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CUVÂNT ÎNAINTE

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 
derulează, începând cu anul 2009, proiectul „Asigurarea calităţii în 
învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea 
managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” - 
Contract POSDRU/2/1.2/S/1. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană 
prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în 
învăţământul superior”. 

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta o cultură a calităţii 
bazată pe o capacitate managerială competitivă pe plan european. La nivel 
de sistem, aceasta contribuie la proiectarea şi aplicarea eficientă a politicilor 
privind calitatea academică, precum şi la perfecţionarea metodologiilor, 
instrumentelor, standardelor şi tehnicilor de evaluare externă a calităţii. La 
nivel instituţional, ea contribuie la îmbunătăţirea calităţii activităţii universitare, 
asigurând evaluatori de calitate, dezvoltarea personalului de conducere 
din universităţi, a decidenţilor şi a persoanelor implicate în elaborarea de 
politici. În plus, prin proiect se doreşte dezvoltarea şi consolidarea unei 
orientări pozitive a comunităţii academice cu privire la procesul de asigurare 
a calităţii în învăţământul superior (aspecte precum înţelegerea comună a 
conceptelor de bază, a valorilor, principiilor şi mecanismelor etc.), mai ales 
din perspectiva contextului european extrem de prolific în acest domeniu. 
Proiectul urmăreşte, de asemenea, dezvoltarea aspectelor practice ale 
procesului de asigurare a calităţii, oferind instituţiilor de învăţământ superior 
un sprijin real în elaborarea şi implementarea unor sisteme interne eficiente 
de asigurare a calităţii, precum şi stimulând cadrul extern de îndeplinire a 
unei cerinţe continue – asigurarea calităţii la nivel sistemic.
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FOREWORD

The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education 
is carrying out, as of 2009, the project ”Quality assurance in the Romanian 
higher education in European context. Development of academic quality 
management at system and institutional level” - Contract POSDRU/2/1.2/S/1. 
The project is funded by the European Union through the European Social 
Fund, Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 
2007 – 2013, Priority axis 1 ”Education and training in support for economic 
growth and development of a knowledge based society”, Key area of 
intervention 1.2. ”Quality in higher education”. 

The project’s general objective is to develop a quality culture based 
on competitive managerial capacity at European level. At system level, this 
contributes to the efficient design and application of policies on academic 
quality, as well as to the improvement of methodologies, instruments, 
standards and techniques of quality external evaluation. At institutional 
level, it contributes to the improvement of academic activity quality, assuring 
quality evaluators, the development of managing staff within universities, 
of decision makers and persons involved in policy-making. Moreover, the 
project aims at developing and strengthening a positive direction of the 
academic community with concern to the process of quality assurance in 
higher education (issues such as common understanding of basic concepts, 
of values, principles and mechanisms etc.), especially from the perspective 
of the European context which is extremely prolific in this field. The project 
also aims at developing practical matters of the quality assurance process, 
providing higher education institutions with a real support in the elaboration 
and implementation of efficient internal quality assurance systems, as well 
as stimulating the external framework of fulfilling a continuous requirement 
– quality assurance at system level.
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I.   INTRODUCERE

Evaluarea instituţională externă a Universităţii de Artă Teatrală 
din Târgu Mureş a fost efectuată de către Agenţia Română de Asigurare 
a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în cadrul Proiectului: 
„Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context 
european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de 
sistem şi instituţional” – POSDRU/2/1.2/S/1 (Codul 3933), lansat cu ocazia 
Conferinţei ARACIS din data de 10.02.2009. 

Activitatea de evaluare externă s-a desfăşurat în conformitate 
cu „Metodologia privind asigurarea calităţii, autorizarea de funcţionare 
provizorie şi acreditarea programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ 
superior”, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă, elaborate de Consiliul ARACIS şi adoptate prin Hotărâre de 
Guvern. De asemenea, această activitate a avut la bază „Ghidul activităţilor 
de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de 
învăţământ superior”, Partea I (Evaluarea externă în vederea acreditării 
programelor de studii) şi Partea a III-a (Evaluarea externă instituţională), şi 
„Codul de bune practici pentru Departamentele de asigurare a calităţii din 
instituţiile de învăţământ superior din România”. 

Ca urmare, prezenta broşură a fost elaborată pe baza Raportului 
de autoevaluare instituţională a Universităţii de Artă Teatrală din Târgu 
Mureş, Raportului de autoevaluare instituţională întocmit de studenţi, 
Rapoartelor de autoevaluare ale celor 4 specializări selectate pentru 
evaluarea calităţii, Rapoartelor experţilor evaluatori din cadrul Comisiei 
de evaluare externă (numită de Departamentul de acreditare al ARACIS), 
întocmite în timpul vizitei de evaluare la Universitatea de Artă Teatrală din 
Târgu Mureş din perioada 18-20 noiembrie 2009, în care se includ: Raportul 
expertului Comisiei consultative, Raportul expertului Comisiei instituţionale, 
Raportului expertului străin, Jacqueline SMITH, din Franţa, Rapoartele 
celor 5 experţi de programe, la care se adaugă Raportul celor doi studenţi 
evaluatori şi Raportul de evaluare instituţională externă a calităţii educaţiei 
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la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş, 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 de Artă Teatrală din Târgu Mureş.

Scopul evaluării instituţionale externe l-a constituit verificarea 
măsurii în care Universitatea de Artă Teatrală răspunde interesului public 
şi este preocupată de ridicarea nivelului calităţii procesului de învăţământ.

Obiectivele evaluării instituţionale externe au fost următoarele:
• să asigurare şi să promoveze o calitate înaltă în procesul de 

învăţare-predare;
• să asigure studenţilor, angajatorilor şi publicului larg un acces 

cât mai rapid şi larg la informaţii clare, de încredere şi sigure 
despre modul în care Universitatea de Artă Teatrală oferă 
programe de studii, diplome şi calificări care respectă cerinţele 
naţionale în conformitate cu standardele europene;

• să creeze premizele pentru acţiunile de îmbunătăţire acolo 
unde acestea se impun;

• să aplice mecanisme de evaluare externă prin care sunt 
garantate calitatea procesului de învăţământ, transparenţa 
gestiunii şi responsabilitatea publică a Universităţii de Artă 
Teatrală din Târgu Mureş.

