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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 externă instituţională a Universităţii „Valahia” din Târgovişte 
(în continuare, UVT) s-a efectuat în  perioada 13 – 15 mai 2009 şi a urmărit 
calitatea procesului educativ, a cercetării ştiinţifice, a structurilor instituţionale, 
administrative şi manageriale, a performanţelor academice ale Universităţii. 
Scopul evaluării este acela de a sprijini creşterea calităţii acestor activităţi şi de 
a promova încrederea publică în regulile şi standardele de acordare a titlurilor, 
diplomelor şi certificatelor universitare de către Universitate.  În acelaşi timp, 
evaluarea a avut şi scopul de pilotare a instrumentelor dezvoltate de către 
ARACIS în vederea evaluării instituţionale a universităţilor româneşti. 

Dintre cele 31 programe de licenţă acreditate au fost selectate 
programele:  Geografie, Ingineria şi protecţia mediului în agricultură, 
Electrotehnică şi Ştiinţa materialelor. Totodată, a făcut obiectul evaluării şi 
Departamentul de Învăţământ la Distanţă.  Derularea procesului de evaluare 
externă a UVT 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.

Comisia de experţi evaluatori care a efectuat vizita la Universitatea 
„Valahia” din Târgovişte a avut următoarea componenţă:

Director de misiune:

Prof.univ.dr. Ştefan ROTH-SZAMOSKÖZI – membru al Consiliului ARACIS – 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;

Coordonatorul echipei de experţi:

Prof.univ.dr. Steliana TOMA – membru al Comisiei Ştiinţe administrative, Ştiinţe 
ale Educaţiei şi Psihologie – Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti;

Expert comisie instituţională:

Prof.univ.dr. Dumitru MIRON – membru al Comisiei instituţionale pentru activităţi 
manageriale şi financiare  – Academia de Studii Economice din Bucureşti;

Reprezentantul comisiei consultative şi de audiere:
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Prof. Univ. dr. Zoltan ROSTAŞ – Universitatea Politehnică din Timişoara;

Evaluator expert străin:

Prof.univ.dr. Ladislav PAULE – membru al Comisiei instituţionale pentru activităţi 
manageriale şi financiare  – Technical University, Slovakia

Evaluator program „geografie”:

Prof.univ.dr. Liviu APOSTOL – Universitatea „AL.I.Cuza” din Iaşi;

Evaluator program „ electrotehnică”:

Prof.univ.dr. Mihail VOICU – Universitatea „Gh. Asachi” din Iaşi;

Evaluator program „ştiinţa materialelor”:

Prof.univ.dr. ing. Cornel SAMOILĂ – Universitatea „Transilvania” din Braşov;

Evaluator program „ingineria şi protecţia mediului în agricultură”:

Prof.univ.dr. Maria VLAD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;

Evaluator „departamentul de învăţământ la distanţă”:

Prof.univ.dr. Mircea NEAGOE – Universitatea „Transilvania” din Braşov;

Secretar ştiinţific comisie:

Lect.univ.dr. Ionel IACOB –  Universitatea „Româno-Americană” din Bucureşti;

Reprezentanţii studenţilor:

Adriana BAROGA - Universitatea din Craiova;

Adrian SOCACIU – Universitatea Politehnică din Timişoara.

În principal, s-a avut în vedere evaluarea măsurii în care UVT 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 
UVT 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, 
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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 UVT.

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 UVT;

• 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 UVT şi la 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 UVT, 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 UVT. 

Pentru a răspunde acestor obiective, comisia de evaluare externă care 
a vizitat Universitatea „Valahia” din Târgovişte a urmărit următoarele domenii 
principale de activitate:

Examinarea mecanismelor şi procedurilor de asigurare şi îmbunătăţire 
continuă a calităţii şi a rezultatelor aplicării acestora la nivelul  programelor de 
studiu oferite de Universitatea „Valahia” din Târgovişte.

Modul în care Universitatea  „Valahia” din Târgovişte a utilizat referinţele 
externe incluse în Metodologia privind asigurarea calităţii.

Modul în care Universitatea „Valahia” din Târgovişte a utilizat 
Metodologia privind asigurarea calităţii.

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

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 UVT a pus la dispoziţie, cu solicitudine şi profesionalism, 
informaţiile necesare.

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

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. 
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CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ

A.1. Instituţia şi misiunea sa

Universitatea „Valahia” din Târgovişte este o instituţie de învăţământ 
superior acreditată, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României 
nr.288/01.06.1992.

Potrivit HG nr.635/11.06.2008, Universitatea „Valahia” din Târgovişte 
are în structura sa 8 facultăţi, 38 de specializări, dintre care 31 acreditate şi 7 
cu autorizare provizorie (1 specializare are şi forma FR iar 7 au autorizare şi 
pentru forma ID). 

