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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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I.INTRODUCERE

Evaluarea instituţională externă a Universităţii Ecologică din București 
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).

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”. 

Evaluarea instituţională externă a Universităţii Ecologică din Bucureşti 
(UEB) s-a realizat, la solicitarea acesteia, în scopul certificării (reacreditării) 
ca instituţie de învăţământ superior, publică de drept privat, din România 
integrată în spaţiul european al învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice.

Evaluarea instituţională externă s-a realizat în conformitate cu 
metodologia, standardele şi indicatorii de calitate A.R.A.C.I.S. precum şi în 
concordanţă cu legile specifice învăţământului superior în vigoare, privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior din România. 

Evaluarea instituţională externă a avut ca obiectiv principal să verifice 
exactitatea, corectitudinea şi credibilitatea datelor prezentate în raportul 
de autoevaluare internă, să stabilească concluzii corecte şi să facă 
recomandări pentru perfecţionarea şi ridicarea calităţii procesului instructiv-
educativ pentru toate programele de studiu şi cercetării ştiinţifice, structurilor 
de conducere academice, instituţionale, tehnice, administrative, economice, 
sociale şi manageriale. De asemenea, evaluarea externă a urmărit să scoată 
în evidenţă realizările academice, ştiinţifice, profesionale, manageriale, 
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sociale, culturale, artistice şi sportive, precum şi de imagine (vizibilitate), la 
nivel naţional şi internaţional, ale UEB.

Procesul de evaluare instituţională externă a avut şi scopul de a reconfirma 
prestigiul, încrederea şi recunoaşterea de care se bucură instituţia, precum 
şi de a promova respectul, aprecierea şi încrederea publică în metodologia, 
regulile şi standardele de realizare a calificărilor universitare, respectiv de 
acordare a diplomelor de licenţă şi masterat, de către UEB.

Evaluarea instituţională externă s-a făcut la nivelul universităţii precum 
şi pentru programele de studiu de licenţă de Ecologia şi protecţia mediului, 
Drept şi Finanţe-Bănci, respectiv Departamentul IFR – ID.

Evaluarea instituţională externă s-a făcut în perioada 20 – 22 mai 2009 
atât la nivelul universităţii cât şi la cel al programelor de studiu de licenţă, 
respectiv al Departamentului pentru Învăţământul cu Frecvenţă Redusă şi 
Învăţământ la Distanţă (IFR – ID).

Evaluarea instituţională externă a UEB a fost realizată de următoarea 
echipă:
• Prof. univ. dr. Ioan Călin ROŞCA, director de misiune;
• Prof. univ. dr. Niculae Napoleon ANTONESCU, coordonator misiune;
• Prof. univ. dr. Zoltan ROSTAŞ, expert comisie consultativă;
• Prof. univ. dr. Jaqueline SMITH, expert evaluator străin;
• Lect. univ. dr. Flavia ANGHEL, secretar ştiinţific;
• Prof. univ. dr. Nicolae ILIAŞ, expert comisie instituţională;
• Delia PASCALU, Universitatea ,,Al. I. Cuza’’ din Iaşi, student evaluator;
• Lucian SIMIONESEI, Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi’’ din Iaşi, 

student evaluator;
• Prof. univ. dr. Cristinel MURZEA, expert program Drept;
• Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, expert program Finanţe - Bănci;
• Prof. univ. dr. Gabriel MARINESCU, expert program Ecologie şi protecţia 

mediului;
• Prof. univ. dr. Iordan PETRESCU, expert evaluator Departamentul IFR 

– ID;
• Conf. univ. dr. Cristina GHIŢULICĂ, expert evaluator Departamentul IFR 

– ID.
Din partea UEB, la procesul de evaluare instituţională externă, a 

participat un larg colectiv format din prorectori, cancelar, directorul general 
administrativ, decani, prodecani, secretari ştiinţifici ai Consiliilor de Facultate, 
şefi de catedre, reprezentanţi ai Consiliului/Departamentului Calităţii, 
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Comisiei de etică, Compartimentului economic-financiar şi Compartimentului 
de analist public, membrii ai secretariatelor şi serviciilor ş.a. Colectivul a 
fost condus de către rectorul UEB prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA, având 
persoană de contact pe doamna prof. univ. dr. Camelia CĂMĂŞOIU, 
prorector al universităţii. La procesul de evaluare a participat permanent 
şi prof. univ. dr. Mircea DUŢU preşedintele UEB. De asemenea, comisia 
de evaluare instituţională externă a purtat o amplă discuţie cu alte cadre 
didactice, reprezentanţii studenţilor în Consiliile de Facultate şi Senatul 
Universităţii, absolvenţi din diverse promoţii, reprezentanţi ai organelor 
locale, precum şi cu numeroşi şi importanţi reprezentanţi ai angajatorilor 
dintre care menţionăm Ministerul Mediului, Comisarul General al Gărzii de 
Mediu, Preşedintele Baroului Avocaţilor din Bucureşti, Federaţii şi unele 
cluburi sportive din Bucureşti, Uniunea patronală a instituţiilor de mediu, 
Camera Notarilor Publici, Asociaţia Băncilor, B.C.R., Metrorex, Agenţia 
Naţională de Cadastru, Comisia de supraveghere a asigurărilor, Sindicatul 
AGROSTAR ş.a. (vezi pct. 3 din sinteza raportului).

Evaluarea s-a făcut pe baza rapoartelor de autoevaluare (evaluare 
internă), instituţională şi a programelor de studiu, întocmite de către 
UEB, precum şi a numeroase alte materiale solicitante de către membrii 
comisiei în timpul vizitei, cum sunt: Carta Universitară, Planurile strategice 
şi operaţionale, regulamente şi proceduri, ordine şi hotărâri ale organelor 
de conducere de la diferite niveluri, state de funcţiuni, registre matricole, 
programe analitice, diplome de studii, planificarea activităţilor didactice şi 
examenelor, acte justificative, diverse publicaţii etc. De asemenea, membrii 
comisiei au vizitat săli pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi ştiinţifice, 
laboratoare, cabinete, bibliotecă, spaţii pentru activităţi administrative, 
culturale şi sportive etc. Membrii comisiei au purtat discuţii directe, ori de 
câte ori a fost cazul, cu cei implicaţi în activitatea unor servicii/compartimente 
din universitate.

 În procesul de evaluare externă a calităţii, comisia a acordat o 
atenţie deosebită discuţiilor cu studenţii, absolvenţii şi angajatorii, analizând 
cu multă atenţie propunerile şi recomandările acestora, inclusiv din punctul 
de vedere al informării lor asupra programelor de studiu oferite şi al accesului 
la instruire, calificare şi formare, al standardelor academice şi competenţelor 
profesionale recunoscute pe piaţa muncii şi al integrării în societate după 
absolvire etc.
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Procesul de evaluare instituţională externă a urmărit atât capacitatea 
instituţiei de a derula programe de studiu de licenţă şi masterat, cât şi 
analiza modului în care asigură calitatea corespunzătoare, la nivelul 
fiecărui program de studiu şi formă de organizare, precum şi pe ansamblul 
universităţii. În general, s-a urmărit modul în care UEB realizează, la un 
nivel calitativ corespunzător, misiunile didactică şi de cercetare asumate prin 
Carta Universitară. 

Principalele aspecte (probleme) urmărite de către Comisia de Evaluare 
Instituţională Externă, au fost:
• Verificarea statutului juridic şi a bazei legale de funcţionare a UEB, ca 

instituţie de învăţământ superior, acreditată şi recunoscută în domeniile 
sale de specialitate;

• Verificarea modului în care universitatea realizează, la un nivel calitativ 
corespunzător, misiunile didactică şi ştiinţifică, asumate prin Carta 
Universitară;

• Verificarea modului de organizare şi funcţionare a universităţii, precum 
şi a organelor sale de conducere academice şi administrative, în 
conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

• Verificarea tuturor aspectelor legale, profesionale, ştiinţifice şi etice, 
privind selectarea, recrutarea, pregătirea şi promovarea personalului 
didactic, de cercetare, administrativ, tehnic, economic şi managerial, 
în vederea îndeplinirii misiunilor universităţii la un nivel calitativ cât mai 
înalt;

• Examinarea mecanismelor şi a procedurilor de asigurare şi creştere 
a calităţii, precum şi a rezultatelor aplicării acesteia, la nivelul fiecărui 
program de studiu oferit de universitate;

• Modul în care Universitatea a utilizat referinţele, recomandările şi 
cerinţele incluse în Metodologia şi Standardele ARACIS, privind 
asigurarea calităţii, precum şi modul în care acesta elaborează şi aplică 
strategiile de creştere a calităţii procesului instructiv – educativ, cercetării 
ştiinţifice, structurilor de conducere academică şi administrative etc.;

• Analiza cerinţelor privind infrastructura şi baza materială a universităţii, în 
verificarea asigurării condiţiilor optime de funcţionare din toate punctele 
de vedere (didactic, ştiinţific, dezvoltării, social, cultural, sportiv, servirii 
pentru studenţi, cadre didactice, salariaţi şi public etc.);

• Analiza activităţii financiar – contabile a instituţiei, inclusiv a modului care 
contribuie la bunul mers al acesteia;
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• Modul de recrutare al studenţilor precum şi de urmărire a activităţii 
acestora, pe toată durata structurilor, inclusiv finalizarea lor prin 
acordarea diplomelor în concordanţă cu calificările obţinute;

• Sistemul de informaţii şi comunicare internă, accesul la informaţie de 
toate categoriile atât ale cadrelor didactice, studenţilor şi altor categorii 
de angajaţi cât şi publicului în general.

•  Prin verificarea, analizarea şi evaluarea problemelor (aspectelor) 
menţionate mai sus, s-a urmărit îmbunătăţirea calitativă, din toate 
punctele de vedere, a unor obiective importante al UEB, dintre care 
menţionăm:

• Să contribuie la asigurarea şi promovarea unei calităţi ridicate a 
procesului instructiv – educativ, din punct de vedere didactic, ştiinţific şi 
practic, pentru toate programele de studiu de licenţă şi masterat oferite;

• Să contribuie la realizarea unor programe de cercetare ştiinţifică şi /sau 
dezvoltare de înalt nivel, cu valorificare ştiinţifică, tehnologică şi practică 
eficientă şi utilă;

• Să perfecţioneze şi aplice mecanismele specifice de evaluare internă 
care să ducă la ridicarea şi garantarea calităţii procesului didactic şi 
a cercetării ştiinţifice, să contribuie la asigurarea transparenţei tuturor 
activităţilor, inclusiv a managementului academic şi administrativ, precum 
şi a rolului şi responsabilităţii publice a universităţii;

• Să asigure realizarea unor programe de studiu, calificări şi diplome care 
să respecte cerinţele, normele şi standardele naţionale şi europene, 
precum şi din alte ţări dezvoltate, privind asigurarea, din toate punctele 
de vedere, a unei calităţi ridicate;

• Să asigure candidaţilor, studenţilor, angajaţilor şi publicului în general, 
un acces larg, complet şi rapid la informaţii pentru întreaga activitate 
a universităţii, inclusiv a ofertei acesteia privind programele de studiu, 
cercetare, servicii etc.;

• Să contribuie la o mai bună cunoaştere a universităţii şi a creşterii 
vizibilităţii acesteia pe plan naţional şi internaţional.

• În esenţă, procesul de evaluare instituţională externă a urmărit atât 
capacitatea UEB de a organiza şi derula programe de studiu universitare 
de licenţă şi masterat, cât şi analiza modului în care asigură calitatea 
corespunzătoare, la nivelul fiecărui program şi pe ansamblul universităţii.
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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 Ecologică din Bucureşti către 
ARACIS (Anexa A.3), Raportul de evaluare instituţională al studenţilor 
evaluatori la Universitatea Ecologică din Bucureşti (Anexa A.4) şi Report of 
the Foreign Expert Jacqueline Smith (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 Ecologică din Bucureşti din perioada 
20-22 mai 2009.
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II. EVALUAREA EXTERNĂ A UNIVERSITĂŢII 

ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI LA NIVEL 

INSTITUŢIONAL

II.1. Prezentarea generală a instituţiei

Universitatea Ecologică din Bucureşti (UEB), prima instituţie de 
învăţământ superior privată din România, fondată la 04.04.1990 sub 
egida Societăţii „Ateneul Român”, a fost înfiinţată prin Legea nr. 282 din 
26.06.2003. Actualmente UEB funcţionează cu şapte facultăţi, în cadrul 
cărora este organizat câte un program de studiu de licenţă având cursuri 
de zi, respectiv şi cu frecvenţă redusă la Drept şi Finanţe-Bănci, toate fiind 
acreditate/autorizate conform H.G. 890/2008.

UEB este instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept 
privat şi de utilitate publică, componentă a sistemului naţional de învăţământ 
superior, care funcţionează conform legilor şi altor acte normative specifice 
în vigoare, precum şi a Cartei Universitare şi a altor proceduri şi regulamente 
proprii.

UEB are sediul central 
(rectoratul), în strada Franceză, nr. 
22, sector 3, Bucureşti. Actualmente 
sunt în derulare formalităţi pentru 
înregistrarea sediului central 
(rectoratul) la noile clădiri din B-dul. 
Vasile Milea, nr. 1G, sector 6, 
Bucureşti.

UEB are ca obiective majore 
formarea universitară de bază (ciclul 
I de studii de licenţă) în domeniile 
ştiinţelor economice, ştiinţelor naturii şi ecologie, ingineriei manageriale, 
dreptului, ştiinţelor comunicării, psihologiei, educaţiei fizice şi sportului, în 
concordanţă cu nivelul actual al cunoaşterii cerinţelor naţionale şi a celor din 
spaţiul european, prin activitatea didactică şi ştiinţifică, desfăşurată în cele 
şapte facultăţi.
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înfiinţată prin Legea nr. 282 din 26.06.2003. Actualmente UEB funcţionează cu șapte  

facultăţi, în cadrul cărora este organizat câte un program de studiu de licenţă având cursuri 

de zi, respectiv şi cu frecvenţă redusă la Drept şi Finanţe-Bănci, toate fiind 

acreditate/autorizate conform H.G. 890/2008. 

UEB este instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de 

utilitate publică, componentă a sistemului naţional de învăţământ superior, care funcţionează 

conform legilor şi altor acte normative specifice în vigoare, precum şi a Cartei Universitare şi 

a altor proceduri şi regulamente proprii. 

 

 
 

UEB are sediul central (rectoratul), în strada Franceză, nr. 22, sector 3, Bucureşti. 

Actualmente sunt în derulare formalităţi pentru înregistrarea sediului central (rectoratul) la 

noile clădiri din B-dul. Vasile Milea, nr. 1G, sector 6, Bucureşti. 

