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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.



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea „Bioterra“ din Bucureşti

7

INTRODUCERE

În perioada 20-22.05.2009, la Universitatea „Bioterra” din Bucureşti 
s-a desfăşurat evaluarea externă a calităţii la nivelul instituţional, conform 
metodologiei ARACIS, precum şi pentru un număr de două programe de 
studii de licenţă, „Drept”, respectiv „Inginerie şi management în alimentaţia 
publică şi agro-turism”. Evaluarea s-a efectuat pe baza raportului de evaluare 
instituţională internă şi a rapoartelor de evaluare a programelor de studii 
întocmite de universitate, dar şi pe baza numeroaselor materiale solicitate de 
către membrii comisiei în timpul vizitei (Carta universitară, planuri strategice 
şi operaţionale, regulamente şi proceduri, ordine şi hotărâri ale organelor 
de conducere de la diferite niveluri, note de comandă, state de funcţiuni, 
programe analitice, programe orare, planificarea activităţilor şi a examenelor, 
publicaţii diverse, acte contabile justificative etc). 

Procesul de evaluare externă a urmărit nu numai cuantificarea 
capacităţii instituţiei de a derula programele de studii angajate, ci şi analizarea 
modului în care se asigură un nivel de calitate corespunzător, la nivelul fiecărui 
program şi pe ansamblul universităţii. Echipa de evaluare instituţională a fost 
formată din: prof.univ.dr.ing Adrian Lungu - Universitatea „Dunărea de Jos” 
din Galaţi, director de misiune, prof.univ.dr.ing. Marius Bulgaru - Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca, coordonatorul echipei de experţi, conf.univ.dr. Dana 
Mihaela Gheorghe - Universitatea „Transilvania” din Braşov, expert Comisie 
Consultativă, prof.univ.dr.ing Anton Hadăr - Universitatea Politehnica din 
Bucureşti, expert Comisie Instituţională, cărora li s-au adăugat, în calitate 
de experţi evaluatori, prof.univ.dr.ing. Petru Alexe - Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galaţi, prof.univ.dr.ing Aurel Chiran - USAMV „Ion Ionescu de la 
Brad” din Iaşi, prof.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor, Universitatea din Craiova; 
prof.univ.dr. Emil Gheorghe Moroianu - Institutul de Cercetări Juridice al 
Academiei Române. 

La evaluare au mai participat, în calitate de expert străin, prof.univ.dr.ing. 
Liviu Masalar - Université de Liège, Belgia, precum şi doi studenţi evaluatori: 
Irina Matetovici, masterand, Facultatea de Biologie şi Geologie a Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, şi Bogdan Ciobanu, student la Facultatea de 
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii 
Tehnice”Gh. Asachi” din Iaşi. Secretarul ştiinţific al misiunii a fost lector.dr. 
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Riana Nicolae de la Universitatea „Artifex” din Bucureşti. 
 Evaluarea instituţională externă a Universităţii „Bioterra” din Bucureşti 

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 „Bioterra” din 
Bucureşti, „Raportului de autoevaluare instituţională întocmit de studenţi”, 
Rapoartelor de autoevaluare ale celor 2 programe 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 „Bioterra” din Bucureşti din perioada 
20-22 mai 2009, în care se includ: Raportul expertului Comisiei Consultative, 
Raportul expertului Comisiei Instituţionale, Raportului expertului străin, prof. 
univ. dr. Liviu Masalar - Université de Liège, Belgia, Rapoartele celor 4 experţi 
de programe, la care se adaugă Raportul celor doi studenţi evaluatori şi 
Raportul de evaluare externă a calităţii la Universitatea „Bioterra” din Bucureşti  
elaborat de directorul de misiune şi coordonatorul de misiune. De asemenea, 
la baza elaborării prezentei broşuri se află, 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 „Bioterra” din Bucureşti.

 Scopul evaluării instituţionale externe a fost acela de a identifica 
şi certifica măsura în care Universitatea „Bioterra” din Bucureşti răspunde 
interesului public şi se preocupă de creşterea calităţii, cu referire, mai ales, la 
următoarele componente ale activităţii academice:
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- procesul de predare-învăţare, prin asigurarea unui nivel calitativ 
corespunzător al programelor de studii, în conformitate cu standardele 
academice ale Universităţii, elaborate în concordanţă cu standardele şi 
indicatorii de performanţă ARACIS;

- exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.
Evaluarea instituţională externă a Universităţii „Bioterra”din Bucureşti 

şi-a propus ca obiective:
- să contribuie, alături de alte mecanisme, la promovarea şi asigurarea 

unei înalte calităţi în procesul de predare-învăţare;
- să asigure studenţilor, angajatorilor şi publicului un acces cât mai 

larg şi rapid la informaţii clare, de încredere şi explicite despre modul în 
care Universitatea „Bioterra” din Bucureşti oferă programe de studii, diplome 
şi calificări ce respectă cerinţele naţionale, în conformitate cu standardele 
academice europene şi principiile de calitate;

- să creeze premisele pentru iniţierea acţiunilor de îmbunătăţire, acolo 
unde acestea se impun;

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

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

Evaluarea instituţională externă a avut în vedere, pe de o parte, 
instituţia în ansamblu, iar pe de altă parte, măsura în care mecanismele 
instituţionale sunt implementare şi funcţionează la nivelul programelor de 
studii.

Principalele aspecte supuse atenţiei, prin verificare, examinare şi 
analiză, în cadrul vizitei de evaluare instituţională externă au fost următoarele:

- Statutul juridic şi baza legală de funcţionare a Universităţii „Bioterra” 
din Bucureşti, ca instituţie de învaţământ superior, acreditată şi recunoscută, 
respectiv misiunea declarată;

- Organizarea şi funcţionarea instituţiei şi a organelor de conducere 
academice şi administrative ale acesteia, în concordanţă cu legislaţia în 
vigoare;

- Toate aspectelor legale - profesionale, ştiinţifice şi etice - privind 
recrutarea, selectarea, pregătirea şi promovarea personalului didactic, de 
cercetare şi administrativ, în vederea îndeplinirii misiunii instituţiei;
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- Mecanismele de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii, 
respectiv rezultatele aplicării acestor mecanisme la nivel instituţional şi la 
nivelul programelor de studii oferite de universitate;

- Modul în care Universitatea „Bioterra” din Bucureşti a utilizat 
referinţele, recomandările şi cerinţele incluse în Metodologia şi Standardele 
ARACIS privind asigurarea calităţii, precum şi modul în care elaborează şi 
aplică strategiile de creştere a calităţii procesului instructiv-educativ, cercetării 
ştiinţifice, structurilor instituţionale de conducere academică şi administrativă 
etc.;

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

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

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

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

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

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

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

- echipa de management a universităţii (membrii Biroului Senatului, 
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decanii facultăţilor, membrii Senatului, directorul general administrativ); 
- corpul profesoral, cercetători, doctoranzi, reprezentanţi ai sindicatului 

cadrelor didactice; 
- secretarul şef şi coordonatorii serviciilor universităţii: Serviciului 

Financiar-Contabil, Serviciului de Resurse Umane etc.; 
- reprezentanţii departamentelor universităţii: Centrelor de cercetare, 

Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, Departamentului de 
Educaţie Permanentă, Departamentului de Programe şi Relaţii Internaţionale, 
Centrului de Informare şi Consiliere a Studenţilor (CICS), Bibliotecii; 

- membrii Direcţiei Generale de Asigurare a Calităţii, Comisiei de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii (pe universitate şi facultăţi); 

- studenţi; 
- absolvenţi; 
- angajatori.
La întâlnirile cu studenţii, absolvenţii şi angajatorii au participat toţi 

membrii comisiei de evaluare (deci, şi experţii evaluatori ai programelor de 
studii) iar la celelalte întâlniri au fost prezenţi doar membrii echipei instituţionale, 
împreună cu expertul străin şi studenţii evaluatori. 

Modul de desfăşurare a vizitei de evaluare instituţională externă a fost 
monitorizat, din partea ARACIS, de către reprezentantul Comisiei Consultative.