Organizarea şi desfăşurarea evaluării instituţionale externe s-a 
realizat în conformitate cu prevederile metodologice specifice ale ARACIS, 
pe baza unui program detaliat, stabilit de comun acord cu reprezentanţii 
instituţiei vizate.

Evaluarea externă a avut în vedere atât instituţia în ansamblu, 
cât şi măsura în care mecanismele instituţionale sunt implementate şi 
funcţionează la nivel de programe de studii.

În vederea realizării acestor obiective, au fost alese spre evaluare 
următoarele programe de studii:

1. Program De Studii La Nivel De Licenţă - Artele Spectacolului - 
Actorie - În Limba Română
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2. Program De Studii La Nivel De Licenţă – Pedagogie Muzicală
3. Program De Studii La Nivel Master – Arta Actorului (Limba 

Maghiară)
4. Şcoala doctorală - Teatru

Comisia de evaluare instituţională externă a avut următoarea 
componenţă:
Nr. 
crt Funcția evaluatorului Numele și prenumele/ Universitatea

1. Director misiune
Prof. univ. dr. Romiţă IUCU  
– Universitatea din București

2. Coordonator misiune
Prof. univ. dr. Antal LUKÁCS  
– Universitatea din București

3. Secretar ştiinţific
Şef lucr. dr. ing. Marius LUCULESCU  
–  Universitatea Transilvania din Braşov

4. Student evaluator 1
Marius IMBREA – UNSR 
–  Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

5. Student evaluator 2
Leda BOGYO  
– Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

6. Expert străin Jacqueline SMITH 

7. Expert Comisie consultativă
Prof. univ. dr. Zoltan ROSTAŞ  
– Universitatea din Bucureşti

8. Expert comisie instituţională
Prof. univ. dr. ing. Ivan CISMARU  
– Universitatea Transilvania din Braşov

9.
Expert program  
– Artele spectacolului - 
Actorie - în limba română

Prof. univ. dr. Liviu MALIŢA  
– Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

10.
Expert program  
– Pedagogie muzicală

Prof. univ. dr. Adela BURLUI  
– Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi

Prof. univ. dr. Ion DUMITRU –  
Universitatea de Vest din Timişoara 

11.
Expert program  
– Arta actorului (limba 
maghiară) Master

Prof. univ. dr. Carmen STANCIU  
– Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 
Cinematografică „I. L. Caragiale” Bucureşti

12.
Expert program  
– Şcoală doctorală - 
Teatru

Prof. univ. dr. Nicolae LASCU  
– Universitatea de Arhitectură şi Urbanism  
„I. Mincu” Bucureşti
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Din partea conducerii Universităţii de Artă Teatrală din Târgu 
Mureş, a participat pe întreaga durată a vizitei, prof. dr. Attila GÁSPÁRIK, 
Rectorul universităţii, iar ca persoană de contact, prof. dr. Ion CRIŞAN, 
Directorul Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii.

Comisia de evaluare a apreciat buna colaborare cu reprezentanţii 
Universităţii de Artă Teatrală, atât la nivel instituţional, cât şi la nivelul 
programelor de studii, pe întreaga durată a vizitei. Universitatea a dovedit 
profesionalism şi deschidere, oferind toate informaţiile şi documentele 
suplimentare cerute de membrii comisiei.

Principalele aspecte urmărite în cadrul vizitei de evaluare externă 
au fost:

• statutul juridic şi baza legală de funcţionare a universităţii ca 
instituţie de învăţământ superior, acreditată şi recunoscută, 
respectiv misiunea declarată;

• organizarea şi funcţionarea instituţiei şi a organelor de conducere;
• verificarea tuturor aspectelor legale – profesionale, ştiinţifice şi 

etice – privind recrutarea, selectarea, pregătirea şi promovarea 
personalului didactic şi administrativ;

• examinarea mecanismelor de ameliorare continuă a calităţii;
• analiza îndeplinirii cerinţelor care vizează infrastructura şi baza 

materială a instituţiei în vederea asigurării condiţiilor optime de 
funcţionare;

• analiza şi evaluarea activităţii financiar-contabile a instituţiei;
• modul de recrutare a studenţilor şi de urmărire a activităţii lor pe 

toată durata studiilor, inclusiv de finalizare prin acordare de diplome 
în acord cu calificarea obţinută;

• aprecierea de către studenţi şi absolvenţi a mediului de învăţare, a 
nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe care să le permită o 
inserţie profesională rapidă;

• aprecierea de către angajatori a nivelului de cunoştinţe teoretice 
şi practice a absolvenţilor, a modului în care beneficiarii principali 
apreciază Universitatea de Artă Teatrală şi colaborează cu aceasta.
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Toate aceste aspecte au fost analizate pe baza dosarelor de 
autoevaluare, pe baza unor documente suplimentare puse la dispoziţie 
de conducerea Universităţii de Artă Teatrală din Târgu Mureş, precum 
şi pe baza discuţiilor purtate cu diverse grupuri-ţintă în cadrul întâlnirilor 
organizate în timpul vizitei cu:

• echipa de management a universităţii;
• corpul profesoral;
• coordonatorii serviciilor (secretar-şef, serviciul financiar-contabil, 

director administrativ, bibliotecar-şef);
• membrii Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii;
• studenţii;
• absolvenţii;
• angajatorii.