UEB are ca obiective majore formarea universitară de bază (ciclul I de studii de 

licenţă) în domeniile ştiinţelor economice, ştiinţelor naturii şi ecologie, ingineriei manageriale, 

dreptului, ştiinţelor comunicării, psihologiei, educaţiei fizice şi sportului, în concordanţă cu 
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În cadrul facultăţilor sunt acreditate şapte specializări de licenţă. Cursurile 
la învăţământul de licenţă la IFR-ID (Drept şi Finanţe-Bănci) sunt organizate 
la sediul universităţii precum şi la centrele de înscriere şi practică din Tulcea, 
Mangalia, Bistriţa Năsăud şi Brăila, care funcţionează cu aprobarea fostului 
CNEAA. Au fost lichidate centrele care au funcţionat în Alexandria şi Văleni 
de Munte.

Universitatea oferă 16 programe de studiu de masterat (ciclul II de 
studii universitare) organizate în cadrul celor şapte facultăţi, acestea fiind 
acreditate/autorizate. De remarcat că şapte din aceste masterate sunt 
organizate la facultatea de Drept, în cadrul căreia activează cu funcţia 
de bază şase profesori universitari, conducători de doctorat în cadrul 
altor universităţi care au organizate „Şcoli doctorale” (ciclul III de studii 
universitare). În prezent UEB a întocmit documentaţia pentru acreditarea 
„Şcolii doctorale” pentru programul de Studiu de Drept, precum şi pentru alte 
programe postuniversitare, la cererea beneficiarilor interesaţi în pregătirea, 
formarea şi reconversia propriilor salariaţi.

În cadrul UEB, misiunea de cercetare ştiinţifică este bine precizată şi 
constituie o componentă importantă a activităţilor din universitate, aşa cum 
rezultă din Carta universitară, planurile strategice şi operaţionale, precum şi 
din planurile de cercetare-dezvoltare, elaborat la nivel de catedră, facultate 
şi universitate.

Pentru realizarea acestor obiective a fost creată şi dezvoltată o 
structură instituţională corespunzătoare, flexibilă şi adaptabilă cerinţelor 
societăţii şi pieţei muncii. Aceasta s-a realizat prin însuşirea celor mai noi 
cunoştinţe aferente programelor de studiu oferite, prin promovarea calităţii 
în toate domeniile şi la toate nivelurile de activitate din universitate, pentru 
armonizarea strategiilor şi obiectivelor cu cerinţele europene privind 
învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică, precum şi formarea şi 
dezvoltarea profesională, respectiv realizarea unui management modern, 
competitiv şi eficient, dezvoltarea unui spirit inovator şi de cooperare la nivel 
local, naţional şi european etc.
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II.2. Capacitatea instituţională a Universităţii 
Ecologică din Bucureşti

Structuri instituţionale, administrative şi manageriale

În ceea ce priveşte capacitatea instituţională, echipa de evaluare 
instituţională externă a constatat că UEB respectă toate cerinţele şi normele 
privind structurile instituţionale, administrative şi manageriale având misiuni 
şi obiective bine precizate, care o individualizează în spaţiul naţional şi 
european al învăţământului superior. Toate activităţile din universitate se 
desfăşoară în conformitate cu legile şi actele normative specifice în vigoare, 
precum şi cu prevederile din Carta universitară, respectiv din procedurile şi 
regulamentele elaborate conform acesteia.

Carta universitară a fost aprobată la 10.10.2003. Carta universitară 
actuală, revizuită şi completată, a fost aprobată de către Senatul Universitar, 
la data de 04.04.2007. Carta este elaborată în concordanţă cu legislaţia 
specifică actuală şi armonizată cu principiile promovate în spaţiul european 
al învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice.

Misiunile didactice şi de cercetare sunt corect şi complet precizate în 
Carta universitară, fiind concretizate şi particularizate în planurile strategice 
şi operaţionale. Misiunea UEB constă în formarea, iniţială şi continuă, a 
specialiştilor cu înaltă calificare pentru activităţi profesionale competitive pe 
piaţa muncii precum şi în realizarea unei activităţi de cercetare-dezvoltare 
performante. De asemenea, UEB are misiunea de a crea, valorifica şi 
disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unor metode de învăţământ şi 
cercetare, pentru toţi membri comunităţii universitare, astfel ca să îşi asigure 
o poziţie corespunzătoare în învăţământul superior românesc precum şi în 
cel european.

Obiectivele universităţii, care decurg din realizarea misiunilor asumate, 
urmăresc individualizarea instituţiei în spectrul larg al sferei educaţionale din 
România prin: furnizarea unor programe de studiu adaptate la cerinţele vieţii 
economice şi sociale, pregătirea viitorilor specialişti în spiritul cunoaşterii şi 
înţelegerii rolului ecologiei şi al protecţiei mediului, dezvoltarea aptitudinilor 
practice şi a competenţelor antreprenoriale, educarea în spiritul respectării 
libertăţii şi a drepturilor fundamentale ale persoanelor, dezvoltarea 
programelor de mobilităţi naţionale şi internaţionale pentru studenţi, cadre 
didactice şi cercetători, antrenarea în activităţi de cercetare ştiinţifică 
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a tuturor cadrelor didactice şi a studenţilor cu vocaţie în aprofundarea 
cunoaşterii, obţinerea unor rezultate de excelenţă în afirmarea propriilor 
cercetări, la nivel naţional şi internaţional, asigurarea unui management 
instituţional performant şi transparent, dezvoltarea parteneriatului public-
privat în programe şi proiecte ş.a.

Universitatea are regulamente şi proceduri proprii, elaborate în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare, pentru toate aspectele 
privind activităţile didactice, ştiinţifice, profesionale, sociale, de asigurare a 
calităţii, de organizare, funcţionare şi monitorizare a diverselor organisme 
academice şi administrative, ale cadrelor didactice, studenţilor şi celorlalţi 
salariaţi, ş.a., prezentate atât în forma clasică pe suport de hârtie cât şi pe 
suport electronic inclusiv pe site-urile 
universităţii, facultăţilor, catedrelor, 
departamentelor, serviciilor etc.

Universitatea a elaborat un „Cod 
al eticii şi integrităţii academice”, 
care apără valorile libertăţii, ale 
autonomiei universitare şi integrităţii 
etice. De asemenea, dispune de 
mecanisme şi de practici specifice 
de aplicare a Cartei universitare, 
Codului de etică universitară şi a 
altor organisme cum sunt: Comisia 
de etică, Consiliul de Onoare, 
Comisia de Disciplină, s.a., a căror funcţionare este stabilită prin regulamente 
proprii precum şi prin proceduri de rezolvare a sesizărilor şi/sau problemelor 
specifice.

Universitatea are un sistem de conducere coerent, integrat şi 
transparent, care se bazează pe o administraţie performantă şi eficientă, 
adoptată misiunilor şi obiectivelor asumate. Sistemul de conducere, respectă 
reglementările în vigoare, principiile managementului modern şi bunele 
practici din Uniunea Europeană. Structurile academice, competenţele 
decizionale, modul de alegere al managerilor academici şi administrativi, 
precum şi organele colective de conducere, ale reprezentanţilor studenţilor 
ş.a. sunt stabilite în Carta universitară şi/sau în regulamente şi proceduri 
specifice.
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administrative, ş.a. este în concordanţă cu standardele şi normativele, inclusiv cele ARACIS, 

în vigoare. 

. 
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În conformitate cu Carta universitară, organele de conducere ale 
universităţii sunt: Senatul Universitar şi Consiliul de Administraţie. În cadrul 
UEB funcţionează şapte facultăţi, 11 catedre, cinci departamente, un centru 
de cercetare autorizat, colective de cercetare la nivelul fiecărei facultăţi, 
opt comisii pentru procesul de învăţământ, precum şi structuri tehnico-
administrative şi economice specifice unei universităţi de învăţământ 
superior. 

Senatul universitar este autoritatea de conducere a întregii activităţi 
academice, fiind constituit conform legilor specifice şi Cartei universitare, şi 
este prezidat de către rectorul universităţii. Senatul lucrează în plen, precum 
şi în cele opt comisii ale acestuia. Conducerea executivă a universităţii este 

asigurată de către Biroul Senatului 
format din rector (preşedinte), 
prorectori, secretarul ştiinţific şi 
reprezentantul studenţilor.

Consiliul de Administraţie 
(CA) este organul de conducere al 
universităţii cu sarcini organizatorice, 
economico-financiare, de formare 
şi alocare a resurselor, precum 
şi de gestionare a patrimoniului. 
Preşedintele CA este, conform 
Legii 480/2006, preşedintele 
fundaţiei „Societatea Ateneul 

Român - Universitatea Ecologică” şi îndeplineşte şi funcţia de Preşedinte al 
Universităţii. Acesta este membru al Senatului precum şi ordonator de credite 
şi angajator. Membrii CA sunt desemnaţi şi numiţi în funcţie prin decizia 
Preşedintelui universităţii. CA are atribuţiile stabilite prin Carta universitară 
şi este format din Preşedintele universităţii, rector, directorul economic, 
directorul general administrativ şi secretarul general al universităţii. Deşi 
această structură organizatorică şi separarea activităţilor şi competenţelor 
este legală la instituţiile de învăţământ superior private, considerăm că acest 
lucru trebuie făcut şi în conformitate cu Legea Învăţământului, respectiv 
Statutul personalului didactic, conform căreia Senatul Universitar, condus 
de rector, este organul suprem de conducere, care poate stabili constituirea 
altor structuri de conducere colectivă, inclusiv CA, cărora le stabileşte 
activităţile, nivelurile de competenţă şi responsabilităţile fără a le elimina sau 
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administrative, ş.a. este în concordanţă cu standardele şi normativele, inclusiv cele ARACIS, 

în vigoare. 
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diminua pe cele ale Senatului. Ca 
urmare, apreciem că membrii CA 
trebuie numiţi numai prin hotărârea 
Senatului Universitar şi prin decizia 
emisă de rector. De asemenea, 
considerăm că angajarea cadrelor 
didactice, de toate gradele, care 
au câştigat concursul de ocupare 
a posturilor vacante din statele de 
funcţiuni, trebuie făcută prin decizii 
ale rectorului, aşa cum prevede 

legislaţia în vigoare.
Din definirea misiunilor universităţii  rezultă ca probleme prioritare ale 

strategiei şi politicii acesteia următoarele: asigurarea unei calităţi superioare 
a tuturor activităţilor pentru consolidarea UEB ca instituţie de învăţământ 
superior de nivel naţional şi integrarea acesteia în spaţiul european al 
învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice, creşterea calităţii, eficienţei 
şi competitivităţii procesului didactic, adaptarea ofertei educaţionale la 
dinamica socio-economică actuală, dezvoltarea cercetării ştiinţifice în 
concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la nivel naţional şi european, 
dezvoltarea universităţii ca pol de excelenţă în relaţia cu mediul socio-
economic şi implicarea în viaţa comunităţii, promovarea unui sistem de 
management bazat de principiile autonomiei universitare şi în parteneriat cu 
studenţii ş.a.

Baza materială

Pentru desfăşurarea activităţilor didactice, de cercetare, administrative, 
sociale, culturale, sportive etc. universitatea dispune de un patrimoniu 
corespunzător care contribuie în mod eficient la realizarea misiunilor 
asumate. UEB dispune de un sediu modern propriu situat în Bd. Vasile Milea 
nr.1G, sector 6, Bucureşti şi un sediu în strada Franceză nr. 22, sector 3, 
Bucureşti, deţinut în baza unui contract de asociere în participaţiune cu 
Primărie Municipiului Bucureşti.

Spaţiile din clădirile respective corespund standardelor actuale şi ca urmare 
permit realizarea unui proces de învăţământ de calitate, în concordanţă cu 
programele de studii existente şi cu numărul actual de studenţi. Capacitatea 
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Activitatea didactică şi de cercetare a programelor de studiu se desfăşoară într-un 

amfiteatru cu 220 de locuri, 12 săli de curs cu 1060 locuri, 35 de săli pentru seminarii şi 

lucrări practice cu 873 locuri, 20 laboratoare cu 263 locuri, o sală pentru educaţie fizică şi 

sport (230 mp), o sală de forţă/fitness, un centru de sport multifuncţional (493 mp) ş.a. Sălile 

de curs, seminar şi laborator sunt amenajate şi dotate corespunzător cu mobilier 

modern/ergonomic, sisteme multimedia, tehnică de calcul,internet şi intranet, instalaţii şi 

aparate de laborator, colecţii specifice, tabele ecologice şi interactive, instalaţii de climatizare 

etc. 

 

 

 
 

 

Toate clădirile şi spaţiile, cu diferite destinaţii, funcţionează în concordanţă cu 

normele tehnice, de siguranţă şi igienă sanitară, având toate avizele legale în acest scop. 

Din raportul studenţilor evaluatori rezultă că deşi unele săli sunt încadrate în planul de 

organizare instituţională, acestea nu erau mobilate corespunzător. În raport se evidenţiază 

faptul că la Facultatea de Ecologie există un număr de laboratoare bine dotate, fapt ce atestă 

interesul conducerii facultăţii pentru pregătirea practic-aplicativă a studenţilor. În schimb 

există şi unele laboratoare care nu se bucură de aceiaşi bună desfăşurare, aşa cum este 

cazul laboratorului media al Facultăţii de Ştiinţele Comunicării care dispune de un număr 

insuficient de calculatoare performante (trei bucăţi), majoritatea calculatoarelor fiind depăşite 

şi trebuie fie upgradate fie înlocuite. 
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spaţiilor de învăţământ, cercetare, 
administrative, ş.a. este în 
concordanţă cu standardele şi 
normativele, inclusiv cele ARACIS, 
în vigoare.

Activitatea didactică şi de 
cercetare a programelor de studiu 
se desfăşoară într-un amfiteatru 
cu 220 de locuri, 12 săli de curs 
cu 1060 locuri, 35 de săli pentru 
seminarii şi lucrări practice cu 873 
locuri, 20 laboratoare cu 263 locuri, o sală pentru educaţie fizică şi sport (230 
mp), o sală de forţă/fitness, un centru de sport multifuncţional (493 mp) ş.a. 
Sălile de curs, seminar şi laborator sunt amenajate şi dotate corespunzător cu 
mobilier modern/ergonomic, sisteme multimedia, tehnică de calcul,internet şi 
intranet, instalaţii şi aparate de laborator, colecţii specifice, tabele ecologice 
şi interactive, instalaţii de climatizare etc.

Toate clădirile şi spaţiile, cu diferite destinaţii, funcţionează în concordanţă 
cu normele tehnice, de siguranţă şi igienă sanitară, având toate avizele 
legale în acest scop.

