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I.   INTRODUCERE

Procesul de evaluarea instituţională externă a Universităţii Emanuel 
din Oradea s-a realizat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior (ARACIS) în perioada 21-23 octombrie 2010 în cadrul 
Proiectului: „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în 
context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel 
de sistem şi instituţional” – POSDRU/2/1.2/S/1 (ID 3933), lansat cu ocazia 
Conferinţei ARACIS din data de 10.02.2009. 

Activitatea de evaluare externă s-a desfăşurat în conformitate 
cu „Metodologia privind asigurarea calităţii, autorizarea de funcţionare 
provizorie şi acreditarea programelor de studiu şi a instituţiilor de învăţământ 
superior”, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă, elaborate de Consiliul ARACIS şi adoptate prin Hotărâre de 
Guvern. Această activitate a avut la bază „Ghidul activităţilor de evaluare 
a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ 
superior”, Partea I (Evaluarea externă în vederea acreditării programelor 
de studii) şi Partea a III-a (Evaluarea externă instituţională), şi „Codul de 
bune practici pentru Departamentele de asigurare a calităţii din instituţiile 
de învăţământ superior din România”. Ca urmare, prezenta broşură a fost 
elaborată pe baza „Raportului de autoevaluare instituţională a Universităţii 
Emanuel din Oradea”, „Raportului de autoevaluare instituţională întocmit 
de studenţi”, Rapoartelor de autoevaluare ale celor 5 specializări selectate 
(3 de licenţă şi 2 de master) pentru evaluarea calităţii, Rapoartelor 
experţilor evaluatori din cadrul comisiei de evaluare externă (numite de 
Departamentul de acreditare al ARACIS), întocmite în timpul vizitei de 
evaluare la Universitatea Emanuel din Oradea din perioada 21-23 octombrie 
2009, în care se includ: Raportul expertului Comisiei Consultative, Raportul 
expertului Comisiei Instituţionale, Raportului expertului străin, Prof. dr. 
Peter Kuchar de la Universitatea de Ştiinţe Aplicate Konstantz, Germania, 
Rapoartele celor cinci experţi de programe, la care se adaugă Raportul 
celor doi studenţi evaluatori şi Raportul de evaluare externă a calităţii 
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la Universitatea Emanuel din Oradea elaborat de directorul de misiune 
şi coordonatorul de misiune. De asemenea, la baza elaborării prezentei 
broşuri se află, în ultimă instanţă, Raportul Departamentului de Evaluare 
a Calităţii al ARACIS şi Raportul Consiliului ARACIS privind evaluarea 
externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată 
Universitatea Emanuel din Oradea.

Scopul evaluării instituţionale externe a fost acela de a identifica 
şi certifica măsura în care Universitatea Emanuel din Oradea răspunde 
interesului public şi se preocupă de creşterea calităţii, cu referire, mai ales, 
la următoarele componente ale activităţii academice:

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

• exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.
Evaluarea instituţională externă a Universităţii Emanuel din Oradea 

şi-a propus ca obiective principale:

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

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

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

• să aplice mecanisme de evaluare externă prin care sunt garantate 
calitatea procesului de predare-învăţare, transparenţa gestiunii şi 
responsabilitatea publică a Universităţii Emanuel din Oradea.
Organizarea şi desfăşurarea evaluării instituţionale la 

Universitatea Emanuel din Oradea s-a realizat cu respectarea tuturor 
prevederilor metodologice, specifice ARACIS, conform precizărilor de mai 
sus, pe baza unui program detaliat stabilit în colaborare cu instituţia vizitată 
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în data de 21-23 octombrie 2009. Evaluarea instituţională externă a avut în 
vedere, pe de o parte, instituţia în ansamblu, iar pe de altă parte, măsura 
în care mecanismele instituţionale sunt implementare şi funcţionează la 
nivelul programelor de studii. În acest context, s-au selectat pentru 
evaluarea calităţii un număr de 5 programe:

1. Program de studiu licenţă Management (expert evaluator conf.
dr. Ioan Cucu), 

2. Program de studiu licenţă Teologie baptistă pastorală (expert 
evaluator prof.dr. Adrian Gabor);

3. Program de studiu master Teologie pastorală şi misiologie 
(expert evaluator prof.dr. Isidor Mărtincă);

4. Program de studiu licenţă Asistenţă socială (expert evaluator 
prof.dr. Silviu Copoşescu);

5. Program de studiu master Programe şi proiecte comunitare în 
asistenţă socială (expert evaluator conf.dr. Teodor Mircea Alexiu).

Din partea conducerii Universităţii, a participat pe întreaga durată 
a vizitei, prof. dr. Paul Negruţ, Rectorul Universităţii, precum şi prof. dr. Ioan 
Pop, cancelarul Universităţii şi Directorul Comisiei CEAC.

Comisia de evaluare instituţională externă în ansamblul ei, a fost 
compusă din următorii membrii:

Director Misiune Prof. univ. dr. Dumitru Gaşpar 
– Universitatea de Vest din Timişoara

Coordonator Misiune Prof. univ. dr. Antal Luckacs 
– Universitatea din Bucureşti

Secretar Ştiinţific Conf. Univ. Dr. Sgărdea Florinel Marian
– ASE Bucureşti

Student evaluator 1 Ionuţ MOISA 
– Universitatea Tehnică din Iaşi

Student evaluator 2 Irina Matetovici 
– Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca
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Expert străin Prof. Kuchar Peter 
– Universitatea de Ştiinţe Aplicate Konstantz, 
Germania

Expert Comisie 
Consultativă

Prof. univ. dr. Popovici Alexandru 
– Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Expert comisie 
instituţională

Prof. univ. dr. Munteanu Victor
– Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Expert program - 
Management

Prof. univ. dr. Cucu Ioan 
– Universitatea din Petroşani

Expert program – 
Teologie baptistă 
pastorală

Prof. univ. dr. Gabor Adrian 
– Universitatea din Bucureşti 

Expert program – 
Teologie pastorală şi 
misiologie (master)

Prof. univ. dr. Martincă Isidor 
– Universitatea din Bucureşti

Expert program – 
Asistenţă socială 

Prof. univ. dr. Copoşescu Silviu 
– Universitatea Transilvania din Braşov

Expert program – 
Programe şi proiecte 
comunitare în asis-
tenţă socială (master)

Prof. univ. dr. Alexiu Mircea 
– Universitatea de Vest din Timişoara

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

Principalele aspecte supuse atenţiei, prin verificare, examinare şi 
analiză, în timpul vizitei de evaluare instituţională externă desfăşurată în 
perioada 21-23 octombrie 2009 au fost următoarele:

• Statutul juridic şi baza legală de funcţionare a Universităţii Emanuel 
din Oradea, ca instituţie de învaţământ superior, acreditată şi 
recunoscută, respectiv misiunea declarată de universitate;
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• Organizarea şi funcţionarea instituţiei şi a organelor de conducere 
academice şi administrative ale acesteia, în concordanţă cu 
legislaţia specifică în vigoare şi cu bunele practici europene;

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

• Examinarea mecanismelor de asigurare şi îmbunătăţire continuă 
a calităţii, respectiv rezultatele aplicării acestor mecanisme la nivel 
instituţional şi la nivelul programelor de studii oferite de universitate;

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

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

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

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

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

• Aprecierea de către studenţi şi absolvenţi a mediului de învăţare 
oferit de universitate, respectiv a nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi 
competenţe care să le permită o inserţie profesională rapidă;
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• Aprecierea de către angajatori a nivelului de cunoştinţe teoretice 
şi practice a absolvenţilor şi a integrării acestora în societăţile 
şi instituţiile la care se angajează, precum şi a modului în care 
beneficiarii principali sprijină universitatea şi colaborează cu aceasta.

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

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

• corpul profesoral, cercetători, doctoranzi; 
• secretarul şef şi coordonatorii serviciilor universităţii: Serviciului 

Financiar-Contabil, Serviciului de Resurse Umane etc.; 
• reprezentanţii departamentelor universităţii:
• membrii Departamentul „Managementul calităţii, Comisiei de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii (pe universitate şi facultăţi); 
• studenţi; 
• absolvenţi; 
• angajatori.

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

Modul de desfăşurare a vizitei de evaluare instituţională externă 
a fost monitorizat, din partea ARACIS, de către reprezentantul Comisiei 
Consultative D-l Prof. Univ. Dr. Popovici Alexandru de la Universitatea de 
Petrol şi Gaze din Ploieşti.

Constatările, concluziile şi recomandările efectuate de către echipa 
de evaluare instituţională, în urma analizei documentelor de evaluare şi a 
vizitei la Universitatea Emanuel din Oradea sunt prezentate în capitolele 
următoare.
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II.   EVALUAREA EXTERNĂ 
A UNIVERSITĂŢII EMANUEL DIN ORADEA 

LA NIVEL INSTITUŢIONAL

II.1.   Prezentarea generală 
a Universitaţii Emanuel din Oradea

Universitatea „Emanuel” din Oradea (fost Institutul Teologic Baptist) 
a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 21 din 10 ianuarie 
1991. În anul 1995, prin HG nr. 568, a fost acordată autorizaţia de funcţionare 
provizorie pentru specializările Teologie baptistă pastorală şi Teologie 
baptistă-asistenţă socială. Prin HG 294 din 1997, au fost autorizate să 
funcţioneze provizoriu specializările Teologie baptistă-muzică bisericească şi 
Teologie baptistă-asistenţă socială. Prin HG. 442 din 1998 a fost autorizată 
sa funcţioneze provizoriu specializarea Managementul organizaţiilor. 

Prin Legea 486 din 2002 a fost acreditată specializarea Teologie 
baptistă pastorală, urmând în 2004 specializarea Teologie baptistă 
didactică-asistenţă socială, iar în 2007 a fost modificată denumirea 
acestei specializări în Asistenţă socială. A fost acreditată şi specializarea 
Management şi a fost autorizată să funcţioneze provizoriu specializarea 
Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză. Prin HG 749 
din 2009 au fost aprobate domeniile şi programele de studiu de licenţă şi 
master care definesc structura actuală a Universităţii Emanuel . 

Sediul Universităţii Emanuel este situat în Oradea, str. Nufărului, 
nr. 87 şi, conform declaraţiei rectorului universităţii, instituţia nu desfăşoară 
activităţi în alte locaţii. Misiunea universităţii, conform cap. III., art. 6 al Cartei 
Universităţii, este centrată pe trei obiective: academic-didactic, cercetare 
şi misionar. Ca unitate de învăţămînt superior public privat, Universitatea 
Emanuel este persoană juridică şi dispune de autonomie universitară. În 
relaţiile cu societatea, universitatea se identifică prin: nume, sigiliu şi siglă, 
stabilite prin hotărâre de senat şi este prezentată public prin Internet pe 
site-ul www.emanuel.ro. O trăsătură specifică ce trebuie subliniată de 
la început, este caracterul confesional al Universităţii Emanuel.
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Universitatea are o Cartă proprie care este actualizată periodic, 
ultima revizuire fiind adoptată de Senat la data de 25 ianuarie 2007. Carta 
conţine referiri la activitatea didactică (cicluri de studii), la activitatea de 
cercetare, economică şi administrativă.

Managementul Universităţii se desfăşoară pe baza legilor în 
vigoare şi a Cartei Universităţii. Forul decizional suprem este Senatul 
Universităţii care are în competenţă toate domeniile autonomiei universitare 
şi stabileşte strategia generală de dezvoltare a Universităţii. Alegerea 
organelor colective s-a realizat în conformitate cu metodologia MECI şi cu 
regulamentul propriu de alegere în funcţii. Întreg personalul de conducere 
este format din cadre didactice titularizate în învăţământul superior. Instituţia 
dispune de organigramă încadrată cu personal propriu şi de state de funcţii 
pentru personalul didactic şi cel administrativ.

Comunitatea academică este formată din cadre didactice cu funcţii 
de bază, profesori asociaţi şi profesori invitaţi, studenţi la nivel de licenţă 
şi master. Universitatea Emanuel este o universitate mică, cu 54 posturi 
didactice din care, în prezent sun ocupate 29. Pentru programele de studii 
de licenţă 70% din posturi sunt ocupate de cadre didactice titularizate 
cu norma de bază în universitate, dintre care 37,7% sunt profesori şi 
conferenţiari universitari.

Universitatea dispune de o bază materială, spaţii şi dotări 
care asigură buna desfăşurare a activităţilor didactice, de cercetare şi 
administrative. Biblioteca funcţionează în baza unui regulament propriu, 
are un fond de carte propriu de 56.000 volume, 3 calculatoare şi 2 staţii de 
lucru pentru utilizatori.

Universitatea are organizată contabilitate proprie, dispune de buget 
propriu de venituri şi cheltuieli, cu bilanţ şi cont de execuţie bugetară care 
demonstrează caracterul non-profit al instituţiei.

Misiunea de cercetare a instituţiei este îndeplinită pe baza unor 
planuri de cercetare proprii, incluse în planurile strategice ale universităţii 
şi se desfăşoară în cadrul Centrului de cercetare al Universităţii Emanuel, 
alcătuit din 6 departamente specializate.