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

Această broşură conţine 5 anexe, în care sunt prezentate copiile 
xeroxate ale următoarelor documente: Raportul Consiliului ARACIS (Sinteză) 
(Anexa A.1), Raportul Departamentului de Asigurare a Calităţii al ARACIS 
(Anexa A.2), Scrisoarea de răspuns a Universităţii de Artă Teatrală din 
Târgu Mureş către ARACIS (Anexa A.3), Raportul de evaluare instituţională 
al studenţilor evaluatori la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş 
(Anexa A.4) şi Raportul expertului străin (Anexa A.5). În anexele A.4 şi A.5 
se găsesc, în detaliu, constatările, concluziile şi recomandările formulate 
de către studenţii evaluatori şi, respectiv, de către expertul străin în cursul 
vizitei de evaluare externă la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş 
din perioada 18-20 noiembrie 2009.
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II.   EVALUAREA EXTERNĂ  A CALITĂŢII 
ACADEMICE LA UNIVERSITATEA DE ARTĂ 

TEATRALĂ DIN TÂRGU MUREŞ 

II.1.   Prezentarea generală a instituţiei
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş este o instituţie de 

învăţământ superior de stat acreditată, înfiinţată prin lege, care desfăşoară 
activităţi de învăţământ, creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică pe baza 
reglementărilor şi valorilor de referinţă stabilite în Carta universităţii în 
conformitate cu legislaţia naţională (Constituţia României, Legea Învăţământului 
nr.84/1995, republicată în 1999, Legea 128/1997 privind Statutul Personalului 
Didactic, a altor legi şi reglementări naţionale în domeniile învăţământului şi 
culturii) şi cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior.

Structura actuală a Universităţii s-a format în fluxul şi în ritmul 
mutaţiilor succesive, produse în cultura universitară începând de la mijlocul 
secolului trecut. Precursorul legal al Universităţii de Artă Teatrală din Târgu-
Mureş, Conservatorul Maghiar de Muzică şi Artă Dramatică din Cluj, 
a fost înfiinţat în 1946 prin Decretul - lege nr. 276 din 9 aprilie, semnat de 
Regele Mihai, de Ministrul Artelor, Mihail Ralea şi de Ministrul Finanţelor, 
Gheorghe Tătărescu. În 1948 (prin Ordinul Ministerului Învăţământului 
Public nr. 249 din 26 octombrie) s-a înfiinţat, tot la Cluj, Institutul de Artă 
cu predare în limba română şi Institutul de Artă cu predare în limba 
maghiară, în cadrul cărora s-a continuat pregătirea universitară începută în 
Conservator. În 1950 prin Hotărârea nr. 1137/06.11. a Consiliului de Miniştri 
a luat fiinţă, din unificarea facultăţilor de teatru ale celor două Institute de 
Artă, Institutul de Teatru „Szentgyörgyi István”, cu o secţie de artă 
dramatică cu limba de predare română şi o secţie de artă dramatică şi regie 
cu limba de predare maghiară.

În 1954 secţia română a Institutului de Teatru „Szentgyörgyi István” 
şi specializarea Regie a secţiei maghiare au fost transferate de la Cluj la 
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Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, 
iar specializarea Actorie a secţiei maghiare, cu păstrarea titulaturii iniţiale 
a instituţiei, la Târgu-Mureş. În climatul intelectual al Teatrului Secuiesc 
de atunci, în scurt timp s-a reuşit organizarea unei şcoli performante de 
actorie. În 1962 a fost inaugurat Teatrul Studio, cu 174 de locuri, dotat 
cu infrastructura necesară, care a devenit un teatru cu realizări artistice 
recunoscute. În 1972 au fost reluate studiile de regie în limba maghiară 
pentru un singur an de studii. În 1976 a fost reînfiinţată secţia română, 
specializarea Actorie.

După 1989 s-a refăcut dimensiunea firească a claselor de actorie 
în limba română şi maghiară, s-au reorganizat studiile în limba română şi 
maghiară în domeniul regiei de teatru (1991), s-au înfiinţat şi s-au acreditat 
programele de studii în limba română şi maghiară Artele spectacolului - 
Păpuşi-marionete şi Teatrologie, s-a obţinut autorizaţia de funcţionare 
provizorie pentru programul de studii Pedagogie muzicală în limba română şi 
maghiară, s-au reacreditat prin procedura evaluării periodice specializările 
Artele spectacolului - Actorie în limba română şi Artele spectacolului - 
Actorie în limba maghiară, s-au organizat în limbile română şi maghiară 
studiile postuniversitare de masterat Vorbire şi limbaj în artele spectacolului 
şi Regia spectacolului contemporan.

În anul 1991 denumirea instituţiei s-a schimbat din Institutul de 
Teatru „Szentgyörgyi István” în „Academia de Artă Teatrală”. 

În anul 1998, prin Hotărârea Guvernului României nr.57/2 februarie 
1998, denumirea instituţiei s-a schimbat din nou: din „Academia de Artă 
Teatrală” a devenit „Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş”.

În urma vizitei comisiei de evaluare externă instituţională, 
s-a constat că universitatea nu deţine documente explicite şi 
concrete pentru unele dintre aceste transformări, situaţie cauzată 
de secretizarea unor hotărâri ale Consiliului de Miniştri din anii ’50, 
astfel încât urmărirea şi certificarea tuturor etapelor parcurse este 
anevoioasă şi neclară.

În anul 2008 s-a reacreditat prin procedura evaluării periodice 
programul de licenţă Artele spectacolului - Regie de teatru în limba română 
şi maghiară, s-a obţinut autorizaţia de funcţionare pentru programul de 
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licenţă Scenografi e şi eveniment artistic în limba română şi maghiară şi 
totodată s-a obţinut acreditarea programelor de masterat Arta actorului în 
limba română şi Arta actorului în limba maghiară. 

În anul 2009 s-a obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie pentru 
programul de licenţă Artele spectacolului - Coregrafi e în limba română 
şi maghiară şi acreditarea în limba română şi maghiară a programelor 
de masterat: Teatrologie şi impresariat artistic, Scriere dramatică, Arta 
actorului de teatru de animaţie, Arta regizorului .

În prezent Universitatea de Artă Teatrală funcţionează, conform 
Hotărârii Guvernului 749/24.06.2009 cu două facultăţi, Facultatea de Teatru 
şi Facultatea de Muzică, oferind programe de studii la nivelul ciclurilor de 
licenţă, masterat şi doctorat în domeniul artelor teatrale, muzicale, plastice 
şi decorative. 