Din raportul studenţilor evaluatori rezultă că deşi unele săli sunt 
încadrate în planul de organizare instituţională, acestea nu erau mobilate 
corespunzător. În raport se evidenţiază faptul că la Facultatea de Ecologie 
există un număr de laboratoare bine dotate, fapt ce atestă interesul conducerii 
facultăţii pentru pregătirea practic-aplicativă a studenţilor. În schimb există 
şi unele laboratoare care nu se bucură de aceiaşi bună desfăşurare, aşa 
cum este cazul laboratorului 
media al Facultăţii de Ştiinţele 
Comunicării care dispune de un 
număr insuficient de calculatoare 
performante (trei bucăţi), 
majoritatea calculatoarelor fiind 
depăşite şi trebuie fie upgradate fie 
înlocuite.

UEB nu dispune de spaţii 
de cazare şi cantină proprii, fapt 
remarcat de către toţi evaluatorii, dar 
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UEB nu dispune de spaţii de cazare şi cantină proprii, fapt remarcat de către toţi 

evaluatorii, dar are ca obiectiv prioritar construcţia unui grup multifuncţional care va cuprinde 

un cămin, o cantină, spaţii pentru activităţi cultural-artistice ş.a. 

UEB dispune de planuri de dezvoltare şi de investiţii realiste şi în concordanţă cu 

sursele de finanţare estimate. Universitatea dispune de resurse financiare suficiente, pentru 

realizarea obiectivelor prevăzute pentru următorii 3-4 ani, provenite din taxe de şcolarizare, 

cercetare, consultanţă, servicii, sponsorizări ş.a. În perioada 2006-2008 s-au realizat investiţii 

care reprezintă anual, în medie, 30% din totalul veniturilor realizate. 
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UEB are o Bibliotecă care îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a bibliotecii universitare. Biblioteca dispune de săli de lectură, 
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are ca obiectiv prioritar construcţia 
unui grup multifuncţional care va 
cuprinde un cămin, o cantină, spaţii 
pentru activităţi cultural-artistice ş.a.

UEB dispune de planuri de 
dezvoltare şi de investiţii realiste 
şi în concordanţă cu sursele de 
finanţare estimate. Universitatea 
dispune de resurse financiare 
suficiente, pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute pentru 

următorii 3-4 ani, provenite din taxe de şcolarizare, cercetare, consultanţă, 
servicii, sponsorizări ş.a. În perioada 2006-2008 s-au realizat investiţii care 
reprezintă anual, în medie, 30% din totalul veniturilor realizate.

UEB are o Bibliotecă care îşi desfăşoară activitatea pe baza 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii universitare. 
Biblioteca dispune de săli de lectură, serviciu de împrumut, birouri, cabinete 
ş.a., situate în cele două locaţii unde funcţionează universitatea. De 
asemenea, în cadrul facultăţilor, departamentelor şi catedrelor sunt organizate 
biblioteci specifice programelor de studiu/disciplinelor pe care le organizează/
deservesc. Fondul de carte propriu cuprinde un număr de peste 2056 titluri 
cu 82000 volume, precum şi 163 de titluri pe suport electronic. Biblioteca 
are colecţii de reviste şi periodice, din ţară şi străinătate, având abonamente 
la circa 50 de publicaţii periodice interne și internaţionale în conformitate 
cu programele de studiu şi de cercetare dezvoltate în universitate. Este de 
remarcat faptul că numărul periodicelor va creşte prin achiziţionarea unui 

program specializat şi a sistemelor 
de operare necesare accesării 
on-line a periodicelor şi nu numai. 
Biblioteca dispune de personal 
care are studii corespunzătoare/
specifice şi are un orar de lucru 
bine planificat. Spaţiul propriu al 
bibliotecii centrale împreună cu 
cel de la facultăţi, departamente 
şi catedre respectiv al centrelor 
de informare şi de cercetare 
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organizare şi funcţionare a bibliotecii universitare. Biblioteca dispune de săli de lectură, 
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serviciu de împrumut, birouri, cabinete ş.a., situate în cele două locaţii unde funcţionează 

universitatea. De asemenea, în cadrul facultăţilor, departamentelor şi catedrelor sunt 

organizate biblioteci specifice programelor de studiu/disciplinelor pe care le 

organizează/deservesc. Fondul de carte propriu cuprinde un număr de peste 2056 titluri cu 

82000 volume, precum şi 163 de titluri pe suport electronic. Biblioteca are colecţii de reviste 

şi periodice, din ţară şi străinătate, având abonamente la circa 50 de publicaţii periodice 

interne și internaţionale în conformitate cu programele de studiu şi de cercetare dezvoltate în 

universitate. Este de remarcat faptul că numărul periodicelor va creşte prin achiziţionarea 

unui program specializat şi a sistemelor de operare necesare accesării on-line a periodicelor 

şi nu numai. Biblioteca dispune de personal care are studii corespunzătoare/specifice şi are 

un orar de lucru bine planificat. Spaţiul propriu al bibliotecii centrale împreună cu cel de la 

facultăţi, departamente şi catedre respectiv al centrelor de informare şi de cercetare asigură 

locuri pentru circa 10% din numărul total al studenţilor şi nu de 0,5% aşa cum se arată în 

raportul studenţilor evaluatori care au luat în considerare numai sala bibliotecii centrale din 

Bd. Vasile Milea nr. 1G.  
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asigură locuri pentru circa 10% din 
numărul total al studenţilor şi nu de 
0,5% aşa cum se arată în raportul 
studenţilor evaluatori care au luat 
în considerare numai sala bibliotecii 
centrale din Bd. Vasile Milea nr. 1G. 

UEB are o editură proprie, 
recunoscută CNCSIS, care asigură 
editarea tuturor manualelor, 
tratatelor, monografiilor, 
îndrumarelor de laborator, seminar 
şi proiect, publicaţiilor periodice proprii şi altele, care sunt tipărite la tipografia 
„Pământul” din Piteşti, Universitatea îşi propune ca în perioada imediat 
următoare să înfiinţeze şi o tipografie proprie.

Este de remarcat şi faptul că universitatea asigură spaţii corespunzătoare 
şi pentru activităţile organizaţiilor studenţeşti, cultural-artistice, sportive ş.a.

II.3. Eficacitatea educaţională a Universităţii 
Ecologică din Bucureşti

Conţinutul programelor de studii

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

La toate programele de studii, indiferent de ciclul universitar, admiterea 
se face în mod obligatoriu pe baza diplomei de studii din ciclurile precedente.

În unele facultăţi, admiterea se face pe bază de examen scris, la altele, 
pe bază de dosar. În ambele situaţii se ţine seama de rezultatele obţinute 
pe parcursul liceului. La trei facultăţi se folosesc criterii combinate, ponderea 
notei la examenul de admitere fiind de 75÷80 %.

Şcolarizarea studenţilor străini se face cu respectarea dispoziţiilor legale 
în vigoare.
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Rezultatele învăţării

Programele de studiu din universitate corespund domeniilor aprobate 
la nivel naţional şi asigură însuşirea unor concepte corespunzătoare 
calificărilor respective. Programele de studiu, de licenţă şi masterat, derulate 
în universitate sunt acreditate / autorizate conform legii şi sunt supuse 
periodic evaluării interne, iar pe această bază, revizuite şi completate.

În ansamblu, apreciem că programele de studiu la toate nivelurile, 
asigură însuşirea unor cunoştinţe şi concepte corespunzătoare domeniului 
studiat, astfel că diplomele obţinute, după finalizarea studiilor, sunt conforme 
cu reglementările în vigoare. Corespondenţa dintre diplome şi calificări a fost 
confirmată pe deplin de către principalii angajatori ai absolvenţilor UEB, care 
au apreciat în mod deosebit buna pregătire profesional-ştiinţifică precum 
şi capacitatea de integrare rapidă în colectivele în care absolvenţii au fost 
angajaţi. 

UEB are o politică corespunzătoare de recrutare a studenţilor care se face 
pe baza unei Metodologii specifice privind criteriile de admitere. Admiterea 
se face corect şi transparent, respectând principiul egalităţii şanselor şi fără 
nici o discriminare, pentru toţi candidaţii. Toate informaţiile legate de admitere 
sunt făcute publice, din timp, prin diverse mijloace publicitare, respectiv pe 
site-ul UEB. Admiterea se face pe criterii combinate, respectiv interviu şi 
media la bacalaureat, iar la Educaţie fizică şi sport şi prin probe sportive 
cu caracter eliminatoriu. Pentru admiterea la masterat se consideră 2/3 din 
media la studiile de licenţă plus 1/3 din media obţinută la licenţă. 

În UEB se practică, pe lângă evaluarea colegială şi cea instituţională, 
evaluarea cadrelor didactice de către studenţi după o procedură specifică. 
Evaluarea se realizează pe baza unor chestionare aprobate de Senat, 
iar realizarea acesteia este obligatorie. Există un program informatic prin 
care rezultatele evaluării sunt prelucrate statistic pe catedre, facultăţi şi 
Universitate. Rezultatele sunt analizate la fiecare nivel şi discutate cu fiecare 
cadru didactic în parte, în vederea stabilirii unor măsuri concrete pentru 
fiecare caz şi formularea unor politici generale privind calitatea instruirii. Din 
discuţiile purtate cu studenţii şi absolvenţii, sistemul de evaluare precum şi 
calitatea majorităţii cadrelor didactice au fost apreciate favorabil. Au rezultat 
şi unele propuneri privind modernizarea metodelor de predare şi / sau a unor 
discipline precum şi cerinţa de implicare mai puternică a tuturor cadrelor 
didactice în diferite forme de activitate directe cu studenţiiUEB dispune 
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de un corp de cadre didactice corespunzător, recrutat, selectat, instruit şi 
promovat pe criterii profesionale, ştiinţifice şi etice, care acoperă cea mai 
mare parte a activităţilor didactice ale programelor de studiu de licenţă şi 
masterat. UEB are o strategie bine precizată şi un Regulament propriu 
privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 
precum şi pentru normarea activităţilor didactice şi de cercetare, prin care se 
urmăreşte calitatea şi utilizarea eficientă a resurselor umane şi materiale din 
instituţie. Posturile didactice sunt încadrate cu personal care îndeplineşte 
condiţiile legale, didactice şi ştiinţifice, cerute acestora.

Structura activităţilor de învăţământ şi cercetare, la nivelul UEB, este 
astfel concepută încât raportul dintre numărul de posturi didactice şi numărul 
de studenţi să se situeze la un nivel optim pentru toate programele de studiu 
şi formele de învăţământ. Din analiza statelor de funcţiuni pentru anul 
universitar 2008 – 2009, se constată că în acestea sunt normate 368 de 
posturi (33% profesori şi conferenţiari), dintre care 157 sunt ocupate cu titulari 
având funcţia de bază în instituţie, din care 35% profesori şi conferenţiari. 
În aceste condiţii raportul mediu între totalul posturilor didactice din statele 
de funcţiuni şi numărul total de studenţi (ZI şi FR – 8109) este de circa 1/22, 
care corespunde standardelor actuale. În schimb, raportul dintre numărul 
cadrelor didactice cu funcţia de bază în universitate şi numărul total al 
studenţilor este de 1/50, respectiv 1/30 pentru studenţii de la cursurile de zi, 
deci mai mici decât standardele actuale. Chiar şi în aceste condiţii, în care 
un număr relativ mare de posturi didactice sunt vacante, trebuie precizat 
faptul că din totalul activităţilor didactice normate în statele de funcţiuni 
83% sunt acoperite de cadrele didactice proprii, iar restul de 17% de către 
cadre didactice asociate, recrutate la nivelul catedrelor, după o metodologie 
proprie, care corespund integral cerinţelor postului respectiv.

Personalul cu funcţia de bază nu depăşeşte două norme didactice în 
universitate, iar cel asociat cel mult o normă didactică. Din verificările făcute 
privind declaraţiile cadrelor didactice, titulare şi asociate, rezultă că acestea 
nu efectuează mai mult de trei norme la instituţiile de învăţământ superior 
unde au activităţi didactice. Există şapte cadre didactice care au depăşit 
vârsta legală de pensionare şi care desfăşoară activităţi în calitate de cadre 
didactice asociate acoperind cel mult o normă didactică.

Din cele prezentate mai sus rezultă că organele de conducere 
academică, de la toate nivelurile, trebuie să se ocupe foarte serios pentru 
aducerea cu funcţia de bază în universitate, a unui număr cât mai mare de 
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cadre didactice provenite, în special, din rândul propriilor absolvenţi sau ai 
celor din alte instituţii de învăţământ superior pentru anumite domenii.

Activitatea de cercetare ştiinţifică

Cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă (misiune) importantă a 
activităţilor desfăşurate în cadrul UEB, care urmăreşte să fie definită ca o 
instituţie de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică.

UEB dispune de o strategie a cercetării ştiinţifice pentru perioada 
2008-2012, aprobată de Senat, precum şi planuri de cercetare anuale 
elaborate la nivelul catedrelor/departamentelor, facultăţilor şi universităţii. 
Strategia cercetării şi planurile de cercetare ştiinţifică asigură o creştere 
a competitivităţii instituţionale prin atragerea resurselor umane de calitate 
şi promovarea propriilor competenţe la nivel naţional şi internaţional şi în 
acelaşi timp să creeze surse suplimentare de finanţare. La nivelul facultăţilor 
s-au elaborat programe de cercetare pe termen mediu şi scurt, aprobate de 
către Consiliile facultăţilor şi validate de Senat. Începând cu anul universitar 
2006-2007 s-a stabilit ca programele de studiu de masterat să dispună de 
un plan de cercetare propriu, cu tematică care să se înscrie în aria ştiinţifică 
a domeniului respectiv de masterat.

Programele de cercetare sunt fundamentate pe baza direcţiilor prioritare 
de cercetare în domeniu, la scară naţională şi internaţională, problemele 
abordate fiind în concordanţă cu programele de studiu. De asemenea, 
se abordează teme de cercetare, fundamentală şi/sau aplicativă din 
domeniile specifice, la solicitarea unor instituţii/societăţi, publice sau private, 
reprezentative din mediul de afaceri respectiv.

Activitatea de cercetare ştiinţifică este o sarcină obligatorie a fiecărui 
cadru didactic, prevăzută în statele de funcţiuni şi în fişele individuale de 
activitate. De asemenea, la activitatea de cercetare ştiinţifică participă şi 
studenţii de la ciclul I (licenţă) şi în special de la ciclul II (masterat).