Comisia de evaluare a constatat, în urma analizei funcţionale şi 
de conţinut a misiunii instituţionale, că aceasta este formulată în acord cu 
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Carta universităţii şi tehnicile mamageriale specifice, având obiective clare, 
adaptate contextului socio-economic naţional şi local-regional de existenţă 
a universităţii

II.2.   Cadrul juridic de organizare şi funcţionare: 
misiune şi obiective

Universitatea Emanuel din Oradea, iniţial Institutul Biblic Baptist din 
Oradea, a fost înfiinţată de Biserica Creştină Baptistă Emanuel din Oradea 
(fostă Biserica Creştină Baptistă nr. 2) prin Hotarârea Adunarii Generale 
Extraordinare din 13 septembrie 1990, Hotarârea Consiliului Uniunii 
Bisericilor Crestine Baptiste de la Băile Felix din 1990 şi prin Hotarârea 
Guvernului României nr. 21 din 10 ianuarie 1991. 

Universitatea Emanuel din Oradea a primit acreditarea instituţională 
prin Legea nr. 486/2002. Prin adeverinţa nr. 152 din 1 martie 1995, Conducerea 
Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România, adevereşte faptul că 
Institutul Biblic Emanuel (actualmente Universitatea Emanuel din Oradea), 
funcţioneaza de la înfiinţare, în 1990, în cadrul acestei denominaţii. Din acelaşi 
document reiese ca Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România sprijină, 
atât moral, cât şi financiar, Universitatea Emanuel din Oradea. Actualmente, 
Universitatea funcţionează sub autoritatea spirituală a Cultului Creştin Baptist 
din România şi sub autoritatea academică a Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului prin acordarea acreditării.

Începând cu octombrie 1998, datorită proiectelor de dezvoltare a 
şcolii, prin înfiinţarea Facultăţii de Management, potrivit Hotărârii Guvernului 
nr. 442/1998, s-a propus schimbarea numelui din Institutul Biblic Emanuel din 
Oradea în Universitatea Emanuel din Oradea, pentru a reflecta cât mai clar şi 
prin denumire, aria de interes a specializărilor organizate în cadrul instituţiei. 

Prin Legea 486/2002, în art. 2 si 3 se recunoaşte existenţa în 
structura universităţii a două facultăţi: Facultatea de Teologie şi Facultatea 
de Management.

Ultimele acte oficiale care atestă numărul specializărilor în cadrul 
Universităţii Emanuel din Oradea, cu numărul specific de credite sunt: 
H.G. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, instituţiilor de 
învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare 
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de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate 
de acestea; Legea 250/2009 privind aprobarea OUG nr.89 din 2008 pentru 
modificarea Legii învaţământului nr.84 din 1995; O.M. 4936 din 2008 privind 
aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS.

Universitatea Emanuel din Oradea a adoptat propria Cartă 
Universitară, pe baza căreia s-au întocmit regulamente şi acte normative 
valabile în spaţiul academic al universităţii. Prevederile cuprinse în Carta 
Universitară sunt în concordanţă cu legislaţia naţională şi cu principiile 
Spaţiului European al Învăţământului Superior şi sunt cunoscute de membrii 
comunităţii universitare.

Universitatea Emanuel din Oradea este persoană juridică de drept 
privat, având simboluri proprii şi se bucură de autonomia universitară 
specifică Universităţii de drept privat. Instituţia funcţionează în sistem non-
profit în baza legilor în vigoare, în baza Cartei, a Regulamentului intern de 
organizare şi funcţionare şi a Statutului.

Misiunea Universităţii Emanuel din Oradea este de a forma 
specialişti cu pregătire superioară în domeniile: teologie, muzică, asistenţă 
socială, limba şi literatura engleză şi management, folosind metode noi 
de educaţie interactivă, punându-se accentul în procesul de educaţie 
pe student. În acest sens, Universitatea Emanuel din Oradea uzează de 
resurse şi instrumente necesare în procesul de educaţie şi de cercetare 
ştiinţifică la standarde de calitate, necesare asigurării competivităţii în 
Spaţiul European al Învăţământului Superior, definit prin declaraţiile de la 
Bologna, Copenhaga si Lisabona şi promovat prin Strategia Naţională pentru 
Învăţământul Superior din România. Misiunea şi obiectivele universităţii în 
ansamblu sunt definite în Carta Universitatii Emanuel din Oradea şi ele 
vizeaza dimensiunea didactică şi de cercetare pe trei direcţii:

II.2.1.  Obiectivul academic – didactic
Universitatea Emanuel din Oradea îşi propune să formeze lucrători 

pentru bisericile locale (specializarea teologie) şi specialişti în diferite 
alte domenii, (specializările: muzică, asistenţă socială, limba şi literatura, 
management) competitivi la nivelul standardelor comunitaţilor ştiinţifice 
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contemporane, buni profesionişti care să–şi integreze concepţia creştină 
despre lume şi viaţă în domeniul în care lucrează;

II.2.2.  Obiectivul în cercetare
Universitatea Emanuel din Oradea caută să articuleze o teologie 

trinitariană pentru comunitatea eclesială şi să ofere din această perspectivă 
răspunsuri la întrebările care framântă societatea contemporana în domeniile 
specifice pregătirii studenţilor şi expertizei academice a profesorilor;

II.2.3.  Obiectivul misionar
Universitatea Emanuel din Oradea îşi propune să promoveze 

o teologie relevantă pentru cadrul cultural românesc şi pentru spaţiile 
geoculturale complementare. Universitatea Emanuel din Oradea îşi 
propune nu doar formarea de specialişti care să contribuie la dezvoltarea 
ştiinţei şi culturii prin integrarea teologică a specialităţilor care se studiază 
în universitate, ci şi crearea unei şcoli de gândire în domeniul artei, în 
special muzică, al asistenţei sociale şi managementului care să proclame 
şi să “întrupeze” modul de gândire creştin în cultura contemporană prin 
metode specifice fiecărui domeniu. Misiunea şi obiectivele asumate o 
individualizează în Sistemul Naţional al Învăţământul Superior prin claritate, 
distincţie şi specificitate. Prin formulare şi mod de realizare, misiunea şi 
obiectivele Universităţii Emanuel din Oradea o individualizează în Spaţiul 
European al Învaţământului Superior.

Universitatea Emanuel din Oradea are un Plan strategic cu un 
orizont de 10 ani (dezvoltarea şolii prin noi specializari – ştiinte politice, 
financiare, cât şi dezvoltarea bazei materiale printr-o nouă clădire), şi Planuri 
operaţionale anuale care sunt cunoscute de membrii comunităţii universitare 
şi sunt aplicate conform unor practici şi mecanisme de urmărire riguroasă.

Planul strategic şi operaţional s-au dezvoltat în conformitate cu 
misiunea universităţii şi au fost actualizate în baza urmatoarelor documente:

1. Declaraţia de la Bologna a miniştrilor educaţiei, 19 iunie 1999;
2. Declaraţia Summit-ului de la Praga, privind implementarea 

Declaraţiei de la Bologna, 19 mai 2001;
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3. Declaraţia Summit-ului de la Berlin privind Învăţământul 
Superior, 18/19 septembrie, 2003;

4. Legea Învaţământului (nr. 84/1995), republicată, cu modificarile 
şi completarile ulterioare;

5. Legea 288/2004 privind organizarea programelor de studii 
universitare;

6. Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic;

7. Rezoluţia CNR privind Sistemul de Indicatori Calitativi de 
Evaluare a Învaţământului Superior;

8. Orientări Strategice pentru Învaţământul Superior din România, 
Conferinţa Naţionala a Învaţământului Superior, 4 Noiembrie 
2003;

9. Manualul Calităţii, ediţia 2004;

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

11. Finanţarea de bază pentru 2004 (www.cnfis.ro);

12. Documentele de evaluare ARACIS

13. Carta Universităţii Emanuel din Oradea

II.3.   Dinamica dezvoltării 
şi structura academică actuală

Universitatea Emanuel din Oradea implementează o strategie de 
dezvoltare continuă în ceea

ce priveşte programele de studii care să funcţioneze pe baza 
reglementarilor legale în vigoare şi să răspundă cerinţelor pieţei prin 
îmbunătăţirea continuă a ofertei educaţionale, dezvoltând noi programe 
de studii de licenţă şi masterat. De asemenea, s-a urmărit şi dezvoltarea 
patrimoniului universităţii, prin modernizarea dotărilor, realizarea unor noi 
investiţii, în vederea asigurării unor condiţii bune de învăţare şi de viaţă 
pentru studenţi.
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II.3.1.  Dinamica numărului de programe de studii
În cadrul Universităţii Emanuel din Oradea funcţionează două 

facultăţi: Facultatea de Teologie şi Facultatea de Management, cu programe 
de studii de licenţă şi masterat care au fost autorizate şi acreditate conform 
legislaţiei în vigoare.

Universitatea Emanuel din Oradea are urmatoarea structură 
organizatorică:

I. Facultatea de Teologie cu următoarele programe:

1. Programe de studii de licenţă:
• Domeniul Teologie, specializarea - Teologie baptistă pastorală,
• Domeniul Muzică, specializarea - Pedagogie muzicală
• Domeniul Asistenţă socială, specializarea - Asistenta socială
• Domeniul Limba şi Literatura, specializarea - Limba şi literatura 

româna şi Limba şi literatura engleză (H.G. 749 din 2009).

2. Programe de studii de masterat:
• Masterat în „Teologie pastorală şi misiologie”,
• Masterat în „Programe şi proiecte comunitare în asistenţă socială” 

(O.M. 4936 din 2008)
• Masterat în “Arta muzicală” (Legea 250/2009 privind aprobarea 

OUG nr.89 din 2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84 
din 1995).
II. Facultatea de Management

1. Programe de studii de licenţă cu Domeniul Management, 
specializarea – Management (învatamânt de zi si I.D.) (H.G.749 
din 2009). 

2. Programe de studii de masterat:
Masterat în „Managementul Antreprenorial (Legea 250/2009 privind 

aprobarea OUG nr.89 din 2008 pentru modificarea Legii învaţământului 
nr.84 din 1995. Din 2007, în cadrul Universităţii Emanuel din Oradea au 
fost înfiinţate şi programe de studiu ID (învăţământ la distanţă) pentru 
specializarea Management.



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea

18

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 33 / 2010

II.3.2.  Dinamica personalului didactic
Cadrele didactice din Universitatea Emanuel din Oradea intră în 

comunitatea academică pe baza unui interviu în faţa Bordului de Garanţi şi 
pe bază de concurs, în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru ocuparea 
posturilor didactice. Personalul care desfaşoară activităţi didactice, 
îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice şi nu 
acoperă într-un an universitar mai mult de trei norme didactice, indiferent 
de instituţia unde îşi desfaşoară activitatea.

În anumite cazuri, pe lângă personalul didactic cu norma de bază, 
Universitatea Emanuel din Oradea angajează, în condiţiile legii, cadre 
didactice cu statut de profesor asociat, prin cumul de funcţii şi plata cu 
ora, pe baza unui interviu cu rectorul, decanul, şi pe baza unei cereri şi 
a unui dosar, în condiţiile legii. Titularii de disciplină au titlul ştiinţific de 
doctor, sau sunt doctoranzi în domeniul disciplinelor din postul ocupat, şi 
au elaborate cursuri (inclusiv în format electronic) şi alte lucrări necesare 
procesului de învăţamânt, iar conducerea Universităţii Emanuel din Oradea 
asigură multiplicarea lucrărilor sus-menţionate şi punerea lor la dispoziţia 
studenţilor într-un număr corespunzător.

Cadrele didactice care ocupă posturile de asistent au pregătirea 
psiho-pedagogică atestată. Fiecare cadru didactic este motivat instituţional 
să-şi îmbunătăţească în mod permanent cursul, adaptându-l la nevoile 
studenţilor şi ţinând cont şi de dezvoltarea disciplinei. În consecinţă, se 
procedează la revizuirea bibliografiei aferente cursului şi la formularea mai 
clară a obiectivelor didactice referitoare la curs. De asemenea, în fiecare an 
se caută noi forme, mai eficiente de evaluare a cunoştintelor şi abilităţilor 
dobândite în procesul instructiv educativ, insistându-se pe caracterul 
formativ al învăţământului, dezvoltând valenţele aplicative ale acestuia.

Fiecare catedră analizează periodic aspectele privind modelele de 
predare şi evaluare, conţinutul cursurilor şi adecvarea acestora la necesităţile 
etapei de dezvoltare şi potrivit cu cerinţele impuse de dezvoltarea societăţii 
bazată pe cunoaştere. De asemenea, se procedează la evaluarea planului 
de învaţământ şi a programelor analitice ale cursurilor, seminariilor şi 
activitatilor practice în vederea realizarii optime a obiectivelor propuse, 
în contextul cerinţelor procesului Bologna, vizând în special adaptarea 



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea

19

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 33 / 2010

conţinutului şi metodelor la ciclul de învăţământ 3+2+3. Se procedează 
în consecintă, la găsirea soluţiilor optime, vizând prin aceasta creşterea 
eficienţei procesului de învăţământ.