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

Această broşură conţine 5 anexe, în care sunt prezentate copiile 
xeroxate ale următoarelor documente: Raportul Consiliului ARACIS (Sinteză) 
(Anexa A.1), Raportul Departamentului de Asigurare a Calităţii al ARACIS 
(Anexa A.2),  Scrisoarea de răspuns a Universităţii „Bioterra” din Bucureşti 
către ARACIS (Anexa A.3), Raportul de evaluare instituţională al studenţilor 
evaluatori la Universitatea „Bioterra” din Bucureşti (Anexa A.4) şi Reportul 
expertului străin prof. Univ. dr. Liviu Masalar  (Anexa A.5). În anexele A.4 şi A.5 
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 „Bioterra” din Bucureşti din perioada 20-
22 mai 2009.
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EVALUAREA EXTERNĂ A UNIVERSITĂŢII 
„BIOTERRA” DIN BUCUREŞTI LA NIVEL 

INSTITUŢIONAL

	1.	Prezentarea	generală	a	instituţiei

1.1 SCURT ISTORIC

Universitatea „Bioterra” face parte din categoria instituţiilor tinere care 
activează în spaţiul învăţământului superior românesc, fiind înfiinţată prin 
Legea 480 /2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr.512, din data 
de 17 iulie 2002. La data efectuării vizitei de evaluare, din documentele puse 
la dispoziţie de instituţie a rezultat că Universitatea „Bioterra” funcţionează 
cu patru facultăţi în Bucureşti, la care se adaugă cinci extensii - în Slobozia 
(două facultăţi), în Alexandria 
(două facultăţi) şi în Focşani (o 
facultate), toate certificate prin HG 
nr.635/2008. Universitatea are 
înmatriculaţi aproximativ 6700 de 
studenţi la programele de licenţă 
şi de masterat, la formele de 
învăţământ zi şi frecvenţă redusă. 
Ĩn cadrul universităţii funcţionează 
patru specializări în sistem Bologna: 
„Inginerie şi Management în 
Alimentaţie Publică şi Agroturism”, 
„Controlul şi Expertiza Produselor 
Alimentare”, „Ingineria Produselor 
Alimentare” şi “Drept”.
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1.2 CEA MAI RECENTĂ EVALUARE A CALITĂŢII

 Universitatea a respectat legislaţia în vigoare după 1994 privind 
evaluarea periodică a programelor de studii. În urma evaluării efectuate 
de CNEAA prin HG 294/1997 a fost autorizată să funcţioneze provizoriu 
specializarea „Inginerie şi management agroturistic”. Specializările care 
au apărut pe parcursul anilor, începând de la autorizarea provizorie până 
la acreditare, au fost prezentate în Hotărârile de Guvern care reglementau 
aceste aspecte: H.G.535/1999, H.G.379/2000, H.G. nr. 916/2005, H.G. 
676/2007. Ultimele autorizări provizorii şi/sau acreditări sunt prezentate în HG 
nr. 635/2008, publicată în M.O.R. partea I, nr. 834/11 decembrie 2008.

2.	Evaluarea	Universităţii	„Bioterra”	din	Bucureşti

2.1 IDENTITATE ŞI MISIUNE

Universitatea „Bioterra” din Bucureşti a luat fiinţă ca o componentă a 
Fundaţiei „Bioterra” Bucureşti, fiind legalizată, conform procedurilor, prin 
Sentinţa Civilă nr. 88 din 19 mai 1994 a Judecătoriei Sectorului l Bucureşti, 
dosarul nr. 96/P.J./1994. Conform Legii 480/2002, Art. 1, universitatea este 
„Instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de 
utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ”, având sediul în 
Bucureşti, str. Gârlei, nr. 81, Sect. I. La acea dată, în componenţa universităţii 
intra o singură facultate, „Facultatea de inginerie şi management agroturistic”. 
Ulterior au fost înfiinţate un număr de şase facultăţi (trei în Bucureşti, şi 
câte una în Alexandria, Focşani şi Slobozia). Înfiinţarea facultăţilor nu este 
documentată prin Hotărâri ale Senatului Universităţii, dar a fost legalizată prin 
HG 635 din 2008.

Misiunile universităţii (didactică şi de cercetare) sunt definite prin 
„Carta Universitară” (Cap.I, art.6). Astfel, misiunea didactica „este centrată pe 
pregătirea unor specialişti cu o înaltă competenţă profesională în domeniile 
acreditate, care să le permită integrarea în activitatea productivă economico-
financiară şi socială”. Misiunea de cercetare ştiinţifică constă în „organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, cu obţinerea de rezultate care 
să fie valorificate prin lucrări de consultanţă ştiinţifică, expertiză, publicaţii, etc”.

Cu o astfel de formulare a misiunii, care nu precizează în vreun fel 
valorile promovate, universitatea nu se individualizează în spaţiul universitar 
românesc sau european. Misiunea este prezentată doar pe site-ul universitătii 
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şi pare să nu fie cunoscută şi asumată de membrii comunităţii sale academice, 
fapt dovedit prin slabele rezultate obţinute în cercetare.

„Carta Universitară”, documentul care trebuie să stea la baza activităţilor 
academice din Universitatea „Bioterra” din Bucureşti, există. Ea a fost aprobată 
în şedinţa Senatului din 22.03.2007. Conform Ordinul Ministrului 3284 din 
25.02 2008, doamna prof. univ. dr. ing. Floarea Nicolae este desemnată 
rector şi ordonator de credit. Carta încalcă acest ordin, întrucât ca ordonator 
de credit este prevăzut preşedintele universităţii (art.38 „Dacă preşedintele 
fundaţiei este în viaţă, acesta ca fondator şi susţinător direct al Universităţii, 
este de drept preşedintele Universităţii, managerul general şi ordonatorul de 
credite”). 

Carta Universităţii „Bioterra” din Bucureşti nu are actualizată organigrama 
- facultăţile din Alexandria, Focşani şi Slobozia nefiind menţionate. Carta nu are 
anexe şi nici nu face referire la regulamente care să fie cuprinse în ea. Raporturile 
de muncă între angajaţi şi angajatori sunt reglementate de „Regulamentul de 
ordine interioară”, care se aplică tuturor categoriilor de salariaţi, permanenţi sau 
temporari (cu contracte de muncă pe 
o perioadă determinată), indiferent 
de funcţiile şi atribuţiile pe care le 
îndeplinesc. Universitatea dispune 
de un cod etic care-şi propune să 
reprezinte un ghid de comportament 
şi de conduită morală pentru fiecare 
membru al comunităţii academice. 
Deşi există o comisie de etică, ce 
cuprinde cadre didactice şi studenţi, 
în ultimii doi ani problemele de 
etică nu au fost tratate prin această 
comisie, ci pe cale administrativă, 
în ciuda procedurilor de rezolvare a 
sesizărilor.

2.2 MANAGEMENTUL UNIVERSITĂŢII

 Conducerea universităţii este stabilită printr-o metodologie 
(Metodologia organizării şi desfăşurării alegerilor pentru structurile şi funcţiile 
de conducere academică), aprobată de Senatul Universităţii „Bioterra” din 

Biroul preşedintelui Universităţii „Bioterra” din 
Bucureşti
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Bucureşti în 16.11.2007. Metodologia respectă majoritatea reglementărilor în 
vigoare. Senatul este alcătuit dintr-un număr de 33 de persoane, dintre care 8 
studenţi. Alegerile se fac în mod democratic, prin vot secret, la alegeri având 
dreptul să participe numai membrii corpului academic. Funcţiile de conducere 
la nivel de catedră, facultate, universitate pot fi ocupate numai de profesori 
sau conferenţiari, şefi de lucrări cu doctorat, titulari în universitate.

 Nu acelaşi lucru se poate spune despre alegerea studenţilor în Senat 
şi în consiliile profesorale ale facultăţilor. Carta universităţii nu prevedeîn 
mod clar că studenţii sunt aleşi în Senat. La art.46, lit. d se menţionează 
că studenţii au dreptul „să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai studenţilor în 
organele de conducere, consiliile facultăţii şi în senat”, dar la art. 80 se prevede 
înlocuirea studenţilor reprezentanţi în Senat, consideraţi demisionari după 
acelaşi criteriu, care nu au fost înlocuiţi de către reprezentanţi ai studenţilor, 
prin studenţi desemnaţi de decanii facultăţii respective, din primii 5 (cinci) la 
învăţătură, fiind necesară confirmarea lor de către Preşedintele universităţii.

Metodologia de alegeri nu respectă în totalitate prevederile legale 
deoarece prevede că „o persoană nu poate ocupa funcţia de rector mai 
mult de două mandate succesive, cu excepţia rectorului fondator” . Aceeaşi 
prevedere se aplică şi pentru funcţia de decan sau şef de catedră, care 
sunt „membrii fundaţiei” (Cap.1 Dispoziţii generale). De asemenea, între 
metodologie şi „Carta universitară” există neconcordanţe în cea ce priveşte 
conducerea operativă. Conform metodologiei, „conducerea operativă a 
universităţii, este asigurată de către Biroul Senatului, alcătuit din: rector - în 
calitate de preşedinte, prorector(i), cancelar şef (secretar ştiinţific), director 
general administrativ şi un reprezentant al studenţilor, membru al Senatului” 
(Cap. 2. 2. Structura catedrelor, consiliilor facultăţilor şi senatului). 

„Carta universităţii” prevede două tipuri de conducere: 1) „La nivelul 
Universităţii, conducerea globală revine Preşedintelui de Universitate, care, 
de fapt, este managerul gene-ral al instituţiei de drept privat şi utilitate publică. 
Acesta este numit de Consiliul Director al Fundaţiei Universitare “Bioterra”, 
la propunerea preşedintelui fundaţiei sau a înlocuitorului de-semnat” (Art 37 
alin c). 2) „Conducerea operativă academică a universităţii este asigurată de 
Preşedintele universităţii, împreună cu Biroul Senatului, alcătuit din: Rector, 
Prorectori, can-celar general, director general administrativ şi un reprezentant 
al studenţilor” (art 82 alin. I). 