În anul universitar 2008-
2009, oferta educaţională a UVT 
constă în 31 programe de licenţă, 
25 programe de studii aprofundate, 
11 programe de master tip Bologna 
şi 4 programe de studii doctorale. 
În UVT nu funcţionează specializări 
neautorizate iar programele de master 
şi doctorat sunt organizate numai în 
domenii pentru care există programe 
de licenţă acreditate.

Universitatea are clar 
detaliate, în Carta universitară, 
misiunile didactică şi ştiinţifică, atât la nivel de instituţie cât şi la nivelul 
facultăţilor. UVT şi-a asumat misiunea de ”a forma specialişti de înaltă calitate 
profesională, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din 
România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori 
bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate 
şi dinamism”.

Analizând misiunea Universităţii „Valahia” din Târgovişte, echipa de 
evaluatori a reţinut angajarea publică a UVT în promovarea în comunitatea 
locală, regională, naţională şi internaţională a următoarelor componente 

Fig. 1 - Sigla Universităţii „Valahia” din 
Târgovişte
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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 naţional 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. 

Misiunea UVT se individualizează prin contribuţia specifică pe care 
aceasta şi-o asumă privind dezvoltarea socio-economică şi culturală a zonei 
de sud-est 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 fosta capitală a Ţării Româneşti.

A.2. Carta universităţii şi regulamentele

Carta Universităţii „Valahia” din Târgovişte 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. 

Carta are prevăzut un capitol distinct cu privire la organizarea alegerilor 
organismelor de conducere.

Evaluatorii au luat notă de reorganizarea catedrelor sub formă de 
departamente acest lucru nefiind în concordanţă cu prevederile Cartei; în 
consecinţă, se recomandă  compatibilizarea Cartei universitare cu design-
ul organizaţional astfel rezultat şi reflectarea  acestei activităţi în toate 
regulamentele şi procedurile academice.

„Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerii structurilor şi 
funcţiilor de conducere” este elaborat în conformitate cu prevederile legale, 
Ordinul MECI şi corespunde prevederilor din metodologia ARACIS. 
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„Codul eticii şi integrităţii academice” apără valorile libertăţii academice, 
ale autonomiei universitare şi integrităţii etice. Pentru aplicarea prevederilor 
Codului etic, în UVT există Comisia de etică universitară, a cărei funcţionare 
este reglementată prin regulamente proprii. 

„Regulamentul de ordine interioară” este corect elaborat şi nu conţine 
prevederi care să fie în contradicţie cu reglementările în vigoare.  

În „Regulamentul activităţii universitare a studenţilor” există prevederi 
privind transferul studenţilor. Cele 38 de transferuri care s-au produs în ultimii 
cinci ani au fost efectuate numai la începutul anului universitar, conform 
reglementărilor legale. 

Echipa de evaluare instituţională a sugerat redefinirea unor articole a 
căror formulare nu este suficient de clară (art.12, art.13, art.28) sau introduc 
categorii de statute universitare neexistente în legislaţia din domeniul 
învăţământului [art.43: „ statutul financiar al unui student poate fi: buget(B); 
taxă(T); buget trecut temporar la taxă (BT); taxă trecut temporar la buget (TB); sau 
finanţare întreruptă (FI)”). In acelaşi context, se propune reanalizarea formulării 
art.11(b) din Regulamentul activităţii didactice: „Planurile de învăţământ sunt 
propuse de catedre, departamente pe baza sugestiilor titularilor de discipline, 
analizate şi avizate de Consiliul facultăţii, aprobate de Senatul universităţii”].

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).

Ca urmare, 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. In anul universitar 2008-2009 
s-au scos la concurs 50 de posturi didactice, respectându-se prevederile privind 
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publicarea posturilor, desfăşurarea şi validarea concursurilor şi condiţiile cerute 
pentru ocuparea posturilor.

Asigurarea calităţii programelor de studii se află în atribuţiile „Comisiei 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii” şi se derulează în baza procedurilor 
prevăzute în Regulamentul propriu. Activitatea structurilor pentru asigurarea 
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. 

A.3. Conducerea instituţiei, structuri manageriale

Universitatea „Valahia” din Târgovişte 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 UVT; totodată, 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 şi au norma de bază în instituţia de învăţământ superior 
care a făcut obiectul evaluării.

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 „Valahia” din Târgovişte a elaborat mecanisme de control 
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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.

