaţionale ale ţărilor din Uniunea Europeană. 
Alegerea personalului cu funcţii de conducere s-a desfăşurat în conformitate cu 
reglementările în vigoare şi cu Metodologia desfăşurării alegerilor în UPIT; există 
Ordinul M.E.C.T de confirmare a rectorului universităţii. Toate persoanele care 
exercită funcţii de conducere la nivelul universităţii, facultăţilor  şi departamentelor 
au funcţia didactică de profesor sau conferenţiar universitar (iar cele câteva 
excepții – lectori universitari doctori - au aprobarea Senatului) şi au norma de bază 
în instituţia de învăţământ superior care a făcut obiectul evaluării.

La definirea structurii de conducere a Universității s-au avut în vedere prevederile 
din Legea învăţământului Nr.84/1995, Legea privind Statutul personalului didactic, 
Carta Universităţii şi alte reglementări interne şi externe, precum şi principiile 
managementului modern. La toate nivelurile ierarhice este promovat principiul 
conducerii colective, fiind create organisme colective de conducere: Senatul 
Universităţii, Biroul Senatului, Consiliul Academic, Consiliul Facultăţii, Biroul 
Consiliului Facultăţii, Consiliul Departamentului, Biroul de catedră, conform Legii 
învăţământului nr.84/1995.

Alegerea organelor şi funcţiilor de conducere din universitate are la bază 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor şi funcţiilor de 
conducere. 

Alegerile se fac din patru în patru ani, printr-un sistem democratic, pentru toate 
posturile din conducerea academică. Ultimele alegeri s-au desfăşurat în intervalul 
decembrie 2007 – martie 2008, iar validarea structurilor de conducere s-a făcut 
conform metodologiei de alegere, Rectorul Universităţii fiind confirmat de MEdC 
prin Ordinul Ministrului.  

Responsabilitatea pentru conducerea universităţii revine Senatului Universităţii, 
autoritatea decizională din universitate, având atribuţiile precizate în Carta 
Universităţii. Din Senatul Universităţii fac parte cadre didactice şi studenţi aleşi în 
mod democratic. 
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Aplicarea hotărârilor Senatului şi conducerea operativă a universităţii este 
asigurată de către Biroul Senatului, care cuprinde: Rectorul, Prorectorii, Cancelarul 
universităţii şi Reprezentantul studenţilor senatori.

Colegiul Academic al Senatului asigură managementul problemelor academice; 
este un organism consultativ, format din membrii Biroului Senatului, decanii 
facultăţilor şi directorul general al Universitătii.

Colegiul Academic se întruneşte bilunar, sau la nevoie, asigurând luarea 
deciziilor într-un cadru larg democratic, comunicarea deciziilor şi transparenţa în 
circulaţia informaţiilor privind viaţa Universităţii.

Participarea studenţilor în organismele de conducere ale facultăţilor şi 
universităţii este reglementată prin Carta Universitară şi Regulamentul activităţii 
universitare a studenţilor, iar  ponderea acestora este de 25% la nivelul tuturor 
structurilor de conducere.

Universitatea dispune de structuri administrative proprii, care funcţionează 
în baza regulamentelor interne. Compartimentele administrative sunt încadrate 
cu personal care corespunde sub aspect numeric şi al calificării, scopului şi 
obiectivelor definite prin documente specifice. Universitatea din Pitești  a elaborat 
de mecanisme de control şi îmbunătăţire a performanţelor prin care se realizează, 
în mod sistematic, audituri interne. Astfel, instituţia are un regulament propriu 
privind organizarea şi funcţionarea compartimentul de audit public intern şi un 
set comprehensiv de  proceduri de audit intern. În baza acestuia funcţionează 
compartimentul de audit intern care dispune de un plan anual cuprinzând acţiunile 
specifice de auditare. Comisia de evaluare a consultat Raportul de audit aferent 
anului 2008 şi a constatat că acesta a făcut obiectul analizei în forurile decizionale 
ale universităţii.

La nivelul structurilor administrative s-au putut identifica mecanisme interne 
de control şi de dezvoltare continuă a performanţelor funcţionale. S-a constatat 
preocuparea constantă a conducerii universităţii pentru perfecţionarea personalului 
administrativ prin cursuri de specializare organizate în cadrul universităţii, la 
instituţii specializate din ţară şi chiar din străinătate. 
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II.A.4. Baza materială 
Universitatea din Pitești dispune 

de patrimoniul necesar desfăşurării 
unui învăţământ şi unei cercetări de 
calitate, suprafaţa totală a spaţiilor 
de învăţământ fiind de 23.665 mp 
(pentru 21.500 mp există acte de 
proprietate, iar pentru 2.165 mp 
există contracte de comodat). La 
momentul evaluării se află în curs de 
finalizare a construcţiei corpul central 
din campusul Târgul din Vale. Sălile 
de curs, de seminar şi laboratoarele  
dispun de echipamentele necesare, conectare INTERNET, table inteligente, 
videoproiectoare, îndrumare metodologice, documentaţie de specialitate şi soft-uri 
educaţionale.

Activităţile didactice  din Universitatea din Pitești se realizează în municipiul 
Pitești, în municipiul Râmnicu Vâlcea, municipiul Slatina, municipiul Câmpulung, în 
municipiul Alexandria și în alte locații mai mici, cum ar fi orașul Rucăr. 

Universitatea din Pitești are 
tipografie modernă şi editură proprie, 
Editura Universității din Pitești, 
acreditată CNCSIS.

Universitatea din Pitești are 
15 biblioteci şi 23 săli de lectură 
(cu peste 2000 de locuri), toate 
încadrate cu personal cu studii 
superioare, de lungă sau scurtă 
durată, în specializările filologie sau 
biblioteconomie. Universitatea are organizate şi alte săli de lectură (1500 locuri)  în 
centrele de cercetare, la departamente şi în căminele studenţeşti.