Facultatea de Teatru funcţionează la nivelul ciclului studiilor 
universitare de licenţă cu patru programe de studii acreditate: 

1. Artele spectacolului – Actorie; 

2. Artele spectacolului – Regie; 

3. Teatrologie; 

4. Artele spectacolului - Păpuşi şi marionete,

 şi cu două specializări autorizate: 

1. Scenografi e şi eveniment artistic; 

2. Artele spectacolului - Coregrafi e. 

La nivelul ciclului de masterat au fost acreditate 
şi organizate în anul universitar 2008 - 2009 două programe de studii: Arta 
actorului şi Arta actorului în limba maghiară. 

Începând cu anul universitar 2009 - 2010 în cadrul Facultăţii de 
Teatru funcţionează încă 4 programe de masterat în limba română şi 
maghiară, acreditate în cursul anului 2009: Teatrologie şi impresariat 
artistic, Scriere dramatică, Arta actorului de teatru de animaţie şi Arta 
regizorului. Totodată, în domeniul teatral în acest an mai funcţionează două 
programe de studii postuniversitare de masterat: Vorbire şi limbaj în artele 
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spectacolului şi Regia spectacolului contemporan. Aceste programe, cu o 
durată de studiu de patru semestre, au fost organizate cu avizul M.Ed.C. şi 
se află în stadiu de lichidare.

Universitatea de Artă Teatrală este instituţie organizatoare de 
doctorat, asigurând pregătirea ştiinţifică universitară superioară a oamenilor 
de teatru şi acordând titlul de doctor în domeniul teatru. Şcoala de doctorat a 
fost organizată în 2006 pe baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării 
nr. 5660/12 decembrie 2005, cu trei conducători de doctorat, în anul 2009 
obţinând dreptul de conducător de doctorat şi un al patrulea profesor din 
universitate.

Facultatea de Muzică funcţionează cu o singură specializare 
autorizată, Pedagogia muzicală. După obţinerea acreditării acestui program 
şi în funcţie de crearea condiţiilor necesare, se intenţionează iniţierea 
obţinerii autorizării provizorii şi pentru alte specializări muzicale.

2.1.   Capacitatea instituţională a Universităţii de Artă 
Teatrală din Târgu Mureş

2.1.1.  Instituţia, misiunea şi obiectivele sale
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş pregăteşte în 

prezent actori, actori mânuitori de păpuşi şi marionete, regizori, coregrafi, 
teatrologi, impresari, autori dramatici, criticii de teatru, scenografi, profesori 
de muzică în limbile română şi maghiară. Universitatea este totodată 
şi o instituţie de spectacole cu o sală de teatru şi cu o sală de teatru de 
păpuşi în curs de construcţie, care susţine o stagiune în condiţii artistice şi 
organizatorice profesioniste. 

În această situaţie misiunea asumată de Universitatea de Artă 
Teatrală din Târgu Mureş se concentrează pe următoarele aspecte: 

• organizarea studiilor universitare de licenţă, masterat şi doctorat 
şi asigurarea perfecţionării procesului de formare a creatorilor 
şi specialiştilor în domeniul artelor teatrale, muzicale, plastice şi 
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decorative la nivelul cerinţelor calitative ale unei societăţi bazate pe 
cunoaştere şi cultură; 

• promovarea activităţilor creative ale cadrelor didactice şi ale 
studenţilor în domeniul artelor teatrale, muzicale, plastice şi 
dramatice, precum şi a cercetărilor ştiinţifice ale universului artistic 
în concordanţă cu cerinţele circuitului naţional şi internaţional de 
valori; 

• asigurarea unui cadru de interferenţe multiculturale, multilingvistice 
şi interconfesionale pentru realizarea predării, învăţării, creaţiei şi 
cercetării în limbile română şi maghiară în condiţii de egalitate.
Obiectivele prioritare urmărite de Universitatea de Artă Teatrală 

din Târgu Mureş în prezent şi în perioada următoare vizează: 

• consolidarea poziţiei pe care Universitatea de Artă Teatrală 
o ocupă în sistemul învăţământului artistic din România şi din 
regiunea central-estică a Europei, în aşa fel încât să funcţioneze 
ca un centru autentic în domeniul învăţământului artistic, al creaţiei 
artistice şi al cercetării fenomenelor artistice; 

• consolidarea calităţii serviciilor educaţionale, artistice şi ştiinţifice 
oferite. 
Totodată, pe baza consolidării programelor de studii din domeniul 

artelor muzicale, plastice şi decorative, se intenţionează schimbarea 
denumirii universităţii din Universitatea de Artă Teatrală în Universitatea de 
Artă din Târgu Mureş.

2.1.2.  Carta universităţii şi regulamentele
Carta universităţii constituie documentul fundamental care 

reglementează viaţa comunităţii universitare în spaţiul universitar propriu. 
Elaborarea Cartei s-a făcut conform cu prevederile Legii Învăţământului 
nr.84/1995, republicată, a Legii 128/1997 privind Statutul Personalului 
Didactic, a altor legi şi reglementări centrale. Carta are la bază principiile 
autonomiei universitare, ale libertăţii academice, ale integrităţii etice, ale 
eligibilităţii structurilor manageriale şi a fost făcută cunoscută comunităţii 
academice prin publicaţiile universităţii, inclusiv prin internet.
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Pe baza Cartei şi a Organigramei au fost elaborate şi aprobate 
regulamente specifice unor domenii de activitate: Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a alegerii organelor de conducere, Regulamentul 
privind activitatea profesională a studenţilor, Metodologia privind criteriile 
generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii 
universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat, Metodologia de organizare 
a examenelor de finalizare a studiilor (licenţă, disertaţie), Regulamentul de 
organizare a practicii artistice, Regulamentul privind fixarea şi perceperea 
taxelor, Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin 
material studenţilor, Regulamentul de aplicare a sistemului european de 
credite transferabile, Regulamentul de doctorat, Regulamentul Editurii UAT, 
Regulamentul de ordine interioară, Regulamentul cheilor, Regulamentul de 
cazare, Codul de etică.