  În baza contractului nr.186/2.10.2006, de prestări de servicii, 
s-a organizat pregătirea unui număr de 25 de reprezentanţi ai universităţii pe 
problematica „Formarea auditorilor interni pentru sistemele de management al 
calităţii în educaţie”. 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. Un număr de 60 de funcţionari din serviciile administrative au 
beneficiat, până la momentul 
evaluării, de programe de training în 
Grecia, Franţa şi Spania. 

A.4. Baza materială 

Universitatea „Valahia” 
din Târgovişte dispune de 
patrimoniul necesar desfăşurării 
unui învăţământ şi unei cercetări de 
calitate, suprafaţa totală a spaţiilor 
de învăţământ fiind de 23.160 mp 
(pentru 4.252 mp există contracte 

Fig. 2  - Unul dintre cele 3 noi cămine ale 
Universităţii „Valahia” din Târgovişte 

(aflat în construcţie)

Fig. 3  - Una dintre cele 7 biblioteci ale  
Universităţii „Valahia” din Târgovişte



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea „Valahia“ din Târgovişte

13

de vânzare-cumpărare iar pentru 
18.908 mp există contracte de 
comodat). 

La momentul evaluării 
se aflau în construcţie trei clădiri 
moderne, la 1 octombrie 2009 
urmând a fi date în folosinţă spaţii 
de învăţământ în suprafaţă de 9.130 
mp. 

Sălile de curs, de seminar 
şi laboratoarele  dispun de 
echipamentele necesare, conectare 
INTERNET, table inteligente, 
videoproiectoare, îndrumare metodologice, documentaţie de specialitate şi 
software-uri educaţionale.

Activităţile didactice din UVT se realizează în municipiul Târgovişte, 
UVT având în municipiul Alexandria o modernă bază de practică. În anul 2008, 
s-a dat în folosinţă şi un foarte modern Centru Internaţional de Conferinţe.

UVT are o tipografie modernă şi o editură proprie, „Valahia University 
Press”, acreditată CNCSIS în 2007.

UVT are 7 biblioteci şi 6 săli de lectură (1698 mp), 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 (3.307 mp) în centrele 
de cercetare, la departamente şi în 
căminele studenţeşti.  

În UVT există platforma 
eLearning MOODLE aflată într-un 
stadiu avansat de implementare 
pentru programele de studiu aferente 
ID

La dispoziţia studenţilor sunt 
puse două baze sportive moderne ( 

Fig. 4 – Baza sportivă modernă a Universităţii 
„Valahia” din Târgovişte

Fig. 5 – Căminele studenţeşti ale Universităţii 
„Valahia” din Târgovişte sunt dotate cu 

aparatura necesară susţinerii unui mediu 
ospitalier şi antrenant
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8000 mp), un Club al Studenţilor şi 1414 locuri de cazare în cămine cu dotare 
adecvată, în faza de recepţie fiind un alt cămin nou, cu o capacitate de 133 locuri.

Planurile de dezvoltare ale UVT se definesc prin sustenabilitate şi 
conţin obiective de investiţii menite să continue procesul de modernizare a 
bazei materiale. 

Universitatea acoperă integral nevoile de cazare ale studenţilor:

• căminele respectă normele sanitare şi de igienă; 

• căminele oferă posibilităţi de activităţi sociale şi de agrement pentru 
studenţi.

Toate activităţile didactice 
sunt planificate şi se desfăşoară în 
spaţii care respectă normativele în 
vigoare. 

Universitatea deţine 1349 
de calculatoare cu software-urile 
specifice utilizate în procesul 
de învăţământ, 18 laptop-uri  şi 
21 de servere. Această dotare 
este acoperitoare prin raportare 
la conţinuturile curriculare şi la 
mărimea formaţiilor de studii. 

Universitatea „Valahia” din 
Târgovişte dispune, în regim legal, de 
software-uri 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 software-uri moderne şi operaţionale compatibile 
cu cele existente la nivel naţional şi internaţional.

 

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. 

Fig. 6 – Baza materială modernă care susţine 
procesul de învăţământ în cadrul Universităţii 

„Valahia” din Târgovişte 
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Bugetul anual de venituri şi de cheltuieli conţine poziţii bugetare 
compatibile cu clauzele Contractului instituţional. 

Cheltuielile ocazionate de plata salariilor reprezintă 79% din finanţarea 
de bază. Universitatea alocă anual din veniturile proprii minimum 30% pentru 
dezvoltarea bazei materiale proprii.

Pentru exerciţiul financiar 2008, UVT a beneficiat de 78.922 mii lei, 
dintre care alocaţii bugetare în valoare de 61.159 mii lei (77,6%), venituri din 
cercetare în valoare de 4.020 mii lei (5%) şi venituri proprii de 13.743 mii 
lei (17,4%). Echipa de evaluare instituţională a apreciat că aceste resurse 
financiare au o dimensiune sustenabilă, UVT administrând un portofoliu de 
politici financiare bine structurat şi gestionat.