Strategia pe termen lung/mediu şi programele pe termen scurt, privind 
cercetarea ştiinţifică, sunt aprobate de Consiliile facultăţilor şi de Senat, 
împreună cu specificarea practicilor de obţinere şi alocare a resurselor 
de realizare (umane, financiare şi materiale) precum şi a modalităţilor de 
valorificare. Sursele de finanţare a cercetării provin din programe şi proiecte 
câştigate prin competiţie naţională şi internaţională, precum şi din contracte 
de cercetare-dezvoltare-servicii, încheiate cu mediul de afaceri sau alte 
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instituţii/societăţi. De asemenea, există acces, pe bază de înţelegere 
contractuală, la baza materială a altor universităţi sau institute de cercetare.

Aşa cum se arată şi în rapoartele evaluatorilor de programe, cadrele 
didactice şi studenţii desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul 
Centrului de cercetare ştiinţifică al UEB, aceştia fiind implicaţi în rezolvarea 
a foarte multe (peste 60) de proiecte şi granturi de cercetare ştiinţifică dintre 
care multe (circa 14) internaţionale, în calitate de coordonatori sau parteneri.

În universitate există un climat şi o cultură academică puternice centrate 
pe cercetare, atestate prin numărul mare de granturi/proiecte câştigate, prin 
competiţie naţională şi naţională, din diverse programe cum sunt: CNCSIS, 
ANCS, Academia Română, CNMP ş.a. respectiv fonduri din programe 
europene, precum şi contractele directe încheiate cu alţi parteneri.

Întreaga activitate de cercetare ştiinţifică se caracterizează printr-un 
ridicat nivel la care se realizează, din punct de vedere organizatoric, al 
derulării activităţilor, şi al evaluării interne şi a valorificării rezultatelor.

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică sunt valorificate prin publicaţii 
pentru scop didactic (manuale, tratate, monografii ş.a.), publicarea în reviste 
de specialitate, recunoscute CNCSIS şi/sau din domeniile specifice de 
activitate, precum şi în reviste bine cotate, în baze de date internaţionale 
sau ISI, comunicări ştiinţifice prezentate la seminarii, simpozioane, sesiuni 
ştiinţifice şi profesionale etc., din ţară şi străinătate, transfer de cunoştinţe, 
contracte de expertiză, consultanţă, rapoarte către beneficiari ş.a. Un rol 
important în valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, îl au Buletinele 
Ştiinţifice publicate cu ISSN începând cu anul 2000 dar încă neclasificate 
de către CNCSIS.

Fiecare cadru didactic din UEB trebuie să realizeze anual o lucrare 
didactică sau ştiinţifică, publicată în reviste proprii, naţionale sau 
internaţionale, activitate de evaluare periodică a calităţii activităţii desfăşurate 
de către aceştia. 

În perioada 2004-2008 cadrele didactice ale universităţii au publicat 
un număr impresionant de cărţi dintre care 20 în Edituri din străinătate, au 
elaborat şi publicat foarte multe articole, au prezentat numeroase comunicări 
ştiinţifice şi sesiuni ştiinţifice naţionale precum şi 326 la manifestări 
internaţionale. În aceiaşi perioadă a organizat 18 manifestări ştiinţifice la 
nivel naţional şi internaţional. UEB organizează periodic sesiuni ştiinţifice ale 
cadrelor didactice precum şi pentru studenţi.
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UEB îşi propune organizarea unor manifestări ştiinţifice, cu caracter 
didactic şi de cercetare, în domeniul Ecologiei şi Protecţiei Mediului, în 
colaborare cu alte instituţii de învăţământ din ţară şi străinătate, începând cu 
luna octombrie 2009, cum sunt Conferinţa naţională pentru domeniul ştiinţa 
mediului, Masterat internaţional la UEB în cadrul programului ERASMUS 
împreună cu Centrul de ecologie al Universităţii din Kiel (Germania), 
Workshop, cu participare internaţională, intitulat „Protecţia mediului în 
România. Analiză şi perspective” ş.a.

De remarcat este şi faptul că au fost începute demersurile pentru 
construirea de către UEB a unui Institut de Cercetări pentru Protecţia 
Mediului, care va antrena, în programe comune, specialişti români şi străini.

Comisia de evaluare instituţională externă apreciază că fiind pe deplin 
corespunzător, modul de organizare şi desfăşurare a cercetării ştiinţifice, a 
calităţii şi nivelului lucrărilor realizate, a modului de evaluare, prezentare şi 
valorificare a rezultatelor cercetării etc. Considerăm că, conducerea UEB 
trebuie totuşi să depună toate eforturile pentru ridicarea calităţii propriilor 
reviste ştiinţifice şi cotarea CNCSIS a acestora. De asemenea trebuie să 
acorde o mai mare atenţie convingerii şi stimulării cadrelor didactice pentru 
a publica mai multe articole/lucrări în reviste cotate superior de CNCSIS, 
în reviste citate în baze de date prestigioase din străinătate şi mai ales în 
reviste cotate ISI.

Comisia de evaluare instituţională externă, apreciază ca misiunea 
de cercetare a UEB este realizată la un bun nivel şi că, împreună cu cea 
didactică, contribuie din plin la pregătirea şi formarea unor specialişti 
(absolvenţi), la toate programele de studiu, de un profesionalism ridicat şi 
având competenţe corespunzătoare, care să se integreze rapid şi eficient în 
societate şi pe piaţa muncii.

Activitatea financiară

UEB are un „Departament financiar-contabil” condus de un director 
economic, care are studii superioare de specialitate şi este membru al 
Consiliului de administraţie, fiind direct subordonat preşedintelui CA care 
este şi preşedintele Universităţii. Sarcinile, competenţele şi responsabilităţile 
directorului economic sunt cuprinse în regulamente specifice inclusiv 
Regulamentul intern al UEB.
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Departamentul financiar-contabil întocmeşte anual Bugetul de Venituri 
şi Cheltuieli care este avizat de Senat şi aprobat de către Consiliul de 
Administraţie; Bilanţul Contabil, Contul de execuţie bugetară şi Raportul 
de gestiune propriu precum şi toate situaţiile financiar-contabile, specifice 
instituţiilor de învăţământ superior, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 
UEB are cod fiscal şi dispune de conturi la BRD şi BCR.

Considerăm că acest lucru nu este în concordanţă cu legislaţia specifică 
învăţământului superior, care precizează clar că Senatul este forul superior 
de conducere. Ca urmare considerăm că Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 
trebuie avizat de CA şi aprobat de Senat ca de altfel şi toate celelalte 
documente financiar-contabile întocmite de Departamentul de specialitate.

Veniturile universităţii provin din taxe de şcolarizare, contracte/programe 
de cercetare, consultanţă, servicii, sponsorizări, donaţii ş.a. Taxele anuale 
de şcolarizare se aprobă de CA la propunerea Senatului şi Departamentului 
economic (în mod normal procedura de aprobare ar trebui să fie inversă de 
la Departamentul Economic şi CA care le propune iar Senatul să le aprobe). 
Cuantumul taxelor este mai mic decât costurile medii de şcolarizare din 
învăţământul public finanţat de la stat şi sunt aduse la cunoştinţa studenţilor 
prin diverse mijloace inclusiv site–ul universităţii. Pentru anul universitar în 
curs taxele au fost de 1500 lei/an la cursurile de zi, 1300 lei/an la I.F.R. şi 700 
lei/semestru la masterat.

Cheltuielile instituţiei, specificate pe categorii în bugetul de venituri şi 
cheltuieli, sunt acoperite de resurse financiare corespunzătoare pentru a 
asigura o funcţionare normală din toate punctele de vedere. Cheltuielile cu 
salariile sunt astfel dimensionate încât să se asigure funcţionarea sustenabilă 
şi eficientă a universităţii.

Departamentul financiar-contabil asigură înregistrarea şi evidenţele 
contabile ale documentelor legate de veniturile şi cheltuielile universităţii 
precum şi toate operaţiunile patrimoniale în funcţie de natura lor. Din analiza 
documentelor contabile rezultă veniturile încasate din diverse surse precum 
şi destinaţia lor, respectiv efectuarea legală a cheltuielilor, şi caracterul non-
profit al universităţii.

Activitatea financiar–contabilă este informatizată utilizându-se programe/
softuri corespunzătoare şi performante.
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II.4. Managementul calităţii la Universitatea 
Ecologică din Bucureşti

Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

Conducerea proceselor de evaluare internă şi asigurare a calităţii este 
realizată de către Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) a 
universităţii, care coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de 
evaluare şi asigurare a calităţii, elaborează anual Raportul de autoevaluare 
internă privind calitatea educaţiei şi cercetării în UEB, formulează propuneri 
de îmbunătăţire a calităţii programelor de studiu şi promovează cultura calităţii 
în cadrul întregii activităţi din universitate. Comisia elaborează strategia 
privind introducerea şi evaluarea sistemului de management al calităţii în 
universitate, precum şi criteriile şi metodologia de evaluare a principalelor 
activităţi din instituţie. Comisia funcţionează pe baza unui „Regulament 
privind organizarea şi funcţionarea CEAC”, aprobat de Senat.

În subordinea CEAC funcţionează Departamentul de Evaluare şi 
Asigurarea a Calităţii (DEAC), care reprezintă un compartiment de 
specialitate cu rol de coordonare şi execuţie. Acesta sprijină CEAC în 
procesul de asigurare a calităţii, prin planificarea acţiunilor, organizarea 
echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor şi instruirea personalului. 
DEAC funcţionează pe baza unui regulament propriu aprobat de Senat.

La nivelul facultăţilor/programelor de studiu sunt constituite comisii pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii, conduse de către prodecan sau secretarul 
ştiinţific, formate din colective care cuprind responsabilii cu calitatea/auditori 
interni de la nivelul catedrelor/departamentelor şi alte persoane implicate în 
acest proces.

CEAC promovează în universitate o cultură a calităţii şi dezvoltă activităţii 
privind evaluarea şi monitorizarea calităţii, prin diverse acţiuni organizate de 
la nivel de catedră până la cel de universitate. CEAC şi DEAC au elaborat 
un „Manual al Calităţii”, care se aplică în universitate şi care are prevăzute 
proceduri specifice şi operaţionale pentru evaluarea şi monitorizarea calităţii.

CEAC întocmeşte anual un Raport de evaluare internă privind calitatea 
serviciilor educaţionale şi de cercetare din universitate şi formulează 
propuneri de îmbunătăţire a calităţii acestora. CEAC propune Senatului 
strategia şi politica în domeniul calităţii, care cuprinde obiective, modalităţi 
de acţiune, responsabilităţi şi termene de realizare, fixate pe activităţi şi/sau 
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compartimente, stimulează participarea tuturor membrilor corpului didactic, 
de cercetare, administrativ etc. precum şi a studenţilor, CEAC şi DEAC 
desfăşoară şi activităţi de benchmarking, urmărindu-se zonele/activităţile 
care pot fi îmbunătăţite.

La nivel de UEB, este promovată o cultură a calităţii care are la bază un 
sistem ce promovează principiul orientării către client (satisfacerea cerinţelor 
beneficiarilor). Managementul calităţii are o abordare pe bază de proces în 
care intrările reprezintă cerinţele clienţilor iar ieşirile sunt evaluate periodic, 
urmărindu-se îmbunătăţirea continuă a tuturor activităţilor desfăşurate. 
CEAC dezvoltă şi activităţi de stabilire de repere cantitative şi calitative, prin 
comparaţie cu alte universităţi din ţară, pentru evaluarea şi monitorizarea 
calităţii.

Periodic au loc şedinţe de analiză a sistemului de management al calităţii, 
respectiv stadiului de îndeplinire a obiectivelor, propuse prin programele de 
măsuri/planurile de activitate, privind îmbunătăţirea calităţii procesului de 
învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, precum şi a constatărilor şi măsurilor 
care se impun în urma desfăşurării auditului intern.

În UEB sunt organizate acţiuni de promovare a calităţii cu toţi membrii 
comunităţii academice, comisiile de evaluare a calităţii, de la toate nivelurile 
precum şi DEAC, promovează politica de calitate prin mijloace specifice şi 
urmăresc realizarea acesteia.

În raportul evaluatorilor studenţi, se remarcă faptul că în componenţa 
CEAC nu se regăseşte nici un student deşi, conform Regulamentului privind 
asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, este 
prevăzută şi prezenţa reprezentanţilor studenţilor, în comisiile de la toate 
nivelurile.

Din cele prezentate mai sus, rezultă că în UEB este organizat un sistem 
corespunzător pentru asigurarea calităţii, există strategii şi politici pentru 
asigurarea calităţii în toate domeniile de activitate şi nivelurile de organizare. 
Organismele şi structurile create în universitate pentru asigurarea calităţii, 
regulamentele de funcţionare a acestora, procedurile elaborate în acest 
scop, precum şi politica de asigurare a calităţii sunt aduse la cunoştinţa 
comunităţii academice atât direct cât şi pe site-ul universităţii.
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Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

În UEB, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu 
se face în conformitate cu „Regulamentul pentru iniţierea, aprobarea, 
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu” şi a 
„Regulamentului privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale” care 
sunt aplicate consecvent şi în mod riguros. Regulamentele sunt asociate 
cu proceduri specifice şi cu un sistem de monitorizare şi evaluare periodică 
a programelor de studiu, pe baza datelor furnizate de către comisiile 
specifice de la nivelul facultăţilor, fiecare program fiind evaluat anual, iar 
CEAC elaborează un raport final asupra calităţii acestora. Regulamentele, 
procedurile şi sistemul de monitorizare sunt elaborate în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi a Cartei Universitare, precum şi a Metodologiei şi 
Ghidurilor ARACIS. Acestea stabilesc principiile, metodele şi criteriile în 
baza cărora se iniţiază elaborarea, aprobarea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor de studiu şi a planurilor de învăţământ în cadrul 
UEB, la toate ciclurile şi formele de învăţământ, în vederea asigurării calităţii 
educaţiei şi satisfacerii aşteptărilor studenţilor şi beneficiarilor/angajatorilor 
legate de calitatea din învăţământul superior în general.

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 mediile economic, social, cultural şi în general cu piaţa 
muncii.

Asigurarea calităţii programelor de studiu are la bază analizele din 
catedre, consiliile facultăţilor şi senatului, privind aprobarea, monitorizarea 
şi evaluarea periodică a programelor de studiu, finalizate cu rapoarte de 
evaluare internă care sunt supuse şi auditului intern.

Structura programelor de studiu, de la ciclurile de licenţă şi masterat, este 
revizuită periodic, în baza realizării unui benchmark cu alte universităţi din 
ţară şi spaţiul european, ţinând cont de prevederile „Clasificările ocupaţiilor 
din România”, „Acordul tripartit privind Cadrul Naţional al Calificărilor” şi 
„Cadrul European al Calificărilor” precum şi cu principalii angajatori/piaţa 
muncii.