La dispoziţia studenţilor sunt puse baze sportive şi 1080 locuri de cazare în 
cămine cu dotare adecvată, care asigură un procentaj de acoperire de 6,17% (față 
de cifra de 10% prevăzută prin normativele ARACIS) a necesarului de locuri de 
cazare. Totuși, Universitatea a precizat că acoperă integral cererile de cazare 
provenite din rândul celor 17.500 de studenți. 
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Planurile de dezvoltare 
ale Universității din Pitești se 
definesc prin sustenabilitate 
şi conţin obiective de investiţii 
menite să continue procesul 
de modernizare a bazei 
materiale. 

Toate activităţile 
didactice sunt planificate 
şi se desfăşoară în spaţii 

care respectă normativele în vigoare. Universitatea deţine un număr mare de 
calculatoare cu soft-urile specifice utilizate in procesul de învăţământ, laptop-
uri  şi servere. Această dotare este acoperitoare prin raportare la conţinuturile 
curriculare şi la mărimea formaţiilor de studii. Universitatea din Pitești  dispune, în 
regim legal, de softuri necesare desfăşurării activităţilor de învăţământ acolo unde 
este necesară utilizarea mijloacelor IT în procesul de învăţământ, de cercetare 
şi administrativ. Serviciile financiar-contabile, la fel ca şi  cele de resurse umane, 
audit  etc., dispun de echipamente şi soft-uri moderne şi operaţionale comparabile 
cu cele existente la nivel naţional şi internaţional.

II.A.5.  Activitatea financiară 
Activitatea financiară este derulată în baza Bugetului anual de venituri şi de 

cheltuieli aprobat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Bugetul 
anual de venituri şi de cheltuieli conţine poziţii bugetare compatibile cu clauzele 
Contractului instituţional. Cheltuielile ocazionate de plata salariilor reprezintă în 
2008 59% din finanţarea de  bază. Cheltuielile de capital reprezintă între 16 și 25% 
din totalul cheltuielilor universității, procentaj corespunzător legislației din domeniu 
și asigură o dezvoltare a bazei materiale proprii.

Pentru  exerciţiul financiar 2008, Universitatea din Pitești a beneficiat de 91.694 
mii lei, dintre care alocaţii bugetare în valoare de  44.117 mii lei (48,11%), venituri 
din cercetare în valoare de 9.116 mii lei (9,94%) şi venituri proprii de 36.887 
mii lei (40,22%). Echipa de evaluare instituţională a apreciat că aceste resurse 
financiare au o dimensiune sustenabilă, Universitatea din Pitești administrând un 
portofoliu de politici financiare bine structurat. În viitor se recomandă creșterea 
ponderii veniturilor din cercetare.
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Universitatea respectă regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme 
de sprijin material pentru studenţi. În anul universitar 2008-2009 s-au acordat 
burse în valoare de 2.914 mii lei, dintre care bursele din fonduri proprii au fost 
în valoare de 100 mii lei. Taxele de studii pentru studenţii şcolarizaţi la studiile 
universitare de licenţă sunt cuprinse 2000 lei și 2500 lei/an, pentru studenţii de 
la studiile universitare de masterat sunt cuprinse între 2000 și 2500 lei/an, iar la 
cursurile şcolii doctorale taxele sunt de 3600 lei/an. Taxele de studii sunt stabilite 
pe baza costurilor medii de şcolarizare specifice învăţământului public finanţat de 
la buget. Studenţii primesc informaţiile necesare pentru cunoaşterea oportunităţilor 
de asistenţă financiară din partea instituţiei. Studenţii cu probleme sociale au 
posibilitatea de a obţine burse sau ajutoare sociale.

Activitatea financiară a Universității din Pitești a fost verificată de Curtea de 
Conturi a României, iar rezultatele au fost dezbătute în Senat. Mai multe activităţi 
specializate (proiectele de investiţii, contractele de cercetare, granturile obţinute 
din fonduri structurale europene) au fost supuse auditării efectuate de societăţi de 
audit membre ale Asociaţiei Române a Auditorilor. 

Nu există un contract cu o firmă de prestigiu pe plan naţional sau internaţional 
care să aibă ca obiect auditarea întregii execuţii a bugetului de venituri şi cheltuieli. 

 În ceea ce priveşte capacitatea instituţională, s-a constatat că Universitatea 
din Pitești îndeplineşte cerinţele şi normele privind structurile instituţionale, 
administrative şi manageriale, are bine precizate misiunea şi obiectivele, respectă 
legislaţia şi actele normative specifice şi prevederile Cartei Universitare, dispune 
de regulamente şi aplică proceduri specifice de aplicare a Cartei Universitare,  
a  Codului  eticii şi integrităţi  universitare. Sistemul de conducere este coerent, 
eficient şi adaptat misiunii şi obiectivelor asumate.

În vederea compatibilizării procesului educaţional şi a cercetării ştiinţifice cu 
standardele europene şi internaţionale, Universitatea din Pitești colaborează cu 
majoritatea universităţilor din România şi cu mai multe universităţi şi institute de 
cercetare din străinătate.
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II.B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
II.B.1. Conţinutul procesului de învăţământ

Programele de studiu derulate în 
universitate sunt incluse în domeniile 
şi specializările aprobate la nivel 
naţional şi dezvoltă competenţe 
generale şi specializate care 
definesc corect calificările oferite.  În 
anul universitar 2008-2009, oferta 
educaţională a Universității din Pitești 
constă în: 48 programe de licenţă, 
32 programe de studii de master 

postuniversitar, 28 programe de master tip Bologna  şi 11 școli doctorale. Din 
totalul programelor de studii desfăşurate în facultăţile Universității din Pitești au 
fost selectate pentru evaluare 6 programe acreditate.

Pentru desfășurarea activităților didactice, Universitatea din Piteşti are locaţii 
în municipiul Piteşti și filiale în municipiile Alexandria (Pedagogia Invățământului 
primar și preșcolar – A.P. zi), Câmpulung (Pedagogia Invățământului primar și 
preșcolar – A.zi), Râmnicu Vâlcea (Istorie – A.P.zi, Pedagogia Invățământului 
primar si preșcolar A.P.zi, Limba și literatura română și engleza – A.P. zi) şi Slatina 
(Pedagogia Invățământului primar și preșcolar A.P.zi). 