Universitatea respectă regulamentul privind acordarea burselor şi a 
altor forme de sprijin material pentru studenţi. 

În anul universitar 2008-2009, s-au acordat 1340 de burse, astfel:

• 1117 burse din fonduri provenite de la buget;

• 183 burse din fonduri proprii;

•  40 de burse private. 

Taxele de studii pentru studenţii şcolarizaţi la studiile universitare 
de licenţă sunt de 1800 lei/an; pentru studenţii de la studiile universitare de 
masterat sunt de 900 lei/semestru, iar la cursurile şcolii doctorale taxele 
sunt de 3500 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 UVT 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, grant-urile 
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. Universitatea a încheiat, începând cu data de 20.01.2009, 
un contract de prestări de servicii cu S.C. AEROQ S.A (Contractul nr.203) 
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pentru certificarea şi supravegherea Sistemului de Management aplicat. 

În ceea ce priveşte capacitatea instituţională, s-a constatat că UVT 
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, UVT colaborează cu 
majoritatea universităţilor din România şi cu peste 50 de universităţi şi institute 
de cercetare din străinătate.

EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

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 UVT constă în: 

• 31 programe de licenţă;

• 25 programe de studii aprofundate;

• 11 programe de master tip Bologna;

• 4 programe de studii doctorale (trei domenii). 

Din totalul programelor de studii desfăşurate în facultăţile UVT au 
fost selectate pentru evaluare 4 programe acreditate şi Departamentul de 
Învăţământ la Distanţă (ID). 

Pentru fiecare din programele evaluate, membrii Comisiei au avut 
discuţii cu studenţii, cu angajatorii, cu autorităţile locale şi cu absolvenţi de la 
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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 Dâmboviţa, „Arctic” Găieşti, Mechel, 
Întreprinderea de Oţeluri Speciale, Episcopia Târgovişte, Tribunalul Judeţean, 
Colegiul Notarilor Publici, mai multe bănci care au filiale în judeţ etc.) au subliniat 
relevanţa programelor de studii şi capacitatea absolvenţilor de a satisface 
exigenţele locurilor de muncă. 

De asemenea, s-a avut 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 UVT are programe 
de studii acreditate, manifestări 
ştiinţifice sau alte acţiuni organizate în 
parteneriat cu agenţii economici sau cu 
reprezentanţii autorităţilor locale. 

UVT 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; 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%.

Fig. 7 – Dezbateri interactive şi schimburi 
constructive de idei în mediul academic  
al Universităţii „Valahia” din Târgovişte
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 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 reîntoarcerii 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, dotările moderne. 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.

B.2. Personalul didactic 

În anul universitar 2008-2009, activităţile didactice din UVT sunt normate 
conform legislaţiei în vigoare şi sunt acoperite de 387 de cadre didactice, dintre 
acestea 82% (318) fiind cadre didactice titularizate în învăţământul superior şi 
cu norma de bază la UVT:

• 31% profesori şi conferenţiari; 

• 42% lectori;

•  25 % asistenţi şi preparatori.  

În UVT desfăşoară activităţi didactice şi un număr de 69 de cadre 
didactice asociate care îndeplinesc cerinţele de ocupare a postului respectiv. 

Potenţialul didactic şi ştiinţific al corpului profesoral este ridicat, dovadă 
fiind faptul că peste două treimi (67,63 %) au titlul ştiinţific de doctor (198/387) 
sau sunt doctoranzi (62/387) precum şi rezultatele obţinute în cercetarea 
ştiinţifică.

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

Toate persoanele 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 
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situaţia gradului de ocupare cu personal didactic (Anexa 1, ARACIS). 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. Comisia de 
evaluare a procedat la verificarea dosarelor cadrelor didactice asociate şi a 
constatat că există declaraţii ale acestora, însă formatul declaraţiilor nu este 
unitar, ceea ce a făcut ca, în câteva cazuri, să nu se poată stabili dacă numărul 
de norme didactice depăşeşte nivelul prevăzut în metodologia de evaluare. Un 
număr de 78 din cele 80 de cadre didactice tinere din universitate au atestate 
care dovedesc pregătirea pedagogică, realizată pe durata studiilor sau după 
absolvirea cursurilor universitare.

Raportul număr studenţi la programele de licenţă (8010) şi număr cadre 
didactice (387) este, în medie, de 25 studenţi la 1 cadru didactic, diferenţiat pe 
tipuri de programe de studii.

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 toate 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 - 36% . 