Diplomele eliberate de UEB sunt elaborate în funcţie de calificarea 
universitară obţinută prin parcurgerea unui anumit program de studiu, la 
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care se anexează şi suplimentele de diplomă, care cuprind elemente privind 
competenţele asigurate de programul de studiu urmat. Corespondenţa 
dintre diplomele acordate şi calificări este susţinută şi de către programele 
de schimburi de studenţi şi cadre didactice cu alte instituţii de învăţământ 
superior din ţară şi străinătate.

Monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de studiu se 
realizează de către CEAC la nivel de facultăţi şi universitate şi are la bază 
feedback-ul studenţilor, absolvenţilor, angajatorilor şi în general al pieţii 
muncii; obţinut prin diverse moduri/procedee.

Buna calificare a absolvenţilor UEB, la toate Programele de studiu 
derulate, este atestată de recomandarea oficială a valorii rezultatelor 
învăţării pe paiaţa muncii, precum şi pentru educaţia şi formarea profesională 
continuă.

Proceduri şi obiective transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

În UEB, cadrul general privind desfăşurarea procesului de evaluare a 
studiilor, este stabilit de Manualul calităţii, printr-o procedură specifică. Pe 
această baza a fost elaborat Regulamentul privind examinarea şi notarea 
studenţilor, în care se precizează modalităţile concrete de examinare şi 
notare a studenţilor. Regulamentul include proceduri de aplicare sub forma 
unor tehnici de examinare a studenţilor, aduse la cunoştinţa acestora prin 
Fişa disciplinei şi prin afişare pe site-ul universităţii.

Formele de evaluare se realizează prin examen scris, test grilă, oral 
sau scris+oral, colocviu, verificare, pe parcurs şi finală, lucrări de control 
planificate, rezultatele de la seminarii şi lucrările practice ş.a. Forma concretă 
de evaluare/examinare, la fiecare disciplină, este specificată în programele 
analitice şi fişele disciplinelor şi este comunicată studenţilor, la începutul 
fiecărei semestru, prin afişare la avizierele facultăţilor/catedrelor şi pe site-
ul universităţii, respectiv de către titularii de disciplină în prima oră de curs.

La toate examenele participă titularul cursului şi cel puţin un cadru 
didactic de specialitate, de regulă cel care a condus seminariile sau lucrările 
practice la disciplina respectivă. La examene au dreptul să se prezinte 
numai studenţii care şi-au îndeplinit toate obligaţiile profesionale prevăzute 
la disciplina respectivă. Evaluarea studenţilor se face pe toată durata 
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semestrelor în cadrul seminariilor, lucrărilor practice şi laboratoarelor care 
au o pondere importantă în nota finală obţinută de studenţi.

Din discuţiile comisiei de evaluare instituţională externă cu studenţii şi 
absolvenţii, a rezultat că aceştia consideră că examinarea/verificarea pe 
parcurs este foarte importantă şi trebuie să aibă o pondere mai mare iar 
forma de examinare finală cea mai preferată este cea orală sau scris plus 
oral, cel puţin la nivelul disciplinelor de specialitate şi în special la masterat, 
care permite o apreciere mult mai corectă şi obiectivă a cunoştinţelor 
studenţilor.

Studiile de licenţă se finalizează printr-un „examen de licenţă” în cadrul 
căruia absolvenţii prezintă lucrarea întocmită în acest scop şi primesc, 
conform normelor MECI, două note şi anume una pentru cunoştinţe 
fundamentale şi de specialitate şi alta pentru lucrarea întocmită şi susţinută 
în faţa comisiei.

Temele lucrărilor de licenţă se aleg de către studenţi, la începutul ultimului 
an de studii universitare, dintre temele propuse de către titularii de discipline 
şi aprobate de Consiliul facultăţii.

În programele de studiu de masterat finalizarea studiilor se face în mod 
similar celui de la studiile de licenţă, cu specificaţia că lucrările de masterat 
trebuie să aducă contribuţii personale prin cercetări şi studii originale, 
cunoştinţe noi în domeniu, studii de caz ş.a.

În ansamblu, comisia de evaluare instituţională externă apreciază că 
gradul de însuşire a cunoştinţelor de către studenţii şi absolvenţii universităţii 
este, în general, la nivelul cerinţelor actuale din domeniile respective, 
rezultatele evaluărilor precum şi opinia angajatorilor confirmând acest fapt.

Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

Universitatea dispune de un personal didactic specializat, în domeniile 
sale de competenţă, care asigură realizarea, în bune condiţiuni, a procesului 
de învăţământ şi a programelor de cercetare-dezvoltare. Conducerea 
universităţii consideră că structura actuală a posturilor didactice este 
corespunzătoare dar gradul de ocupare a acestora, cu cadre didactice 
titulare cu funcţia de bază în instituţie, este nesatisfăcător.

Organigrama privind structura de învăţământ şi cercetare la nivelul UEB 
este concepută astfel încât raportul între numărul de posturi didactice şi 
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numărul de studenţi să se situeze la un nivel optim (1/15-1/20) pentru toate 
programele de studiu. 

În anul universitar 2008-2009 acest raport este de circa 1/22 ceea ce 
corespunde cerinţelor şi standardelor în domeniul învăţământului superior 
pentru programele de studiu derulate în UEB. În schimb raportul dintre 
numărul cadrelor didactice titulare cu funcţia de bază în UEB şi numărul 
total de studenţi, este de circa 1/50 fapt ce arată că universitatea trebuie să 
se preocupe serios de acoperirea, în procent cât mai mare (peste 65-70%) a 
posturilor didactice cu cadre didactice proprii, în special tineri.

Statele de funcţiuni ale personalului didactic se întocmesc anual iar 
funcţiile didactice şi numărul poturilor se stabilesc în concordanţă cu 
planurile de învăţământ şi cu formaţiile de studiu, de la toate ciclurile şi 
formale de învăţământ. Normele didactice şi de cercetare se cuantifică în 
ore convenţionale şi au fost stabilite conform reglementărilor în vigoare 
privind întocmirea statelor de funcţiuni.

Evaluarea colegială a cadrelor didactice este parte integrantă a strategiei 
de îmbunătăţire a performanţelor profesionale a acestora, urmărind să 
ofere fiecărui membru al corpului profesoral o caracterizare exterioară cât 
mai obiectivă a activităţii acestuia. Evaluarea colegială este obligatorie şi 
se desfăşoară periodic, conform unei proceduri specifice, pe baza unei 
fişe special concepute, de către o comisie numită la nivelul catedrelor, care 
apreciază performanţele didactice şi de cercetare ale fiecărui cadru didactic. 
Finalizarea evaluării colegiale se face pe baza unui raport, în care, pe lângă 
activitatea didactică şi de cercetare, sunt analizate şi aspecte de etică şi 
deontologie profesională precum şi calităţile personale în raport cu membrii 
colectivului şi cu studenţii.

Concluziile desprinse din evaluarea colegială, la care se adaugă cele 
din autoevaluare şi din evaluarea studenţilor, stau la baza evaluării anuale a 
cadrelor didactice, făcută de conducerea universităţii.

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi se face, după o 
metodologie specifică, aceasta constituind o componentă importanţă în 
formarea unei opinii corecte despre performanţa, profesională şi morală, a 
fiecărui cadru didactic. La sfârşitul fiecărui semestru, studenţii completează 
un chestionar, special conceput pentru acest scop, prin care îşi exprimă 
opiniile asupra disciplinelor urmate, respectiv a cadrelor didactice care le-au 
prezentat. Aprecierile studenţilor se referă la aportul de cunoştinţe şi gradul 
de operaţionalizare al disciplinelor, metodele de predare, seminarizare 
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şi conducere a aplicaţiilor practice, bugetul de timp alocat disciplinei 
respective în raport cu volumul şi utilitatea informaţiilor transmise ş.a.. De 
asemenea, este evaluată calitatea relaţiei cadru didactic-student, modul de 
comunicare, criteriile şi formele de evaluare a cunoştinţelor, disponibilitatea 
cadrelor didactice de a răspunde la solicitările studenţilor ş.a.. Chestionarele 
se colectează şi se prelucrează la nivelul catedrelor, rezultatele fiind 
confidenţiale, şi sunt accesibile şefului de catedră, decanului şi rectorului, 
precum şi persoanei evaluate cu care se discută individual în vederea 
stabilirii concluziilor şi măsurilor care se impun. Trebuie precizat şi faptul că, 
există un program informatic prin care rezultatele evaluării sunt prelucrate 
statistic pe catedre, facultăţi şi universitate şi analizate la fiecare nivel, în 
vederea formulării de politici privind calitatea instruirii. 

Studenţii evaluatori arată că, deşi există un chestionar tip privind evaluarea 
cadrelor didactice de către studenţi, din discuţiile cu unii studenţi,rezultă că 
acesta nu a fost aplicat, cel puţin la unele discipline, iar secretariatul nu le-a 
pus la dispoziţie un raport de centralizare a evaluării.

Evaluarea periodică a calităţii personalului didactic, conţine şi elaborarea 
de către fiecare cadru didactic evaluat, a unui „raport de autoevaluare”, care 
constituie o piesă obligatorie la dosarul de evaluare al acestuia. Cadrele 
didactice se autoevaluează şi sunt evaluate anual de către şeful de catedră, 
pe baza unui formular de evaluare multicriterială, aprobat de către senat şi 
care se aplică conform procedurii operaţionale prevăzută în manualul calităţii. 
Formularul se referă la calitatea activităţii didactice, din norma de bază 
şi suplimentară, activitatea de cercetare ştiinţifică, activitatea publicistică, 
activităţile complementare cu studenţii ş.a..

Evaluarea de către managementul universităţii se bazează pe raportul 
de autoevaluare, evaluarea colegială, evaluarea studenţilor şi evaluarea 
anuală făcută de către şeful de catedră precum şi de alte structuri de la 
nivelul facultăţilor sau universităţii. Aprecierea activităţii cadrelor didactice 
se desfăşoară conform unei proceduri operaţionale, prevăzute în Manualul 
Calităţii şi se bazează pe un set de criterii şi standarde de performanţă 
cuprinse în fişa de evaluare a cadrelor didactice.

Evaluarea se face pe an universitar şi este obligatorie, iar responsabilitatea 
privind realizarea ei revine şefului de catedră şi decanului, care trebuie să 
evidenţieze realizările didactice şi ştiinţifice, eforturile depuse în îndrumarea 
studenţilor, implicarea în activităţi în afara normei didactice, atitudinea activă 
faţă de diverse solicitări în folosul comunităţii universitare ş.a. 
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Aspectele referitoare la calitatea cursurilor, competenţa pedagogică 
şi abilităţile de comunicare, calitate relaţiilor cu studenţii, implicarea în 
programe de dezvoltare profesională şi de cercetare ştiinţifică, gradul de 
recunoaştere profesională şi ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional, 
reprezintă principalele criterii pentru promovarea cadrelor didactice.

Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

UEB asigură, în mod gratuit (liber), prin intermediul bibliotecilor sale, 
resurse de învăţare ca: manuale, tratate, monografii, sinteze bibliografice, 
periodice, standarde, cărţi de cultură generală ş.a., atât în format clasic cât 
şi electronic, pentru fiecare program de studiu.

Biblioteca pune la dispoziţia studenţilor 2056 titluri şi 82800 volume şi 
163 titluri pe suport electronic (bibliotecă virtuală) precum şi 50 de periodice 
româneşti şi străine. Achiziţionarea cărţilor şi revistelor se face pe baza 
propunerilor făcute de facultăţi, iar editarea şi tipărirea cursurilor, manualelor 
ş.a. se face pa baza unui plan anual, aprobat de către Senat, pentru care se 
alocă şi resursele financiare necesare.

Biblioteca dispune de depozite pentru cărţi şi publicaţii, săli de lectură, 
serviciu de împrumut, mijloace de copiere/multiplicare ş.a.. Personalul 
încadrat asigură informaţiile necesare pentru accesul studenţilor la materialul 
bibliografic conform cerinţelor programelor de studiu.

Raportul dintre resursele de învăţare disponibile şi numărul de studenţi 
este astfel stabilit încât fiecare student să aibă acces liber la orice resursă de 
învăţare conform obiectivelor şi cerinţelor programelor de studiu.

În planul de dezvoltare şi achiziţii al universităţii a fost prevăzută 
cumpărarea unui program specializat şi a sistemelor de operare necesare 
accesării on-line a unor baze de date bibliografice, naţionale şi internaţionale.

Studenţii evaluatori arată că universitatea asigură resurse de învăţare 
(manuale, tratate, monografii, referinţe bibliografice ş.a.) dar consideră că 
fondul de carte (trecut greşit/subevaluat în raportul acestora) este insuficient 
în raport cu numărul de studenţi, dar apreciază efortul UEB de a-şi îmbunătăţi 
continuu fondul de carte prin achiziţii anuale pentru fiecare program de 
studiu.
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Accesibilitatea serviciilor sociale, culturale şi sportive

Universitatea dispune de un număr minim de servicii oferite studenţilor 
cum sunt: cabinet medical propriu, consiliere în domeniul carierei şi asistenţă 
psihologică prin Centrul de instruire şi orientare în carieră, activităţii sportive şi 
de întreţinere fizică, prin punerea la dispoziţie a bazei sportive a universităţii, 
activităţii de recreere şi divertisment, excursii, tabere, stagii de practică 
cu caracter ecologic în Delta Dunării, Băile Herculane, Gura Humorului şi 
Bistriţa, parteneriat cu o serie de agenţii de turism, hoteluri sau pensiuni din 
unele staţiuni balneare şi climaterice care asigură studenţilor vacanţe sau/şi 
tratamente la preţuri rezonabile ş.a.

În contextul preocupărilor manifestate de conducerea universităţii, pe 
linia asigurării unei vieţi academice, 
de calitate se înscrie şi sprijinul 
acordat desfăşurării activităţii 
cercurilor ştiinţifice studenţeşti 
Imago şi Debate precum şi susţinerii 
asociaţiei absolvenţilor în iniţierea 
şi dezvoltarea unor proiecte.

Universitatea nu dispune în 
prezent de spaţii de cazare şi 
cantină, dar asigură aceste servicii 
prin colaborare cu alte universităţi 
sau prin intermediul unor agenţii 
imobiliare, acoperind în cea mai mare parte cererile studenţilor în acest sens.