În plus față de aceste locații autorizate, Universitatea mai desfășoară activități 
didactice nespecificate prin HG Nr. 635/2008 și nedeclarate inițial la:

• Râmnicu Vâlcea în domeniile: Științe economice, Știinte juridice, Mecanica, 
Calculatoare, Informatică, Matematică, Asistență medicală;

• Slatina, științe economice;

• Rucăr, științe economice;

Universitatea justifică această situație prin facilități oferite studenților în ceea ce 
privește transportul și cazarea.

Pentru fiecare din programele evaluate membrii Comisiei au avut discuţii cu 
studenţii, cu angajatorii, cu autorităţile locale şi cu absolvenţi de la mai multe 
specializări evaluate. Reprezentanţii studenţilor au avut discuţii separate cu 
studenţii universităţii şi au participat la discuţiile comune. Discuţiile au fost deschise, 
sincere, mature şi relevante. Reprezentanţii angajatorilor (ISJ Argeș, Electrica, 
Dacia Pitești, etc.) au subliniat  relevanţa programelor de studii şi capacitatea 
absolvenţilor de a satisface exigenţele locurilor de muncă. De asemenea, s-a avut 
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în vedere capacitatea Universităţii de a oferi un cadru 
de desfăşurare a unor activităţi specifice de formare 
continuă pentru personalul didactic din învăţământul 
preuniversitar, conversie profesională  în domeniile 
în care Universitatea din Pitești are programe de 
studii acreditate, manifestări ştiinţifice sau alte actiuni 
organizate în parteneriat cu agenţii economici sau cu 
reprezentanţii autorităţilor locale. 

Universitatea din Pitești aplică o politică 
transparentă de recrutare şi admitere a studenţilor, 
anunţată public cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare. 
Informaţiile legate de admitere sunt publicate în 
broşura Ghidul admiterii şi pe site-ul Universităţii; 
promovarea se face prin mijloace variate: mass 
media, „Ziua porţilor deschise” şi târguri educaţionale, 
cu sprijinul organizaţiilor studenţeşti din universitate.  
Admiterea studenţilor se realizează prin concurs de dosare; procedura şi probele 
de concurs pentru toate programele de studiu – licenţă şi master - sunt prezentate 
în Ghidul admiterii. 

Analizele din Rapoartele de evaluare internă ale programelor de studiu arată 
că rata de inserţie a absolvenţilor este peste nivelul de 50%, la toate programele 
de studiu evaluate. Gradul de angajare a absolvenţilor diferă de la un program de 
studii la altul, remarcându-se studiile inginereşti unde acest indicator depăşeşte 
80%. Ponderea absolvenţilor ultimelor două promoţii admişi la studii universitare 
de masterat este peste 20%.  Nivelul de pregătire al studenţilor este reflectat de 
către performanţele obţinute de către aceştia pe piaţa muncii de profil şi este 
relevant sub aspectul continuării la studiile de masterat şi de doctorat. 

Discuţiile cu reprezentanţii studenţilor, ai asociaţiilor studenţilor, au subliniat: 
perceperea pozitivă a imaginii Universităţii, relevanţa programelor de studii, şansele 
de inserţie profesională. Angajatorii au solicitat revizuirea periodică a programelor 
de studiu pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii şi ale calificărilor din domeniu 
şi reducerea numărului de locuri la admitere pentru anumite domenii unde aceştia 
consideră că se constată deja  saturarea pieţei forţei de muncă.
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II.B.2. Personalul didactic 
In anul universitar 2008-2009, activităţile didactice din Universitatea din Pitești 

sunt normate conform legislaţiei în vigoare şi sunt acoperite de 539 de cadre 
didactice titulare și 2 profesori consultanți, precum și de un număr de 265 de cadre 
didactice asociate. Din totalul de 1074 norme didactice, 535 sunt posturi vacante. 
Dintre acestea, cea mai mare parte sunt suplinite prin cumul și plata cu ora de 
cadrele didactice titularizate la Universitatea din Pitești. 

Rezultă un grad mediu de ocupare prin norma de bază de 50,2%. Există însă 
Catedre unde gradul de ocupare este de sub 35% (la Contabilitate și Informatică 
de Gestiune gradul de ocupare este de 32,7%, iar la Teorie economică și Finanțe 
gradul de ocupare este de 31,1%). Din cele 539 de cadre didactice titulare, 101 sunt 
profesori (18,73%), 92 sunt conferențiari (17,06%), 196 sunt lectori (36,36%), 118 
sunt asistenți (21,89%), iar 32 sunt preparatori (5,93%).

În Universitatea din Pitești desfăşoară activităţi didactice şi un număr de 265 de 
cadre didactice asociate care îndeplinesc cerinţele de ocupare a postului respectiv. 

Titularii disciplinelor au titlul științific de doctor sau sunt doctoranzi în domeniul 
disciplinelor din postul ocupat. Cadrele didactice care desfășoară activitate în 
sistem plata cu ora au pregătirea inițială și competențe în domeniul disciplinelor 
predate. Această corespondență este dovedită prin documentele din dosarul 
personal al cadrelor didactice asociate.

Din documentele prezentate de Universitatea din Pitești rezultă că se respectă 
regulamentul de ocupare prin concurs a posturilor didactice şi  indicatorii privind 
normarea personalului didactic. 

Majoritatea persoanelor care desfăşoară activităţi didactice, în calitate de cadre 
didactice asociate, au acordul scris al instituţiei unde au funcţia de bază. Pentru 
toate programele de studii evaluate comisia de evaluare a avut ca suport situaţia 
gradului de ocupare cu personal didactic. Din aceasta rezultă că nu sunt cadre 
didactice titularizate în învăţământul superior care să acopere într-un an universitar 
mai mult de trei norme didactice.   

Cadrele didactice preparatori și asistenți din universitate au atestate care 
dovedesc pregătirea pedagogică, realizată pe durata studiilor sau după absolvirea 
cursurilor universitare.
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Raportul dintre numărul de studenţi (17.500) şi 
numărul de cadre didactice titulare (539) este, în 
medie, de 32,5 studenţi la 1 cadru didactic, diferenţiat 
pe tipuri de programe de studii. De asemenea, 
numărul de studenți ce revin la un post didactic este 
de 16,29 (17500/1074).