B.3. Studenţii

La programele de studii oferite de UVT sunt înmatriculaţi 10.676 
studenţi, dintre care: 

• 8.010 studenţi la programele de licenţă;

• 1.633 studenţi  la studii aprofundate;

• 804 studenţi la masterat; 

• 231 studenţi la doctorat.  
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În universitate sunt 
înmatriculaţi un număr de 64 de 
studenţi străini la studiile de licenţă, 
10 la programele de masterat şi 2 
studenţi la programele de doctorat, 
provenind din ţările vecine, ţări 
membre sau asociate ale Uniunii 
Europene sau din alte ţări. 

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 participă la programe de mobilitate inter-universitară 
a studenţilor, UVT nu oferă programe de studii integral în limbi de circulaţie 
internaţională, ceea ce limitează posibilitatea de atragere a unui număr mai 
mare de studenţi cetăţeni străini. 

Toţi studenţii străini înmatriculaţi dispun de certificarea de către CNRED 
a documentelor de studii şi de scrisorile de acceptare din partea direcţiei de 
specialitate a ministerului. 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-a constatat că pentru absolvenţii 
ciclului de studii universitare de licenţă înmatriculaţi începând cu anul 
universitar 2005/2006, Suplimentul de Diplomă conţine şi competenţele oferite 
de programele de studii. 

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 al absolvenţilor diferă de la 
un program de studii la altul, remarcându-se în acest context, studiile inginereşti 
unde acest indicator depăşeşte 80%. Ponderea absolvenţilor ultimelor două 
promoţii admişi la studii universitare de masterat este peste 20%. 

Fig. 8 – Studenţi ai Universităţii „Valahia” 
din Târgovişte în timpul orelor de curs 
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Nivelul de pregătire al 
studenţilor este reflectat de către 
performanţele obţinute de către 
aceştia pe piaţa muncii de profil 
şi este relevant sub aspectul 
reîntoarcerii la studiile de masterat şi 
de doctorat.

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 riguros şi consecvent. Cerinţele 
metodologice privitoare la examinarea şi notarea studenţilor nu sunt cuprinse 
într-un regulament specific ci se regăsesc, parţial, în Regulamentul cu privire 
la activitatea universitară a studenţilor şi, parţial, în Regulamentul activităţii 
didactice. Forma şi criteriile de evaluare a cunoştinţelor pentru fiecare disciplină 
este menţionată şi în Fişa disciplinei. 

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 UVT în 
vederea asigurării transparenţei şi a 
formulării de politici privind calitatea 
instruirii. 

Serviciile sociale oferite 
studenţilor asigură cazarea în cămine 
(spaţiile de cazare din cămine, 1414 
locuri, acoperă integral cererea) şi 
masa la cantină; studenţii au acces la 

Fig. 9 – Utilizarea de către studenţi a 
tehnologiilor IT asigură modernizarea 

procesului educaţional în cadrul Universităţii 
„Valahia” din Târgovişte

Fig. 10 – Dotarea materială a unei camere 
de cămin de la Universitatea „Valahia” din 

Târgovişte  
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bazele sportive. 

B.4. Activitatea de cercetare

Misiunea universităţii 
cuprinde şi o importantă 
componentă de cercetare 
ştiinţifică. UVT are capacitatea 
de a atrage şi dezvolta proiecte 
ştiinţifice, proiecte structurale şi 
alte tipuri de proiecte de nivel 
regional, naţional şi european. 

În Universitate 
funcţionează Institutul de 
Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică 
Multidisciplinară care are în 
structura sa 9 centre de cercetare 

acreditate CNCSIS şi alte 8 centre de cercetare aprobate de Senatul Universităţii.

 Aparatura modernă folosită la nivelul centrelor de cercetare este 
certificată internaţional şi conformă cu cerinţele specifice sistemului de 
management al calităţii. 

Fiecare centru de cercetare dispune de propriul plan anual care 
este parte componentă a planului 
operaţional al facultăţilor şi a planului 
strategic al universităţii. 

Universitatea o obţinut, din 
partea ANCS, statutul de instituţie de 
învăţământ superior acreditată pentru 
cercetare. 

La nivelul centrelor de 
cercetare sunt constituite comisii de 
avizare internă a fazelor de realizare a 
obiectivelor programelor de cercetare. 
O parte dintre cadrele didactice ale 
UVT sunt evaluatori pentru programe 
europene de cercetare.

Fig. 11 – Implementarea tehnologiilor informatice 
moderne în cadrul proceselor complexe 

de cercetare ştiinţifică a permis membrilor 
comunităţii academice din cadrul Universităţii 
„Valahia” obţinerea unor rezultate de prestigiu, 

recunoscute pe plan intern şi internaţional.