Numărul şi structura posturilor didactice (profesori, conferenţiari, 
lectori, asistenţi), numărul şi structura personalului didactic cu norma de 
bază (pe grade didactice şi pe categorii de vârstă), numărul de doctori 
şi doctoranzi pe domenii de doctorat se regăsesc în statele de funcţii ale 
Facultătii de Teologie şi ale Facultătii de Management. Numărul şi structura 
personalului didactic cu norma de bază (pe grade didactice şi categorii de 
vârstă) se prezintă mai jos:

PROFESORI

1. Bica Nicolae Prof. Univ. Doctor în Muzica, 39 ani
2. Negrut Paul Prof. Univ. Doctor în Teologie 31 ani
3. Pautza Sabin Prof. Univ. Doctor în Compozitie 23 ani

CONFERENŢIARI

4. Pop Ioan Conf. Univ. Doctor în Fizica 38 ani
5. Vinter Angela Conf. Univ. Doctor în Contabilitate 20 ani
6. Cruceru Marius Conf. Univ. Doctor în Filologie 14 ani
7. Simut Corneliu Conf. Univ. Doctor în Teologie 10 ani
8. Văduva Sebastian Conf. Univ. Doctor în Economie 10 ani
9. Hotoran Mădălina Conf. Univ. Doctor în Muzicologie 8 ani

LECTORI

10. Giorgiov Adrian Lect. Univ. Doctor în Teologie 8 ani
11. Botica Aurelian Lect. Univ. Doctor în Ebraica 7 ani
12. Popoviciu Ioan Lect. Univ. Doctor în Sociologie 7 ani
13. Popoviciu Salomea Lect. Univ. Doctor în Filozofie 4 ani
14. Tundrea Emanuel Lect. Univ. Doctor în Informatica 7 ani
15. Caciora Teodor Lect. Univ. Doctorand în Compozitie 30 ani
16. Hnatiuc Dorin Lect. Univ. Doctorand în Teologie 14 ani
17. Borzasi Istvan Lect. Univ. Doctorand în Teologie 12 ani
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18. Dobrin Gheorghe Lect. Univ. Doctorand în Teologie 11 ani
19. Soritau Ilie Lect. Univ. Doctorand în Teologie 8 ani
20. Bodor Cristina Lect. Univ. Doctorand în Psihologie 8 ani
21. Radoias Daniel Lect. Univ. Doctorand în muzicologie 7 ani
22. Fotea Ioan Lect. Univ. Doctorand în marketing 5 ani

ASISTENŢI

23. Micula Adina Asist. Univ. Doctorand în Sociologie 6 ani
24. Garai Zsolt Asist. Univ. Doctorand în interpretare 3 ani
25. Ile Viorel Asis. Univ. Doctorand în Teologie 9 ani
26. Brândas Mariana Asist. Univ. --- 30 ani
27. Tundrea Ilie Asist. Univ. --- 9 ani
28. Platona Carmen Asist. Univ. --- 4 ani
29. Popoviciu Simona Asist. Univ. --- 1 an
30. Popa Ramona Asist. Univ. --- 1 an

II.3.3.  Dinamica numărului de studenţi
În conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, 

cu modificarile şi completăile ulterioare: “Pot participa la admitere în 
învaţământul universitar abolvenţii de liceu cu diploma de bacalaureat”. 
Organizarea admiterii se face pe baza criteriilor prevăzute pentru 
învaţământul universitar. Admiterea la Univesitatea Emanuel se realizează 
pe baza unui interviu, din care să rezulte motivaţia de a studia în această 
universitate şi pe baza altor forme de evaluare, în funcţie de programul de 
studiu (licenţă sau master) sau de specializare. Aceste forme de evaluare 
au scopul de a pune în evidenţă competenţele şi abilităţile viitorilor 
studenţi. Cifra de şcolarizare se stabileşte anual de catre Senatul UEO, 
pe baza studiilor de prognoză şi la propunerea facultăţilor. Condiţiile de 
admitere, reţeaua şi cifrele de şcolarizare se fac publice, cu cel putin 6 
luni înainte de începerea anului universitar. Numărul de studenţi care 
accesează oferta de educaţie şi formare a universităţii a crescut anual 
diferenţiat pe domeniu.
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Teologie baptistă pastorală 110 115 95 118 112
Pedagogie muzicală / 
Teologie baptistă - Muzică 
bisericească

37 31 26 28 18

Management / 
Managementul 
organizatiei

72 77 73 98 81

Teologie baptistă didactică 
- asistenţă socială/ Teologie 
baptistă - asistenţă socială

87 91 89 89 95

Masterat: teologie baptistă 
pastorală

14 30 38 43 105

Învăţământ fără frecvenţă 
licență teologie baptistă 
pastorală

22 0 0 0 19

Total pe Universitate 342 344 321 376 411

Mentionam faptul că anual Universitatea Emanuel din Oradea 
atrage studenţi internaţionali, din ţări cum ar fi: Statele Unite ale Americii, 
Republica Moldova, Grecia, Austria, Franţa, Italia, Serbia. 

Situaţia studenţilor internaţionali 2004-2008

An universitar Numar Studenţi internaţionali
2004 10
2005 6
2006 2
2007 4
2008 7
Total perioada
2004-2008 29
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II.4.   Asigurarea calităţii la Universitatea 
Emanuel din Oradea

II.4.1.  Evaluarea managementului calităţii 
Universitatea Emanuel asigură funcţionarea integrată a comisiilor 

de calitate: Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel 
instituţional (CEAC)şi comisii pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul 
facultăţilor. CEAC urmăreşte aplicarea procedurilor, criteriilor, standardelor 
şi indicatorilor de evaluare a calităţii, corespunzător strategiei adoptate de 
Senat. Cultura calitaţii este asigurată prin organizarea şi participarea la 
traininguri şi cursuri de specializare în domeniul managementului calităţii 
(Conferinţa internaţională Queens University, Belfast, 2008, Conferinţa 
internaţională ISQM Bucureşti, 2009). În vederea stabilirii unor repere 
calitative şi cantitative proprii prin comparare cu alte universităţi, au fost 
dezvoltate parteneriate cu Universitatea Babeş-Bolyai, Partium din Oradea, 
University of Akron, Irish Baptist College.

Universitatea se preocupă de realizarea unui program de politici 
centrate pe calitate realizînd anual un Raport de evaluare internă privind 
calitatea educaţiei pe baza căruia se elaborează un Plan de măsuri pentru 
asigurarea calităţii educaţiei, cu activităţi şi termene concret precizate. 
Universitatea organizează seminarii anuale cu toate cadrele didactice şi 
reprezentanţii studenţilor pentru analiza nivelului calitativ al procesului de 
învăţământ şi cercetare.

II.4.2.  Evaluarea calităţii cercetării ştiinţifice 
Misiunile didactică şi de cercetare sunt definite la nivel de universitate 

prin Carta universităţii, alături de obiectivele academic-didactic şi de 
cercetare, datorită specificului ei de universitate confesională, fiind definit 
şi un obiectiv misionar ce-şi propune promovarea unei teologii relevante 
pentru cadrul cultural românesc, dar şi pentru alte culturi, universitatea 
Emanuel fiind singura universitate baptistă acreditată din Europa! 

Universitatea Emanuel şi-a asumat misiunea de cercetare prin Carta 
universităţii, elaborând o strategie pe termen lung şi programe pe termen 
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mediu şi scurt. Senatul si Consiliile celor două facultăţi au elaborat planuri cu 
teme de cercetare clar precizate, în acord cu ariile ştiinţifice ale domeniilor 
de licenţă şi de masterat. Universitatea dispune de un Centru de cercetare 
structurat pe Departamente (Departamentul de cercetare teologică, 
Departamentul de cercetare economică şi de mediu, Departamentul de 
cercetare şi creaţie muzicală bisericească, Departamentul de cercetare 
literară şi socio-umană, departamentul de cercetare în ştiinţa informaţiei 
şi comunicării, Departamentul editorial). Strategia universităţii a vizat 
raportarea cercetării la cadrul european şi global. 

Relevanţa naţională şi internaţională a cercetării rezultă din 
realizarea a 6 contracte de cercetare pentru mediul economic şi afaceri, 
1 grant internaţional Templeton privind Dialogul Ştiinţă Religie, 5 contracte 
de cercetare pe calitatea vieţii, 5 proiecte de colaborări în cercetarea 
teologică, 100 de concerte şi producţii artistice, 26 contracte de servicii şi 
consultanţă cu IMM-uri etc. Universitatea are o revistă proprie Perichoresis, 
evaluată şi cotată CNCSIS cu calificativul B+, care apare în limba engleză, 
cu colaborarea unor specialişti străini. Cadrele didactice ale universităţii 
au publicat rezultatele cercetărilor lor revistele de specialitate din ţară şi 
din străinătate. Un număr de 62 de studii cotate CNCSIS, 18 studii cotate 
ISI, 31 de conferinţe internaţionale, 56 de cărţi tipărite prin Departamentul 
editorial şi 8 cărţi la edituri din străinătate. Universitatea are încheiate 15 
acorduri de colaborare cu instituţii din ţară şi din străinătate. Universitatea 
intenţionează să deschidă o şcoală doctorală de studii interdisciplinare, 
cu participarea teologilor şi muzicienilor. Deasemenea, universitatea a 
demarat procesul de depunere a dosarului în vederea acreditării CNCSIS 
a Centrului de cercetare ştiinţifică. Universitatea Emanuel are contracte de 
colaborare în cercetarea ştiinţifică cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, University of Glasgow, University of Akron.

Rezultatele cercetării din universitate au fost apreciate la nivel 
naţional şi internaţional prin acordarea unor premii importante. Un număr 
de 5 cadre didactice au primit 20 de premii şi distincţii.( Premiul Torch 
of Fredom, acordat de primul ministru al Marii Britanii prof. Paul Negruţ, 
premiul „George Enescu” obţinut de prof. Sabin Pău etc.) . O menţiune 
specială merită Corul mixt de cameră al universităţii, cu participări la mari 
evenimente muzicale europene (Viena, Sank Petersburg, Roma) şi premiul 
II. Obţinut la Festivalul de la Sankt Petersburg.
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II.4.3.  Evaluarea cadrelor didactice 
şi a personalului administrativ

În Universitatea Emanuel, raportul dintre numărul cadrelor didactice 
titulare (29) şi numărul de studenţi la programele de studiu (453) este de 
15,6 studenţi la un cadru didactic, ceea ce constituie un raport foarte bun. 
Specificul unor specializări a impus adaptarea dimensiunilor formaţiunilor 
de studiu, existînd grupe cu 7-10 studenţi. La întocmirea situaţiilor privind 
personalul didactic, s-a considerat că un cadru didactic are norma de bază 
într-o singură universitate. Universitatea Emanuel realizeazî activităţi de 
stabilire de repere calitative şi cantitative (benchmarking) prin comparare 
cu alte universităţi. 

Universitatea practică evaluarea colegială, fiind reglementată sub 
aspectul procedurii şi instrumentelor prin hotărâre de Senat. Evaluarea 
colegială se face pe baza unei fişe care conţine indicatorii de performanţă 
ai activităţii didactice, de cercetare şi aferente funcţiei de responsabilitate 
socială a universităţii. La nivelul facultăţilor există comisii de evaluare 
anuală a performanţelor didactice şi de cercetare.

Universitatea a elaborat şi un formular de evaluare a cadrelor 
didactice de către studenţi, compus din itemuri care cuprind evaluarea 
cursurilor, proiectelor, prestaţia cadrului didactic, dobândirea cunoştiinţelor 
şi formarea abilităţilor. Ea este componentă asistemului de evaluare al 
cadrelor didactice şi este obligatorie. Universitatea are o bază de date 
privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi în vederea optimizării 
activităţii de evaluare şi sistematizării informaţiilor. Rezultatele evaluării 
multicriteriale sunt principalele repere de promovare a cadrelor didactice. 
Cadrele didactice se autoevaluează şi este evaluat anual de şeful de catedră. 
Rezultatele evaluărilor sunt confidenţiale, fiind accesibile doar cadrului 
didactic evaluat, şefului de catedră şi rectorului. Managerii tuturor nivelelor 
ierarhice aplică metode comparative privind performanţele salariaţilor prin 
care se stabilesc coeficienţii de performanţă şi salariile acestora. Anual, 
angajaţii sunt supuşi la testări psihologice.
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II.4.4.  Asigurarea calităţii procesului de învăţământ
Universitatea dispune de un Regulament privind iniţierea, 

aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu 
care se aplică la nivelul facultăţilor. El reuneşte un ansamblu de reglementări 
verificate în practică. Monitorizarea programelor de studii se realizează sub 
diverse forme prin intermediul CEAC. Începând cu anul 2008 regulamentul 
şi monitorizarea sunt asociate cu evaluări anuale ale calităţii pe fiecare 
program de studiu şi pe instituţie. Programele de studii sunt iniţiate în 
conformitate cu prevederile legale, iar diplomele sunt elaborate şi emise în 
funcţie de cerinţele calificării universitare. Toate programele de licenţă şi 
de masterat sunt înregistrate de către ACPART în registrul calificărilor din 
învăţământul superior. Pentru adaptarea rapidă a programelor de studii la 
dinamica pieţei munci, astfel încât să corespundăcerinţelor beneficiarilor, 
universitatea organizează întâlniri cu angajatorii şi absolvenţii (există 
organizaţia ALUMNI). Universitatea aplică procedura operaţională de 
colectare şi prelucrare a informaţiilor curriculare de la mai multe universităţi 
din ţară şi din străinătate în vederea efectuării unor comparaţii cu acestea. 
În baza parteneriatului încheiat cu Irish Baptist College, participă la un 
proiect de cercetare privind dezvoltarea unei şcoli doctorale.

Universitatea are un Regulament privind examinarea şi notarea 
studenţilor care este aplicat în mod riguros. Regulamentul cuprinde 
metodele, tipurile şi criteriile de evauare, formele de examinare, notarea 
şi modalitatea de promovare în cazul studenţilor. În baza contractelor 
de colaborare cu instituţiile de practică (din mediul socio-economic şi 
religios), evaluarea studenţilor se realizează ţinându-se cont de propunerile 
persoanei desemnate de partenerul de practică. 