Universitatea foloseşte mecanisme proprii de 
sondare a opiniei studenţilor cu privire la calitatea 
activităţilor profesionale şi ştiinţifice. Din concluziile 
acestora şi cu ocazia discuţiilor purtate de către 
comisie cu reprezentanţii studenţilor s-a desprins 
aprecierea pozitivă a studenţilor privind mediul de 
învăţare şi preocuparea membrilor corpului profesoral 
pentru utilizarea metodelor interactive de predare şi 
pentru configurarea unei relaţii parteneriale între toţi actorii procesului educaţional.

La programele de licenţă evaluate s-a constatat un grad de acoperire cu cadre 
didactice proprii de peste 70% a activităţilor din statele de funcţiuni. Toate cadrele 
didactice de predare au titlul  ştiinţific de doctor sau sunt doctoranzi în domeniul 
disciplinelor postului, iar gradul de acoperire a activităţilor didactice cu profesori şi 
conferenţiari este cuprins între de 25 și 36%. 

II.B.3. Studenţii
La programele de studii oferite de Universitatea din Pitești sunt înmatriculaţi 

17.500 studenţi, dintre care 14.000 de studenți la programele de licenţă și 
3500 de studenți la masteratele 
post-universitare și masteratele 
Bologna. De asemenea, există și 
275 studenţi la doctorat.  

Nu s-a constat existenţa unor 
programe de studii organizate în 
comun cu universităţi din străinătate 
pentru care să se acorde dublă 
diplomă sau diplomă comună şi nici 
programe de doctorat organizate în 
co-tutelă. De asemenea, deşi universitatea participă la programe de mobilitate 
interuniversitară a studenţilor, nu oferă programe de studii integral în limbi de 
circulaţie internaţională,  ceea ce limitează posibilitatea de atragere a unui număr 
de studenţi cetăţeni străini. 
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Politica de recrutare şi admitere a 
studenţilor este transparentă, oferta 
educaţională şi condiţiile de admitere 
fiind făcute publice cu 6 luni înainte de 
data organizării concursului. Criteriile  
de admitere sunt nediscriminatorii. 

Rezultatele profesionale obţinute 
de către absolvenţi sunt trecute în 
situaţiile şcolare ale acestora şi, 
începând cu absolvenţii promoţiei 
2006, se eliberează gratuit Suplimentul 
de Diplomă. S-au constatat unele 
deficiențe în ceea ce privește modul 
de transcriere a rezultatelor în registrul 
matricol, modul de completare a 
registrului matricol, precum și în ceea 
ce privește evidența studenților (la 
mai multe programe de studiu de la 
Facultatea de Științe Economice și de 
la Facultatea de Litere s-au constatat 
situații în care numărul de studenți de 
la sfârșitul sesiunii de examene era 
mai mare față de numărul de studenți 
de la începutul sesiunii, ceea ce poate 
semnala înmatriculări pe parcursul 
anului universitar).

Gradul de angajare a absolvenţilor diferă de la un program de studii la altul, 
situându-se între 50% şi 80%. Universitatea organizează constant evaluări cu 
privire la acest indicator şi participă la programe CEEX şi PN II având ca obiect de 
cercetare inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea  dispune de o procedură specifică de evaluare a studenţilor 
care este aplicată în mod consecvent. Nu rezultă însă că întotdeauna la examen 
participă două cadre didactice. Cerinţele metodologice privitoare la examinarea şi 
notarea studenţilor se regăsesc în Regulamentul privind  activitățile profesionale 
studenţești  şi în Regulamentul privind examinarea și notarea studenților. Forma şi 
criteriile de evaluare a cunoştinţelor pentru fiecare disciplină sunt menţionate şi în 
Fişa disciplinei. 
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Evaluarea activităţii didactice  de către studenţi este obligatorie la programele 
de studiu din ciclul de licenţă, începând din anul universitar 2006-2007. Rezultatele 
evaluării cadrelor didactice de către studenţi sunt discutate individual, prelucrate 
statistic şi analizate la nivel de facultate şi în Senatul Universității din Pitești în 
vederea asigurării transparenţei şi a formulării de politici privind calitatea instruirii. 

Serviciile sociale oferite studentilor asigură cazarea în cămine (spaţiile de 
cazare din cămine, 1080 locuri, acoperă integral cererea, potrivit Universității, 
deși reprezintă un grad de acoperire de numai 6,17% față de 10% - normativele 
ARACIS) şi masa la cantină; studenţii au acces la bazele sportive. 

II.B.4. Activitatea de cercetare
 Misiunea Universităţii cuprinde şi o importantă componentă de cercetare 

ştiinţifică. Universitatea din Pitești are capacitatea de a atrage şi dezvolta proiecte 
ştiinţifice, proiecte structurale şi alte tipuri de proiecte de nivel regional, naţional şi 
european. 

Există contracte bilaterale cu universităţi de referinţă din ţările membre ale 
Uniunii Europene pentru teme de cercetare raportate la cadrul european şi global.

În anul 2008 Universitatea a obținut 29 de granturi prin competiție, 2 mobilități 
cercetători, 1 workshop exploratoriu și un contract cu mediul economic. În anul 
2007 au fost câștigate 24 de granturi și 10 contracte cu mediul economic. În anul 
2008 au fost publicate 24 de articole ISI, în creștere față de anul 2007, când au fost 
publicate 19 articole ISI la nivelul universității. În anul 2008, la nivelul universității 
au fost publicate 130 de articole B și B+, în creștere față de anul 2007, când au fost 
publicate 116 astfel de articole.

Universitatea din Pitești are 2 reviste proprii acreditate CNCSIS B, o revistă 
acreditată CNCSIS B+. 
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Universitatea a obţinut în 2008, din partea ANCS,  statutul de instituţie de 
învăţământ superior atestată pentru pentru cercetare. În 2007, un clasament 
realizat de Ad Astra, în conformitate cu metodologia Shanghai, plasa Universitatea 
din Pitești pe poziţia 25 din 49 de universităţi evaluate din România. 