 Conducerea universităţii încearcă să realizeze managementul 
academic folosind un „Plan strategic”. În acesta sunt stabilite doar obiectivele, 
nefiind precizate activităţile principale, termenele, responsabilii, resursele 
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materiale, indicatorii măsurabili. Planul strategic nu permite evaluarea 
calităţii managementului şi nici îmbunătăţirea continuă a calităţii acestuia. 
Planul operaţional anual este superficial, neputând fi utilizat eficient. Planul 
de ameliorare a activităţii academice este formal şi nu poate fi aplicat. 
Universitatea are o organigramă pentru structura academică (facultăţi şi 
catedre) şi pentru structura administrativă din Bucureşti. În organigrama 
universităţii nu figurează facultăţile, catedrele şi structura administrativă din 
afara capitalei. 

Fiecare catedră are un Stat de funcţii pentru personalul didactic. În 
statele de funcţii nu este prevăzută încărcarea săptămânală la specializările cu 
frecvenţă redusă. Deşi vizita de evaluare a avut loc la sediul rectoratului unde 
îşi desfăşoară activitatea şi serviciul „Resurse umane”, nu au fost prezentate 
comisiei de experţi Statele de funcţii de la facultăţile din Alexandria, Slobozia, 
şi Focşani. 

Administraţia este organizată pe 3 servicii şi 3 direcţii conduse de un 
director general administrativ. Pentru 
personalul administrativ nu există un 
stat de funcţii. Încadrarea funcţiilor 
de conducere administrative cu 
personal de specialitate nu este 
în toate cazurile corespunzătoare. 
De exemplu, contabila şefă nu are 
studii economice aşa cum prevede 
legislaţia, aceasta fiind de profesie 
inginer. În discuţiile cu reprezentanţii 
administraţiei s-a constatat 
disponibilitatea pentru dezvoltarea 
performanţelor instituţionale ale 
administraţiei. Pentru comunicarea deciziilor, efectuarea şi comunicarea 
raportărilor, universitatea are la dispoziţie un sistem informaţional şi de 
comunicare modern şi funcţional.

2.3 EDUCAŢIA ŞI CERCETAREA

 2.3.1 Educaţia
În universitate, la Bucureşti, funcţionează 12 programe de studii de 

licenţă tip Bologna (4 la zi, acreditate, şi 3 cu frecvenţă redusă, autorizate 
provizoriu). În celelalte locaţii funcţionează: la Slobozia - 2 programe la zi, 
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Facultatea de management 
agroturistic – Bucureşti 

Inginerie şi 
management 

Inginerie şi Management în 
Alimentaţie Publică şi 
Agroturism 

ZI/FR 

Facultatea de management 
agroturistic – Alexandria 

Inginerie şi 
management 

Inginerie şi Management în 
Alimentaţie Publică şi 
Agroturism 

ZI 

Facultatea de management 
agroturistic – Focşani 

Inginerie şi 
management 

Inginerie şi Management în 
Alimentaţie Publică şi 
Agroturism 

ZI 

Facultatea de management 
agroturistic – Slobozia 

Inginerie şi 
management 

Inginerie şi Management în 
Alimentaţie Publică şi 
Agroturism 

ZI 

Facultatea de controlul şi 
experiza produselor alimentare 
– Bucureşti 

Ingineria 
produselor 
alimentare 

Controlul şi Expertiza 
Produselor Alimentare 

ZI/FR 

Facultatea de controlul şi 
experiza produselor alimentare 
– Alexandria  

Ingineria 
produselor 
alimentare 

Controlul şi Expertiza 
Produselor Alimentare 

ZI 

Facultatea de controlul şi Ingineria Controlul şi Expertiza ZI 

Spaţii de înscriere Universitatea „Bioterra” din 
Bucureşti
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autorizate provizoriu, la Alexandria - 2 programe la zi, autorizate provizoriu, la 
Focşani - 1 program la zi, autorizat provizoriu.(vezi tabel)

Facultatea de Management 
Agroturistic – Bucureşti

Inginerie şi manage-
ment

Inginerie şi management în ali-
mentaţie publică şi agroturism ZI/FR

Facultatea de Management 
Agroturistic – Alexandria

Inginerie şi manage-
ment

Inginerie şi management în ali-
mentaţie publică şi agroturism ZI

Facultatea de Management 
Agroturistic – Focşani

Inginerie şi manage-
ment

Inginerie şi management în ali-
mentaţie publică şi agroturism ZI

Facultatea de Management 
Agroturistic – Slobozia

Inginerie şi manage-
ment

Inginerie şi management în ali-
mentaţie publică şi agroturism ZI

Facultatea de Controlul 
şi Experiza Produselor 
Alimentare – Bucureşti

Ingineria produselor 
alimentare

Controlul şi expertiza produse-
lor alimentare ZI/FR

Facultatea de Controlul şi 
Experiza Produselor Ali-
mentare – Alexandria 

Ingineria produselor 
alimentare

Controlul şi expertiza produse-
lor alimentare ZI

Facultatea de Controlul 
şi Experiza Produselor 
Alimentare – Slobozia

Ingineria produselor 
alimentare

Controlul şi expertiza produse-
lor alimentare ZI

Facultatea de Ingineria 
Produselor Alimentare – 
Bucureşti

Ingineria produselor 
alimentare Ingineria produselor alimentare ZI

Facultatea de Drept - 
Bucureşti Drept Drept ZI/FR

În cadrul universităţii nu funcţionează programe de studii care să nu 
fie autorizate în conformitate cu reglementările în vigoare. La data efectuării 
vizitei, pe site-ul universităţii şi la afişierul universităţii erau promovate un 
număr de 6 programe de masterat (tip Bologna), neacreditate (5 zi şi unul la 
ID). Din documentele prezentate (State de funcţii) rezultă că în universitate 
există un număr de 125 cadre didactice dintre care 71 titularizate, cea ce 
reprezintă 56,8%. Pe posturi situaţia se prezintă astfel:
•	 Profesori: 20, din care titulari 14, ceea ce reprezintă 70%
•	 Conferenţiari: 22, din care titulari 16, ceea ce reprezintă 72,72%
•	 Lectori: 50,  din care titulari 20, ceea ce reprezintă 40%
•	 Asistenţi: 27, din care titulari 17, ceea ce reprezintă 62,96%
•	 Preparatori: 6 din care titulari 4, ceea ce reprezintă 66,66%

 Situaţia prezentată se referă numai la facultăţile din Bucureşti, pentru 
cele din provincie nu au fost puse la dispoziţia comisiei informaţiile necesare 
pentru a determina indicatorii referitori la situaţia acoperirii numărului de posturi.  
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În „Raportul de autoevaluare”, cap. C4, pag.36 se mentionează că
- programa MAPA are 1/13,93 CD/studenţi la Bucureşti, la zi;
- programul Drept are 1/16,21 CD/studenţi la Bucureşti, la zi;
- programul IPA şi CEPA are 1/17,37 CD/studenţi la Bucureşti, la zi.
La Universitatea „Bioterra” din Bucureşti există un număr de 122 cadre 

didactice la un număr de 6734 studenţi, rezultând un procent de 1/56,19 cadre 
didactice / studenţi. Defalcat pe forme de învăţământ,  rezultă următoarea 
situaţie:

- la zi 1/27,22 CD/studenţi Bucureşti;
- la FR 1/40,37 CD/studenţi Bucureşti.
 Cadrele didactice au ocupat posturile prin concurs. Condiţiile de 

concurs au fost respectate, cu excepţia vizei oficiului juridic, care lipseşte. 
Personalul didactic care s-a prezentat la concurs a îndeplinit cerinţele legale 
pentru ocuparea posturilor. În anul universitar 2008-209 au fost scoase la 
concurs un număr de total de 39 de posturi din care 2 de profesor şi 8 de 
conferenţiar. Dintre acestea au fost confirmate de MECI un număr de 6 posturi 
(1 de profesor şi 5 de conferenţiari).

 Personalul didactic titularizat în universitate acoperă un număr mai 
mic de trei norme, cu excepţia a patru persoane. Există un număr de 29 cadre 
didactice asociate, dintre care două acoperă câte 3 norme. În universitate 
există trei persoane care au depăşit limita de vârstă, dar ele îndeplinesc 
cerinţele legale, având doar o singură normă didactică.