Biblioteca universităţii are ca fond de carte propriu 56.000 volume 
şi 231 titluri de reviste de specialitate, dar nu toate sunt colecţii complete, 
ci volume disparate. Biblioteca dispune de un număr suficient de manuale, 
suporturi de cursuri, atât în format clasic, cât şi în format electronic. Toşi 
studenţii au acces liber la raft la orice sursă de învăţare şi cercetare. 
Universitatea are un acord de colaborare cu Universitatea din Oradea şi 
Universitatea Creştină Partium din Oradea cu privire la accesul reciproc 
la fondul de carte ale fiecăreia. În baza parteneriatelor de colaborare, 
universitatea dispune de resurse de învăţare şi de fonduri de carte rară 
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sau foarte valoroasă (Colecţia Funderburk 480 vol., Academic American 
Enciclopedia 21 vol., colecţia Britannica 70 vol., The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians 20 vol. Etc.)

II.4.5.  Baza de date actualizată sistematic, 
referitoare la asigurarea internă a calităţii

Universitatea Emanuel dispune de un sistem informatic integrat 
care permite colectarea, prelucrarea şi analiza datelor relevante pentru 
evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii. Există şi o baza de date 
on-line pentru analiza şi prelucrarea datelor privind activitatea profesională 
a studenţilor. Universitatea aplică procedura de colectare a informaţiilor 
curriculare de la mai multe universităţi. 

Universitatea şi facultăţile oferă informaţii şi date, cantitative şi 
calitative, actuale şi corecte, despre calificările, programele de studii, 
diplome, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi 
despre orice asoecte de interes pentru public şi pentru studenţi. Universitatea 
are contracte de publicitate cu posturi de radio (Radio Vocea Evangheliei 
România). Toate informaţiile cu privire la programele de studii, facilităţi, 
admitere pot fi obţinute de pe site-ul www.emanuel.ro. Universitatea are 
create link-uri prin care se adresează şi altor persoane interesate, inclusiv 
absolvenţilor.

Senatul Universităţii a elaborat şi aprobat procedurile şi activităţile de 
evaluare privind calitatea educaţiei. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii (CEAC) coordonează activităţile la nivel instituţional, comisia pentru 
evaluare şi asigurarea calităţii la nivelul facultăţilor şi comisiile pentru 
evaluarea internă şi asigurarea calităţii educaţiei pentru fiecare program 
de studii sau programe din domenii conexe.CEAC elaborează un raport de 
anual de evaluare internă privind calitatea educaţiei care cuprinde şi un Plan 
de măsuri. Raportul este însoţit de un set de propuneri vizînd îmbunătăţirea 
indicatorilor de performanţă şi managementul calităţii. Pe baza acestora, 
Senatul aprobă un Plan operaţional pentru asigurarea calităţii, care face 
parte integrantă din Planul operaţional anual. Comisia pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii (CEAC) la nivel instituţional, şi comisiile la nivelul 
facultăţilor, urmăresc aplicarea procedurilor, criteriilor, standardelor şi 
indicatorilor de evaluare a calităţii. Universitatea dispune de un regulament 
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privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 
programelor de studiu. Toate programele de studii sunt înregistrate de către 
ACPART în registrul calificărilor din învăţământul superior.

Examinarea şi notarea studenţilor se produce în conformitate cu 
prevederile unui regulament propriu, cu criterii şi proceduri cunoscute de toţi 
membrii comunităţii academice. Universitatea Emanuel practică evaluarea 
colegială, autoevaluarea şi evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 
pe care se bazează şi promovarea cadrelor didactice. În Universitatea 
Emanuel, raportul dintre numărul cadrelor didactice şi cel al studenţilor este 
de 1:15,6. Prin fondurile bibliotecii, prin publicaţiile departamentului editorial, 
se asigură o bună accesibilitate a resurselor învăţării pentru toţi studenţii.

Universitatea oferă informaţii corecte şi actuale despre calificările, 
programele de studii, diplome, personalul didactic, facilităţile oferite 
studenţilor, având şi contracte de publicitate cu posturi de radio în acest sens.

Coordonarea proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii la 
nivel instituţional este realizată de Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea 
Calităţii (CEAC). Comisia elaborează anual un raport de evaluare internă 
şi formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. În subordinea 
Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calităţii sunt comisiile pe facultăţi:

Integritatea academică în Universitatea Emanuel din Oradea este 
coordonată de către Comisia de etică pe baza unui Cod de etică, prin care 
se promovează valori, precum: integritatea, onestitatea, corectitudinea. 
Universitatea Emanuel din Oradea face proba auditării interne şi externe 
a activităţii sale financiare. Bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară 
şi rezultatele auditării externe a situaţiilor financiare sunt făcute publice în 
urma analizei efectuate de Senat.

Politica de asigurare a calităţii în Universitatea Emanuel din Oradea 
urmăreşte implicarea în realizarea unor obiective ca:

• Dezvoltarea de structuri eficiente de tip Licenţă – Master – Formare 
continuă, compatibile celor din Uniunea Europeană,

• Creşterea competitivităţii şi eficienţei procesului didactic,
• Adaptarea ofertei educaţionale la dinamica pieţei muncii,
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• Dezvoltarea cercetării ştiinţifice în concordanţa cu strategia şi 
priorităţile definite la nivel naţional şi european,

• Dezvoltarea universităţii ca pol de excelenţă în relaţia cu mediul 
economic, social şi implicarea în viaţa comunităţii,

• Promovarea unui sistem eficient de management bazat pe 
principiile autonomiei universitare, a unui parteneriat eficient cu 
factorii implicaţi în procesul academic,

• Asigurarea calităţii vieţii universitare a studenţilor,
• Dezvoltarea infrastructurii,
• Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare, a serviciilor sociale şi a calităţii 

managementului instituţional.
În scopul atingerii acestor obiective toate specializările din cadrul 

Universitatii Emanuel din Oradea continuă demersul pentru îmbunatăţirea 
sistemului de asigurare şi evaluare a calităţii prin crearea de noi instrumente 
şi utilizarea lor eficientă la nivelul programului de studii, la nivelul structurilor 
universităţii şi la nivel instituţional.

II.4.6.  Asigurarea calităţii programelor de studiu
În Universitatea Emanuel din Oradea există o preocupare pentru 

crearea unei culturi a calităţii. În acest sens există o strategie care prevede 
creşterea continuă a procesului didactic şi de cercetare prin elaborarea 
de cursuri sau suport de curs, studii de cercetare, cărţi, pe baza unor 
obiective concrete.

În universitate există un regulament privitor la iniţierea, aprobarea, 
monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui program de studiu şi a 
diplomelor emise, iar acesta este aplicat în mod riguros şi consecvent. 
Regulamentul şi monitorizarea sunt asociate cu evaluări periodice, cel 
puţin anuale, ale calităţii pe fiecare program de studiu şi pe instituţie. 
Monitorizarea şi evaluarea periodică a calităţii programului de studii se 
realizează prin optimizarea deciziilor privind proiectarea, organizarea şi 
derularea programelor de studiu, urmărind respectarea reglementărilor 
naţionale, îndeplinirea cerinţelor privind asigurarea calităţii din Spaţiul 
European al Învatamântului Superior şi nu în ultimul rând, armonizarea cu 
piaţa muncii.
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Universitatea Emanuel din Oradea îşi propune să promoveze activităţi 
de asigurare a calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare, care 
să-i permită accesarea spaţiului concurenţial al învăţământului superior 
naţional şi european. Se accentuează diversificarea ofertei educaţionale 
care să permită integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii din spaţiul european.

Se doreşte o restructurare a programelor de studii şi dezvoltarea 
liniilor de educaţie: licenţă, master, doctorat şi formarea continuă. 
Programele de studiu se evaluează anual, iar în Comisiile de Evaluare si 
Asigurare a Calităţii există reprezentanţi ai studenţilor. De asemenea, se 
realizează o evaluare semestrială a cadrelor didactice de către studenţi, 
iar raportul obţinut în urma analizei datelor este comunicat cadrelor 
didactice. Fiecare cadru didactic este încurajat să îşi facă o autoevaluare. 
Evaluarea colegială şi evaluarea din partea şefului de catedră sunt 
obligatorii şi periodice fiind bazate pe criterii generale în vederea identificării 
performanţelor individuale. Universitatea dispune de un formular de 
evaluare anuală multicriterială a fiecărui cadru didactic şi de un sistem de 
clasificare a performanţelor în predare, cercetare şi servicii aduse instituţiei 
şi comunităţii. 

II.4.7.  Asigurarea calităţii vieţii studenţilor
Universitatea Emanuel din Oradea asigură resurse de învăţare 

(manuale, tratate, enciclopedii, dicţionare) pentru fiecare program de 
studiu în biblioteci, centre de resurse, etc., în format clasic sau electronic 
şi gratuit. Biblioteca universităţii dispune pe lângă accesul electronic, de un 
numar corespunzător de volume din ţară şi străinatate (56000 si reviste), 
pentru fiecare disciplina care defineste un program de studiu. Biblioteca 
are un program de resurse de procurare a cărţilor şi revistelor. Raportul 
dintre resursele de învăţare disponibile şi studenţi este astfel stabilit încât 
fiecare student să aibă acces liber la orice resursă, conform obiectivelor 
şi cerinţelor programelor de studiu. Fiecare cadru didactic dispune de 
strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, conforme cu programul 
de studiu, caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ şi criteriile de 
calitate predefinite.

Există un regulament privind activitatea profesională a studenţilor. 
Universitatea Emanuel din Oradea dispune de programe de stimulare 
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a studenţilor cu performanţe înalte în învăţare (prin sistemul de burse) 
şi de recuperare a celor cu dificultăţi de învăţare (sistemul tutorial). În 
Universitatea Emanuel din Oradea exista programe de tutoriat suplimentare, 
oferite de toate cadrele didactice din universitate, la care studenţii se pot 
înscrie. Exista îndrumători sau tutori de an între un profesor şi un grup 
de studenţi. Se practică tutoriatul colegial între studenţii din anii mai mari 
şi ceilalţi. Profesorii menţin legatura cu studenţii prin email, consultaţii, 
sau alte mijloace. Sunt încurajate activităţile studenţeşti, în cadrul cărora 
sunt implicaţi şi profesorii (grupuri studenţeşti ca: Frumuseţe în sfinţenie 
şi Fabrica de bărbaţi). (www.emanuel.ro)

Stimularea performanţelor studenţilor se realizează prin acordarea 
de burse de studiu/merit, prin turneele de concerte în ţară şi străinătate 
gratuite, plătite integral de Universitatea Emanuel din Oradea. Studenţii cu 
rezultate valoroase sunt încurajaţi să participe la sesiunile de comunicări 
ştiinţifice, susţin recitaluri instrumentale sau vocale, dirijează ocazional 
corul mixt de camera al Universităţii Emanuel din Oradea. Universitatea 
Emanuel din Oradea dispune de un numar adecvat de servicii sociale, 
culturale şi sportive pentru studenţi cum sunt: spaţii de cazare pentru 
250 de studenţi, reprezentând un procent de 61% din numarul total de 
411 studenţi (zi şi master) pe anul universitar 2008-2009, baza sportivă, 
diferite servicii de consiliere, asistenţa medicală, care au o administraţie 
eficientă. Universitatea oferă servicii variate studenţilor (maşini de spălat 
rufe, cuptoare cu microunde, prajitoare de pâine, frigidere s.a.) şi dispune 
de programe speciale pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate. 
Studenţii sunt implicaţi activ în organizarea şi întreţinerea activităţilor 
legate de bună funcţionare a spaţiilor de cazare, sub coordonarea 
Serviciului Administrativ al Universităţii. 

Bune Practici

• În Universitatea Emanuel din Oradea există o preocupare pentru 
crearea unei culturi a calităţii. În acest sens, există o strategie care 
prevede creşterea continuă a procesului didactic şi de cercetare 
prin elaborarea de cursuri sau suport de curs, studii de cercetare, 
cărţi, pe baza unor obiective concrete.
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• În universitate există o strategie bine definită a programului de 
tutoriat, astfel fiecare grupă de studenţi are un coordonator/
îndrumator de grupă din partea cadrelor didactice. 

• Sunt încurajate activităţile studenteşti cu implicarea şi participarea 
cadrelor didactice, cum ar fi: Frumuseţe în sfinţenie şi Fabrica de 
bărbaţi.

II.4.8.  Transparenţa şi diseminarea 
informaţiilor de interes public

Universitatea Emanuel din Oradea are un sistem informatic care 
facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante 
pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii. Bazele de date 
care cuprind informaţii despre situaţia studenţilor şi a absolvenţilor sunt 
actualizate şi securizate, fiind accesate şi prelucrate doar de personalul 
angajat al universităţii.

Transparenţa informaţiilor cu privire la serviciile oferite de universitate 
şi calitatea acestora se asigură pe diverse căi, prin acţiuni coordonate la nivel 
instituţional, mai importante fiind: crearea paginii web a universităţii (www.
emanuel.ro), structurată pe facultăţi şi departamente , Ghidul admiterii, Pliante 
ale universităţii care prezintă informaţii referitoare la programele de studii, 
resursele umane, facilităţile oferite studenţilor, aspecte de interes pentru public, 
în general, şi pentru studenţi, în special; alte acţiuni de promovare a imaginii 
şi serviciilor universităţii, desfaşurate atât de conducerea universităţii, cât şi 
de membrii comunităţii academice – cadre didactice şi studenţi. Universitatea 
Emanuel din Oradea aplică o politica transparentă a recrutării (prin acţiuni de 
promovare a şcolii, vizite de studii, misiuni) şi admiterii studenţilor, anunţată 
public cu cel putin 6 luni înainte de aplicare în ghidul admiterii. Un alt mijloc de 
diseminare a informaţiilor îl reprezintă anunţurile de la capela săptămânala a 
universităţii. Întâlnirile Alumni reprezintă un mijloc de a împărtăşi informaţii, 
evenimente, experienţe, progrese realizate în comunitatea academică cu 
absolvenţii universităţii.