Fig. 12 – Suportul material complex 
al fiecărui centru de cercetare oferă 

premisele unor studii de specialitate bine 
documentate
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Există contracte bilaterale 
cu universităţi de referinţă din ţările 
membre ale Uniunii Europene 
pentru teme de cercetare raportate 
la cadrul european şi global.

In perioada 2006-2008 
au fost finalizate 256 de contracte 
naţionale de cercetare şi 18 contracte 
internaţionale. De asemenea, au 
fost publicate 166 de articole ISI 
(în perioada 2005-2008), 267 de 
cărţi, monografii sau studii şi 568 de 
articole în reviste cotate B+, B şi C. 

Calitatea rezultatelor 
obţinute în cercetare este probată de peste 180 de citări anual, în obţinerea 
a 8 brevete de invenţie şi a 14 premii naţionale sau internaţionale, între care 2 
medalii de aur obţinute la Saloanele Internaţionale de Inventică de la Geneva 
(2007 şi 2008). 

UVT are 6 reviste proprii acreditate CNCSIS B+, 2 reviste B şi una D. 

Strategia UVT 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 prorectorul 
responsabil cu activitatea de 
cercetare ştiinţifică la nivel de 
universitate şi de către secretarii 
ştiinţifici la nivelul facultăţilor.

De asemenea, 
Universitatea organizează 
o Şcoală doctorală pentru 4 
programe  de doctorat aprobate de 
către CNATDCU. 

Fig. 13 – Aparatură modernă dintr-un centru 
de cercetare din cadrul Universităţii „Valahia”  

din Târgovişte 

Fig. 14 – Sediul Şcolii Doctorale din cadrul 
Universităţii „Valahia” din Târgovişte
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Din rapoartele experţilor evaluatori rezultă că sunt îndeplinite criteriile şi 
indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi infrastructurii academice, ceea ce atestă 
că UVT asigură condiţii normale de desfăşurare a procesului de învăţământ, 
menţine contacte constante cu absolvenţii şi cu angajatorii şi cultivă consecvent 
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 UVT îndeplineşte criteriile referitoare la 
conţinutul programelor de studiu, activitatea ştiinţifică şi activitatea financiară.

MANAGEMENTUL CALITĂŢII

C.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

UVT 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 calităţi.  

Coordonarea proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii este 
realizată de Comisia de Evaluare 
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. 

Activitatea structurilor 
pentru asigurarea calităţii are 
o dimensiune programatică iar 
regulamentele şi documentele 
specifice domeniului sunt afişate 
pe site-ul departamentului. 

Fig. 15 – Sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, 
Sociale şi Politice a  Universităţii „Valahia” din 

Târgovişte
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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.

Asigurarea calităţii în UVT vizează şi activitatea de cercetare ştiinţifică, 
existând preocuparea pentru crearea unui sistem modern de management 
al cercetării universitare de excelenţă. Universitatea a încheiat Contractul 
nr.203/20.01.2009 de prestări de servicii cu S.C.AEROQ S.A pentru certificarea 
şi supravegherea Sistemului de Management aplicat. 

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, la care participă şi specialişti 
din străinătate, 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 software 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. 

Se respectă Regulamentul activităţii didactice în care se precizează 
că „planurile de învăţământ vor fi evaluate periodic, iar programele analitice vor fi 
revizuite anual, inclusiv prin consultarea celor mai buni studenţi şi absolvenţi, a unor 
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specialişti din rândul angajatorilor, organizaţiilor profesionale şi altor facultăţi/instituţii.  

Orice modificare a planului de învăţământ trebuie justificată prin concluziile 
analizelor anuale ale planurilor existente sau/şi prin modificări survenite pe piaţa 
muncii. Modificările planului de învăţământ nu trebuie să afecteze negativ nici o 
serie de studenţi pe parcursul şcolarizării şi intră în vigoare cu anul I de studiu”.

C.3. Proceduri obiective şi transparenŢe de evaluare a 
rezultatelor învăţării

Cerinţele metodologice privitoare la examinarea şi notarea studenţilor 
nu sunt cuprinse într-un regulament specific ci se regăsesc, parţial, în 
Regulamentul cu privire la activitatea universitară a studenţilor şi, parţial, în 
Regulamentul activităţii didactice. La toate examenele participă titularul cursului 
şi cel puţin un cadru didactic de specialitate. 

 

C.4. Proceduri de evaluare a calitĂţii corpului profesoral 

S-a constat că 67,63% dintre membrii corpului profesoral al UVT au 
titlul de doctor în ştiinţe (198 cadre didactice) sau sunt doctoranzi (62). Cu norma 
de bază în UVT sunt 318 cadre didactice titularizate în învăţământul superior 
(82%), iar procentul de profesori şi conferenţiari universitari se ridică la 31%. 
Aceste date sunt semnificative pentru aprecierea calităţii corpului profesoral 
propriu al unei universităţi încă tinere care, la 1 iunie 2009, a împlinit 17 ani de 
la înfiinţare.  