În universitate îşi desfăşoară activitatea un număr de 27 cadre didactice 
asociate, din care 20 nu sunt titularizate în învăţământul superior. Dintre 
acestea, unul este profesor şi 4 sunt conferenţiari. Nu există şi nu se aplică 
nici o procedură de scoatere şi ocupare prin concurs a posturilor didactice 
asociate. Din cele 27 cadre didactice asociate, 12 au prezentat o adeverinţă 
din care rezultă că au anunţat instituţia unde au funcţia de bază şi au primit 
aprobarea acesteia. Dosarele prezentate sunt incomplete şi nu există un 
sistem de evaluare a competenţelor cadrelor didactice asociate. Titularii de 
disciplină au titlul ştiinţific de doctor sau sunt doctoranzi şi au competenţe 
în domeniul disciplinelor predate. Instituţia a probat faptul că titularii de 
disciplină au elaborat suporturi de curs şi aplicaţii aferente disciplinelor 
predate, acoperind problematica disciplinei. Marea majoritate a celor care 
ocupă posturi de preparator sau asistent au pregătire pedagogică atestată, 
cu excepţia a şase persoane. Pentru programele de studii evaluate, s-a 
constatat că universitatea asigură acoperirea cu cadre didactice a activităţilor 
educaţionale, pentru cel puţin un ciclu de licenţă. 
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La evaluarea programului de studii de licenţă „Drept” au fost identificate 
o serie de probleme cum ar fi: insuficienţa personalului didactic cu norma de 
bază (numai 30,2% din totalul posturilor), ignorarea normativelor în vigoare la 
normarea posturilor din statele de funcţii, neprecizarea dimensiunii formaţiilor 
de studii în raportul de autoevaluare, întocmirea şi semnarea documentelor 
referitoare la alegerile pe facultate, de abia la data efectuării vizitei de evaluare, 
neîntrunirea calităţii de titular în facultate, în cazul unui şef de catedră şi al unui 
prodecan, lipsa normării unor ore din planurile de învăţământ (ex. programul 
cu frecvenţă redusă), lipsa unui fond suficient de cărţi de drept în bibliotecă, 
lipsa unor abonamente la publicaţii de specialitate din străinătate, lipsa unui 
software specializat de legislaţie şi jurisprudenţă, accesibil studenţilor, etc.

La programul de studii de licenţă „Inginerie şi management în alimentaţia 
publică şi agroturism” au fost identificate următoarele probleme: 

- absenţa din planurile de învăţământ a unor discipline fundamentale 
şi în consecinţă, neîndeplinirea procentului minim de 17% prevăzut de 
standardele specifice (procent realizat – 11.9%); 

- neîndeplinirea condiţiei referitoare la numărul minim de ore din planul 
de învăţământ (3048 de ore faţă de un minim reglementat de 3152 de ore); 

- derularea semestrului al VIII-lea pe parcursul a doar opt săptămâni 
faţă de cele 14 impuse prin reglementările legale în vigoare; 

- lipsa unor dovezi care să ateste faptul că personalul didactic implicat 
în procesul de învăţământ nu acoperă mai mult de trei norme în învăţământul 
superior; 

- lipsa unor state de funcţii pentru sarcinile didactice de la programul de 
frecvenţă redusă, unde sunt înmatriculaţi 999 de studenţi; 

- transferul studenţilor de la o formă de învăţământ la alta neconform 
cu reglementările în vigoare, etc. 

Un exemplu pentru aceasta ultimă problemă ar fi următorul: în anul 
universitar 2006-2007, la 1 octombrie au fost înscrişi 58 de studenţi în anul V - 
programul IMAPA, iar la examenul de finalizare a studiilor au fost înscrişi 214 
studenţi. Situaţia nu este singulară, ea regăsindu-se şi în anii universitari 2005-
2006 şi 2007-2008. Motivaţia instituţiei a fost aceea că excedentul de absolvenţi 
se datorază transferurilor în anul terminal de la programul FR la programul de 
zi, lucru care a permis scurtarea traiectului curricular al studenţilor. 

Nutrim speraţa ca Universitatea „Bioterra” din Bucureşti, luând act 
de constatările comisiei de vizită va întreprinde toate demersurile necesare 
remedierii neconformităţilor enumerate.
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	 2..3.2 Cercetarea
Aşa cum s-a amintit mai sus, misiunea asumată de universitate este 

una dublă: de învăţământ şi de cercetare, aşa cum rezultă din Cap.II al „Cartei 
Universitare”. Declarativ, misiunea didactică este centrată pe „pregătirea unor 
specialişti cu o înaltă competenţă profesională în domeniile acreditate, aşa 
încât integrarea în activitatea productivă, economico-financiară şi socială 
să fie garantată”. La nivelul programelor de studii oferite, misiunile didactică 
şi de cercetare sunt suficient de clar enunţate, aşa cum reiese din „Carta 
Universitară”, din „Planul strategic” şi din „Planul operaţional anual 2008-
2009”, prezentate în Anexa raportului de autoevaluare, dar acestea ar trebui 
ajustate periodic, pentru o definire mai corectă a identităţii instituţiei şi pentru o 
corelare mai bună cu cerinţele naţionale. Tot declarativ, misiunea de cercetare 
ştiinţifică constă în „organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cercetare 
ştiinţifică cu obţinerea de rezultate valorificabile prin lucrări de consultanţă 
ştiinţifică, expertiză, publicaţii etc.”. 

Din punctul de vedere al performanţei certificate instituţional, cercetarea 
ştiinţifică nu plasează Universitatea „Bioterra” din Bucureşti pe un loc relevant 
între instituţiile de profil din România. Universitatea nu s-a supus auditării 
ca instituţie de cercetare-dezvoltare, componentă a sistemului de interes 
naţional, conform H.G. nr. 551/2007. Universitatea susţine că cercetarea 
ştiinţifică reprezintă o preocupare importantă a cadrelor didactice şi a 
cercetătorilor săi. Lipsa unei evaluări instituţionale a potenţialului ştiinţific de 
care dispune instituţia, nu o poate îndreptăţi să susţină misiunea declarată 
prin „Carta Universitară”. Rezultatele cercetării se reflectă îndeosebi în teme 
autofinanţate, la nivel de instituţie neexistând o cultură a competiţiei pentru 
atragerea de fonduri de cercetare CNCSIS, ANCSI, AR, sau FP5-FP6 etc. Nu 
există centre de cercetare acreditate de CNCSIS sau acreditate internaţional. 
Deşi în universitate există un compartiment de inventică, dotat cu un spaţiu 
propriu şi cu unele dotări mai mult sau mai puţin adecvate, la vizită nu a 
rezultat foarte clar nici care sunt activităţile care se desfăşoară în acest 
compartiment, şi nici rezultatele (măcar cele notabile) obţinute. Recomandăm 
conducerii universităţii înfiinţarea prin hotărâre a Senatului Universitar a unor 
centre de cercetare organizate în jurul persoanelor cu preocupări în domeniu. 

Deşi procesul de cercetare este reglementat de un regulament privind 
organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice, adoptat în Senatul 
universităţii, strategiile pe termen lung şi programele operaţionale pe termen 
mediu şi scurt privind activitatea de cercetare nu se regăsesc în realizările 
instituţiei. Capacitatea şi dotările spaţiilor de cercetare sunt încă sub nivelul 
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standardelor şi al normativelor 
în vigoare. Există aparatură de 
laborator, însă aceasta nu este 
la nivelul de performaţă impus 
de standardele minimale, fie ele 
şi de nivel naţional. Nu există 
laboratoare certificate naţional. 
Universitatea nu are consemnată 
nicio participare în cadrul vreunui 
consorţiu internaţional, nici 
vreun program finanţat la nivel 
european, câştigat prin competiţie. 
Universitatea are propria revistă ştiinţifică, dar nu este evaluată şi cotată 
CNCSIS.

În universitate nu este organizată activitatea de conducere de 
doctorat într-un IOSUD, chiar dacă există cadre didactice care au calitatea 
de conducător de doctorat, aprobată de către CNATDCU. La nivelul 
universităţii nu sunt constituite comisii de avizare internă a fazelor de realizare 
a obiectivelor programelor de cercetare. Nu există cadre didactice care să 
aibă calitatea de evaluatori pentru programe europene de cercetare.

Pentru verificarea modului de valorificare a rezultatelor activităţii 
de cercetare ştiinţifică desfăşurate de personalul didactic şi de cercetare, 
în reviste de specialitate sau la edituri din ţară, recunoscute de CNCSIS, 
sau din străinătate, prin comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni, 
simpozioane,seminarii din ţară şi/sau străinătate, prin contracte, acivităţi de 
expertiză, consultanţă etc. pe bază de contracte sau convenţii încheiate cu 
parteneri din ţară şi/sau străinătate, cu evaluare atestată de către comisii de 
specialitate etc., comisia de evaluare a solicitat universităţii: 

1) lista cu lucrările ştiinţifice publicate în reviste de specialitatate cu şi 
fără cotaţie ISI;

2) lista cu citările de brevete în sistemul ISI; 
3) lista cu lucrările ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu 

comitet de program; 
4) lista cu modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, 

prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi 
planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor 
naţionale sau comandate de beneficiar, aşa cum sunt solicitate prin 
documentaţia de evaluare a CNCSIS.