În raportul evaluatorilor studenţi se arată corect că universitatea nu 
dispune de cămine şi cantină dar afirmă în mod greşit că, cităm: „Universitatea 
nu dispune nici măcar de un minim de servicii sociale şi culturale. Instituţia 
nu asigură servicii de cazare, dar asigură o bază sportivă adecvată”. De 
asemenea, studenţii evaluatori arată că la începutul anului universitar nu 
se încheie contracte de studii incorect, că nu au organizat un departament 
pentru mobilităţi externe-corect, studenţii întâmpină dificultăţi în relaţia cu 
secretariatele în sensul că programul nu este destul de accesibil iar timpul 
acordat problemelor studenţeşti este foarte limitat-parţial corect, nu folosesc 
decât foarte puţin soft –uri specializate – parţial corect pentru unele programe 
de studiu.
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Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

UEB are un sistem informatic care facilitează colectarea, prelucrarea şi 
analizarea datelor şi informaţiilor pentru studenţi, respectiv pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii la toate nivelurile şi domeniile de activitate. Sistemul 
informatic cuprinde evidenţa informatizată a studenţilor, a rezultatelor obţinute 
la învăţătură şi achitarea taxelor, respectiv a cadrelor didactice privind evoluţia 
lor pe linia perfecţionării pregătirii prin masterate şi doctorate, participarea la 
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participarea la programele 
europene de mobilităţi ş.a. De asemenea, există o evidenţă informatizată 
privind volumul şi mişcarea fondului de carte, situaţia bazei materiale destinate 

procesului de învăţământ, a datelor 
financiar-contabile ş.a.

Prin relaţii academice cu alte 
instituţii de învăţământ superior 
din ţară şi străinătate, universitatea 
colectează date şi informaţii despre 
starea calităţii şi standardelor pe 
care le utilizează, şi le compară cu 
cele existente în UEB, stabileşte 
măsuri pe care să le implementeze 
pentru asigurarea şi creşterea 
calităţii în toate domeniile sale de 

activitate etc..
Sistemul informatizat, bazat pe internet, intranet şi programul specializat 

UMS, oferă în timp real date despre nivelul calităţii diferitelor domenii de 
activitate astfel că, pe această bază, pot fi formulate şi aplicate măsuri 
concrete privind strategia dezvoltării instituţionale în concordanţă cu cerinţele 
actuale.

Comisia de evaluare a constatat că majoritatea proceselor care se 
desfăşoară în UEB sunt informatizate ca de exemplu: admiterea, evidenţa 
studenţilor, situaţiile şcolare inclusiv elaborarea foilor matricole, evidenţa 
şi evaluarea periodică a cadrelor didactice, gestionarea activităţilor de 
cercetare ştiinţifică precum şi a valorificării acesteia (cărţi, manuale, tratate, 
monografii, articole publicate, comunicări ştiinţifice ş.a.), mobilităţile interne 
şi intercomunitare, activitatea financiar-contabilă, şcolarizarea etc.
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Din cele expuse mai sus, rezultă că UEB promovează un sistem 
informatic corespunzător, adecvat unui management performant.

Transparenţa informaţiilor de interes public

UEB oferă informaţii şi date cantitative şi calitative, actuale şi corecte, 
despre structura instituţiei, programele de studiu, calificările şi diplomele 
oferite, personalul didactic, oferta educaţională, admitere, planurile de 
învăţământ, programele analitice şi fişele disciplinelor, programele de 
cercetare, facilităţile oferite studenţilor, revistele editate, date despre studenţi, 
structura anului universitar, orare, sesiunile de examene semestriale, de 
licenţă şi masterat, sesiuni de comunicări ştiinţifice, informaţii financiar-
contabile, hotărâri, ordine şi decizii ale conducerii instituţiei, programe de 
lucru cu publicul ş.a. Aceste materiale sunt prezentate prin tipărire sub 
formă de broşuri, pliante şi alte materiale promoţionale precum şi pe site-ul 
universităţii.

Detalii privind programele de studiu, calificările şi diplomele obţinute, 
condiţiile de admitere şi finalizare a studiilor, precum şi prezentare de 
ansamblu a instituţiei, sunt oferite celor interesaţi şi în Ghidul studentului, 
editat anual de către universitate, precum şi prin alte mijloace mass-media, 
vizite organizate în licee etc.

Informaţiile oferite publicului sunt similare celor din Spaţiului European 
al Învăţământului Superior al Cercetării Ştiinţifice. UEB a prezentat oferta sa 
educaţională şi de cercetare ştiinţifică în cadrul unor evenimente profesional-
ştiinţifice relevante la nivel naţional şi european/internaţional, întâlniri ale 
unor grupuri naţionale sau internaţionale de decizie, schimburi şi colaborări 
naţionale şi internaţionale etc.

Pentru perfecţionarea, uşurinţa accesării şi creşterea cantităţii de 
informaţii oferite de UEB, evaluatorul străin consideră că site-ul trebuie 
completat, actualizat şi perfecţionat continuu în limba română, să fie realizat 
şi într-o limbă străină (de exemplu limba engleză) şi să includă legături cu/
către alte site-uri relevante, precum cele ale organismelor guvernamentale 
care gestionează intrarea în ţară, instituţiilor/agenţiilor care oferă cazare 
şi/sau alte sarcini studenţilor, asociaţiilor studenţeşti naţionale etc. De 
asemenea, evaluatorul străin consideră că trebuie accentuat specificul 
ecologic şi al calităţii în prezentările şi în informaţiile oferite străinilor, 
dezvoltarea contactelor în vederea realizării unor programe duale de co-
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organizare a unor evenimente cu alte instituţii, intrarea în alte asociaţii de 
învăţământ superior care oferă oportunităţi pentru lucrul în reţea, diseminarea 
de informaţii şi bune practici, ca de exemplu EUA, EURASHE, IMNE, EAIE 
ş.a. (vezi raportul evaluatorului străin) şi stabilirea unui birou internaţional în 
cadrul universităţii care să se bucure de vizibilitate şi să fie condus direct de 
o anumită persoană (prorector ş.a.).

Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

Politica de asigurare a calităţii, aplicată în UEB, este corelată permanent 
cu acţiunile promovate la nivel naţional, european şi internaţional.

Structura instituţională de asigurare a calităţii educaţiei este conformă cu 
prevederile legale în vigoare şi bunele practice europene şi îşi desfăşoară 
activitatea permanent.

În cadrul UEB, calitatea serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică 
este asigurată prin planificarea activităţilor de realizare a activităţilor 
educaţionale, monitorizarea proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică, 
evaluarea internă şi externă a rezultatelor proceselor didactice şi de cercetare 
ştiinţifică, îmbunătăţirea continuă a serviciilor aferente ş.a.

Rectorul este responsabil direct pentru asigurarea calităţii serviciilor 
educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din UEB care, prin decizie, poate 
delega aceste competenţe unui prorector sau altui cadru didactic pregătit în 
acest domeniu.

În UEB, la nivel de universitate, este constituită CEAC al cărui rol principal 
constă în promovarea, la toate nivelurile şi domeniile, a culturii calităţii. În 
subordinea acesteia funcţionează DEAC, care este un compartiment de 
specialitate cu rol de coordonare şi execuţie, precum şi comisiile de la nivelul 
facultăţilor/programelor de studiu. CEAC întocmeşte anual un raport de 
autoevaluare internă, este analizat de senat şi înaintat la MECI şi ARACIS şi 
au cuprins, în final, propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi cercetării 
ştiinţifice. Sinteza acestor rapoarte este prezentată şi pe site-ul universităţii.

 UEB are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii, 
care implică elaborarea, monitorizarea şi revizuirea periodică a proceselor 
didactice şi de cercetare ştiinţifică, în scopul îmbunătăţirii continue a 
rezultatelor, în concordanţă cu evaluarea cerinţelor clienţilor şi cu modificările 
intervenite în reglementările specifice. 
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UEB are un Manual al Calităţii elaborat de CEAC care are prevăzute 
proceduri specifice şi operaţionale pentru evaluarea şi monitorizarea calităţii.

UEB colaborează cu alte instituţii de învăţământ superior, din ţară şi 
străinătate, pentru implementarea de bune practici în domeniul de asigurare 
a calităţii prin diverse forme, inclusiv de realizare a unor consorţii care 
derulează proiecte concrete.
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III. EVALUAREA EXTERNĂ A UNIVERSITĂŢII 

ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI LA NIVELUL 

PROGRAMELOR DE STUDII

III.1. Programe de studii de licenţă

Programele de studii universitare din universitate corespund 
domeniilor aprobate la nivel naţional şi asigură înscrierea unor cunoştinţe 
corespunzătoare calificărilor respective. Programele de studii, de licenţă şi 
masterat, derulate în universitate sunt acreditate/autorizate conform legii 
şi sunt supuse periodic evaluării interne şi, pe această bază, revizuite, 
completate, modificate sau, înlocuite dacă este cazul.

În cadrul procesului de evaluare instituţională externă, aşa cum se 
arată la capitolul 1, dintre programele de studiu de licenţă desfăşurate în 
universitate au fost evaluate trei şi anume: Ecologie şi protecţia mediului, 
Drept şi Finanţe-Bănci.

De asemenea, a fost evaluat Departamentul pentru Învăţământ la 
Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă. Trebuie menţionat şi faptul că Universitatea 
Ecologică din Bucureşti are evaluate extern toate programele de studiu de 
licenţă şi masterat, fapt ce constituie un element pozitiv.

Din analiza rapoartelor întocmite de evaluatorii externi pentru cele trei 
programe de studiu de licenţă, inclusiv pentru cele două programe de studiu 
Drept şi Finanţe Bănci, organizate la Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, 
precum şi din concluziile comisiei de evaluare instituţională externă privind 
toate programele de studiu de licenţă şi masterat, respectiv din constatările 
evaluatorului internaţional şi a evaluatorilor studenţi, rezultă că, în general, 
UEB îndeplineşte la nivel Minim, Ref. nr. 1 şi chiar Ref. nr. 2 şi uneori Ref. 
nr. 3, toate cerinţele (standardele, normele şi criteriile) privind conţinutul, 
rezultatelor învăţării, cercetarea ştiinţifică, personalul didactic, infrastructura, 
calificările, diplomele ş.a. Excepţie fac unele aspecte de la Învăţământul cu 
Frecvenţă Redusă, care sunt prezentate în extenso în raportul întocmit de 
către experţii evaluatori şi în sinteză în prezentul raport.

În continuare se prezintă principalele probleme (aspecte) rezultate din 
evaluarea externă a programelor de studiu.
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Structura programelor de studiu a fost evaluată în concordanţă 
cu planurile de învăţământ, programele analitice şi fişele disciplinelor, 
rezultatele în procesul de învăţare, cercetarea ştiinţifică, personalul didactic, 
baza materială ş.a.

Programele de studiu din universitate, pentru ciclurile de licenţă şi 
masterat, corespund domeniilor şi specializărilor aprobate la nivel naţional 
şi asigură însuşirea de către studenţi a unor concepte corespunzătoare 
nivelului studiilor şi calificărilor respective.

Planurile de învăţământ, pentru toate programele de studiu, sunt elaborate 
în conformitate cu cele similare la nivel naţional, folosind o metodologie 
corespunzătoare, care cuprinde şi o consultare largă şi eficace în consorţiile 
la nivel de ţară al facultăţilor cu specializări din acelaşi domeniu de ştiinţe. 
De asemenea se ţine seama şi de observaţiile studenţilor şi absolvenţilor 
precum şi de experienţa la nivel european şi internaţional precum şi de 
cerinţele pieţei muncii respectiv al angajărilor.

În cadrul planurilor de învăţământ sunt cuprinse discipline de bază 
(fundamentale), de specialitate în domeniu, complementare şi de cultură 
generală, grupate la rândul lor în obligatorii, opţionale şi facultative. Este de 
menţionat şi faptul că, planurile de învăţământ, de la toate programele de 
studiu, cuprind disciplinele obligatorii pentru specializările respective, care 
se regăsesc în programele de studiu, identice sau similare, de la facultăţile 
de acelaşi profil din ţară. 

Disciplinele sunt organizate, în planurile de învăţământ într-o succesiune 
logică şi în concordanţă cu programele de studiu respective. Numărul de ore 
pentru fiecare disciplină este adaptat specificului, obiectivului şi importanţei 
acesteia. Se constată că, în general, există un raport corespunzător între 
numărul total de ore alocat fiecărei categorii de discipline. 

De asemenea există un raport corespunzător între numărul de ore de 
predare şi cel alocat activităţilor practic – aplicative.

Pentru fiecare disciplină există o ,,Programă analitică’’ şi o ,,Fişă a 
disciplinei’’, elaborate în mod corespunzător în conformitate cu normele 
şi metodologia în vigoare. Acestea se analizează şi revizuiesc periodic, în 
funcţie de noile date, ştiinţifice, teoretice şi practice, din domeniul respectiv, 
precum şi în concordanţă cu rezultatele (realizările) cadrelor didactice proprii.

Activitatea didactică la fiecare disciplină este cuantificată în credite 
transferabile, conform sistemului european (ECTS) cu un număr total de 
30 credite pe semestru. Se constată că numărul de credite alocat fiecărei 
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discipline este corespunzător şi în concordanţă cu metodologia unanim 
acceptată. 

Planurile de învăţământ, programele analitice şi fişele disciplinelor sunt 
aceleaşi atât pentru învăţământul de zi cât şi pentru Departamentul pentru 
Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă redusă, la care sunt adaptate în 
mod corespunzător. Planurile de învăţământ, programele analitice şi fişele 
disciplinelor sunt tipărite atât pe suport de hârtie cât şi electronic, ele fiind 
uşor accesibile cadrelor didactice şi studenţilor cât şi publicului în general.

S-a constatat că orarele semestriale prin care se realizează efectiv 
programele de studiu, au în general, o structură corespunzătoare care permite 
utilizarea raţională a fondului zilnic de timp şi pentru alte activităţi (studiu 
individual, pregătirea şi/sau finalizarea lucrărilor practice şi seminariilor, 
activităţi sociale, studenţeşti, culturale, sportive ş.a.). Unele aspecte mai 
puţin satisfăcătoare sunt prezentate în cadrul evaluării programelor de 
studiu.

Trebuie remarcat şi faptul că programele de studiu sunt realizate, în cea 
mai mare parte, de către cadre didactice competente cu funcţia de bază în 
universitate, precum şi de unele cadre didactice asociate corespunzătoare 
pe deplin cerinţelor posturilor suplinite. Totuşi, se constată că la majoritatea 
programelor de studiu, deşi activităţile normate în statele de funcţiuni sunt 
acoperite în proporţie de 83% de cadrele didactice proprii iar restul de 
17% de cadre didactice asociate, gradul de acoperire cu persoane fizice al 
porturilor didactice normate este sub 50%.

Programele de studii dispun, în mare majoritate, de o bază materială şi 
infrastructură, corespunzătoare din toate punctele de vedere, fapt ce asigură 
condiţii optime pentru realizarea lor efectivă (vezi şi paragraful 2.1.4).