Universitatea de Artă Teatrală are un cod al eticii prin care apără 
valorile libertăţii şi autonomiei universitare, precum şi ale integrităţii 
academice. Din anul 2005 funcţionează în universitate o Comisie de etică, 
a cărei activitate este coordonată de cancelar.

În vederea respectării angajamentelor asumate, Universitatea de 
Artă Teatrală practică auditarea internă a principalelor domenii de activitate 
universitară (didactică, artistică, ştiinţifică, relaţii internaţionale etc.). 
Auditurile sunt realizate de biroul de audit intern al universităţii.

În urma vizitei comisiei de evaluare externă instituţională s-a 
constatat că managementul universităţii se desfășoară pe baza legilor în 
vigoare şi a Cartei universităţii, cu unele trăsături atipice. Toate regulamentele 
specificate în Cartă sunt conforme cu reglementările legale, Regulamentul 
de ordine interioară şi Regulamentul pentru activitatea profesională a 
studenţilor respectând cerinţele Metodologiei ARACIS, cu excepţia art. 38 
care condiţiona promovarea în anul II de studii, de absolvirea examenului 
de actorie.

2.1.3.  Conducerea instituţiei, structuri manageriale
Conducerea universităţii se realizează pe baza obiectivelor stabilite 

prin Planul strategic de dezvoltare instituţională elaborat pe o perioadă de 
patru ani şi prin planurile operaţionale anuale, de către reprezentanţii aleşi 
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ai comunităţii academice (Senatul, Colegiul senatului, Consiliul secţiilor, 
Biroul catedrelor, Rectorul, Cancelarul, Preşedintele, şefii de secţie şi şefii de 
catedră), de Consiliul de administraţie, de Directorul general administrativ, 
de şefii compartimentelor administrative cu competenţă în domeniul de 
referinţă. Administraţia universităţii funcţionează pe baza reglementărilor 
legale în vigoare, naţionale şi proprii (Organigrama, Regulamentul de 
ordine interioară, Regulamentul cheilor, Regulamentul privind circuitul 
documentelor etc.).

Structurile manageriale ale facultăţilor nu sunt instituţionalizate, 
datorită numărului mic de studenţi. La nivelul universităţii funcţionează două 
secţii, organizate pe baza principiilor autonomiei: secţia română şi secţia 
maghiară. Secţia reprezintă forma tradiţională şi specifică de organizare 
a procesului de învăţământ, de creaţie artistică şi de cercetare ştiinţifică 
din Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş şi are în componenţă 
programe de studii, formaţii de studii şi catedre.

Principiile autonomiei secţiilor au fost adoptate de Senatul 
universităţii în anul 1990. Aceste principii, dezvoltate în Carta universităţii, 
reprezintă până astăzi temeiul organizării activităţilor didactice, artistice şi 
ştiinţifice din Universitatea de Artă Teatrală. 

Secţiile beneficiază de autonomie universitară în organizarea 
activităţilor didactice, artistice şi ştiinţifice. Studiile sunt organizate în 
cazul fiecărui program de studii în limba română şi în limba maghiară. 
La nivelul secţiei române funcţionează în prezent trei catedre: Catedra 
de Arta Teatrului, Catedra de Teoria Teatrului şi Catedra de Pedagogie 
Muzicală. În cadrul secţiei maghiare sunt organizate tot trei catedre pe 
criterii profesionale: Catedra de Arta Teatrului, Catedra de Teoria Teatrului 
şi Catedra de Pedagogie Muzicală.

Structura organizatorică şi managerială a universităţii este sensibil 
influenţată de dimensiunile sale. Actuala structură este rezultatul alegerilor 
din anul 2008. Senatul este format din 19 membri, dintre care 6 studenţi, 
iar Colegiul Senatului din 12 membri, dintre care 2 studenţi. Conducerea 
secţiilor este asigurată de Consiliile secţiilor. Consiliul secţiei este un 
organism colegial deliberativ specific prin care se realizează funcţionarea 
autonomă a secţiilor în cadrul structurilor unitare de conducere a universităţii. 
Colegiul secţiei este format din şefii de catedră şi din membri aleşi în Senat 
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din partea unei secţii. Fiecare dintre cele două secţii este condusă de un şef 
de secţie, ales dintre şefi i de catedră. Conducerea catedrelor este asigurată 
de Biroul catedrelor. Şefi i de catedră sunt cadre didactice titulare, având 
funcţia didactică de profesor sau conferenţiar universitar. Conducerea 
operativă a domeniilor administrative, fi nanciare este asigurată de Consiliul 
Administrativ. Coordonarea activităţii acestor domenii este asigurată de 
directorul general administrativ.

Conducerea şi organizarea activităţilor academice este sprijinită 
prin activitatea comisiilor de specialitate: Comisia de strategie şi dezvoltare, 
Comisia de oferte educaţionale, Comisia pentru cercetarea ştiinţifi că, 
Comisia pentru programe artistice, Comisia pentru studii doctorale, 
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii, Comisia pentru problemele 

studenţeşti, Comisia pentru 
imagine şi contacte instituţionale, 
Comisia de etică, Comisia pentru 
programe comunitare.

În urma vizitei de evaluare 
externă instituţională s-a constatat 
că Universitatea de Artă Teatrală 
din Târgu Mureş este formată 
din două facultăţi, dar structurile 
acestora nu se regăsesc în mod 

explicit în organigrama universităţii, unde ele par a fi  suprapuse cu cele două 
secţii, în limba română şi în limba maghiară. 