Laborator igienă Universitatea „Bioterra” din 
Bucureşti
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acivităţi de expertiză, consultanţă etc. pe bază de contracte sau convenţii încheiate cu 

parteneri din ţară şi/sau străinătate, cu evaluare atestată de către comisii de specialitate etc., 

comisia de evaluare a solicitat universităţii:  

1) lista cu lucrările ştiinţifice publicate în reviste de specialitatate cu şi fără cotaţie ISI; 

2) lista cu citările de brevete în sistemul ISI;  

3) lista cu lucrările ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de 

program;  

4) lista cu modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, 

normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau 

perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar, 

aşa cum sunt solicitate prin documentaţia de evaluare a CNCSIS. 

Până la data încheierii vizitei, universitatea a pus la dispozitie aceste liste, din care 

rezultă că vizibilitatea ştiinţifică internaţională a universităţii este una modestă, întrucât nu 

există niciun articol publicat în reviste referenţiate ISI sau inclus în baze de date 

internaţionale, nici citări de brevete în sistemul ISI. Cadrele didactice au publicat în ultimii 

doi ani 37 de articole la conferinţe internaţionale (0.25 lucrări/persoană şi an) şi 102 lucrări în 

ţară (0.69 lucrări/persoana şi an). Există însă un cadru didactic care a publicat în doi ani un 

număr de 24 de articole ştiinţifice în ţară şi 5 în străinatate, ceea ce înseamnă o medie de 

mai mult de două articole publicate într-o lună. Este greu de acceptat în condiţiile respectării 

unor standarde minimale privind calitatea în cercetare! 

 
Laborator igienă Universitatea „Bioterra” din Bucureşti 
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Până la data încheierii vizitei, universitatea a pus la dispozitie aceste 
liste, din care rezultă că vizibilitatea ştiinţifică internaţională a universităţii 
este una modestă, întrucât nu există niciun articol publicat în reviste 
referenţiate ISI sau inclus în baze de date internaţionale, nici citări de brevete 
în sistemul ISI. Cadrele didactice au publicat în ultimii doi ani 37 de articole 
la conferinţe internaţionale (0.25 lucrări/persoană şi an) şi 102 lucrări în ţară 
(0.69 lucrări/persoana şi an). Există însă un cadru didactic care a publicat 
în doi ani un număr de 24 de articole ştiinţifice în ţară şi 5 în străinatate, 
ceea ce înseamnă o medie de mai mult de două articole publicate într-o lună. 
Este greu de acceptat în condiţiile respectării unor standarde minimale privind 
calitatea în cercetare!

2.4 BAZA MATERIALĂ ŞI ACTIVITATEA FINANCIARĂ

Din punctul de vedere al spaţiilor, Universitatea „Bioterra” din Bucureşti 
dispune de un patrimoniu suficient desfăşurării unui proces de învăţământ 
corespunzător, suprafaţa totală a spaţiilor de învăţământ fiind de 8.217 mp, 
distribuită în zece imobile diferite, cel mai mare dintre ele având o suprafaţă 
de 3.100 mp. În opinia membrilor comisiei de vizită, pentru îmbunătăţirea 
accesibilităţii unor spaţii academice s-ar putea recomanda unele ajustări 
constructiv-funcţionale, îndeosebi la corpurile de clădire mai vechi, unde 
dimensiunea căilor de acces pare a fi insuficientă în raport cu standardele 
impuse de siguranţa în exploatare. Membrii comisiei de vizită au remarcat 
originalitatea manierei de decorare a spaţiilor de utilitate comună, stilul şi 
varietatea uneori surprinzătoare a acestora reuşind cu brio să individualizeze 

instituţia vizitată în raport cu 
celelalte instituţii de învăţământ 
superior din ţară. 

După cum rezultă 
din raportul de autoevaluare, 
Universitatea „Bioterra” din 
Bucureşti dispune de spaţii 
de învăţământ şi în localităţile 
Alexandria (spaţiu cu S+P+M în 
blocul E, cu o suprafaţă neprecizată), 
Slobozia (clădire hotel S+P+M+3 
cu 117 camere, având o suprafaţă 
totală de 2063,7 mp) şi Focşani Laborator biochimie Universitatea „Bioterra” din 

Bioterra
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                   Laborator biochimie Universitatea „Bioterra” din Bioterra 

 

2.4 Baza materială şi activitatea financiară 

Din punctul de vedere al spaţiilor, Universitatea „Bioterra” din Bucureşti dispune de un 

patrimoniu suficient desfăşurării unui proces de învăţământ corespunzător, suprafaţa totală a 

spaţiilor de învăţământ fiind de 8.217 mp, distribuită în zece imobile diferite, cel mai mare 

dintre ele având o suprafaţă de 3.100 mp. În opinia membrilor comisiei de vizită, pentru 

îmbunătăţirea accesibilităţii unor spaţii academice s-ar putea recomanda unele ajustări 

constructiv-funcţionale, îndeosebi la corpurile de clădire mai vechi, unde dimensiunea căilor 

de acces pare a fi insuficientă în raport cu standardele impuse de siguranţa în exploatare. 

Membrii comisiei de vizită au remarcat originalitatea manierei de decorare a spaţiilor de 

utilitate comună, stilul şi varietatea uneori surprinzătoare a acestora reuşind cu brio să 

individualizeze instituţia vizitată în raport cu celelalte instituţii de învăţământ superior din ţară.  

După cum rezultă din raportul de autoevaluare, Universitatea „Bioterra” din Bucureşti 

dispune de spaţii de învăţământ şi în localităţile Alexandria (spaţiu cu S+P+M în blocul E, cu 

o suprafaţă neprecizată), Slobozia (clădire hotel S+P+M+3 cu 117 camere, având o 

suprafaţă totală de 2063,7 mp) şi Focşani (imobil compus din patru camere şi spaţii anexe, 

totalizând 602mp). Din cauza lipsei de timp, comisia de evaluare nu a putut vizita şi spaţiile 

sus-meţionate, motiv pentru care nu se poate aprecia nivelul de adecvare a acestora la 

cerinţele impuse unor spaţii de învăţământ. În plus, universitatea deţine proprietăţi în Buşteni 
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(imobil compus din patru camere 
şi spaţii anexe, totalizând 602mp). 
Din cauza lipsei de timp, comisia 
de evaluare nu a putut vizita şi 
spaţiile sus-meţionate, motiv pentru 
care nu se poate aprecia nivelul de 
adecvare a acestora la cerinţele 
impuse unor spaţii de învăţământ. În 
plus, universitatea deţine proprietăţi 
în Buşteni (imobil D+P+1E compus 
din 10 camere, cu o suprafaţă totală 
de 480 mp), Predeal (cabana „Trei 
Brazi”, suprafaţă totală de 720 mp), 

Neptun (baza turistică „Comorova”), Tulcea (locuinţă plus două magazii) 
şi Nurnberg - Germania. Acestea, cu excepţia proprietăţii din Germania, al 
cărei statut nu pare avea legătură cu activităţile academice desfăşurate de 
universitate, toate celelalte sunt declarate ca baze de practică. Comisia de 
evaluare a putut vizita, prin doi dintre membrii ei, baza de la Comorova. 

În raportul de evaluare, universitatea afirmă că „numărul de locuri 
în sălile de curs (1mp/student), seminar (1,4 mp/student) şi laborator (4 mp/
student), este corelat cu mărimea formaţiilor de studiu (serii, grupe, subgrupe) 
conform normativelor Ministrului Învăţământului”. Acest lucru nu a putut fi 
verificat de comisia de evaluare, câtă vreme instituţia nu dispune sau nu a 
putut să pună la dispoziţia evaluatorilor informaţiile legate de dimensiunea 
formaţiilor de studii. În Universitatea „Bioterra” din Bucureşti nu există obişnuiţa 

elaborării notelor de comandă, 
motiv pentru care nu a putut fi 
verificată nici acoperirea tuturor 
orelor din planurile de învăţământ, 
nici programarea acestora în 
orar, şi prin urmare nici corelarea 
dimensiunii spaţiilor de învăţământ 
cu dimensiunea formaţiunilor de 
studii. 

Din consultarea inventarelor 
puse la dispoziţia comisiei, a rezultat 
că nivelul dotărilor laboratoarelor 
este unul care răspunde doar Sediul Filialei din Slobozia a Universităţii „Bioterra” 

din Bucureşti
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Sediul Filialei din Slobozia a Universităţii „Bioterra” din Bucureşti 

 

 

 
Centru de practica Comorova 

 

În raportul de evaluare, universitatea afirmă că „numărul de locuri în sălile de curs 

(1mp/student), seminar (1,4 mp/student) şi laborator (4 mp/student), este corelat cu mărimea 

formaţiilor de studiu (serii, grupe, subgrupe) conform normativelor Ministrului Învăţământului”. 

Acest lucru nu a putut fi verificat de comisia de evaluare, câtă vreme instituţia nu dispune sau 

nu a putut să pună la dispoziţia evaluatorilor informaţiile legate de dimensiunea formaţiilor de 

Spaţii de învăţământ Alexandria - Universitatea 
„Bioterra” din Bucureşti
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(imobil D+P+1E compus din 10 camere, cu o suprafaţă totală de 480 mp), Predeal (cabana 

„Trei Brazi”, suprafaţă totală de 720 mp), Neptun (baza turistică „Comorova”), Tulcea 

(locuinţă plus două magazii) şi Nurnberg - Germania. Acestea, cu excepţia proprietăţii din 

Germania, al cărei statut nu pare avea legătură cu activităţile academice desfăşurate de 

universitate, toate celelalte sunt declarate ca baze de practică. Comisia de evaluare a putut 

vizita, prin doi dintre membrii ei, baza de la Comorova.  