Trebuie remarcat şi faptul că metodele de predare, realizarea efectivă a 
seminariilor şi aplicaţiilor practice precum şi cele de învăţare sunt centrate, 
în mare măsură, pe student. Cadrele didactice folosesc metode de predare 
şi seminarizare atât clasice cât şi moderne, inclusiv interactive. Cadrele 
didactice, practica şi alte forme de comunicare cu studenţii cum sunt: 
consultaţiile, îndrumare şi dialog direct, activităţi de cercetare, internet ş.a. 
Catedrele şi comisiile profesionale de la nivelul facultăţilor şi universităţii, 
monitorizează permanent şi analizează periodic metodologiile de predare, 
seminarizare şi conducere a activităţilor practice, în scopul îmbunătăţirii 
continue a procesului didactic respectiv de învăţare şi însuşire a cunoştinţelor 
necesare la fiecare disciplină.
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 În legătură cu evaluarea externă a programelor de studiu prezentăm 
în continuare sinteza principalelor concluzii/aprecieri rezultate.

 În legătură cu evaluarea externă a programelor de studiu prezentăm 
în continuare sinteza principalelor concluzii/aprecieri rezultate.

a) În urma evaluării programului de studiu Ecologie şi Protecţia Mediului 
s-au desprins următoarele puncte tari:
• standardele şi indicatorii A.R.A.C.I.S. sunt îndeplinite(ţi) integral;
• se respectă standardele specifice domeniului „Ştiinţa mediului” prin 

introducerea unor discipline de specialitate comune;
• sunt şi discipline specifice UEB cu fundamentare separată;
• începând cu anul universitar 2009-2010 se vor introduce şi 

alte discipline prevăzute în standardele A.R.A.C.I.S., cum sunt 
Ecofiziologie vegetală şi Ecofiziologie animală;

• organizarea unor manifestări ştiinţifice în colaborare cu alte instituţii 
de învăţământ superior din ţară şi străinătate;

• au fost demarate demersurile pentru construirea de către UEB a 
unui „Institut de cercetări pentru protecţia mediului”, cu programe 
comune pentru specialiştii români şi străini.

b) Programul de studiu Drept se remarcă prin următoarele puncte tari:
• cadrele didactice, specialiştii în doctrina dreptului, dintre care 6 sunt 

conducătorii de doctorat, contribuie la dezvoltarea procesului de 
învăţământ, au rezultate ştiinţifice deosebite şi participă, în calitate 
de experţi, în diferite comisii de specialitate, fapt ce ridică prestigiul 
UEB în mediul academic românesc şi nu numai;

• rezultatele cercetărilor sunt valorificate corespunzător prin 
redactarea de cursuri, tratate, monografii, articole publicate în reviste 
de prestigiu din ţară şi străinătate, participarea la simpozioane, 
congrese naţionale şi internaţionale;

• absolvenţii dovedesc reale calităţi profesionale şi ştiinţifice, fapt 
atestat prin ocuparea unor posturi importante şi promovarea lor în 
funcţii de răspundere în cadrul instituţiilor publice sau private;

• există șapte masterate acreditate la programul de studiu juridice;
• facultatea a dezvoltat relaţii internaţionale cu alte instituţii de prestigiu 

din spaţiul european concretizate în programe internaţionale
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În urma evaluării acestui program, comisia a formulat câteva 
recomandări:
• înfiinţarea unei şcoli doctorale;
• creşterea numărului de posturi ocupate cu cadre didactice titulare, 

provenite inclusiv din rândul absolvenţilor UEB;
• redimensionarea planului de învăţământ în sensul reducerii 

numărului de discipline obligatorii la anul I de studiu la ciclul de 
licenţă

c) Evaluarea programul de studiu Finanţe-Bănci a rezultat în formularea 
următoarelor observaţii:
Puncte tari:
• misiunea şi obiectivele programului sunt stabilite în mod clar şi 

se armonizează cu strategiile UEB şi facultăţii; numărul relativ 
redus de studenţi asigură calitatea procesului de învăţământ şi 
o bună colaborare profesor-student; eficacitatea educaţională a 
programului se plasează în cadrul indicatorilor ceruţi în ce priveşte 
conţinutul, rezultatele învăţării şi cercetarea ştiinţifică;

• facultatea de Ştiinţe Economice aplică un sistem de management 
• al calităţii structurat la nivelul strategiilor şi procedurilor pentru 

asigurarea calităţii;
• programele de licenţă şi masterat din facultate, funcţionează 

conform reglementărilor legale în vigoare
Puncte slabe:
• capacitatea insuficientă de promovare a programului de licenţă pe
• piaţa educaţională, fapt ce a condus la integrarea parţială a 

absolvenţilor pe piaţa muncii;
• lipsa unei tipografii proprii, care ar putea contribui mai bine la 

valorificarea vizibilităţii rezultatelor (cercetării) cadrelor didactice;
• lipsa unui cămin şi a unei cantine care ar contribui la creşterea 

calităţii serviciilor sociale aferente studenţilor
Recomandări:
• creşterea ponderii evaluării studenţilor pe parcursul semestrului în 

nota finală;
• îmbunătăţirea sistemului de gestiune a şcolarităţii;
• creşterea calităţii stagiului de practică a studenţilor prin implicarea 

mai profundă a conducerii universităţii şi angajatorilor;
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• încurajarea studenţilor de a semnala conducerii facultăţii unele 
probleme şi/sau dificultăţi cu care se confruntă, prin organizarea de 
întâlniri periodice, în vederea îmbunătăţirii procesului de comunicare 
dintre aceştia şi conducerile academice şi administrative;

• creşterea gradului de accesare a fondurilor structurale europene în 
vederea asigurării unei finanţări cât mai bune a cercetării specifice 
domeniului financiar-bancar

d) Evaluarea programului de studiu Departamentul Învăţământ cu Frecvenţă 
Redusă şi Învăţământ la Distanţă a evidenţiat următoarele puncte tari, 
respectiv slabe:
Puncte tari:
• Departamentul I.F.R. – I.D. a fost înfiinţat în anul 2003, prin 

Hotărâre de Senat şi reorganizat în anul 2008 fiind condus de un 
consiliu în frunte cu un director, cu responsabilităţi manageriale 
şi administrative; Departamentul funcţionează pe baze unui 
regulament propriu aprobat de către Senat;

• Departamentul este încadrat cu personal corespunzător şi dispune 
de sisteme informatice pentru gestionarea admiterii, evidenţa 
candidaţilor şi a obligaţiilor financiare ale studenţilor;

• Departamentul asigură accesul tuturor studenţilor înscrişi într-
un program de studiu la I.F.R. la toate serviciile suport şi anume 
asistenţă la înscriere, consiliere profesională, asistenţă educaţională 
şi la resursele de învăţământ, acces la mijloacele de comunicaţie, 
examinare corectă, înregistrarea rezultatelor ş.a., cunoştinţelor şi a 
obligaţiilor financiare ale studenţilor. 

• Departamentul asigură accesul tuturor studenţilor înscrişi într-un 
program de studiu la IFR, la toate serviciile suport şi anume asistenţă 
de înscriere, consiliere profesională, asistenţă educaţională şi 
la resursele de învăţământ, acces la mijloacele de comunicaţie, 
examinare corectă, înregistrarea rezultatelor ş.a.

• Departamentul are in derulare un proiect, finanţat din fonduri 
structurale, in cadrul POS Dezvoltarea Resurselor Umane, cu 
obiectivul de a dezvolta şi implementa o platformă educaţională de 
tip e-learning în vederea introducerii formei ID şi nu numai.

Puncte slabe:
• Deşi membrii echipei manageriale dispun de experienţă în 

implementarea, dezvoltarea şi managementul sistemului de 
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educaţie prin IFR, susţinerea efectivă din partea conducerilor 
facultăţilor nu este pe deplin corespunzătoare pentru asigurarea 
unor activităţi didactice în condiţii corespunzătoare de calitate;

• Spaţiile de învăţământ oferite de universitate pentru activităţile IFR 
de la finele săptămânii, nu sunt suficiente asigurării unui proces 
didactic performant pentru numărul mare de studenţi înscrişi, care 
cel puţin teoretic, ar trebui să participe la activităţile planificate;

• Contractele anuale de studii încheiate cu studenţii, deşi semnate de 
ambele părţi, sunt completate numai parţial; 

• Activităţile aplicative obligatorii (seminarii, lucrări practice sau de 
laborator ş.a.)sunt programate la finele săptămânii cu un număr de 
10-14 ore, pe anii de studiu şi nu pe grupe aşa cum fi normal, fapt 
ce poate afecta negativ procesul educaţional; această situaţie se 
datorează faptului că există un număr mare de studenţi la IFR pe 
post/cadru didactic; 

• Statele de funcţiuni cuprind şi ore de curs la IFR, care normal nu 
trebuiau normate, deşi acest fapt nu are consecinţe negative asupra 
procesului didactic;

• Disciplinele din planurile de învăţământ sunt acoperite cu materiale 
tipărite în proporţie de circa 65-70 %, multe fiind prezentate sub 
forma unor sinteze a conţinutului de programelor analitice;

• Programul de management al calităţii proceselor didactice are un 
caracter general pentru toate programele de studiu şi nu prevede 
proceduri specifice formei de învăţământ IFR.

În ansamblu se apreciază că programele de studiu, de la ciclurile de licenţă 
şi masterat, sunt în general corespunzătoare, fiind elaborate în conformitate cu 
cerinţele actuale din domeniile respective şi sunt perfectibile, aşa cum este de fapt 
cazul în toate instituţiile de învăţământ superior din ţară şi nu numai. Aceste programe 
asigură însuşirea unor cunoştinţe şi competenţe corespunzătoare domeniului 
studiat, astfel că diplomele obţinute, după finalizarea studiilor sunt conforme cu 
reglementările în vigoare. Corespondenţa dintre diplome si calificări este confirmată 
atât de către angajatori (piaţa muncii) cât şi de programele pentru schimburile de 
studenţi şi cadre didactice cu alte universităţi din ţară şi străinătate, în special din 
Uniunea Europeană. Valoarea şi corectitudinea programelor de studiu, realizate la 
o anumită etapă, sunt confirmate de calitatea absolvenţilor UEB care sunt angajaţi 
sau/şi îşi continuă studiile, la un ciclu superior, într-un procent foarte mare.
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V. CONCLUZII 

În urma procesului de evaluare instituţională externă a Universităţii 
Ecologică din Bucureşti, au rezultat o serie de concluzii privind aspectele/
problemele verificate, analizate şi evaluate. Concluzii specifice au fost 
prezentate, acolo unde a fost cazul, în paragrafele respective din raport şi 
nu vor mai fi reluate, în afară de cazul în care prezintă o semnificaţie şi/sau 
importantă deosebită.

 În continuare se vor prezenta, sintetic, cele mai importante concluzii 
generale privind întreaga acţiune de evaluare instituţională externă a UEB.

1. Acţiunea de evaluare instituţională externă a UEB s-a făcut la 
cererea acesteia. Acţiunea a fost planificată, pregătită şi realizată 
corespunzător, din toate punctele de vedere, conform legislaţiei în 
vigoare precum şi metodologiei, ghidurilor şi standardelor de calitate 
ARACIS.

2. UEB a fost fondată la 4.04.1990 şi a fost înfiinţată prin legea nr. 
282/26.06.2003, având structura actuală stabilită prin Hotărâre de 
Guvern, astfel că funcţionează legal.

3. UEB are misiunile didactică şi de cercetare, care sunt bine definite 
în Carta Universitară şi concretizate în Planurile Strategice şi 
Operaţionale, Misiunile şi obiectivele o individualizează în sistemul 
naţional de învăţământ superior. UEB are elaborate regulamente şi/
sau proceduri prevăzute în Cartă sau în hotărâri ale Senatului, pentru 
toate activităţile desfăşurate normal intr-o instituţie de învăţământ 
superior.

4. UEB are un „Cod al eticii şi integrităţii academice“ şi dispune de 
mecanisme şi practici clare de aplicare a acestuia de către Comisia 
de Etică.

5. UEB are un regulament de auditare internă a principalelor domenii 
de activităţi universitare. În funcţie de domeniul de activitate, auditul 
intern este realizat de către Compartimentul de Audit, CEAC, DEAC 
sau alte organisme specifice.

6. UEB are un sistem de conducere care respectă reglementările 
legale în vigoare, principiile managementului modern şi bunele 
practice europene. Sistemul de conducere este coerent, integrat 
şi transparent, se bazează pe administraţie informatizată eficace 
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şi eficientă, adaptată misiunilor şi obiectivelor asumate. Toate 
persoanele din funcţiile de conducere, de la toate nivelurile, au fost 
alese în mod democratic conform Cartei Universitare şi legislaţiei 
în vigoare. Considerăm că universitatea trebuie să revadă unele 
aspecte privind Consiliul de Administraţie inclusive competenţele 
acestuia.

7. UEB dispune de un patrimoniu care contribuie în mod eficace la 
realizarea misiunilor şi obiectivelor asumate. Baza materială 
corespunde specificului instituţiei, spaţiile şi dotările fiind la 
standarde care asigură realizarea unui proces de învăţământ 
corespunzător precum şi condiţii optime pentru activitatea de 
cercetare. Universitatea nu dispune de un grup social (cămin, cantină 
ş.a.) acestea constituind un obiectiv principal pentru investiţiile 
universităţii pe termen scurt.

8.  Universitatea are contabilitate proprie, sub conducerea CA, care 
întocmeşte toate documentele financiar-contabile specifice unei 
instituţii de învăţământ superior. UEB dispune de resurse financiare 
suficiente pentru realizarea obiectivelor stabilite pentru următorii 3-4 
ani. În perioada 2003 – 2008 universitatea a realizat investiţii anuale 
care reprezintă în medie, 30% din venituri.

9. UEB are elaborată o politică corespunzătoare de recrutare şi 
admitere a studenţilor, pe care o aplică în mod riguros şi transparent 
respectând principiul egalităţii şanselor tuturor candidaţilor.

10. Toate programele de studiu de licenţă şi masterat, la zi sau IFR-ID, 
sunt acreditate/autorizate legal, iar peste 60-70% dintre absolvenţi 
s-au angajat în termen de doi ani de la absolvire. Începând cu anul 
universitar 2007 – 2008 majoritatea absolvenţilor ciclului de licenţă 
de trei ani, s-au înscris la masterat.

11. În legătură cu programele de studiu evaluatorii externi, inclusiv 
studenţii au făcut o serie de observaţii şi propunerii, menţionate în 
raport, la programele de studiu evaluate şi în special la IFR-ID, aduse 
la cunoştinţa conducerii UEB care le-a acceptat în mare majoritate.