Strategia Universității din Pitești  privind cercetarea ştiinţifică pe termen lung 
şi programul de cercetare pe termen mediu şi scurt sunt adoptate de senatul 
universităţii. Fiecare facultate elaborează strategii de cercetare pe termen lung, 
mediu şi scurt aprobate de Consiliile facultăţilor, care sunt în concordanţă cu 
strategia generală şi cu programele specifice de studiu. 

Activitatea de cercetare este coordonată de Consiliul Cercetării Științifice 
din subordinea Senatului, de prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare 
ştiinţifică la nivel de universitate şi de către secretarii ştiinţifici la nivelul facultăţilor. 

Din rapoartele experţilor evaluatori  rezultă că sunt îndeplinite criteriile şi 
indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi infrastructurii academice, ceea ce atestă 
că Universitatea din Pitești asigură condiţii normale de desfăşurare a  procesului 
de învăţământ, menţine contacte constante cu absolvenţii şi cu angajatorii şi 
cultivă  parteneriate la nivelul programelor universitare de studii şi a performanţelor 
ştiinţifice cu universităţi cu profil similar din Europa. 

În ceea ce priveşte domeniul Eficacitatea educaţională, evaluarea instituţională 
a relevat faptul că Universitatea din Pitești îndeplineşte în mare măsură criteriile 
referitoare la conţinutul programelor de studiu, activitatea ştiinţifică şi activitatea 
financiară. Activitatea științifică este satisfăcătoare, însă rezultatele obținute în 
acest domeniu nu sunt deosebite, existând un potențial nevalorificat.
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II.C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
II.C.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
 Universitatea din Pitești a implementat sistemul de asigurare a calităţii şi a 

definit strategii şi politici pentru asigurarea calităţii. În cadrul politicilor şi programelor 
Universităţii se regăsesc bine structurate elementele principale ale procesului de 
asigurare a calităţii. Coordonarea proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii este 
realizată de Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii care funcţionează 
la nivel de universitate  şi lucrează în colaborare  cu comisiile la nivel de facultate 
şi program de studiu. Comisia sprijină conducerea universităţii în atingerea 
obiectivelor referitoare la calitate. Comisiile de asigurare a calităţii au constante 
preocupări în direcţia  stabilirii de repere calitative si cantitative (benchmarking) 
prin comparaţie cu alte universităţi din ţară şi din străinătate şi de evaluare anuală 
a programelor de studii.

II.C.2. Monitorizarea şi evaluarea 
periodică a programului de studii
În Universitate se procedează la întreaga gamă de mecanisme evaluatorii 

(autoevaluări, evaluări de către membrii nivelurilor manageriale, de către colegi şi 
de către studenţi), au fost create comisii de curriculum care analizează şi propun 
îmbunătăţirea arhitecturilor curriculare, toate acestea demonstrând că, în prezent, 
au fost implementate procedurile privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea 
şi evaluarea periodică a programelor de studii elaborate în conformitate cu 
Metodologia şi Ghidurile ARACIS. Au fost create şi implementate mecanisme şi 
instrumente de monitorizare care sprijină optimizarea deciziilor privind iniţierea, 
proiectarea şi derularea programelor de studiu: dezvoltarea unor structuri şi 
instrumente de comunicare cu mediul profesional; dezvoltarea de aplicaţii soft 
pentru gestiunea proceselor didactice; aplicaţii privind evaluarea activităţii de către 
studenţi şi absolvenţi.

Evaluarea calităţii programelor de studiu se finalizează prin elaborarea de 
Rapoarte de evaluare internă. Rapoartele de evaluare internă sunt supuse auditului 
intern şi analizate la nivel de  facultate şi universitate şi constituie baza pentru 
revizuirea periodică şi adecvarea fiecărei discipline la cerinţele mediului economic 
şi social. 

În Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea 
periodică a programelor de studii se precizează: Procesele de inițiere, aprobare, 
monitorizare și evaluare periodică a programelor de studii reprezintă componente 
ale sistemului de management al calității din universitate, esențiale pentru a se 
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asigura îmbunătățirea continuă a calității în educație. Programele de studii reprezintă 
serviciile oferite de universitate având ca finalitate dezvoltarea competențelor 
necesare practicării unei activități complexe și specifice. Conform metodologiei 
ARACIS, un program de studii constă în totalitatea activităților de proiectare, 
organizare, conducere și realizare efectivă a predării, învățării și cercetării dintr-un 
domeniu, care conduc la obținerea unei calificări universitare.

II.C.3. Proceduri obiective şi transparente 
de evaluare a rezultatelor învăţării
Universitatea  dispune de o procedură specifică de evaluare a studenţilor 

care este aplicată în mod consecvent. Nu rezultă însă că întotdeauna la examen 
participă două cadre didactice. Cerinţele metodologice privitoare la examinarea şi 
notarea studenţilor se regăsesc în Regulamentul privind  activitățile profesionale 
studenţești  şi în Regulamentul privind examinarea și notarea studenților. Forma şi 
criteriile de evaluare a cunoştinţelor pentru fiecare disciplină sunt menţionate şi în 
Fişa disciplinei. 

II.C.4. Proceduri de evaluare a calităţii corpului profesoral 
S-a constatat că 60% dintre membrii corpului profesoral al Universității din 

Pitești au titlul de doctor în ştiinţe (323 cadre didactice), iar doctoranzi sunt 123 
cadre didactice, respectiv 22,82%. Cu norma de bază în Universitatea din Pitești 
sunt 539 cadre didactice titularizate în învăţământul superior (67%), iar procentajul 
de profesori şi conferenţiari universitari se ridică la 35,79%. 

Coordonarea proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii este realizată de 
Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii  care are în subordine comisiile 
create la nivel de facultate şi programe de studiu. Universitatea utilizează evaluarea 
anuală multi-criterială a fiecărui cadru didactic. Evaluarea din partea colegilor este 
organizată periodic, fiind bazată pe criterii generale şi pe preferinţe colegiale, 
în conformitate cu Chestionarul de evaluare colegială care conţine indicatori de 
performanţă ai activităţilor didactice, de cercetare şi cele aferente funcţiei de 
responsabilitate socială a universităţii. Rezultatele evaluării sunt confidenţiale, 
nefăcându-se publice scorurile obţinute de fiecare cadru didactic. 