Coordonarea proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii este realizată 
de Comisia de Evaluare 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 Fişa 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.
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Promovarea personalului didactic depinde de rezultatele evaluării, 
în care sunt avute în vedere şi rezultatele evaluării colegiale şi ale evaluării 
efectuate 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.

C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

Experţii evaluatori pentru fiecare program şi pentru evaluarea 
instituţională au constatat că Universitatea „Valahia” din Târgovişte asigură 
resursele umane, materiale şi financiare necesare pentru îndeplinirea cerinţelor 
legate de pregătirea studenţilor 

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 prezent este asigurat, prin 
abonament, acces electronic la bazele Thomson ISI, Platforma online de reviste 
ştiinţifice ScienceDirect, SpringerLink şi OARE. 

Universitatea dispune de 7 biblioteci şi 6 săli de lectură în suprafaţă 
totală de 1.658 mp. Totodată, universitatea are organizate săli de lectură 
adecvat configurate şi dotate cu carte de specialitate, în suprafaţă de 3.307 
mp, în centrele de cercetare, la departamente şi în căminele studenţeşti. Există 
un număr important de software-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 „Valahia” din 
Târgovişte se preocupă permanent 
de dezvoltarea bazei tehnico-
materiale asigurând, în acelaşi timp, 
consilierea în carieră a studenţilor, 
prin coordonare didactică şi 
ştiinţifică. Fiecare departament 

Fig. 16 –  Sala de lectură a unei biblioteci a 
Universităţii „Valahia” din Târgovişte
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are obligaţia de a delega, pentru 
fiecare serie/an de studiu un 
tutore dintre cadrele didactice 
titulare; îndatoririle acestora 
sunt stabilite prin regulamente 
specifice şi constau în îndrumarea 
studenţilor privind aspectele 
profesionale, organizarea activităţii 
lor, armonizarea preferinţelor pentru 
disciplinele opţionale şi facultative 
etc. 

Studenţii Universităţii 
beneficiază de burse şi au la 
dispoziţie 1.414 locuri de cazare 
în cămine studenţeşti moderne 
(ceea ce reprezintă peste 10% din numărul total de studenţi şi, practic egal 
cu numărul de studenţi care solicită aceste servicii) şi care asigură un grad 
de confort ridicat locatarilor. Se află în proces de recepţie, urmând a fi pus la 
dispoziţia studenţilor, un cămin nou cu o capacitate de 133 de locuri de cazare. 

Universitatea dispune de două baze sportive moderne cu o suprafaţă 
de peste 8.000 mp şi de alte capabilităţi cu profil sportiv accesibile studenţilor 
precum şi de un Club al studenţilor cu facilităţi multifuncţionale.

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 „Valahia” din Târgovişte culege, analizează şi foloseşte 
informaţii relevante pentru managementul eficient al programelor proprii de 
studii şi a altor activităţi.

În vederea realizării acestui obiectiv, Universitatea „Valahia” din 
Târgovişte colaborează cu universităţi de mare 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 

Fig. 17 – Căminele Universităţii „Valahia” 
asigură studenţilor un confort ridicat, cu 

multiple valenţe educaţionale
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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. 

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 universităţii oferă informaţii privind: 

• oferta educaţională (Centrul de Informare şi înscriere);

• 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 (conferinţe, work-shopuri, 
programe de cercetare etc).

Evaluarea efectuată de 
către comisia ARACIS a evidenţiat 
existenţa în UVT a principalelor 
elemente specifice culturii calităţii, 

Fig. 18 – Studenţii Universităţii 
„Valahia” realizează lucrările practice în 
laboratoare dotate cu tehnică de ultimă 

generaţie 

Fig. 19 – Baza materială a Universităţii „Valahia” 
include o serie de spaţii educaţionale moderne 
capabile să ofere suport logistic adecvat pentru 

diferite tipuri de manifestări ştiinţifice
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procedurile şi activităţile de evaluare privind calitatea educaţiei fiind aprobate 
de senatul universitar. În prezent, instituţia implementează 3 proiecte privind 
bunele practici în domeniul proceselor de învăţământ, administraţie şi cercetare, 
unul dintre acestea fiind „Cercetarea şi dezvoltarea unei platforme interactive, 
multidisciplinare şi complexe pentru îmbunătăţirea sistemului educaţional 
de marketing prin interconectarea mediului universitar cu piaţa muncii din 
România”. 

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.