 

 
Spaţii de învăţământ Alexandria - Universitatea „Bioterra” din Bucureşti 
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parţial cerinţelor minimale impuse 
de standardele în vigoare. Din 
documentele existente la dosarul de 
autoevaluare nu rezultă numărul, 
valoarea şi nici data achiziţiei 
echipamentelor existente. Din acest 
punct de vedere, este foarte greu de 
apreciat dacă dotările sunt în număr 
suficient şi au un nivel de performanţă 
care să susţină afirmaţia făcută la 
pag.13 a raportului de autoevaluare, 
par.3-5. Comisia de evaluare externă 
a solicitat date suplimentare pentru aprecierea măsurii în care standardele în 
vigoare sunt îndeplinite, date care însă nu au fost furnizate decât în parte şi 
ulterior efectuării vizitei, astfel încât verificarea lor pe teren nu a putut fi posibilă. 

Din vizitarea spaţiilor de învăţământ, nu a rezultat clar dacă toate sălile 
de curs, de seminar şi laboratoarele dispun de echipamentele necesare pentru 
conectarea la Internet (chiar dacă universitatea dispune de o conexiune LAN la 
biblioteca şi la laboratoarele de informatică, precum şi de două reţele wireless), 
nu au fost identificate accesorii moderne care să susţină procesul didactic (table 
inteligente, videoproiectoare într-un număr suficient, flip-chart-uri) sau soft-uri 
educaţionale. 

Au fost sesizate unele neconcordanţe între dotările existente 
în laboratoare şi programele analitice ale disciplinelor din planurile de 
invăţământ (ex. lab. energetică, lab. informatică, etc.). Universitatea are 
o dotare corespunzătoare în ce priveşte tehnica de calcul, dar insuficientă 
în ceea ce priveşte aparatura de 
laborator. În sprijinul afirmaţiei de 
mai sus stă „Bugetul de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2008”, potrivit 
căruia în anul 2008 cheltuielile cu 
echipamente pentru cercetare-
dezvoltare s-au ridicat la 20000 lei, 
faţă de 130000 lei alocaţi pentru 
tehnică de calcul sau 150000 pentru 
mijloace de transport. Lucrul acesta 
a fost evidenţiat în raportul lor şi de 
către studenţii evaluatori: „În urma 

Centru de practica Comorova
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Sediul Filialei din Slobozia a Universităţii „Bioterra” din Bucureşti 

 

 

 
Centru de practica Comorova 

 

În raportul de evaluare, universitatea afirmă că „numărul de locuri în sălile de curs 

(1mp/student), seminar (1,4 mp/student) şi laborator (4 mp/student), este corelat cu mărimea 

formaţiilor de studiu (serii, grupe, subgrupe) conform normativelor Ministrului Învăţământului”. 

Acest lucru nu a putut fi verificat de comisia de evaluare, câtă vreme instituţia nu dispune sau 

nu a putut să pună la dispoziţia evaluatorilor informaţiile legate de dimensiunea formaţiilor de 
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                                     Laborator utilaje Universităţii „Bioterra” din Bucureşti 

 

 
 

                                                                           Sală  de curs Univ. Bioterra   

 

 

 Chiar dacă ulterior vizitei universitatea a transmis comisiei de evaluare facturi de 

achiziţie a unor produse software, acestea par a fi puţin credibile câtă vreme nu au fost 

Laborator utilaje Universităţii „Bioterra” din Bucureşti
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vizitei efectuate în sălile de curs şi 
laboratoare am constat o echipare 
necorespunzătoare în cazul unora 
dintre laboratoare, neconcordanţă 
între dotarea laboratorului şi 
denumirea acestuia, capacitatea 
mică a sălilor de seminarii şi a unor 
amfiteatre. De menţionat faptul că, 
în urma discuţiilor cu studenţii şi 
profesorii, am constatat că pentru 
o bună desfăşurare a orelor de 

laborator şi a seminariilor, acestea se efectuează cu grupe şi semi-grupe de 
studenţi în număr corespunzător spaţiului şi dotărilor, iar amfiteatrele sunt 
îndeajuns de încăpătoare pentru prezenţa studenţilor la cursuri”.

Chiar dacă ulterior vizitei universitatea a transmis comisiei de evaluare 
facturi de achiziţie a unor produse software, acestea par a fi puţin credibile câtă 
vreme nu au fost transmise şi copiile licenţelor pentru produsele respective. Din 
verificările întreprinse de comisia de evaluare, a rezultat că emitenţii facturilor 
sunt societăţi comerciale care activează în domeniul produselor textile (Tekado 
Grup SRL – de la care s-au achiziţionat produsele MathLab şi AutoCad sau 
Seda Konfekt SRL de la care s-a achiziţionat produsul CorelDraw) sau în 
domeniul creaţiei şi interpretării artistice şi literare (Occidental Consulting, de la 
care s-a achiziţionat MathCad network), fapt care poate să confirme afirmaţia 
făcută mai sus. Universitatea dispune de un număr de patru laboratoare 
dotate cu calculatoare. Dotarea asigură respectarea standardelor minimale 
de un calculator la doi studenţi pentru programul de licenţă. Universitatea 
nu are acreditat niciun program de masterat de tip Bologna, prin urmare 
respectarea standardului referitor la numărul de calculatoare raportat la 
numărul de studenţi la nivelul acestui tip de programe nu a putut fi verificată. 

Chiar dacă nu există programe de 
masterat acreditate, la data efectuării 
vizitei, instituţia avea popularizată 
pe site-ul web organizarea admiterii 
la şase masterate (cinci la forma de 
învăţământ zi şi unul la ID), aşa cum 
rezultă din figura de mai jos, care 
reprezintă o copie a paginii Web a 
universităţii.
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                                     Laborator utilaje Universităţii „Bioterra” din Bucureşti 

 

 
 

                                                                           Sală  de curs Univ. Bioterra   

 

 

 Chiar dacă ulterior vizitei universitatea a transmis comisiei de evaluare facturi de 

achiziţie a unor produse software, acestea par a fi puţin credibile câtă vreme nu au fost 

Laborator utilaje Universităţii „Bioterra” din Bucureşti
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transmise şi copiile licenţelor pentru produsele respective. Din verificările întreprinse de 

comisia de evaluare, a rezultat că emitenţii facturilor sunt societăţi comerciale care activează 

în domeniul produselor textile (Tekado Grup SRL – de la care s-au achiziţionat produsele 

MathLab şi AutoCad sau Seda Konfekt SRL de la care s-a achiziţionat produsul CorelDraw) 

sau în domeniul creaţiei şi interpretării artistice şi literare (Occidental Consulting, de la care s-

a achiziţionat MathCad network), fapt care poate să confirme afirmaţia făcută mai sus. 

Universitatea dispune de un număr de patru laboratoare dotate cu calculatoare. Dotarea 

asigură respectarea standardelor minimale de un calculator la doi studenţi pentru programul 

de licenţă. Universitatea nu are acreditat niciun program de masterat de tip Bologna, prin 

urmare respectarea standardului referitor la numărul de calculatoare raportat la numărul de 

studenţi la nivelul acestui tip de programe nu a putut fi verificată. Chiar dacă nu există 

programe de masterat acreditate, la data efectuării vizitei, instituţia avea popularizată pe site-

ul web organizarea admiterii la şase masterate (cinci la forma de învăţământ zi şi unul la ID), 

aşa cum rezultă din figura de mai jos, care reprezintă o copie a paginii Web a universităţii. 

 

 

 
 

Universitatea dispune de tipografie proprie, unde se asigură multiplicarea cursurilor şi 

a celorlalte lucrări necesare procesului de învăţământ, dar nu dispune de editură proprie, 
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Universitatea dispune de 
tipografie proprie, unde se asigură 
multiplicarea cursurilor şi a celorlalte 
lucrări necesare procesului de 
învăţământ, dar nu dispune de 
editură proprie, acreditată CNCSIS. 
Biblioteca Universităţii „Bioterra” din 
Bucureşti este dotată cu patru săli 
de lectură având în total circa 400 
locuri şi fond de carte propriu (3196 
titluri de carte, cu 20.547 volume), 
42 de abonamente la publicaţii şi periodice, cu câte 5 abonări în medie la 
fiecare abonament. Considerăm că fondul de carte este insuficient, din punctul 
de vedere al numărului de titluri, dar şi al celui al numărului de exemplare, 
dat fiind numărul mare de studenţi înmatriculaţi la formele de studiu ID şi 
FR. Considerăm, de asemenea că numărul locurilor în sălile de lectură este 
insuficient şi recomandăm instituţiei să aloce spaţii suplimentare pentru această 
activitate. Punctul de vedere al comisiei de evaluare este convergent cu cel al 
studenţilor evaluatori, care consemnează în raportul lor: “Biblioteca Universităţii 
este din păcate foarte slab dotată din punctul de vedere al volumelor disponibile, 
iar sălile de lectură nu sunt suficiente. Recomandarea noastră este în primul 
rând aceea de a se investi în creşterea numărului şi în diversificarea volumelor 
disponibile, oferirea pentru studenţi a posibilităţii de a împrumuta cărţile acasă, 
amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de lectură şi crearea unui regulament 
de ordine interioară pentru  acestea. Totodată recomandăm şi oferirea accesului 
la internet în cadrul bibliotecii şi în sălile de lectură pentru un număr mai mare 
de studenţi”.