Evaluarea colegială se defineşte prin periodicitate, este obligatorie, la nivelul 
departamentelor existând comisii specializate care elaborează anual rapoarte 
privind performanţele profesionale, ştiinţifice şi manageriale.

Cadrul didactic se autoevaluează şi este evaluat anual de către şeful de catedră. 
Universitatea dispune de o Fișă de evaluare a activității profesionale, care este 
avută în vedere la promovarea cadrelor didactice.
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Promovarea personalului didactic depinde de rezultatele evaluării, în care sunt 
avute în vedere şi rezultatele evaluării colegiale şi ale celei făcute de studenţi. 
Fişele de autoevaluare sunt analizate şi evaluate anual, conform cu Regulamentul 
privind evaluarea periodică a corpului profesoral; rezultatele evaluărilor conduc la 
acţiuni conforme cu Statutul personalului didactic.

II.C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 
Experţii evaluatori pentru fiecare program şi pentru evaluarea instituţională 

au constatat că Universitatea din Pitești asigură resursele umane, materiale şi 
financiare necesare pentru îndeplinirea cerinţelor legate de pregătirea studenţilor. 

Universitatea asigură resurse de învățare pentru fiecare program de studiu, de 
regulă în format clasic, disponibile in bibliotecă. Aceasta dispune de 183.743 de 
volume de carte și 14.026 de periodice, la care se mai adaugă Stas-uri, partituri 
muzicale, CD-uri, DVD-uri, Teze de doctorat, casete audio-video.

Biblioteca are program pentru 
procurarea de cărți și resursele 
necesare.

Universitatea asigură resurse de 
învăţare (manuale, tratate, referinţe 
bibliografice, publicaţii periodice, 
acces la baze de date etc.) în format 
clasic sau electronic, pentru fiecare 
program de studiu. 

În perioada 2005-2008 s-au 
achiziţionat 35767 volume periodice, 
din care 554 de titluri abonamente 
interne şi 267 titluri abonamente 
externe. În anul 2009 Biblioteca este 
abonată la 76 publicaţii periodice 
interne, 56 publicaţii periodice 
externe şi 2 abonamente on-line. 
Abonamentele Bibliotecii acoperă 
aria programelor de studii existente 
în Universitate.

Fondul de carte este completat de abonamente la publicaţii ştiinţifice şi de 
accesul la baze de date şi informaţionale (SPRINGER – Springerlink Journals, 
Thomson ISI web of knowledge, ELSEVIER – Science Direct Journals).
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În Biblioteca Universităţii există 3 săli de lectură (645 mp cu 384 locuri) şi 2 săli 
periodice (170 mp cu 92 locuri), iar în cadrul facultăţilor şi căminelor studenţeşti 
există 2000 de locuri în spaţii amenajate studiilor şi documentării.

Există un  număr important 
de soft-uri  adecvate unui proces 
educaţional modern pentru fiecare 
specializare/program de cercetare. 
Biblioteca Universităţii are un fond de 
carte (cărţi, reviste, colecţii speciale), 
care asigură o bună documentare 
generală şi de specialitate. 

Universitatea din Pitești se 
preocupă permanent de dezvoltarea bazei tehnico-materiale asigurând, în acelaşi 
timp, consilierea în carieră a studenţilor, prin coordonare didactică şi ştiinţifică. 

Studenţii Universităţii beneficiază de burse şi au la dispoziţie 1080 locuri de 
cazare în cămine studenţeşti moderne (ceea ce reprezintă 6,17% din numărul total 
de studenţi dar care acoperă integral cererile studenților, potrivit reprezentanților 
Universității) şi care asigură un grad corespunzător de confort locatarilor. 
Universitatea dispune de baze sportive moderne şi  de alte capabilităţi de profil 
sportiv accesibile strudenţilor, precum şi de un Club al studenţilor, cu facilităţi 
multifuncţionale.

II.C.6. Sisteme de informaţii 
Sistemul informaţional gestionat de către universitate facilitează colectarea, 

prelucrarea şi analiza datelor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională 
a calităţii. 

Universitatea din Pitești culege, analizează şi foloseşte informaţii relevante 
pentru managementul programelor proprii de studii şi a altor activităţi. În vederea 
realizării acestui obiectiv, Universitatea din Pitești colaborează cu universităţi de 
tradiţie din România, dar şi cu  universităţi din ţările membre ale Uniunii Europene.

Universitatea dispune de o funcţională reţea Internet, la care sunt conectate 
toate decanatele, laboratoarele şi departamentele. Pentru personalul administrativ 
s-au organizat cursuri de instruire în birotică (Word Excel, Access, Power Point, 
comunicare INTERNET). Serviciile administrative derulează activitatea curentă, 
activitatea de monitorizare şi de raportare utilizând software specific. 
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Universitatea oferă informaţii şi date actuale şi corecte despre calificările, 
programele de studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile 
oferite studenţilor şi despre oricare alte aspecte de interes pentru public, în general, 
şi pentru studenţi, în special.

Informaţiile cu privire la calificări, competenţe, programe de studiu, diplome, 
personal didactic şi de cercetare, facilităţi oferite studenţilor sunt difuzate 
prin publicare şi prin prezentare pe site-urile universităţii, al facultăţilor şi 
departamentelor.

Site-ul universitatii oferă informaţii privind: oferta educaţională, structura 
Universităţii la nivel de facultate şi departament, regulamente, proceduri şi alte 
instrumente de lucru specifice, planuri de activitate şi rapoarte de activitate/
evaluare, anunţuri care privesc viaţa internă (conferințe, work-shopuri, programe 
de cercetare, etc).

Totuși, nu există un sistem informațional integrat care să gestioneze la nivel 
de universitate ansamblul activităților legate de gestiunea statelor de funcțiuni, a 
orariilor, evidența activității profesionale a studenților, sau o platformă electronică.