Forul decizional suprem este Senatul Universităţii care are în 
competenţă toate domeniile autonomiei universitare. Rectorul, cu un 
mandat de patru ani,  a fost ales în conformitate cu legile în vigoare şi a 
fost validat de MECI, atribuţiile sale fi ind stabilite prin Carta universităţii. 
Universitatea de Artă Teatrală are şi un Preşedinte, ales de Senat pe patru 
ani, cu atribuţii largi, atât în compartimentele didactice şi de cercetare, cât 
şi în cele de reprezentare şi relaţii externe. Alegerea organelor colective 
s-a realizat în conformitate cu metodologiile MECI şi regulamentele proprii, 
întregul personal de conducere fi ind format din cadre didactice titularizate 
în învăţământul superior.

Membrii Senatului Universităţii de Artă Teatrală 
din Târgu Mureş
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Personalul didactic a fost selectat pe baza condiţiilor legale, 
îndeplineşte condiţiile cerute pentru ocuparea posturilor didactice şi au 
calificarea corespunzătoare. Peste 70% din posturile din statul de funcţii este 
ocupat de cadrele didactice cu norma de bază în universitate, profesorii şi 
conferenţiarii reprezentând 36%, lectorii 38%, iar asistenţii şi preparatorii 26%.

Administraţia universităţii este adaptată nevoilor şi dimensiunilor 
reduse ale instituţiei, compartimentele fiind reduse ca număr de personal, 
dar gestionate cu cadre care au studii de specialitate în domeniu. Anual, 
personalul administrativ este supus evaluării, urmată de participarea 
periodică la programe de formare continuă şi dezvoltare a competenţelor.

2.1.4.  Baza materială
Universitatea îşi desfăşoară activităţile didactice, de creaţie artistică 

şi de cercetare ştiinţifică în spaţii proprii. În proprietatea şi în gestiunea 
universităţii se află şase clădiri cu o suprafaţă utilă de 4094 mp, iar două 
clădiri cu o suprafaţă utilă de 1572 mp se află în faza finală de construcţie. 
Totodată, universitatea dispune de trei apartamente cu o suprafaţă utilă de 
144 mp, rezervate cadrelor didactice. 

Universitatea asigură spaţii de învăţământ dotate adecvat pentru 
predare şi aplicaţii. În total sunt disponibile zece ateliere cu scenă, dotate 
cu mijloace de sonorizare şi de ecleraj pentru disciplinele de măiestrie 
teatrală; două săli de mişcare scenică, un laborator multimedia; şapte săli 
pentru studiul disciplinelor teoretice, şapte săli dotate pentru studii muzicale 
şi două laboratoare pentru scenografie. În clădirea Teatrului de Păpuşi vor fi 
amenajate încă 4 ateliere artistice pentru disciplinele de măiestrie teatrală. 

Universitatea mai are în proprietate un imobil cu o suprafaţă utilă 
de 231,2 mp, destinat procesului de învăţământ şi aflat într-un proces 
care trenează de câţiva ani. Acest imobil urmează să fie reabilitat şi dotat 
corespunzător cerinţelor specifice atelierelor artistice ale programului de 
studii Scenografie şi eveniment artistic.

Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş este, alături de 
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L Caragiale” 
din Bucureşti, unica instituţie de învăţământ care dispune de o sală de 
spectacole de teatru: Teatrul Studio. 
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Acest laborator are o scenă cu o suprafaţă de 194,54 mp, cu 
compartimente de ecleraj, sonorizare şi buzunare, precum şi o sală cu 174 
de locuri şi cu spaţii şi servicii adecvate pentru primirea publicului cu o 
suprafaţă de 134,16 mp. Deservirea scenei este asigurată de: ateliere de 
producţie (scenografi e, croitorie, tâmplărie, lăcătuşărie, păpuşărie, coafură) 
dotate corespunzător cerinţelor producţiilor teatrale, cu o suprafaţă de 516 

mp; depozitele de decor, costume 
şi recuzite, cu o suprafaţă de 
94 mp; mijloace de transport 
necesare pregătirii şi prezentării 
spectacolelor publice. (microbuz 
IVECO cu 19+1 locuri şi furgonetă 
FIAT DUCATO).

În anul 2008 fost lansată 
o construcţie importantă – 
Teatrul de Păpuşi al Universităţii 
de Artă Teatrală - prima clădire 
din ţară construită special pentru 
studiile universitare de animaţie. 

Suprafaţa utilă a acestei clădirii este de 1088,1 mp. Finalizarea acestor 
lucrări este prevăzută pentru luna decembrie 2009, inaugurarea sălii 
de spectacole fi ind programată a se realiza cu prima clasă de actori de 
animaţie, a studiilor de masterat.

Universitatea de Artă Teatrală dispune de software specifi c 
programelor de studii şi posedă licenţă de utilizare a acestuia. Se 
menţionează în acest context că se afl ă în fază de fi nalizare montarea unui 
sistem de informatizare pentru administrarea universităţii. Acest sistem va fi  
instalat şi pus în funcţiune pe baza unui proiect obţinut din Ungaria. 

Universitatea deţine o bibliotecă valoroasă cu 40.080 de volume 
(138 volume/ student) în domeniul artelor teatrale, muzicale şi plastice, cu 
o sală de lectură cu 24 de locuri, dotată cu 10 computere conectate la 
internet. Biblioteca are o colecţie de 928 de piese - fond audio-vizual – 
discuri, partituri, benzi de magnetofon; 485 casete video; 21 casete audio; 
381 CD-ROM.

Teatrul Studio al Universităţii de Artă Teatrală 
din Târgu Mureş
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Universitatea are o cantină-cafenea şi un cămin utilat la un nivel 
ridicat de confort.