Universitatea dispune de 
spaţii de cazare atât în căminele 
studenţeşti (peste 450 locuri),	cât şi 
în centrele de practică. Se asigură, 
de asemenea, servirea mesei 
în cantinele studenţeşti, în plus 
organizându-se tabere de odihnă în 
spaţiile proprii, în timpul vacanţelor. 
Există un club studenţesc şi baze 
sportive pentru petrecerea timpului 
liber. 
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studenţeşti, în plus organizându-se tabere de odihnă în spaţiile proprii, în timpul vacanţelor. 

Există un club studenţesc şi baze sportive pentru petrecerea timpului liber.  
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Spaţiile de învăţământ, 
clădirile şi terenurile aparţinând 
Universităţii „Bioterra” din Bucureşti 
au fost evaluate recent de către firma 
specializată „PRECISS Consulting 
SRL” întocmindu-se un raport la data 
de 31.12.2008. Rezultatele au fost 
făcute publice în aprilie 2009.

Activitatea financiară este 
derulată în baza „Bugetului anual 
de venituri şi de cheltuieli” aprobat 
de Senatul Universităţii. Cheltuielile 
ocazionate de plata salariilor se 

situează sub procentul minim impus prin Metodologia ARACIS. Echipa de 
evaluare a apreciat că resursele financiare au o dimensiune care poate asigura 
sustenabilitatea instituţională;

 Universitatea „Bioterra” din Bucureşti implementează un portofoliu de 
politici financiare structurat preponderent pe investiţii în infrastructură şi mai 
puţin pe dotări independente cu aparatură de cercetare performantă.

Universitatea are un regulament privind acordarea burselor şi a altor 
forme de sprijin material pentru studenţi. Taxele de studii sunt stabilite pe 
baza unor costuri medii de şcolarizare stabilite de Senatul Universităţii. Taxele 
şcolare nu depăsesc valorile taxelor din învaţământului public finanţat de stat 
şi sunt aduse la cunoştinţa studenţilor prin intermediul site-ului universităţii. 
În plus, studenţii au acces la informaţiile privind oportunităţile de asistenţă 
financiară oferite de instituţie. Studenţii cu probleme sociale au posibilitatea 
de a obţine burse sau ajutoare sociale.

Echipa de evaluare constată că universitatea are codul fiscal 
14771161 acordat pentru obiectul de activitate „Învăţământ superior”, cont 
la banca BCR Otopeni RO34RNCB0091005030980001 şi că acesta diferă 
de cele ale fundaţiei universitare „Bioterra”. Universitatea şi-a organizat 
contabilitatea proprie, întocmeşte bilanţ contabil, cont de execuţie bugetară şi 
raport de gestiune financiară. Cu ocazia vizitei, comisia a constatat că serviciul 
contabilitate este condus de ing. Gabriela Păcurar, iar director economic este 
ing. Lavinia Tănase, ceea ce a condus la concluzia că nu este respectată 
cerinţa din Metodologie, care prevede că posturile sus-menţionate trebuie 
ocupate de personal cu studii economice de specialitate. 

Universitatea „Bioterra” din Bucureşti a fost auditată de firma S.C. 

 

 30 

studenţeşti, în plus organizându-se tabere de odihnă în spaţiile proprii, în timpul vacanţelor. 

Există un club studenţesc şi baze sportive pentru petrecerea timpului liber.  

 

 
Cantina Universităţiii „Bioterra” din Bucureşti 

 

 

 
Clubul studenţesc Universităţii „Bioterra” din Bucureşti 

 
Clubul studenţesc Universităţii „Bioterra” din 

Bucureşti



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 11 / 2009

28

MAN CO SRL din Bucureşti, care a întocmit „Raportul auditorului independent”  
şi „Raportul auditorului financiar”. Ambele documente au fost discutate şi 
aprobate în şedinta Senatului din data de 07.04.2009.

2.5 STUDENŢII

 Activitatea studenţilor este reglementată prin „Regulamentul privind 
activitatea profesională a studenţilor” din 10.06.2008, adoptat de Senatul UBB. 
Regulamentul este unitar cuprinzând toate drepturile, obligaţiile, activităţile şi 
situaţiile în care se poate afla un student. Recrutarea şi admiterea studenţilor 
se face printr-o politică transparentă, candidaţii fiind înştiinţaţi cu şase luni în 
avans de condiţiile şi numărul de locuri disponibile. Admiterea se face prin 
concurs de dosare, media de la bacalaureat constituind singurul criteriu de 
departajare. Comisia de evaluare externă nu a constatat existenta unor criterii 
discriminatorii la admitere.
 Evaluarea studenţilor în timpul anului se face pe baza unui regulament 
aplicat uniform în universitate, de către responsabilul de disciplină asistat de 
un coleg, de regulă cadru didactic de specialitate. Condiţiile de examinare 
sunt prevăzute în „Fişa disciplinei”.  Finalizarea studiilor se realizează 
conform legislaţiei în vigoare, studenţii beneficiind la absolvire de „Diploma de 
licenţă” şi de „Suplimentul la diplomă”. Procentul numărului de studenţi care 
din diverse motive renunţă la studii este de 25-26%.   
 Universitatea „Bioterra” din Bucureşti are stipulată în „Regulamentul 
de burse”, o procedură transparentă de acordare a burselor, cunoscută de 
către studenţi. Universitatea acordă din venituri proprii: 

- burse de merit (echivalente cu scutirea plăţii taxei de studiu), 
- burse sociale (pentru studenţii orfani, şomeri, bolnavi etc. care poate 

fi egală cu taxa de studii). 
Orientarea în carieră a studenţilor nu este instituţionalizată, fiind 

efectuată sporadic de tutorii de an. Lipsa unui centru de orientare în carieră îi 
privează studenţii de informaţiile necesare optării pentu un loc de practică, sau 
a găsirii unui loc de muncă după finalizarea studiilor. Conducerea universităţii 
se arată a fi preocupată de aspectele sociale ale vieţii studenţilor. Aceştia 
au la dispoziţie cămine, cantină şi o bază sportivă. Declarativ, conducerea 
universităţii cooperează eficient cu singura organizaţie studenţească „Liga 
Studenţilor”, implicandu-se în organizarea în comun a diverse activităţi 
extraşcolare, gen „Balul bobocilor”.
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2.6 MANAGEMENTUL CALITĂŢII

 În cadrul Universităţii „Bioterra” din Bucureşti este constituit un sistem 
de management al calităţii, reprezentat la nivelul rectoratului printr-o „Comisie 
de Evaluare Internă şi Asigurarea Calităţii”, condusă de rectorul universităţii. 
În fiecare facultate de la sediul central din Bucureşti există o comisie condusă 
de un prodecan. Sistemul calităţii nu are componente la nivelul filialelor din 
provincie şi nici la nivelul serviciilor administrative. În „Raportul de evaluare 
internă” se declară că activitatea de asigurare a calităţii este derulată de un 
departament care apare în organigrama universităţii. Din documentele aflate 
la dosarul de autoevaluare precum şi din discuţiile avute cu membrii corpului 
academic nu rezultă că un astfel de departament există şi funcţionează.
 Universitatea a adoptat un document numit „Program de politici privind 
calitatea” şi un „Regulament privind evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei”, 
care din păcate se constituie dintr-o o înşiruire de principii generale, universal 
valabile. Politica privind calitatea nu este aplicată prin planul strategic deoarece 
din acest document lipsesc activităţile care urmează să fie realizate, resursele 
alocate, responsabilii şi termenele la care obiectivele trebuie atinse. Până în 
anul 2008 lipsesc, de asemenea, „Planurile operaţionale anuale” care ar fi 
trebuit să conducă la atingerea obiectivelor planificate. Pentru anul universitar 
2008-2009 a fost elaborat un astfel de plan operaţional, dar printre obiectivele 
acestuia nu se numără calitatea. Sunt prevăzute doar trei activităţi mai mult 
formale, nici una în responsabilitatea rectorului universităţii.
 La Universitatea „Bioterra” din Bucureşti nu se poate semnala aplicarea 
principiului îmbunătăţiri continue. Dintre documentele anexate la „Raportul 
de evaluare internă” lipsesc rapoarte care să ateste o evaluare periodică a 
managementului universităţii şi propuneri de îmbunătăţire. Nu au fost găsite 
dovezi care să ateste că în şedinţele de Senat sau în Consiliile profesorale sunt 
prezentate stadiul de implementare a reformei, analiza calităţii sau rezultatele 
cercetării. Acest fapt a fost confirmat şi din discuţiile cu membrii comunităţii 
academice.
 Pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică 
a programelor de studii din Universitatea „Bioterra” din Bucureşti există un 
regulament dedicat. Nu s-a putut evidenţia punerea acestuia în practică prin 
consultări periodice cu mediul economic. Universitatea nu are organizată o 
organizaţie a foştilor absolvenţi, impresia acestora privind calitatea programelor 
de studii nu este solicitată. Singurii intervievaţi sunt studenţii care pot să-şi 
exprime părerea prin completarea unor chestionare de evaluare a modului de 
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desfăşurare a activităţilor didactice. Din discuţiile avute, a reieşit că modificarea 
planurilor de învăţământ se efectuează sporadic, pe baza experienţei cadrelor 
didactice, şi în urma unor schimburi de experienţă cu cadre didactice din ţară 
sau străinătate.
        Declarativ, în universitate există mai multe sisteme de evaluare a 
activităţii cadrelor didactice: 1) autoevaluarea, 2) evaluarea de către studenţi 
a cadrelor didactice, 3) evaluarea colegială 4) evaluarea managementului. 
Toate sisteme de evaluare pot fi aplicate deoarece există regulamente si 
proceduri. Din păcate, deşi au fost solicitate de mai multe ori dovezi care 
să ateste utilizarea periodică a acestor sisteme de evaluare, ele nu au fost  
prezentate comisiei de experţi 