Evaluarea efectuată de către comisia ARACIS a evidenţiat existenţa  în 
Universitatea din Pitești a principalelor elemente specifice culturii calităţii, 
procedurile şi activităţile de evaluare privind calitatea educaţiei fiind aprobate de 
senatul universitar. Sistemul informaţional gestionat de către universitate facilitează 
colectarea, prelucrarea şi analiza datelor relevante pentru asigurarea calităţii şi 
poziţionarea universităţii în raport cu alte instituţii de învăţământ superior.

II.C.7. Informaţia publică 
Universitatea din Pitești publică, în mod regulat, informaţii despre: programele 

şi bursele pe care le oferă; strategia instituţiei pentru asigurarea calităţii; indicatorii 
de performanţă ai instituţiei pentru evaluarea internă a calităţii; modalitatea de 
implementare, monitorizare şi revizuire a politicii de asigurare a calităţii; tipul 
diplomelor pe care le acordă; procedurile de predare, învăţare şi de evaluare pe 
care le aplică; perspectivele de pregătire oferite studenţilor.

Oferta de informaţie cu destinaţie publică este afişată sau poate fi solicitată, 
la cerere, de la sistemul de secretariat al Universității din Pitești, este postată pe 
site-ul www.upit.ro şi, totodată, promovată sistematic prin intermediul diferitelor 
mijloace de popularizare cu ocazia manifestărilor specifice ale Universității din 
Pitești prin presa locală şi prin materiale tipărite: broşuri, pliante ghiduri.
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Hotărârile Biroului Senatului sunt plasate pe site-ul Universităţii şi aduse la 
cunoştinţa întregii comunităţi academice. Informaţiile legate de admitere sunt 
publicate în Ghidul admiterii şi pe site-ul Universităţii; promovarea se face prin 
mijloace variate: mass media, „Ziua porţilor deschise” şi târguri educaţionale, cu 
sprijinul organizaţiilor studenţeşti din universitate.

In urma vizitei de evaluare efectuate la Universitatea din Pitești şi în baza 
confruntării informaţiilor cuprinse în rapoartele de autoevaluare cu cele făcute 
publice pe diferite căi, cu cele extrase de pe documentele în original de la 
compartimentele financiar – contabil, resurse umane, eliberarea actelor de studii, 
secretariatele facultăţilor şi, acolo unde a fost cazul, cu cele solicitate suplimentar 
precum şi cu cele obţinute  la întâlnirile cu  un număr important de studenţi, 
absolvenţi şi angajatori, apreciem că informaţiile diseminate de Universitatea 
din Pitești pe diferite căi sunt  explicite şi credibile.

II.C.8. Funcţionalitatea structurilor de 
asigurare a calităţii educaţiei
Procedurile şi activităţile de evaluare privind calitatea educaţiei au fost elaborate 

şi aprobate de Senatul universitar. Comisia de evaluare internă și asigurare a 
calității elaborează raportul anual de evaluare internă şi îl face public prin afişare 
sau publicare, inclusiv în format electronic, şi formulează propuneri de îmbunătăţire 
a calităţii educaţiei. Raportul este structurat astfel încât să acopere descrierea, 
analiza, concluziile şi recomandările referitoare la activităţile de asigurare a calităţii. 

Universitatea  dispune de practici de auditare internă cu privire la principalele 
domenii ale activităţii universitare: domeniul financiar-contabil, procesul de predare 
- învăţare - evaluare, cercetare, administrativ.
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III. CONCLUZII
Comisia ARACIS a avut posibilitatea să consulte orice document solicitat şi 

s-a întâlnit cu reprezentanţii comunităţii universitare (studenţi, cadre didactice) 
cu reprezentanţii angajatorilor şi ai absolvenţilor conform agendei sale de 
lucru. Conducerea Universității din Pitești a pus la dispoziţie, cu solicitudine şi 
profesionalism, informaţiile necesare. 

Unele informații nu au fost obținute de pe urma studierii documentelor principale 
aferente vizitei (raportul de autoevaluare cu anexele sale sau anexele la fișa 
vizitei), ci în urma studierii unor documente ale Universității solicitate de comisia 
de evaluare instituțională (cum ar fi statele de funcțiuni sau rapoartele referitoare la 
evidența studenților). De exemplu (Anexa A4), în urma studierii statelor de funcțiuni 
efective a rezultat faptul că universitatea desfășoară activități didactice nedeclarate 
la Slatina, Rucăr sau Vâlcea, sau că normele de bază sunt de multe ori încărcate 
peste prevederile din Statutul cadrelor didactice (situație motivată prin faptul că 
activitatea științifică a cadrelor didactice respective este mai redusă). În urma 
studierii rapoartelor cu evidența studenților a rezultat faptul că numărul de studenți 
de la sfârșitul sesiunii este uneori mult mai mare decât cel de la începutul sesiunii 
(situație justificată prin aceea că este vorba în foarte mare măsură de studenții 
rămași repetenți care solicită reânmatricularea după 1 octombrie). Raportul de 
autoevaluare nu a conținut întotdeauna informațiile cele mai utile pentru formarea 
unei imagini corespunzătoare asupra activității la nivel de universitate și programe 
de studii.

Reprezentanţii comisiilor sectoriale, ai studenţilor, ai Consiliului Consultativ şi 
expertul străin au beneficiat de sprijinul necesar pentru desfăşurarea activităţilor 
lor.

Coroborând  rapoartele de autoevaluare şi fişele vizitelor a rezultat că în cadrul 
Universității din Pitești sunt îndeplinite într-o bună măsură criteriile şi indicatorii 
de performanţă în ceea ce priveşte procesul didactic, baza materială, recrutarea 
studenţilor, conţinutul procesului de învăţământ, cercetarea ştiinţifică. Gradul de 
îndeplinire a standardelor se situează atât la valorile minime (14 situații), cât şi  
nivel ref. 1 (19 situații) şi  nivel ref.2 (1 situație). 