• Transparenţa informaţiilor cu privire la serviciile oferite de 
universitate şi calitatea acestora se asigură pe diverse căi: pagina 
web a universităţii, Ghidul admiterii, pliante. 
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• Întâlnirile de la capela organizată saptămânal reprezintă o modalitate 
de diseminare a informaţiilor, atât pentru cadrele didactice, cât si 
pentru studenţi.

• În universitate sunt organizate periodic întâlniri Alumni.

II.4.9.  Relaţii interuniversitare şi internaţionale
Universitatea Emanuel din Oradea are ca obiectiv prioritar 

dezvoltarea şi menţinerea unor relaţii de colaborare cu instituţii şi facultăţi 
din ţară şi din străinătate, în ceea ce priveşte programele de studii, proiectele 
de cercetare, mobilităţile de cadre didactice sau de studenţi, schimburi de 
experienţa sau bune practici.

Există o convenţie de colaborare cu Universitatea din Oradea, 
în vederea asigurării modului de pregatire şi perfecţionare a personalului 
didactic pentru aceia dintre studenţi care vor să se îndrepte spre cariera 
pedagogică. Universitatea Emanuel din Oradea a realizat cercetări 
contractuale de impact pentru comunitatea locală, servicii catre comunitate, 
cu caracter de inovare – dezvoltare în parteneriat cu: 

• Akron University, SUA (2005-2009),
• Academia de Studii Economice din Bucureşti (2006-2007),
• Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca: Facultatea de Studii 

Europene, Facultatea de Ştiinţa Mediului, Facultatea de Teologie 
Reformată, Centrul de Studii Biblice) (2006-2008),

• Granturi internaţionale:
• Dialogul Ştiinţa-Religie în context românesc cu Fundaţia 

Templeton SUA, 2007-2009 (coordonarea unei teme de 
cercetare şi participare la o altă temă);

• „Percepţia populaţiei privind mediul înconjurător din judeţul 
Bihor (România)- contract cu Parlamentul Europei, Grupul 
Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, 2007-2008;

• „Atitudinea locuitorilor judetului Bihor faţă de problemele 
politico-administrative la nivel local”, contract cu Parlamentul 
Europei, Grupul Alianţei Liberalilor Democratilor pentru Europa, 
2007-2008;
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• Contract de cercetare pe tema ” Stabilirea Reţelei de Servicii 
Sociale Acreditate”, organizat într-un parteneriat între 
Universitatea Emanuel din Oradea, Coaliţia STRONG şi ASCO; 
2008, cu proiectul de cercetare intitulat „Corespondenţa dintre 
atitudini şi comportament în problematica consumului de 
alcool în rândul adolescenţilor din Municipiul Oradea” din 
cadrul programului ,,Prevenirea alcoolismului,” grant finanţat 
de Consiliul Judeţean Bihor şi câştigat de Asociaţia Caritas 
Eparhial Oradea

• “Analiza a nevoilor de servicii sociale” pe problematica 
copiilor cu dizabilităţi din Oradea, cercetare realizată cu 
implicarea Universităţii de Stat din Oradea, Universitatea 
Emanuel din Oradea şi Coaliţia STRONG, 2007;

• Grant de cercetare Repertoriul orgilor din România, în 
colaborare cu Facultatea de Muzică - Universitatea de Vest 
Timisoara, Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, 
Facultatea de Muzică – Universitatea de Stat Oradea, 
Facultatea de Muzică – Universitatea “Transilvania” din Braşov, 
Universitatea Naţionala de Muzică, Bucureşti, Institutul de 
Arheologie şi Artă al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, 
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 
“Ion Luca Caragiale” din Bucureşti. În vederea schimbului de 
experienţă s-au realizat mobilităţi ale unor cadre didactice (în 
ţară şi străinatate):

• mobilităţi UBB Cluj Facultatea de Ştiinţa Mediului, conf. dr. Pop Ioan, 
2007-2009, prof. dr. Negruţ Paul, Irish Baptist College Belfast şi 
Universitatea Catolică Luvain Bruxelles, Keswick Convention, England, 
2001, Southwestern Baptist Theological Seminary Texas, USA

• conf. dr. Vaduva Sebastian, School of International Leadership and 
Development – profesor adjunct University of Akron – instructor de 
marketing, Fullbright Schollar Chişinău Republica Moldova, 2004 / 
2005 Conf. dr. Cruceru Marius, Colorado, Bible Camp, iulie-august, 
2008, Chicago Logos Ministries, noiembrie 2008

• Lect. drd. Dorin Hnatiuc, Regent’s Park College in University of Oxford 
UK, 1996 – februarie / martie, Wheaton College Summer Tutorial 
USA, 1997 – iunie/ august, 2001 – iunie / august, 2004 – iunie / august
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• Lect. drd. Soritau Ilie, Southwestern, 2006-2009, stagii periodice 
anuale

• Asis.univ. Tundrea Ilie, Slavic Gospel Association, Eastbourne, UK, 
2005 – noiembrie, Mallenovice, Cehia, 2004 – august, Wheaton 
College Illinois SUA, 2003 – iunie, iulie

• Asis. univ. Mariana Brândas, Wheaton College, 1998
• Lect. dr. Adrian Giorgiov, Clinical Pastoral Education, Baylor Medical 

Center, Dallas, Texas, 1995 – 1996, Texas Christian University. 
Brite Divinity School, 1998, Institute of Counselling, Glasgow, 
Scotland, 1990-1994. De asemenea, s-au realizat mobilităţi ale 
studenţilor: Ashburnham, practica economică pe bază de concurs, 
coordonator John Lenton, Marea Britanie, 2002-2009.
Bune practici : Universitatea Emanuel din Oradea colaboreaza cu 

instituţii de prestigiu din ţară şi din străinătate. S-au realizat schimburi de 
experienţă, atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi la nivelul studenţilor.

Analiza SWOT, puncte tari şi puncte slabe

Obiective îndeplinite:

1. Toate programele de studii de licenţă sunt acreditate sau autorizate 
să funcţioneze provizoriu. De asemenea, sunt acreditate două 
programe de studii de masterat;

2. Realizarea de cercetări contractuale de impact pentru comunitatea 
locală, servicii către comunitate, cu caracter de inovare – dezvoltare 
prin granturi internationale si colaborari regionale;

3. Publicarea de articole ISI si cotate în baze de date reprezentative, 
23 articole la 30 de cadre didactice;

4. Revista PERICHORESIS în limba engleză, cu apariţie semestrială 
în perioada 2003-2009, CNCSIS, B+;

5. Editura Universităţii Emanuel din Oradea recunoscuta CNCSIS, 
din 2005, cu impact intern şi internaţional (Biblia editia Thomson în 
limba româna, Cântarile Evangheliei aranjamente pe 4 voci, etc);

6. Finalizarea capelei şi realizarea spaţiilor pentru secţia de Pedagogie 
muzicală;
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7. Concerte şi manifestări de muzică cultă şi sacră, tabere de vară 
pentru copii şi tineret:
• 2004, Locul II la “33rd International Youth and Music Festival”, 

Viena;
• 2005, Concert simfonic Oratoriul “Matthaus Passion” de J. S. 

Bach în Sala Mare a Palatului Culturii din Sankt Petersburg, cu 
“D. Sostakovici” Academic Philharmonic Orchestra;

• 2007, Concert vocal-simfonic, Oratoriul San Camillo de Lellis, 
pentru solişti, cor si orchestra cu Orchestra „Filarmonica di 
Roma”. Concerte la „Teatro Italia – Roma, Basilica Cattedrale 
di S. Pancrazio – Albano Laziale – (Roma)

• 2007, TV RAI Roma Concertul Corului mixt de camera Emanuel  
în cadrul emisiunii cu caracter ecumenic Cristianita.

Obiective neîndeplinite

1. Dotarea cu aparatura IT de ultimă generaţie a laboratoarelor si 
salilor de curs;

2. Extinderea spaţiului de învăţământ cu 2 amfiteatre moderne;
3. Dotarea bibliotecii cu săli de lectură suplimentare cu accesare 

electronica;
4. Dezvoltarea unor masterate şi programe de licenţă în limba engleză;
5. Înfiinţarea şcolii doctorale;
6. Sala de sport multifuncţională.

II.5.   Capacitatea instituţională 
a Universităţii Emanuel din Oradea

II.5.1.  Structuri instituţionale, administrative şi manageriale
Universitatea Emanuel este o instituţie de învăţămînt superior 

înfiinţată şi funcţională pe baza legilor în vigoare. Instituţia are o carte 
universitară ale cărei prevederi sunt în concordanţă cu legislaţia naţională 
şi cu principiile Spaţiului European al învăţămîntului superior, şi sunt 
cunoscute de membrii comunităţii universitare.
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Misiunile didactică şi de cercetare sunt definite la nivel de universitate 
prin Carta universităţii, alături de obiectivele academic-didactic şi de 
cercetare, datorită specificului ei de universitate confesională, fiind definit 
şi un obiectiv misionar ce-şi propune promovarea unei teologii relevante 
pentru cadrul cultural românesc, dar şi pentru alte culturi, universitatea 
Emanuel fiind singura universitate baptistă acreditată din Europa! 

Integritatea academică este asigurată prin Codul eticii şi integrităţii 
academice, care se aplică avînd la bază Regulamentul Comisiei de etică. 
Deciziile Comisiei de etică se discută şi se aprobă în Senat şi apoi se fac 
cunoscute în şedinţă publică cu toată comunitatea academică (Capela, 
intituţie specifică, care asigură prezenţa tuturor membrilor universităţii). 
Există în universitate o cultură a eticii, impusă de specificul confesional. 
Prevederile Codului de etică sunt respectate în mod riguros şi transparent, 
iar asumarea faptelor comise se realizează în şedinţă publică (Capela).

În baza statutului de funcţionare şi a specificului său, Universitatea 
Emanuel este auditată anual de către o comisie de cenzori numită de 
Bordul de garanţi ai universităţii (organ specific de control şi îndrumare ). 
Deasemenea, Universitatea este auditată înaintea fiecărui congres şi de 
către comisia de cenzori a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România.

Conducerea şi administraţia funcţionează în concordanţă cu 
Carta şi regulamentele interne. Alegerile s-au realizat în conformitate 
cu metodologia cadru adoptată de MECI şi a specificului confesional. 
Valabilitatea mandatelor este de 4 ani, organele alese fiind confirmate de 
Senat, iar Rectorul prin Ordin al ministrului nr. 3316 din 28.02.2008. În 
cadrul Universităţii sunt utilizate sisteme informaţionale şi de comunicare 
Internet şi Intranet precum şi un program integrat Novell Netware. Toată 
universitatea este conectată la sistemul wireless la care au acces toţi 
studenţii. În procesul de management informaţional se utilizează programe, 
cum ar fi WinMentor, Liberty 3, platforma Claroline. Există şi o bază de date 
pentru Registrul matricol unic.

Universitatea Emanuel are un plan strategic pentru perioada 
2008-212 şi plan operaţional anual. Senatul analizează periodic stadiul de 
îndeplinire a obiectivelor şi măsurilor şi actualizează planul în funcţie de 
problemele cu care se confruntă. Cu scopul aplicării strategiei de integrare 
a universităţii în mediul social, local şi regional, universitatea se consultă 
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cu autorităţile locale, execută proiecte de cercetare la cerinţa acestora, în 
urma acestor consultări şi colaborări Senatul formulând propuneri privind 
dezvoltarea structurii universităţii, a programelor de studii a domeniilor de 
cercetare.

Administraţia universităţii respectă reglementările în vigoare, 
sistemul de conducere, adaptat nevoilor şi dimensiunilor universităţii 
cuprinzând direcţia general-administrativă şi compartimentele aferente, cu 
funcţiile: director administrativ, contabil şef, secretar şef. Compartimentele 
sunt încadrate cu personal de specialitate, cu studii corespunzătoare 
cerinţelor legale. Anual, personalul administrativ este supus evaluării, 
urmată de participarea periodică la programe de formare continuă şi 
dezvoltare a competenţelor. Consiliul de conducere al universităţii este 
alcătuit din: rector, prorector, cancelar, decani, director administrativ, 
secretar şef, contabil şef, persoane din mediul de afaceri şi studenţi

II.5.2.  Baza materială
Comisia a constatat că Universitatea Emanuel din Oradea 

funcţionează legal, având toate domeniile şi programele acreditate. Sediul 
universităţii este situat în Oradea, str. Nufărului, nr. 87 şi, conform declaraţiei 
Rectorului, instituţia nu desfăşoară activităţi în alte locaţii.