12. UEB acordă o atenţie deosebită selectării, recrutării şi angajării unor 
cadre didactice de calitate, în vederea acoperirii posturilor didactice, 
normate în statele de funcţiuni, cu titulari cu cartea de muncă în 
universitate. Totuşi gradul de ocupare al posturilor didactice este 
numai de 42%, iar raportul cadre didactice pe număr de studenţi 



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

50

este1/50, respectiv posturi normate pe număr de studenţi de 1/22. 
Deşi peste 83% din activităţile didactice, normate în statele de 
funcţiuni, sunt acoperite de cadre didactice proprii, trebuie luate 
măsuri ferme pentru ocuparea cât mai multor posturi vacante.

13. Studenţii universităţii, selectaţi corespunzător prin concursul de 
admitere, în marea lor majoritate, dovedesc un interes deosebit 
pentru pregătirea şi formarea lor ca specialişti valoroşi, în domeniile 
lor de specialitate, lucru confirmat atât de rezultatele la învăţătură 
şi cercetare cât şi de calitatea absolvenţilor apreciată deosebit de 
favorabilă de către angajatori.

14. UEB are planuri corespunzătoare şi realiste pentru activitatea de 
cercetare ştiinţifică inclusiv o strategie pe termen scurt şi mediu. 
În universitate s-au realizat un număr important de cercetări 
pe baza unor granturi naţionale şi internaţionale precum şi prin 
contracte încheiate direct cu beneficiarii. Activitatea de cercetare se 
desfăşoară, în general, în catedre şi/sau centre de cercetare (încă 
relativ puţine), iar rezultatele acesteia sunt valorificate corespunzător 
(rapoarte către beneficiari, teze de doctorat, cărţi, articole publicate, 
lucrări susţinute la manifestări ştiinţifice ş.a.).

15. Coordonarea proceselor evaluării şi de asigurare a calităţii este 
făcută de CEAC pe universitate, care are în subordine comisiile 
de la nivelul facultăţilor. Activitatea acestor comisii este asistată 
logistic de către DEAC. Toate aceste organisme sunt organizate şi 
funcţionează conform unor regulamente şi/sau proceduri specifice 
aprobate de Senat.

16. Asigurarea calităţii programelor de studiu, a cercetării ştiinţifice şi a 
altor activităţi, se face pe baza unor proceduri, elaborate de CEAC 
şi aprobate de Senat, finalizate prin rapoarte anuale de evaluare 
internă, care sunt supuse auditului intern şi analizate la toate 
nivelurile, fiind urmate de acţiuni şi măsuri concrete.

17. UEB eliberează diplome de studii în conformitate cu programele de 
studiu absolvite, respectiv calificările şi competenţele obţinute, în 
concordanţă cu legislaţia în vigoare.

18. Evaluarea studenţilor se face, în general, corespunzător în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulamentele specifice 
proprii. Universitatea şi facultăţile trebuie să perfecţioneze sistemul 
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de evaluare al studenţilor în conformitate cu recomandările făcute 
în raport.

19. Evaluarea cadrelor didactice se face după regulamente/proceduri 
proprii care prevăd autoevaluarea, evaluarea colegială, evaluarea 
făcută de studenţi şi evaluarea făcută de către managementul 
universităţii. Rezultatele evaluării sunt prezentate persoanei în 
cauză, şi analizate la nivel de catedră, facultate şi universitate. În 
funcţie de rezultatele evaluării se acordă salariul de merit, gradaţie de 
merit, stimulente morale şi materiale, se fac propuneri de promovare 
sau se iau măsuri corespunzătoare după caz.

20. UEB asigură, în general, resurse de învăţare şi servicii studenţeşti 
corespunzătoare. Se recomandă să creeze condiţii mai bune 
şi pentru cazarea şi masa studenţilor precum şi pentru activităţi 
cultural-artistice prin realizarea unui grup social – cultural propriu.

21. UEB are un sistem informatic performant care asigură comunicarea, 
prin diverse mijloace inclusiv intranet şi internet, între toate 
structurile universităţii precum şi colectarea, prelucrarea, analizarea 
şi interpretarea datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii tuturor activităţilor derulate.

22. UEB, facultăţile şi serviciile sale oferă informaţii şi date, cantitative 
şi calitative, actuale şi corecte, atât pentru membrii comunităţii 
academice cât şi pentru public în general, din toate domeniile sale 
de activitate. Informaţiile sunt oferite prin diferite materiale tipărite şi 
în special pe site-ul universităţii.

23. Întreaga structură instituţională de asigurare a calităţii educaţiei, 
cercetării, administraţiei, managementului ş.a. este conformă cu 
prevederile legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent şi cu bune 
rezultate.
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V. RECOMANDĂRI

Comisia apreciază că, în ansamblu, UEB este o instituţie de învăţământ 
superior de drept privat cu misiuni didactică şi ştiinţifică bine definite care 
se integrează în mod corespunzător în sistemul naţional de învăţământ 
superior. Echipa de evaluare recomandă următoarele:

Ca urmare a procesului de evaluare externă la nivelul Universităţii 
Ecologică din Bucureşti şi al programelor de studii,  în vederea îmbunătăţirii 
activităţii echipa de evaluare formulează recomandările de mai jos:
1. Universitatea, cu toate straturile ei, trebuie să manifeste, în continuare, 

exigenţă sporită faţă de asigurarea şi creşterea calităţii activităţilor 
educaţionale, de cercetare, de servicii şi manageriale, pentru utilizarea 
mai eficientă a tuturor structurilor şi mijloacelor de care dispune şi, în 
special, prin implicarea responsabilă şi competentă a întregii comunităţi 
academice (cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenţi, personal 
administrativ şi de deservire). Conducerea universităţii trebuie să-i 
pregătească şi mai mult în această direcţie şi să-i convingă că problemele 
privind asigurarea calităţii nu sunt numai ale structurilor de conducere 
şi că aceasta depinde de comportarea, atitudinea şi performanţele, 
individuale şi colective, ale tuturor membrilor comunităţii academice.

2. Organele de conducere academică, de la toate nivelurile, trebuie să se 
ocupe foarte serios pentru aducerea cu funcţia de bază în universitate, 
a unui număr cât mai mare de cadre didactice provenite, în special, 
din rândul propriilor absolvenţi sau pentru anumite domenii de la alte 
instituţii de învăţământ superior; acoperirea mai bună cu cadre didactice 
cu funcţia de bază în universitate, având un caracter de urgenţă;

3. Pentru îmbunătăţirea calităţii programelor de studiu derulate, 
conducerea universităţii, facultăţilor şi catedrelor trebuie să ia măsuri 
privind îmbunătăţirea sistemului de gestionare a şcolarităţii, creşterea 
ponderii evaluărilor pe parcursul semestrului în nota finală, creşterea 
calităţii şi eficienţei stagiului de practică prin mai marea implicare a 
managementului universităţii şi a angajatorilor, dimensionarea corectă 
a formaţiilor de studiu la unele programare de studiu (serii de predare, 
grupe, subgrupe ş.a.), îmbunătăţirea structurii orarelor, îmbunătăţirea 
mobilării şi dotării unor spaţii de învăţământ, îmbogăţirea fondului de 
carte a bibliotecii ş.a. precum şi îmbunătăţirea structurii planurilor 
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de învăţământ şi a conţinutului disciplinelor, pe baza evaluării interne 
a acestora şi ţinând seama de observaţiile/propunerile studenţilor, 
absolvenţilor şi angajatorilor.

4. Implicarea mai mare a studenţilor la toate activităţile din universitate şi 
introducerea reprezentanţilor acestora în toate forurile de conducere 
şi comisiile universităţii (CA, CEAC, DEAC, Comisia de etică ş.a.). De 
asemenea, trebuie revizuite şi respectate reglementările privind modul 
în care studenţii sunt antrenaţi la activitatea diverselor organisme de 
conducere/comisii şi în special a celei privind alegerea studenţilor în 
Consiliile de facultate şi senat astfel ca să nu se mai ajungă la situaţia ca 
aceştia să fie numiţi de conducere aşa cum s-a mai întâmplat la unele 
facultăţi.

5. Universitatea trebuie să ia toate măsurile indicate de evaluatorii 
Departamentului IFR-ID, pentru îmbunătăţirea programelor de studiu 
derulate la IFR, respectiv pentru modernizarea şi restructurarea 
învăţământului IFR-ID. De asemenea, să transforme forma de organizare 
IFR în ID care este aplicată peste tot în ţară la specializările „Drept” şi 
„Finanţe-Bănci” şi să asigure acestora un nivel calitativ echivalent cu cel 
de la forma de învăţământ la zi.

6. Comisia recomandă luarea unor măsuri preventive pentru a se evita 
plagiatul şi copiatul în rândul cadrelor didactice şi studenţilor;

7. Deşi rezultatele cercetării au fost, în general, bine apreciate, calitativ 
şi cantitativ, conducerile universităţii, facultăţilor şi catedrelor/
departamentelor trebuie să-şi sporească eforturile pentru creşterea, 
numerică şi valorică, programelor/granturilor şi controalelor de cercetare-
dezvoltare astfel încât să folosească la maximum potenţialul de care 
dispun membrii comunităţii academice, precum şi pentru organizarea 
unor centre de cercetare ştiinţifică acreditate;

8. Cu toate că, în ansamblu, rezultatele cercetării sunt valorificate 
corespunzător, trebuie să se acorde o mai mare atenţie publicării de 
articole în reviste de prestigiu, cotate în baze de date recunoscute 
pe plan internaţional şi în special în cele cotate ISI. De asemenea, 
universitatea trebuie să depună eforturi pentru realizarea unor buletine 
ştiinţifice cotate CNCSIS. 

9. Ţinând seama că UEB are nouă profesori conducători de doctorat (şase 
la drept) în cadrul altor instituţii acreditate, recomandăm universităţii 
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să facă toate demersurile legale pentru înfiinţarea unei şcolii doctorale 
proprii.

10. Comisia recomandă conducerii UEB ca, în cel mai scurt termen posibil, 
să înceapă lucrările pentru construcţia unui grup multifuncţional pentru 
cămin, cantină, spaţii pentru activităţi cultural-artistice ş.a. pentru studenţi

11. Comisia recomandă universităţii ca, în măsura posibilităţilor financiare, 
să înfiinţeze o tipografie proprie.

12. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, aşa cum rezultă din 
constatările comisiei şi în special a evaluatorilor studenţi, se află în 
faza incipientă, ca de altfel la multe universităţi. Ca urmare acest 
proces trebuie generalizat, aplicat anual şi perfecţionat atât din punct 
de vedere organizatoric cât şi al procedurii de evaluare, pentru aflarea 
opiniilor anonime ale studenţilor precum şi pentru creşterea eficienţei şi 
transparenţei acestuia;

13. Comisia recomandă asigurarea unei mai mari vizibilităţi pentru toate 
acţiunile întreprinse în universitate;

14. Web-site-ul UEB trebuie perfecţionat, completat şi actualizat şi eventual 
să ofere informaţii într-o limbă de circulaţie internaţională (de exemplu 
limba engleză).

15. Înfiinţarea unui „Birou internaţional” care să se ocupe de relaţiile 
internaţionale ale universităţii, mobilităţile cadrelor didactice şi studenţilor, 
participarea la programe didactice şi ştiinţifice internaţionale, intrarea 
universităţii în unele asociaţii internaţionale/europene din învăţământul 
superior etc. care să fie condus de o persoană competentă (prorector 
sau un director numit special în această funcţie).

16. Îmbunătăţirea comunicării între studenţi şi serviciile universităţii şi în 
special cu secretariatele facultăţilor precum şi a comunicării cu mediul 
exterior (publicul în general).

Notă. Recomandările, in extenso, ale studenţilor evaluatori se află 
în raportul acestora, care este prezentat în Anexa A.4 (Raportul de 
evaluare instituţională al studenţilor evaluatori la Universitatea Ecologică 
din Bucureşti), iar recomandările expertului străin se găsesc în cuprinsul 
raportului său (Report of the Foreign Expert Jacqueline SMITH) din Anexa 
A.5. 
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VI. CALIFICATIV

În urma vizitei de evaluare din 20-22 mai 2009, pe baza propunerii 
Comisiei de evaluare instituţională externă a Universităţii Ecologică din 
Bucureşti, a documentelor de autoevaluare ale instituţiei şi a constatărilor 
din timpul vizitei, Consiliul ARACIS acordă Universităţii Ecologică din 
Bucureşti calificativul Încredere din punct de vedere al interesului public, 
precum şi al măsurilor de asigurate pentru creşterea calităţii în procesul de 
predare-învăţare şi în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor 
şi calificărilor.

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

După un an de la finalizarea evaluării, instituţia poate depune la ARACIS 
un raport în care să dovedească îndeplinirea cerinţelor prevăzute în planul de 
măsuri pentru ca activitatea să poată atinge nivelul standardelor educaţionale 
în vigoare. Pe baza acestui raport, ARACIS efectuează o evaluare care 
poate conduce la obţinerea calificativului Grad de încredere ridicat, dacă se 
constată că deficienţele au fost remediate ca urmare a aplicării planului de 
măsuri, sau poate menţine calificativul propus iniţial.



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

56

 

 

 

 

 

 

ANEXE

A.1. Raportul Consiliului ARACIS (Sinteză) 57

A.2. Raportul Departamentului de Asigurare a Calităţii al ARACIS 61

A.3. Scrisoarea de răspuns a Universităţii „Ecologică” din Bucureşti către ARACIS 73

A.4. Raportul de evaluare instituţională al studenţilor evaluatori la Universitatea 

        „Ecologică” din Bucureşti 84

A.5. Raport al expertului străin Jacqueline Smith (în limba engleză) 123



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

57

Anexa 1            



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

58



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

59



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

60



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

61

Anexa 2            



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

62



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

63



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

64



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

65



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

66



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

67



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

68



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

69



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

70



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

71



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

72



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

73

Anexa 3            



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

74



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

75



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

76



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

77



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

78



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

79



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

80



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

81



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

82



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

83



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

84

Anexa 4            



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

85



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

86



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

87



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

88



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

89



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

90



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

91



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

92



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

93



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

94



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

95



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

96



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

97



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

98



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

99



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

100



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

101



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

102



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

103



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

104



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

105



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

106



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

107



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

108



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

109



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

110



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

111



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

112



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

113



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

114



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

115



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

116



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

117



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

118



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

119



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

120



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

121



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

122



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

123

Anexa 5            



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

124



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

125



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

126



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

127



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

128



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea Ecologică din Bucureşti

129



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 16 / 2009

130

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 „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
Nr. 12/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti
Nr. 13/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
Nr. 14/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
Nr. 15/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi
Nr. 16/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
   Universitatea Ecologică din Bucureşti