În concluzie, se poate aprecia că Universitatea din Pitești  dispune de capacitatea 
instituţională de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii programelor de 
studii şi de susţinere eficientă a învăţării studenţilor, însă trebuie să urmărească 
și administreze mai atent anumite aspecte legate de procesul educațional și de 
evidența activității profesionale a studenților.
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IV.RECOMANDĂRI
Din rapoartele experţilor evaluatori se desprind următoarele sugestii:

• Intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea, în continuare, în Universitatea  
din Pitești,  a unei veritabile culturi a calităţii, prin implicarea fiecărui membru 
al comunităţii academice în aplicarea  procedurilor şi mecanismelor interne 
de asigurare a calităţii, astfel încât indicatorii de performanţă să se ridice, la 
toate standardele academice, la niveluri de referinţă superioare.

• Modernizarea bazei materiale în ceea ce privește nivelul dotării 
laboratoarelor pentru desfășurarea lucrărilor aplicative din domeniul tehnic, 
pentru a corespunde cerințelor unui învățământ tehnic universitar modern. 
S-a constatat existența unor echipamente de laborator învechite sau care 
permit doar desfășurarea “la rece” a unor experimente și încercări, situație 
semnalată și de studenții de la Electromecanică;

• Alegerea cursurilor opționale se realizează, pentru majoritatea programelor 
de studiu, de către cadrele didactice, fără consultarea studenților. Se 
recomandă identificarea unor modalități prin care selectarea cursurilor 
opționale să fie atributul exclusiv al studenților;

• Crearea premiselor profesionale, ştiinţifice şi logistice pentru organizarea 
de programe de studiu în limbi de circulaţie internaţională, ceea ce poate 
contribui la atragerea unui număr de studenţi cetăţeni străini în cadrul 
programelor de studii oferite de către universitate;

• Perfecționarea activității de evidență a studenților, verificarea modului în 
care notele sunt preluate în registrul matricol, evitarea situațiilor prin care 
la sfârșitul unei sesiuni apar mai mulți studenți decât la începutul acesteia.

• Extinderea utilizării platformei eLearning în activitatea didactică şi 
implementarea unor proceduri de managementul calităţii referitoare la 
platforma eLearning.

• Diversificarea paletei domeniilor de doctorat, conformarea tematicii 
de cercetare doctorală cu valorile promovate de Spaţiul European al 
Învăţământului Superior şi Spaţiul European al Cercetării Ştiinţifice şi 
creşterea numărului de doctoranzi în conformitate cu baza materială 
modernă a cercetării ştiinţifice.

• Dezvoltarea reţelei de parteneriate internaţionale la nivelul programelor 
de master şi doctorat care să prevadă acordarea unor diplome comune şi 
derularea de cercetări doctorale în co-tutelă.
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• Definirea competenţelor profesionale asigurate de fiecare dintre programele 
de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat astfel încât să fie 
compatibile cu valorile cuprinse în „Recomandarea Parlamentului European  
şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului European al 
Calificărilor de-a lungul întregii vieţi” .

• Actualizarea informaţiilor postate pe site-ul universităţii şi verificarea 
accesibilităţii on-line a tuturor regulamentelor, deciziilor Senatului, rapoartelor 
anuale precum şi a ofertei educaţionale pentru studenţi, cadre didactice, 
angajatori şi alte categorii de public.

• Redimensionarea structurii normelor didactice (care depășesc de multe 
ori prevederile din Statutul cadrelor didactice) şi de cercetare în vederea 
încadrării în exigenţele şi standardele de calitate (normative în vigoare), pe 
de o parte şi refacerea, acolo unde este cazul, a raportului numeric dintre 
cadre didactice şi studenţi în acord cu standardele actuale, pe de altă parte 
(eventual prin angajarea de cadre didactice);

• Clarificarea statutului centrelor delocalizate, eventual prin depunerea unor 
cereri de autorizare provizorie sau acreditare acolo unde se desfășoară 
activități regulate cu studenții, în special la forma de învățământ zi.

Echipa de evaluatori a apreciat disponibilitatea conducerii Universităţii, a 
conducerii facultăţilor şi departamentelor de a pune la dispoziţie toate informaţiile 
cerute, atmosfera deschisă şi modul transparent în care s-au îndeplinit activităţile 
prevăzute în programul vizitei. 

Universitatea din Pitești  este o instituţie de învăţământ superior preocupată 
de promovarea valorilor Procesului Bologna, dinamică, care promovează cu 
consecvenţă parteneriatul funcţional cu actorii societali naţionali şi, îndeosebi, cu 
cei din judeţul Argeș şi din judeţele învecinate.

Din analiza celor conţinute în Fişa vizitei pentru evaluarea instituţională şi a 
rapoartelor înaintate de către evaluatorii programelor de studii, rezultă capacitatea 
managementului universităţii de a asigura calitatea celor trei cicluri de studii 
universitare la nivelul exigenţelor naţionale şi europene în domeniu, calitatea 
ridicată a logisticii universitare, dimensiunea strategică a activităţilor didactice şi 
de cercetare şi convingerea că recomandările cuprinse în prezentul raport vor fi 
analizate şi operaţionalizate în cel mai scurt timp. 
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V. CALIFICATIV
Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute la dispoziţie, 

Consiliul ARACIS acordă Universităţii din Piteşti calificativul încredere.

Consiliului ARACIS a aprobat ca în cursul lunii decembrie să aibă loc o 
vizită de monitorizare la Universitatea  din Piteşti pentru a se verifica începerea 
implementării planului de măsuri.

După un an de la finalizarea evaluării, instituţia poate depune la ARACIS un 
raport în care să dovedească îndeplinirea cerinţelor prevăzute în planul de măsuri 
pentru ca activitatea să poată atinge nivelul standardelor educaţionale în vigoare. 
Pe baza acestui raport, ARACIS efectuează o evaluare care poate conduce la 
obţinerea calificativului Grad de încredere ridicat, dacă se constată că deficienţele 
au fost remediate ca urmare a aplicării planului de măsuri, sau poate menţine 
calificativul propus iniţial.
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Anexe
Anexa A1. Raportul  Consiliului ARACIS
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Anexa A2. Raportul  Departamentului de Asigurare a Calităţii
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Anexa A3. Scrisoarea de răspuns a Universităţii din Pitești
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Anexa A4. Raportul de evaluare  al studenţilor evaluatori
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Anexa A5. Raportul expertului străin (în original)
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