Universitatea Emanuel din 
Oradea dispune în proprietate de 
100% de spaţiile de învăţământ cu 
toate dotarile necesare acestora. 
Universitatea Emanuel din Oradea 
are o bază materială adecvată, 
dispunând de spaţii proprii 
pentru procesul de învăţământ 
şi cercetare de 2682,77 metri 
pătraţi, formată din săli de predare 
(63/40=1,575), săli pentru seminarii 
(30,5/25=1,22), săli de studiu 
(5/2=2,5), laboratoare didactice 
şi centre de cercetare, în concordanţă cu normele tehnice, de siguranţă şi 
igienico-sanitare. Calitatea acestora este evaluată în funcţie de suprafaţă, 

Sediul Central al Universităţii Emanuel din 
Oradea, str. Nufărului, nr. 87
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volum, starea tehnică (sunt noi si moderne), numărul total de studenţi, numărul 
de personal didactic şi de cercetare diferenţiate pe domenii, programe de studii 
şi instituţional prin raportare la normele mentionate. Cursurile şi seminariile 
din Universitatea Emanuel din Oradea se desfaşoară începând cu anul 1997, 
în noua clădire a Campusului Universitar, cladire P+4. Spaţiile în metri pătraţi 
pentru cursuri şi seminarii utilizate de Universitatea Emanuel din Oradea sunt: 
Capela Mică – 72 metri pătraţi, Capela Mare – 1298 metri pătraţi, Laborator 
computere – 120 metri pătraţi, Săli de curs în cladirea I (F1): Mng 1 – 26,73 
metri pătraţi, Mng 2 – 21,94 metri pătraţi , Mng 3 – 22,11 metri pătraţi, Mng 4 – 
23,28 metri pătraţi, Mng 5 – 54,92 metri pătraţi, Săli de curs din cladirea II (F2):

• C1, C2, C3 fiecare a câte 63 metri pătraţi cu o capaciate de 40 
studenţi;

• S1, S2, S3 fiecare a câte 30,5 metri pătraţi cu o capacitate de 25 
studenţi;

• L1, L2, L3 fiecare a câte 14,2 metri pătraţi cu o capacitate de 15 
studenţi;
Sălile de la subsolul clădirii Capela Mare (săli ale specializării 

Pedagogie Muzicală):

• M – 34,6 metri pătraţi
• M1 – 27, 4 metri pătraţi
• M2 – 25,7 metri pătraţi 
• M3 – 22,6 metri pătraţi
• M4 – 24,15 metri pătraţi 

Total: 134, 45 metri pătraţi

• Sala de auditii – 5 metri pătraţi
• Sala video – 18 metri pătraţi

Total spaţiu de învăţământ 2682,77 metri pătraţi.

Toate spaţiile sunt utilizate în intervalul orar 7 – 22.

Cadrele didactice au la dispozitie pentru susţinerea cursurilor şi 
seminariilor videoproiectoare, laptop-uri, retroproiectoare, table în fiecare 
sală, ecrane de proiecţie, locaţie wireless, sala de internet, pian, pianine, 
orga, staţie de amplificare, pupitre pentru orchestră.
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Universitatea Emanuel din Oradea dispune de un laborator de 
computere cu o capacitate de 15 studenţi, echipat cu tehnica de calcul, 
care se adaugă reţelei de care dispune biblioteca. Dotarea laboratorului 
de computere corespunde cerinţelor şi normativelor pentru astfel de 
spaţii. Pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ, Universitatea 
Emanuel din Oradea asigură săli de curs, săli de seminar, amfi teatre, săli 
de repetiţie (muzică), săli de activităţi practice (laborator de informatică, 
laborator de înregistrări audio-video), aula, capela pentru laboratorul de 
homiletică, cabinete pentru profesori, sala de consiliu, săli profesorale, 
birouri secretariat, decanate, cancelarie, rectorat, incubator de afaceri. 

Dotarea sălilor de curs/seminar şi a laboratoarelor didactice şi de 
cercetare corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifi ce 
şi este comparabilă cu cea din universităţile din Europa şi Statele Unite 

Universitatea Emanuel din Oradea
- Laboratorul de informatică

Universitatea Emanuel din Oradea
- cameră din caminul studenţesc

Universitatea Emanuel din Oradea
-Biblioteca

Cladirea Capelei Universităţii Emanuel
din Oradea
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ale Americii şi cu bunele practici 
internaţionale. Universitatea 
Emanuel din Oradea dispune 
de spaţii de cazare în incinta 
Campusului universitar pentru 
un număr de 250 de studenţi, 
reprezentând un procent de 61% 
din numărul total de 411 studenţi 
pe anul universitar 2008-2009 (din 
care 19 la învăţământul ID şi 105 
studenţi la Master). 

Capela universităţii functionează ca un mare amfi teatru, cu 
o capacitate de 500 de locuri. Are un spaţiu total de 1298 metri pătraţi, 
împărţiţi în 480 metri pătraţi la subsol, 580 metri pătraţi la parter şi 238 metri 
pătraţi la balcon. Este un spaţiu multifuncţional care prezintă urmatoarele 
dotari: 6 săli de studiu la subsol; 1 bucătarie la primul etaj; 350 locuri la 
parter; 150 locuri la balcon.

Cantina universităţii are o suprafata de 500 m2 cu un personal de 
5 bucătari. Capacitatea maximă este de 225 de persoane deservite zilnic 
plus o sală de 8 locuri pentru protocol. Incinta universităţii este amenajată 
sub forma unui parc într-o structura modernă, agreabilă ce ofera studenţilor 
şi angajaţilor posibilitatea de recreere şi un ambient aparte. În vederea 
practicării activităţilor recreative studenţii pot desfăşura activităţi sportive: 
jogging, fotbal, volei, tenis de masă şi baschet. Studenţii benefi ciază de 

Vitraliu din Capela Universităţii
Emanuel din Oradea

Universitatea Emanuel din Oradea
– Cladirea Cantinei 

Cantina Universităţii
Emanuel din Oradea
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asistenţă medicală gratuită prin cabinetul medical în care îşi desfăşoară 
activitatea un medic, specializat în medicina de familie. 

II.5.3.  Resurse financiare 
şi modul de acordare a burselor

Resursele financiare provin din contribuţii de la persoane fizice şi 
juridice din ţară şi străinătate, taxe studenţi, activităţi de cercetare ştiinţifică 
– granturi executate de cadre didactice, alte surse. Universitatea Emanuel 
din Oradea dispune de buget propriu de venituri şi cheltuieli aprobat de 
Bordul de Garanţi şi de o contabilitate adecvată, organizată la nivel de 
instituţie pentru gestionarea financiară a activităţii de învaţământ superior 
şi cercetare, cod fiscal şi cont la bancă proprii.

Taxele şcolare ale studenţilor sunt aduse la cunostinţa studenţilor 
prin ghidul admiterii prin afişare, prin anunţurile la Capelă. Studenţii sunt 
informaţi despre posibilităţile de asistenţă financiară din partea instituţiei şi 
modul de utilizare a taxelor.

Universitatea Emanuel din Oradea are un Regulament de acordare 
a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenti, precum şi o 
Comisie pentru acordarea burselor formata din reprezentanţi ai Comisiei 
pastorale şi contabilul sef. Bursele sunt aprobate de către Senatul 
Universităţii. Universitatea Emanuel din Oradea subvenţionează din 
resursele proprii cazarea şi masa studenţilor la pachet promoţional. Fondul 
de burse este în totalitate acoperit din resursele proprii. Bursele nu se acordă 
pe perioada vacanţei. În cazul în care vor fi mai mulţi studenţi cu aceeaşi 
medie, departajarea se va face de către Decanatul facultăţii luându-se în 
considerare: media generală pe toţi anii de studiu anteriori şi caracterul, 
slujirea studentului. Bursa de merit se oferă studentului integralist care are 
prima medie din an, cu conditia sa fie peste 9,50. Valoarea bursei de merit 
este de 200 RON/luna.

Bursa de studiu este oferita studentului integralist cu urmatoarea 
medie, cu conditia sa fie peste 9,00. Valoarea bursei este de 180 RON/
lună. Bursa socială se acordă numai în cazuri deosebit de grave, cu 
documentaţia cerută de Conducerea Universităţii Emanuel din Oradea. În 
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cadrul sistemului de burse, studenţii pot beneficia de o singură variantă de 
bursă de şcolarizare alocată semestrial. Studenţii Universităţii Emanuel din 
Oradea pot beneficia şi de burse private, conform Legii nr. 376/2004 (M. 
O. 899 din 4 octombrie 2004) şi Ordinul Ministrului nr. 5.371/2004 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004.

Regulile de acordare a burselor sunt prezentate şi în Ghidul Admiterii, 
publicat pe situl Universităţii Emanuel din Oradea, www.emanuel.ro.

II.6.   Eficacitatea educaţională 
a Universităţii Emanuel din Oradea

II.6.1.  Conţinutul programelor de studii
Admiterea în universitate se face prin proceduri de admitere proprii, 

menţionate în Metodologia de admitere, criteriilede selecţie fiind adaptate 
specificului confesional. Admiterea constă în Interviul motivaţional, 
Mărturisirea de credinţă şi probe de aptitudini specifice fiecărei specializări. 
Politica de admitere este transparentă, criteriile fiind anunţate cu cel puţin 
6 luni înainte de aplicare. Şcolarizarea studenţilor străini s-a făcut cu 
respectarea legislaţiei în vigoare. Dosarul de admitere conţine obligatoriu 
diploma de bacalaureat, iar pentru programul de studii master, diploma de 
licenţă şi suplimentul de diplomă. 

II.6.2.  Rezultatele învăţării
Din rapoartele de autoevaluare, evidenţele universităţii şi din 

discuţiile cu absolvenţii şi angajatorii, a reieşit faptul că peste 50% din 
absolvenţi se angajează la nivelul calificării obţinute în termen de doi ani de 
la absolvire, iar la unele specializări procentul este de 70%. Deasemenea, 
peste 55% din absolvenţii ultimelor două promoţii ale studiilor de licenţă 
sunt admişi la studiile de master.

Din analizele realizate de către studenţi, a rapoartelor anuale de 
autoevaluare internă a calităţii educaţiei ca şi din discuţiile avute în timpul 
vizitei, reiese că mai mult de 75% din studenţi apreciază pozitiv mediul de 
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învăţare ţi dezvoltare oferit de universitate. Principala preocupare a cadrelor 
didactice este proiectarea metodelor şi mediilor de învăţare centrate pe 
studenţi. Fişa postului, fişa săptămânală de activitate (formă specifică 
de proiectare şi evaluare)evidenţiază relaţia de parteneriat între profesor 
şi student, definită ţi în regulamentele universităţii. Specificul universităţii 
(studenţi puţini) şi al specializărilor au permis crearea unor grupe cu un 
număr redus de studenţi (10-15), permiţând aplicarea în condiţii optime a 
metodelor interactiv-participative.La sfârşitul fiecărui examen este uzitată 
practica învăţării prin evaluarea examenului. Fiecare cadru didactic şi 
fiecare student au adrese de e-mail personalizate. 

Cadrele didactice se reunesc la începutul fiecărui an universitar în 
grupuri de dezbatere pentru optimizarea metodelor de predare (întâlnirile 
de la Valea Drăganului).Programele de studii sunt integrate cu stagii de 
practică ţi implicarea studenţilor în proiecte de cercetare. Universitatea 
are acorduri de colaborare cu instituţii eclesiale, din mediul economic-
financiar şi social, în conformitate cu cerinţele programelor de studii. 
(dosar suplimentar, anexa 31). Toate cadrele didactice au prevîzute ore de 
consultaţii pentru studenţi, iar ca o consecinţă a caracterului confesional 
al universităţii, se practică ucenicia spirituală care asigură o comunicare 
permanentă a cadrelor didactice cu studenţii. Există îndrumători de grupă 
şi tutori de an.

Datorită specificului confesional, structura de orientare profesională 
a studenţilor îmbracă forma voluntariatului, condiţie obligatorie pentru 
înscrierea în anul de studiu următor. Se practică şi tutoriatul colegial între 
studenţii din anii mai mari şi ceilalţi. Cadrele didactice cordonează activităţi 
studenţeşti specifice pentru orientarea în carieră şi promovarea în rândul 
studenţilor a unor valori de etică a profesiei (Frumuseţe în sfinţenie, Fabrica 
de bărbaţi).

II.6.3.  Activitatea de cercetare ştiinţifică
Universitatea Emanuel şi-a asumat misiunea de cercetare prin Carta 

universităţii, elaborând o strategie pe termen lung şi programe pe termen 
mediu şi scurt. Senatul si Consiliile celor două facultăţi au elaborat planuri cu 
teme de cercetare clar precizate, în acord cu ariile ştiinţifice ale domeniilor 
de licenţă şi de masterat. Universitatea dispune de un Centru de cercetare 
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structurat pe Departamente (Departamentul de cercetare teologică, 
Departamentul de cercetare economică şi de mediu, Departamentul de 
cercetare şi creaţie muzicală bisericească, Departamentul de cercetare 
literară şi socio-umană, departamentul de cercetare în ştiinţa informaţiei 
şi comunicării, Departamentul editorial). Strategia universităţii a vizat 
raportarea cercetării la cadrul european şi global. 

Relevanţa naţională şi internaţională a cercetării rezultă din 
realizarea a 6 contracte de cercetare pentru mediul economic şi afaceri, 
1 grant internaţional Templeton privind Dialogul Ştiinţă Religie, 5 contracte 
de cercetare pe calitatea vieţii, 5 proiecte de colaborări în cercetarea 
teologică, 100 de concerte şi producţii artistice, 26 contracte de servicii şi 
consultanţă cu IMM-uri etc. Universitatea are o revistă proprie Perichoresis, 
evaluată şi cotată CNCSIS cu calificativul B+, care apare în limba engleză, 
cu colaborarea unor specialişti străini. Cadrele didactice ale universităţii 
au publicat rezultatele cercetărilor lor revistele de specialitate din ţară şi 
din străinătate. Un număr de 62 de studii cotate CNCSIS, 18 studii cotate 
ISI, 31 de conferinţe internaţionale, 56 de cărţi tipărite prin Departamentul 
editorial şi 8 cărţi la edituri din străinătate. 