C.7. Informaţia publică

Universitatea „Valahia” din Târgovişte 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 UVT, este 
postată pe site-ul www.valahia.ro şi 
promovată sistematic prin intermediul 
diferitelor mijloace de popularizare 
cu ocazia manifestărilor specifice 

Fig. 20  – Complex de săli de conferinţe şi 
spaţii educaţionale menite a susţine procesul 

de dezvoltare şi comunicare din cadrul 
Universităţii „Valahia”
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ale UVT prin presa locală şi prin 
materiale tipărite: broşuri, pliante, 
ghiduri.

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.

În urma vizitei de evaluare efectuate la UVT 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 UVT pe diferite căi sunt 
explicite şi credibile.

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 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. 

Fig. 21 – Sală pentru susţinerea proiectelor şi a 
disertaţiilor 
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CONCLUZII

      Universitatea „Valahia” din Târgovişte 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 Dâmboviţa 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 UVT 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. 

RECOMANDĂRI

Intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea, în continuare, în UVT, 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.

Compatibilizarea design-ului organizaţional rezultat prin reorganizarea 
catedrelor sub formă de departamente cu prevederile Cartei universitare şi 
reflectarea acestei activităţi în toate regulamentele şi procedurile academice.

Consolidarea programelor de studii existente pentru atingerea nivelului 
de excelenţă dat de recunoaşterea naţională şi europeană şi analizarea 
motivaţiilor pentru care, în cazul unui  număr de 7 programe de studii universitare 
de licenţă, pentru care există acreditare sau autorizare provizorie, nu au existat 
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solicitări suficiente, universitatea decizând să le suspende temporar.

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 mai mare de studenţi cetăţeni străini în 
cadrul programelor de studii oferite de către universitate.

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.

Analizarea Regulamentului pentru activitatea profesională a studenţilor 
în vederea redefinirii unor articole (12, 13, 28, 43) care, prin modul în care sunt 
formulate, pot conduce la interpretări diferite din partea membrilor comunităţii 
universitare.

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.

Concretizarea preocupărilor de realizare a auditării execuţiei bugetului 
de venituri şi cheltuieli al universităţii de către societăţi specializate în audit 
financiar, pentru o mai bună încadrare în practicile europene în materie de 
învăţământ superior. 

Iniţierea unor întâlniri permanente de către conducerea Universităţii 
cu reprezentanţii studenţilor în care să se discute problemele acestora, 
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concomitent cu implicarea mai fermă a studenţilor din organizaţiile studenţeşti 
în rezolvarea solicitărilor curente ale acestora;

Orientarea eforturilor de cercetare spre proiecte de calitate (exemplu: 
CNCSIS) şi participarea în consorţii de proiecte de cercetare europene, cum ar 
fi de exemplu FP7 sau ESF;

Îmbunătăţirea fluxului de publicaţii folosind accesabilitatea prin Internet 
a lucrărilor publicate;

Menţinerea unor contacte solide între Universitate şi alumni. Constituirea 
unei platforme de alumni care să ofere acestora posibilitatea formulării de opinii 
privind modalităţile de dezvoltare şi integrare socio-profesionale.

CALIFICATIV

Universitatea „Valahia” a dovedit că este preocupată de asigurarea 
internă a calităţii educaţiei. 

în Universitate a fost organizată şi funcţionează structura pentru 
asigurarea calităţii prevăzută de reglementările în vigoare;

prin Regulamentul privind organizarea Sistemului pentru Asigurarea 
Calităţii sunt stabilite responsabilităţile tuturor verigilor implicate în calitate.

Universitatea respectă Cerinţele normative obligatorii stabilite de 
Metodologie, precum şi standardele şi indicatorii de performanţă, în mare 
majoritate îndepliniţi la nivelele Min. şi Ref.1.

În concluzie, considerând că Universitatea “Valahia” din Târgovişte 
dispune de capacitatea instituţională de asigurare şi îmbunătăţire continuă a 
calităţii programelor de studii şi de susţinere eficientă a învăţării studenţilor, se 
acordă calificativul ÎNCREDERE.

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.
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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 iniţial.

De precizat că, există ataşate ca Anexe, Rapoartele redactate în 
original ale Expertului străin şi ale studenţilor evaluatori.
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ANEXE

Anexa A1.   Raportul Consiliului ARACIS

Anexa A2.   Raportul Departamentului de Evaluare a Calităţii al ARACIS

Anexa A3.   Scrisoare de răspuns a Universităţii „Valahia” din Târgovişte către 
ARACIS

Anexa A4.   Raportul de evaluare al studenţilor evaluatori

Anexa A5.   Raport al expertului străin 
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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

Nr. 9/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea din Târgovişte
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