Comisia de evaluare externă instituţională a constatat că baza 
materială a Universităţii de Artă Teatrală îndeplineşte toate cerinţele 
şi standardele ARACIS pentru desfăşurarea unui proces instructiv-
educativ de înaltă calitate. Universitatea dispune de spaţii adecvate şi 
suficiente pentru activităţile didactice şi de cercetare (în forme specifice 
ale creaţiei artistice), de cămin, cantină, toate dotate corespunzător. Se 
remarcă efortul instituţional sistematic pentru modernizarea spaţiilor de 
învăţământ şi creaţie, a serviciilor sociale şi culturale pentru studenţi (o 
clădire nouă în construcţie pentru Teatrul de Păpuşi). Dotarea spaţiilor 
de studiu şi de creaţie asigură o învăţare interactivă prin echipamente 
moderne, sisteme multimedia, tehnică de amplificare audio şi de 
proiecţie video, săli de repetiţie cu sistemele de iluminat specifice şi un 
teatru propriu. Universitatea de Artă Teatrală are o tipografie proprie 
care asigură multiplicarea cursurilor universitare şi a altor materiale 
didactice.

2.1.5.  Activitatea financiară
Universitatea dispune de surse anuale de finanţare atât de la bugetul 

de stat, cât şi din resurse proprii. Sunt importante şi veniturile realizate din 
proiecte artistice şi donaţii. În ultimii patru ani, universitatea a beneficiat de 
302 mii lei din proiecte şi donaţii, reprezentând 34% din veniturile proprii ale 
acestor ani.

Universitatea are un buget anual de venituri şi cheltuieli echilibrat 
şi realist. Activitatea de contabilitate este informatizată şi permanent 
transparentă. În universitate funcţionează un serviciu de audit intern. 
Auditarea internă şi externă a activităţilor financiare s-a desfăşurat cu 
regularitate, rezultatele fiind făcute publice în cadrul analizelor din Colegiul 
Senatului şi din Senat.

Comisia de evaluare externă instituţională a remarcat faptul 
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş dispune de un buget anual 
realist care acoperă fondurile necesare desfăşurării procesului de învăţământ. 
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Proiecţia bugetară pe termen mediu asigură echilibrul venituri-cheltuieli. 
Compartimentele financiar-contabile sunt gestionate de personal calificat, cu 
studii corespunzătoare, situaţia financiară fiind auditată de Departamentul de 
audit intern şi Curtea de Conturi ca societate de audit extern.

Pentru sprijinirea materială a studenţilor, universitatea manifestă 
o preocupare constantă şi eficientă. Bursele studenţilor sunt acordate 
pe baza Regulamentului de acordare a burselor, ele fiind burse de merit, 
de studiu şi respectiv sociale. Pentru performanţe deosebite sau cazuri 
speciale, rectorul acordă 2 burse speciale pe semestru.

Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş are un buget anual 
de venituri şi cheltuieli aprobat de Senat. În perioada funcţionării de până 
acum, instituţia a utilizat mai mult de 30% din veniturile anuale provenite 
din taxe pentru investiţii în baza materială proprie. Taxele de şcolarizare 
sunt afişate pe site şi la aviziere. Bilanţul contabil anual, contul de execuţie 
bugetară şi raportul de gestiune documentează că, în general, cheltuielile 
efectuate sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi evidenţiază caracterul 
non-profit al universităţii. Activitatea de contabilitate este informatizată, se 
practică auditarea internă  şi externă.

2.2.   Eficacitatea educaţională a Universităţii de Artă 
Teatrală din Târgu Mureş

2.2.1.  Conţinutul procesului de învăţământ

2.2.1.1. Principii ale politicii de recrutare şi admitere, practici 
de admitere

Admiterea la Universitatea de Artă Teatrală se face pe baza 
concursului de admitere, la unele programe de studii ţinându-se cont, în 
proporţii diferite, şi de rezultatele obţinute în ciclul precedent de studii. 
Concursul de admitere se organizează pe baza regulamentului propriu, în 
care sunt prevăzute condiţiile de înscriere, conţinutul probelor de concurs, 
criteriile de stabilire a mediei de admitere etc. Probele de concurs sunt 
susţinute în limba liniei de studiu. 
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Universitatea desfăşoară o susţinută activitate de recrutare a 
candidaţilor. Probele concursului sunt anunţate public cu cel puţin 6 luni 
înainte de organizarea admiterii. În decursul semestrului doi al anului 
universitar sunt organizate săptămânal cursuri de pregătire la sediul 
universităţii şi ocazional în şcolile de provenienţă a candidaţilor.

Înscrierea la concursul de admitere se face numai pe baza diplomei 
de studii din ciclul precedent. Admiterea la un ciclu şi un program de studii 
se face în exclusivitate pe baza rezultatelor concursului de admitere, în 
conformitate cu Metodologia privind criteriile generale de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat 
şi de doctorat.

2.2.1.2. Structura programelor de studii

La Universitatea de Artă Teatrală procesul de învăţământ 
este organizat în baza Legii Învăţământului nr.84/1995, republicată cu 
modifi cările şi completările ulterioare, Legea nr.288/2004 privitoare la 
organizarea studiilor universitare, a Cartei Universitare şi a regulamentelor 
proprii.

Activitatea didactică în Universitatea de Artă Teatrală din Târgu 
Mureş este organizată pe cele 3 cicluri de studii universitare, specifi ce 
procesului Bologna:  studii universitare de licenţă, studii universitare de 
masterat, studii universitare de doctorat.

Deschiderea festivă
a anului universitar 2009-2010 Balul Bobocilor - noiembrie 2009
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Planurile de învăţământ, concepute în spiritul obiectivelor 
educaţionale şi competenţelor scontate, prevăd: denumirea programului de 
studiu şi domeniul în care se încadrează; denumirea şi nivelul calificării; 
titlul absolventului; durata studiilor şi forma de învăţământ; programele 
semestrelor cu precizarea disciplinelor şi a codurilor acestora, a categoriei 
disciplinelor, a indicaţiilor privind modul în care se aleg disciplinele opţionale, 
a formelor de evaluare; structura anilor de studiu şi numărul orelor pe 
săptămână; bilanţul privind volumul activităţilor de predare raportat la 
volumul activităţilor aplicative, inclusiv al practicii artistice; bilanţul privind 
raportul dintre volumul orelor impuse şi opţionale; bilanţul orelor obligatorii 
pe categorii de discipline; cerinţele şi probele examenului de licenţă/ 
absolvire; tematica lucrărilor de licenţă/ absolvire.