Universitatea are încheiate 15 acorduri de colaborare cu instituţii 
din ţară şi din străinătate. Universitatea intenţionează să deschidă o 
şcoală doctorală de studii interdisciplinare, cu participarea teologilor şi 
muzicienilor. Deasemenea, universitatea a demarat procesul de depunere a 
dosarului în vederea acreditării CNCSIS a Centrului de cercetare ştiinţifică. 
Universitatea Emanuel are contracte de colaborare în cercetarea ştiinţifică 
cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, University of Glasgow, 
University of Akron.

Rezultatele cercetării din universitate au fost apreciate la nivel 
naţional şi internaţional prin acordarea unor premii importante. Un număr 
de 5 cadre didactice au primit 20 de premii şi distincţii.( Premiul Torch 
of Fredom, acordat de primul ministru al Marii Britanii prof. Paul Negruţ, 
premiul „George Enescu” obţinut de prof. Sabin Pău etc.) . O menţiune 
specială merită Corul mixt de cameră al universităţii, cu participări la mari 
evenimente muzicale europene (Viena, Sank Petersburg, Roma) şi premiul 
II. Obţinut la Festivalul de la Sankt Petersburg.
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II.6.4.  Activitatea financiară
Universitatea Emanuel dispune de un buget anual de venituri şi 

cheltuieli aprobat de Senat şi, prin specificul confesional, de Bordul de 
garanţi ai Universităţii. În perioada funcţionării provizorii, universitatea a 
utilizat în medie 32% din venituri pentru investiţii în baza materială proprie. 
Taxele de şcolarizare sunt afişate pe site-ul universităţii, în ghidul admiterii şi 
la avizierele instituţiei. Universitatea Emanuel are un sistem propriu de taxe, 
iar costurile de cantină şi şcolarizare şi cantină sunt subvenţionate total 
sau parţial pentru toţi studenţii. În anul universitar 2009-2010, universitatea 
a acordat burse de merit şi de studiu în valoare de 19.488 Ron şi au fost 
aprobate scutiri sau reduceri de taxe pentru cazurile sociale. Valoarea 
acestora s-a cifrat la 72.268 lei, pentru şcolarizare 740.000 lei, un total de 
860.736 lei.

Bilanţul contabil anual, contul de execuţie bugetară şi raportul de 
gestiune documentează că toate cheltuielile efectuate sunt în concordanţă 
cu legislaţia în vigoare şi evidenţiază caracterul non-profit al universităţii. 
Activitatea de contabilitate este informatizată, universitatea utilizând 
programe informatice actualizate (WinMentor). Universitatea dispune de 
un soft specializat (WinMentor Expert) care permite urmărirea zilnică de 
către conducerea universităţii a execuţiei bugetelor pe fiecare structură 
a universităţii. Proiecţia bugetară pe termen mediu asigură echilibrul 
venituri-cheltuieli, până în prezent universitatea neavând nici un exerciţiu 
financiar fără excedent. Universitatea are încheiate trei acorduri cu trei 
corporaţii non-profit (Eurovangelism, The Emanuel Institute Trust, Emanuel 
International Ministries), pentru asigurarea unor fonduri suplimentare. La 
nivel instituţional s-a reuşit crearea unui fond de rezervă din surse proprii şi 
atrase (1,8 mil. Dolari) care garantează stabilitatea financiară în condiţiile 
unor eventuale fluctuaţii negative a resurselor.

 În baza statutului de funcţionare, Universitatea Emanuel este 
auditată anual sau la nevoie de către Comisia de cenzori numită de Bordul 
de garanţi ai universităţii. Universitatea este auditată şi de către Comisia de 
cenzori a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România înaintea fiecărui 
congres şi în plenul acestuia se fac publice rezultatele verificării.
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Analizând toate documentele puse la dispoziţie rezultă că toate 
cheltuielile efectuate sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare şi caracterul 
non-profit al instituţiei. Potrivit deciziei Senatului Universităţii Emanuel din 
Oradea fiecare facultate propune, în funcţie şi de specificul specializărilor, 
taxe de şcolarizare şi taxe administrative corelate cu nivelul costurilor 
serviciilor educaţionale şi administrative oferite studenţilor.
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III.   EVALUAREA EXTERNĂ A UNIVERSITĂŢII 
EMANUEL DIN ORADEA LA NIVELUL 

PROGRAMELOR DE STUDII

III.1.   Programele de studii de licenţă evaluate
Avand in vedere că evaluarea instituţională externă are în vedere, 

pe de o parte, instituţia în ansamblu, iar pe de altă parte măsura în care 
mecanismele instituţionale sunt implementare şi funcţionează la nivelul 
programelor de studii comisia de evaluare Aracis a supus analizei 5 
programe la 1.Program de studiu licenţă Management (expert evaluator 
conf.dr. Ioan Cucu), 2. Program de studiu licenţă Teologie baptistă 
pastorală (expert evaluator prof.dr. Adrian Gabor); 3. Program de 
studiu master Teologie pastorală şi misiologie (expert evaluator prof.
dr. Isidor Mărtincă); 4. Program de studiu licenţă Asistenţă socială 
(expert evaluator prof.dr. Silviu Copoşescu); 5. Program de studiu master 
Programe şi proiecte comunitare în asistenţă socială (expert evaluator 
conf.dr. Teodor Mircea Alexiu). Pe tot parcursul evaluării noastre externe 
a participat un expert străin din Germania, Profesorul Peter Kuchar. 
Principalele aspecte urmărite în cadrul evaluării acestor programe, 
precum şi principalele activităţi desfăşurate au fost:

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

• vizitarea laboratoarelor de specialitate, întâlniri cu studenţii, 
întâlniri cu cadrele didactice, vizitarea spaţiilor de lucru (săli de 
curs, săli de proiectare, laboratoare, biblioteca, sectretariate, etc.), 
vizitarea spaţiilor de cazare ale studenţilor Univerisităţii, etc..
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Rezultatele procesului de evaluare externă a programelor de studii 
s-au consemnat în Fişa vizitei şi s-au sintetizat în rapoartele de evaluare 
întocmite de experţii evaluatori, care includ şi observaţii formulate în urma 
întâlnirilor cu studenţii, analiza SWOT a programului de studii şi recomandări 
pentru îmbunătăţirea calităţii. 

Din cele 3 fişe ale vizitei, elaborate pentru fiecare program de studii 
de licenţă evaluat, coroborate cu rapoartele aferente întocmite de experţii 
evaluatori, a rezultat că sunt îndeplinite toate criteriile, standardele şi 
indicatorii de performanţă, fie la valorile minime, fie la nivelul Ref.1/Ref.2. O 
prezentare sintetică referitoare la programele de studii evaluate, conţinând 
punctele tari şi slabe identificate, este dată în tabelul de mai jos.

Programul de 
studii

Calificativ 
propus

Observaţii

1. Programul 
de studii 
de licenţă 
Management

ÎNCREDERE

A) Personal didactic

Din analiza pregătirii cadrelor didactice şi disciplinele 
predate la programul de studii management rezultă că 
există o compatibilitate, ceea ce asigură un nivel bun al 
calităţii procesului de învăţământ. Ponderea cadrelor 
didactice cu titlul de profesor şi conferenţiar este de 
32,32% din total posturi ocupate, ceea ce respectă 
cerinţele ARACIS, care prevăd că încadrarea acestei 
componente în marja de 25-50%. 

Planurile de învăţământ – pentru programul de studii 
Management planurile corespund standardelor de 
calitate stabilite de ARACIS, acestea respectând 
cerinţele procesului de la Bologna. Disciplinele prevăzute 
asigură o pregătire completă a studenţilor în domeniul 
economic, fiecare având o programă analitică în care 
se prezintă conţinutul, structura cursului, şi modul de 
evaluare. Studenţii – admiterea în Universitatea Emanuel 
din Oradea are la bază un regulament şi se realizează 
prin concurs (Anexa 13/DS). Promovabilitatea studenţilor 
în anii de studiu este de 90%, iar la finalizare studiilor este 
de 100%. Studenţilor li se asigură pe toată durata studiilor 
accesul la informaţii, la studiu, la consultaţii. 
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1. Programul 
de studii 
de licenţă 
Management

ÎNCREDERE

Cercetarea ştiinţifică – atât cadrele didactice din 
programul de studii Management, cât şi studenţii care 
urmează cursurile acestui program sunt antrenaţi 
în activitatea de cercetare prin proiecte, granturi, 
colaborări. Universitatea are o editură proprie şi 
o revistă cu nivel de acreditare B+. Universitatea, 
respectiv Facultatea de Management organizează 
comunicări ştiinţifice la care participă cadre didactice/ 
studenţi din universitate, precum şi din alte centre 
universitare din ţară şi străinătate.

Universitatea dispune de un Centru de Cercetare 
în a cărei structură funcţionează Departamentul de 
Cercetări Economice şi de Mediu, în cadrul căruia sunt 
realizate majoritatea temelor de cercetare ale Facultăţii 
de Management. 

Baza materială – Universitatea dispune de spaţii proprii 
pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ de 
calitate (Anexa 5/DE). Dotarea este corespunzătoare 
şi acoperă necesităţile de realizare a activităţilor 
practice pentru toate disciplinele cuprinse în planul de 
învăţământ al programului de studiu.
B) Analiza SWOT
În urma evaluării făcute a rezultat următoarele aspecte:
• ca puncte forte în cadrul programului evaluat pot 

menţiona:
• participarea tuturor studenţilor la procesul de 

învăţământ (cursuri, seminarii, lucrări practice) 
• o strânsă legătură între studenţii, cadre didactice 

şi mediul economic din zonă, din ţară şi din 
străinătate

• aprecierea pozitivă de care se bucură absolvenţii 
programului de management din partea 
angajatorilor
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1. Programul 
de studii 
de licenţă 
Management

ÎNCREDERE

C) Aprecieri finale Recomandări preventive şi opinia 
evaluatorului
• ca recomandări pentru perioada următoare pot 

menţiona:
• o mai bună legătură între Facultatea de 

Management şi facultăţile de ştiinţe economice 
din Universităţile din ţară

• achiziţionarea de cursuri/ lucrări practice publicate 
în cadrul universităţilor din ţară pe diferite tematici 
economice

• atragerea unor cadre didactice specializate pe 
diferite discipline economice pentru prezentarea 
unor prelegeri

• participarea cadrelor didactice şi a studenţilor la 
diferite conferinţe de comunicări ştiinţifice pe profil 
economic din ţară. 

Având în vedere toate aceste constatări consider 
că programul de studiu Management corespunde 
misiunii pentru care a fost înfiinţat şi propun acordarea 
calificativului încredere a acestui program. 

2. Program 
de studiu 
licenţă 
Teologie 
baptistă 
pastorală

ÎNCREDERE

A) Personal didactic
Programul de studii se înscrie în noul program de 
refacere morală a societăţii prin implicarea mai 
activă a Bisericii în domeniile vieţii sociale. Planul de 
învăţământ corespunde normelor ARACIS, disciplinele 
sunt prevăzute într-o succesiune logică, personalul 
didactic este calificat în domeniu. 
B) Analiza SWOT
Puncte tari: - relaţiile de parteneriat între profesori şi 
studenţi
• deschiderea cadrelor didactice
• existenţa tutoriatului
• Capela mare şi mică
• Dotări și spaţii de cazare suficiente
• Costuri reduse şi subvenţii pentru studenţi din 

partea universităţii
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2. Program 
de studiu 
licenţă 
Teologie 
baptistă 
pastorală

ÎNCREDERE

B) Analiza SWOT
Puncte tari: - relaţiile de parteneriat între profesori şi 
studenţi
• deschiderea cadrelor didactice
• existenţa tutoriatului
• Capela mare şi mică
• Dotări și spaţii de cazare suficiente
• Costuri reduse şi subvenţii pentru studenţi din 

partea universităţii
Puncte slabe: - absenţa unor apariţii mai noi din ţară şi 
străinătate, în special din mediile altor confesiuni
• numărul relativ mic al cadrelor didactice
• numărul mic al cadrelor didactice cu grade mari
C) Aprecieri finale Recomandări preventive şi opinia 
evaluatorului

Calificativul propus de evaluator: încredere

3 . Programul 
de licenţă a 
specializării 
Asistenţă 
Socială

ÎNCREDERE

A) Personal didactic
Universitatea Emanuel din Oradea este o universitate 
privată, confesională care are ca obiectiv principal de 
activitate educarea şi profesionalizarea la nivel academic 
în domeniile ştiinţelor economice, sociale şi umaniste în 
spiritul filosofiei şi practicii Cultului Baptist. Universitatea 
dispune de un patrimoniu imobil şi mobil propiu care 
asigură educarea şi formarea profesională la standard de 
calitate comparabil cu universităţile de top din România 
şi străinătate (Europa şi SUA). Universitatea dispune 
de resurse umane tinere, motivate, competente şi 
competitive (ex. la specializarea Asistenţă Socială din 10 
titulari, 5 au vârsta de 30 ani care au titlul de dr. sau drd.).
Universitatea dispune şi de o Bibliotecă valoroasă, 
modernă, funcţională şi accesibilă electronic.  
Managementul universitar este pragmatic, flexibil şi 
colegial. Seriile de studenţi pe ani de studii sunt de 
aproximativ 30 la specializarea Asistenţă Socială.
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3 . Programul 
de licenţă a 
specializării 
Asistenţă 
Socială

ÎNCREDERE

Programul de licenţă în domeniul Asistenţă Socială a 
fost autorizat în anul 1995 conform HG 568/1995 cu 
denumirea de „Teologie Baptistă -Asistenţă Socială” 
Programul a fost acreditat prin HG 940/2004 cu 
denumirea „Teologie Baptistă-Asistenţă Socială”. Prin 
HG 676/2007 a fost modificată denumirea specializării 
acreditate „Teologie Baptistă Didactică-Asistenţă 
Socială” în ”Asistenţă Socială.” Până în prezent, 
Universitatea a furnizat peste 300 de absolvenţi cu 
dublă specializare în domeniile Teologie, Asistenţă 
Socială şi 43 de absolvenţi cu specializarea Asistenţă 
Socială care se bucură de apreciere pozitivă pe piaţa 
muncii conform opiniei angajatorilor. Promovabilitatea 
la licenţă a fost 85/90% datorită exigenţei faţă de 
acordarea diplomei.
B) Analiza SWOT

Recrutarea şi selectarea studenţilor se face pe baza 
unor criterii specifice confesionale (ex. Apartenenţa la 
Cultul Baptist) care poate genera o anumită discriminare 
şi limitează baza de recrutare pentru studii. Structura 
managerială şi instituţională actuală este restrânsă la nivel 
de facultăţi şi catedre în raport cu diversitatea programelor 
de strudiu (ex. Facultatea de Teologie are o singură catedră 
care coordonează programele de Teologie Baptistă 
Pastorală, Limba şi literatura română-Limba şi literatura 
engleză, Asistenţă Socială şi Pedagogie Muzicală.