3.	Concluzii

Aprecierile conţinute în prezentul raport sunt rezultatul procesului de 
auditare a calităţii, care a avut la bază raportul de autoevaluare a universităţii. 
Conţinutul acestui document este raportat şi la alte informaţii obţinute în 
urma analizei documentelor universităţii, a vizitelor efectuate în spaţiile 
universităţii, a întâlnirilor cu studenţii, cadrele didactice şi cu persoanele din 
conducerea universităţii, dar şi cu actorii externi (absolvenţi ai universităţii sau 
reprezentanţi ai angajatorilor acestora). Toate activităţile de evaluare externă 
s-au desfăşurat strict în termenii legali şi conform procedurilor prevăzute în 
Metodologie şi în Ghidul ARACIS. 

Programul de evaluare s-a desfăşurat conform calendarului convenit 
cu Universitatea „Bioterra” din Bucureşti, în ciuda dificultăţilor pe care 
membrii comisiei le-au întâmpinat în privinţa corelării datelor din raport cu 
cele de la faţa locului. S-au constatat o serie de inconsecvenţe în raportarea 
documentelor legate de programele de studii (număr de studenţi, formaţii de 
lucru, normarea orelor în statele de funcţii) şi s-au cerut precizări suplimentare 
reprezentanţilor universităţii. Informaţiile solicitate au fost furnizate cu 
întârziere, uneori incomplet, iar alteori nu au fost furnizate. Atmosfera în care 
s-a desfăşurat vizita de evaluare a fost destul de tensionată, ca urmare a unei 
presiuni nejustificate exercitate asupra unora dintre membrii comisiei de către 
preşedintele universităţii. 

Coroborând rapoartele de autoevaluare şi fişele vizitelor, a rezultat că în 
cadrul Universităţii „Bioterra” din Bucureşti criteriile şi indicatorii de performanţă 
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în ceea ce priveşte baza materială sunt îndeplinite doar din punctul de vedere 
al infrastructurii, rămânând ca pe viitor instituţia să îşi reconsidere politica de 
dotare cu aparatură adecvată a spaţiilor de învăţământ şi de cercetare. În 
ceea ce priveşte procesul didactic, resursele umane şi conţinutul procesului 
de învăţământ, se poate aprecia că acestea sunt îndeplinite la nivel minimal. 
Cercetarea ştiinţifică din universitate este încă departe de standardele minime 
pe care o instituţie de învăţământ superior, care îşi asumă misiunea de 
educaţie şi cercetare, ar trebui să le îndeplinească. 

În final, comisia de evaluatori remarcă disponibilitatea şi angajamentul 
Universităţii „Bioterra” din Bucureşti de a continua aplicarea reformelor 
necesare în vederea asigurării unui învăţământ universitar modern, care să 
corespundă exigenţelor naţionale şi europene în acest domeniu

4.	Recomandări

 În urma desfăşurării procesului de evaluare externă, 
Departamentul de Evaluare a Calităţii din cadrul ARACIS, recomandă  
Universităţii „Bioterra” din Bucureşti, următoarele:

A) RECOMANDĂRI ESENŢIALE

1. Intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea în Universitatea „Bioterra” 
din Bucureşti a unei veritabile culturi a calităţii prin angrenarea 
fiecărui membru al comunităţii academice în aplicarea procedurilor şi 
mecanismelor interne de asigurare a calităţii, astfel încât indicatorii 
de performanţă să se ridice la niveluri de referinţă superioare celor 
minimale;

2. Intrarea de urgenţă în legalitate cu programele de masterat de tip 
Bologna, prin acreditarea lor şi numai după aceea organizarea 
admiterii;

3. Corelarea „Cartei Universitare” cu prevederile legale în vigoare 
(Legi, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Ministrului etc.)

4. Menţionarea explicită în „Carta Universitară” a tuturor regulamentelor 
folosite în instituţie, precum şi completarea acestora cu toate datele 
cu relevanţă practică, referitoare la organizarea şi funcţionarea 
departamentelor şi a compartimentelor auxiliare;
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5. Remedierea tuturor deficienţelor legate de normarea orelor din 
toate planurile de învăţământ;

6. Angajarea, pe posturile vacante existente în statele de funcţii 
ale universităţii, a necesarului de personal didactic cu pregătire 
adecvată şi certificată, în vederea îndeplinirii standardelor minimale 
privind acoperirea orelor din statele de funcţii;

7. Renunţarea la transferurile studenţilor înmatriculaţi în anii terminali; 
8. Iniţierea unor măsuri urgente la nivel instituţional în vederea cotării 

CNCSIS şi a ridicării nivelului ştiinţific şi al vizibilităţii revistelor 
ştiinţifice ale universităţii;

9. Angajarea unui absolvent cu studii superioare economice pe postul 
de contabil şef (director economic);

10. Ameliorarea comunicării cu studenţii a unora dintre secretariatele 
de facultate, creşterea numărului de secretare la facultăţile cu un 
număr mare de studenţi;

11. Instituirea unei politici instituţionale de dialog cu terţii. Sugerăm 
universităţii acceptarea necondiţionată a dreptului la opinie, a 
dialogului constructiv şi, de ce nu, a eleganţei academice în 
comunicare.

B) RECOMANDĂRI PREVENTIVE

12. Consolidarea programelor de studii existente pentru atingerea unui 
nivel de calitate corespunzător măcar unei recunoaşteri naţionale;

13. Creşterea gradului de vizibilitate al instituţiei prin 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.

14. Auditarea activităţii de cercetare din universitate în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 551/2007.

15. Revizuirea politicii de investiţii, prin alocarea unor resurse 
financiare semnificative pentru dotările laboratoarelor didactice şi 
de cercetare;

16. Întrucât sistemul de tutoriat este unul dintre factorii cheie în realizarea 
unui mediu coerent de învăţare centrat pe student, recomandăm 
implementarea acestui sistem, definirea clară a atribuţiilor tutorilor 
în fişele postului şi eventuala remunerare a activităţilor de tutoriat;
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C) RECOMANDĂRI DEZIRABILE

17. Angrenarea studenţilor în activitatea de cercetare contractuală a 
instituţiei;

18. Instituirea unui cadru de formare permanentă pentru personalul 
administrativ.

5.Calificativ

Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor puse la 
dispoziţie Consiliul ARACIS acordă Universităţii „Bioterra” din Bucureşti, 
calificativul “Grad de încredere limitat”.

Consiliul ARACIS a aprobat ca în cursul lunii decembrie a.c., să 
aibă loc o vizită de monitorizare la Universitatea BIOTERRA din Bucureşti, 
pentru a se verifica începereimplementării planului de măsuri. După un an 
de la finalizarea evaluării, instituţi este obligată să depună la ARACIS, un 
raport care să dovedească îndeplinirea cerinţelor prevăzute în planul de 
măsuri, astfel încât activitatea să atingă nivelul standardelor educaţionale 
în vigoare. 

„În eventualitatea în care universitatea nu se angajează pe calea 
corectării sau remedierii, în perioada de un an universitar, ARACIS va 
propune Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, iniţierea procedurilor 
de anulare a autorizaţiei de acreditare. Se exprimă speranţa că nu se va 
ajunge la această situaţie.” (Raport Consiliu ARACIS, 30 iulie 2009). 
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În cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din Româ-
nia 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 „Valahia” din Târgovişte

Nr. 10/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

Nr. 11/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea „Bioterra“ din Bucureşti