Organigrama instituţiei este restrânsă—o facultate, 
o catedră—fapt ce afectează consolidarea şi 
dezvoltarea staff-ului de la Asistenţă Socială în ce 
priveşte activitatea didactică şi de cercetare (ex. un 
cadru didactic de predare – conferenţiar,  lector – este 
titular la mai mult de patru discipline).

Fişa disciplinei de studii este insuficient structurată 
privind obiectivele, competenţele şi numărul de ore 
alocat pe teme.
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3 . Programul 
de licenţă a 
specializării 
Asistenţă 
Socială

ÎNCREDERE

C) Aprecieri finale Recomandări preventive şi opinia 
evaluatorului

Flexibilizarea criteriilor de selecţie a studenţilor pentru 
lărgirea bazei de recrutare.Strategie de dezvoltarea 
intituţională pentru susţinerea domeniilor academice 
solicitate de studenţi (ex. Catedra de Asistenţă Socială). 
Lărgirea relaţiilor de cooperare cu universităţile 
din România care au domenii academice similare. 
Recodificarea şi standardizarea fişelor de disciplină 
(ex. precizarea statutul disciplinei, obiectivelor, 
competenţelor, bugetul de timp, alocarea timpului 
necesar pentru ocoperirea tematicii, numărul de pagini 
indicat, bibiografie obligatorie).  În baza documentelor 
analizate şi a informaţiilor obţinute în contextul vizitei 
apreciez indeplinirea standardelor de calitate şi propun 
calificativul: încredere.

III.2.   Programele de studii universitare de master 
evaluate.

În programul stabilit cu Universitatea Emanuel au fost incluse şi 
două programe de master:

1. Teologie pastorală şi misiologie
2. Programe şi proiecte comunitare în asistenţă socială

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

Calificativ 
propus

Observaţii

1. Program 
de studiu 
master 
Teologie 
pastorală şi 
misiologie 

ÎNCREDERE

A) Personal didactic

Misiunea specifică a acestui program este aceea de 
a pregăti misionari pentru comunităţi locale parohiale, 
dar şi asistenţi de cercetare şi cercetători în domeniul 
teologic. 

B) Analiza SWOT

Puncte tari:-programele de învăţământ corespund 
normelor ARACIS,
• personalul didactic este tânăr, cu studii de 

specialitate în ţară şi în străinătate. 
• Baza materială este corespunzătoare
• Relaţiile de parteneriat între profesori şi studenţi
C) Aprecieri finale Recomandări preventive şi opinia 
evaluatorului

Se recomandă îmbogăţirea bibliotecii cu apariţii 
recente despre viaţa şi lucrarea sfinţilor părinţi ai 
bisericii. Calificativul propus: Încredere

Program de 
studiu master 
Programe 
şi proiecte 
comunitare 
în asistenţă 
socială 

ÎNCREDERE

A) Personal didactic

Universitatea Emanuel din Oradea este o universitate 
privată, confesională care are ca obiectiv principal 
de activitate educarea şi profesionalizarea la nivel 
academic în domeniile ştiinţelor economice, sociale 
şi umaniste în spiritul filosofiei şi practicii Cultului 
Baptist. Universitatea dispune de un corp profesoral 
şi un patrimoniu imobil şi mobil propiu care asigură 
educarea şi formarea profesională la standard 
de calitate comparabil cu universităţile de top din 
România şi străinătate (Europa şi SUA). Universitatea 
dispune de resurse umane tinere, motivate, 
competente şi competitive. 
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Program de 
studiu master 
Programe 
şi proiecte 
comunitare 
în asistenţă 
socială 

ÎNCREDERE

B) Analiza SWOT
1. Puncte tari. 
• facultatea deţine un program de licenţă acreditat de 

Asistenţă Socială, iar recrutarea masteranzilor se 
face în principal dintre absolvenţii acestui program. 

• nu există restricţii privind recrutarea cursanţilor, 
procedura de admitere permiteşi accesul 
absolvenţilor altor institutţii de învăţământ superior.

• Misiunea programului corespunde scopului 
declarat al formăriişi anume acela de a facilita 
implicarea în precumşi construirea de programeşi 
proiecte specifice nevoilor sociale ale diferitelor 
comunităţi de provenienţă ale cursanţilor. 

• Programul se bucură de participarea unor 
personalităţi de prestigiu din domeniu (prof. univ. 
Elena Zamfir, prof. univ. Paul Negruţ)şi a fost foarte 
solicitat în anul universitar 2008/2009 (24 cursanţi 
în anul I). 

• Planul de învăţământ este bine alcătuitşi 
corespunde misiuniişi obiectivelor caşi cerinţelor 
ARACIS şi e compatibil cu alte programe similare. 

• Dotarea bibliotecii precumşi accesul la resursele 
de pe Internet sunt la nivelul cereinţelor.

2. Puncte slabe. 
• Cadrele proprii ale facultăţii nu au finalizat încă 

formarea profesională în direcţia specializării 
programului masteralşi nu există manifestăriştiinţifice 
(conferinţe, publicaţii de volume, articole sau granturi) 
suficient de vizibile în domeniul masteratului. 

• Deşi este acreditat de trei ani programul nu a 
reuşit să atragă un număr prea mare de cursanţi 
(2007 – 5 studenţi , 2008 – 24 studenţi, 2009 – 8 
studenţi), deşi taxa plătită de ei este mult mai mică 
decât la universităţile de stat.

• Cursurile programului nu se continuă prin accesul 
absolvenţilor la programe de nivel doctorat.
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C) Aprecieri finale Recomandări preventive şi opinia 
evaluatorului
• Eforturi de perfecţionare profesională a cadrelor 

proprii precum şi stabilizarea acestora la nivelul 
universităţii. Eventual constituirea unei catedre de 
Asistenţă Socialăşi diversificarea programelor de 
masterat în colaborare cu alte universităţi locale, 
naţionale sau internaţionale.

• Colaborarea cu alte instituţii universitare pentru 
facilitarea continuării studiilor de masterat la 
nivelul următor (doctorat). Implicarea universităţii 
în proiecte de cercetare în parteneriat cu alte 
universităţi sau centre de cercetare. 

• Diversificarea activităţilor ştiinţifice în domeniul 
socio-uman, prin manifestări (conferinţe, mese 
rotunde) precumşi publicaţii (volume, reviste, 
articole) care să depăşească abordarea 
simplist- teologicăşi să contribuie la promovarea 
înţelegeriişi a rezolvării problemelor sociale prin 
metode specifice domeniului asistenţei sociale.

Având în vedere cele de mai sus, comisia de evalaure 
a apreciat că programul evaluat îndeplineşte condiţiile 
şi standardele obligatorii ale ARACIS şi propunem 
calificativul: încredere.
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IV.   CONCLUZII

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

Din cele 6 fişe ale vizitei (o fişă a echipei de evaluare instituţională şi 
cele 5 fişe specifice pentru fiecare program de studii evaluat), coroborate cu 
rapoartele aferente întocmite de experţii evaluatori, a rezultat în unanimitate 
că sunt îndeplinite standardele şi indicatorii de performanţă la valorile 
minime sau Ref.1/ Ref.2, după caz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ca urmare a procesului de evaluare externă la nivelul Universităţii 
Emanuel din Oradea şi al celor 5 programe evaluate (3 de studii de licenţă 
2 de master), echipa de evaluare formulează recomandările de mai jos 
care au fost prezentate conducerii Universităţii Emanuel din Oradea 
prin Scrisoarea preliminară cu privire la concluziile vizitei 10.044 din 
26.11.2009. 

Cu privire la procesul didactic, se recomandă:

• revizuirea programelor de studii, astfel încât să se acorde o mai 
mare grijă alocării numărului de ore, pe categorii de discipline, 
recodificării şi standardizării fişelor de diciplină;

• continuarea elaborării de către titularii de discipline a materialelor 
necesare pentru toate activiţăţiile didactice;

• concentrarea eforturilor universităţii pentru dotarea bibliotecii cu 
mai multe reviste de specialitate, cu lucrărirecente din domeniul 
teologic pentru alte confesiuni, precum şi achiziţionarea de cursuri 
publicate de universităţi din ţară;

• punerea de acord a denumirilor unităţilor de cercetare cu cele 
existente la nivelul CNCSIS;

• finalizarea demersurilor pentru acreditarea Centrului de cercetare 
al universităţii;

• prezenţa mai activă a cadelor didactice la manifestările ştiinţifice 
ale universităţilor din ţară;

• permanentizarea organizării unor manifestări ştiinţifice ale studenţilor;

• flexibilizarea criteriilor ded selecţie a studenţiilor şi o mai buna 
cuantificare a examenului de admitere;

• ajustarea procedurii de selecţie a studenţilor în Senatul Universităţii;
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• apreciind activitatea internaţională şi adoptarea multor bune practici 
pe linie didactică şi ştiinţifică ar fi benefică fructificarea unor bune 
practici ale Universităţiilor din ţară; în particular se recomandă 
participarea la mai multe manifestări ştiinţifice economice.
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VI.   CALIFICATIVUL ACORDAT

Consiliul ARACIS a discutat şi aprobat în şedinţa din data de 17 
decembrie 2009 Raportul Departamentului de evaluare a calităţii privind 
evaluarea externă a calităţii academice din Universitatea Emanuel 
din Oradea. S-a constatat, deasemenea, că procedurile stipulate în 
Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă 
şi lista indicatorilor de performanţă aprobate prin H:G: nr. 1418/2006 şi în 
Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare 
şi a instituţiilor de învăţământ superior au fost îndeplinite,

Deasemenea, Consiliului ARACIS a apreciat favorabil calitatea 
Raportului de autoevaluare întocmit de Universitatea Emanuel din Oradea 
şi activitatea comisiei de evaluatori în timpul vizitei la care, din partea 
Comisiei Consultative şi de Auditare a participat domnul Prof.univ.dr. 
Popovici Alexandru – Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.

Prin urmare, Consiliul ARACIS acordă Universităţii Emanuel 
din Oradea calificativul Grad de încredere ridicat în ceea ce priveşte 
managementul instituţiei în materie de asigurare a calităţii programelor de 
studii şi de respectare a standardelor academice de acordare a diplomelor 
de absolvire. Consiliul ARACIS concluzionează că Universitatea Emanuel 
din Oradea este o instituţie de învăţământ superior de prestigiu care 
asigură în mod corespunzător condiţiile de calitate şi standardele şi, în acest 
temei, creează premize şi pentru asigurarea viitoare a calităţii procesului de 
învăţământ superior pentru misiunea şi obiectivele asumate de aceasta.
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VII.   ANEXE

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

VII.1.   ANEXA A.1. Raportul Consiliului ARACIS  64

VII.2.   ANEXA A.2. Raportul Departamentului de Asigurare 
   a Calităţii al ARACIS 67

VII.3.   ANEXA A.3. Scrisoarea de răspuns a Universităţii 
   Emanuel din Oradea către ARACIS 78

VII.4.   ANEXA A.4. Raportul de evaluare instituţională 
   al studenţilor evaluatori 
   la Universitatea Emanuel din Oradea 79

VII.5.   ANEXA A.5. Report of the Foreign Expert 
   Ph. Peter Kuchar –University 
   of Aplied Scienses din Germania 99
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Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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În cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul 
superior din România în context european. Dezvoltarea managementului 
calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” au fost publicate 
următoarele lucrări: 

Nr. 1/2009 - Indicatori primari şi secundari pentru evaluarea calităţii 

Nr. 2/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Nr. 3/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea din Piteşti 

Nr. 4/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti 

Nr. 5/2009 - Primary and secondary indicators for quality evaluation 

Nr. 6/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Nr. 7/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea din Bucureşti 

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

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



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea „EMANUEL” din Oradea
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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 

Nr. 17/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Nord din Baia Mare

Nr. 18/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Artifex” din București

Nr. 19/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Danubius” din Galați

Nr. 20/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iași

Nr. 21/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Maritimă din Constanța

Nr. 22/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța

Nr. 23/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Academia Tehnică Militară din București

Nr. 24/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București

Nr. 25/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Ovidius din Constanța

Nr. 26/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Nr. 27/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

Nr. 28/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Nr. 29/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
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Nr. 30/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş

Nr. 31/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Nr. 32/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea din Petroșani

Nr. 33/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Emanuel” din Oradea