Planurile de învăţământ sunt elaborate, în cazul fiecărui program de 
studii, într-o formulă unitară, şi ele sunt identice în cazul ambelor secţii, cu 
excepţia câtorva discipline (Teatrul maghiar şi artele spectacolului, Istoria 
teatrului maghiar, Lectoratul de limba şi cultura maghiară) prevăzute numai 
pentru secţia maghiară.

Volumul activităţilor de învăţământ, inclusiv orele destinate 
practicii artistice şi pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor, se 
încadrează în limitele prevăzute de standardele ARACIS: în cadrul Facultăţii 
de Teatru, 22-26 ore/săptămână în cazul programelor de licenţă, 14 ore/
săptămână pentru programele de masterat şi 8 ore/săptămână la nivelul 
şcolii doctorale; 20-21 ore/săptămână în cazul Pedagogiei muzicale, la 
Facultatea de Muzică.

Structura planurilor de învăţământ este corespunzătoare cu 
standardele ARACIS. 

La nivelul universităţii, proporţia numărului de examene, în totalul 
formelor de verificare este 50%/50%, iar numărul de credite pe semestre 
acordate pentru disciplinele obligatorii este de 30. Pentru licenţă sunt 
prevăzute 10 credite suplimentare.

Pe baza experienţei dobândite şi conform cu standardele specifice 
de evaluare, planurile de învăţământ au fost evaluate şi optimizate periodic 
la propunerea Comisiei de oferte educaţionale. Ultima optimizare s-a făcut 
în cursul anului 2009.
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Disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ respectă 
nomenclatoarele din Standardele specifice ARACIS în domeniul teatru şi 
muzică. Lista şi succesiunea disciplinelor este în concordanţă cu bunele 
practici universitare din ţară şi din ţările europene. Ponderea disciplinelor 
în formarea studenţilor este exprimată în planurile de învăţământ şi prin 
creditele de studiu alocate. Numărul total de discipline prevăzute în planurile 
programelor de studii la nivel de licenţă se situează între 11-15, la nivel 
studiilor de masterat este de 7, iar în cazul şcolii de doctorat, de 4 discipline.

Fişele disciplinelor (programele analitice) sunt elaborate şi 
aprobate într-o formulă unitară la nivelul universităţii şi conţin date privind: 
încadrarea disciplinei în planul de învăţământ (denumirea, statutul, nivelul şi 
anul de studii, semestrul, numărul de ore), obiectivele disciplinei, precondiţiile 
de accesare, competenţele scontate, conţinutul disciplinei, modalitatea 
de evaluare şi standardele minime de performanţă, repere metodologice, 
bibliografie pentru studiu. Repertoriul de studiu este conceput pe baza 
fişelor de studiu de către conducătorii grupelor de studiu.

Practica artistică, componentă definitorie a învăţământului 
artistic, este organizată pe baza Regulamentului practicii. La nivelul 
ciclului de licenţă este prevăzută în planurile de învăţământ ale anilor II şi 
III, semestrial, câte o săptămână (30 ore) de practică. Activităţile practice 
sunt evaluate prin verificări, pentru nota de trecere se acordă 2 puncte de 
credit. În planurile ciclului de masterat este prevăzută, semestrial, câte o 
săptămână (30 ore) de practică cu program cumulat şi 2 ore de practică cu 
program săptămânal. Evaluarea activităţilor practice se face prin verificări, 
semestrial fiind acordate 3 puncte de credit pentru nota de trecere.

Structura anului universitar cuprinde două semestre a câte 
14 săptămâni de activităţi didactice, cu 22-26 ore/săptămână la nivelul 
ciclului de licenţă, 14 ore/săptămână în ciclul masterat şi 8 ore/săptămână 
în şcoala doctorală. În structura anului universitar sunt prevăzute două 
sesiuni de examene, prima de două, a doua de trei săptămâni, iar pe timpul 
vacanţelor de iarnă şi de vară câte o sesiune de restanţe de o săptămână. 
Stagiile de practică sunt programate pe parcursul a două săptămâni (60 
ore). Pentru anii terminali sunt prevăzute două săptămâni (60 ore) pentru 
elaborarea lucrării de finalizare a studiilor. Durata celor trei vacanţe este de 
16 săptămâni.
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2.2.1.3. Evaluarea studenţilor

Formele de evaluare a studenţilor sunt stabilite prin planurile de 
învăţământ şi prin fi şele disciplinelor. Verifi carea, examinarea şi notarea 
studenţilor se realizează cu respectarea bunelor practici de evaluare ale 
universităţilor artistice, ţinându-se cont de rezultatele planifi cate ale învăţării, 
de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele pe care trebuie să le dobândească 
studenţii prin studierea unei discipline. Verifi cările şi examenele de măiestrie 
artistică se desfăşoară în prezenţa corpului profesoral şi sunt urmate de 
analize în plenul catedrei, consemnate într-un proces verbal. Îndrumătorul 
de an, la rândul lui, prezintă în faţa clasei analiza individualizată a evoluţiei 
profesionale a fi ecărui student în parte, referându-se în acest context şi la 
evaluările exprimate în şedinţa de catedră.

Examenele de fi nalizare a studiilor sunt reglementate prin Metodologia 
de organizare a examenelor de fi nalizare a studiilor: licenţă, disertaţie. 

Examenul de fi nalizare a studiilor de licenţă în cazul programelor 
de studii Artele spectacolului, Scenografi e şi eveniment artistic constă din 
două probe: elaborarea şi susţinerea unei lucrări de sinteză din domeniul 
ştiinţelor teatrale; interpretarea unui rol într-un spectacol, respectiv regia, 
coregrafi a, scenografi a unui spectacol realizat în condiţiile de şcoală şi 

susţinerea concepţiei asupra 
acestora. Examenul de licenţă la 
Teatrologie şi Pedagogie muzicală 
constă dintr-o probă orală sumativă 
şi din elaborarea şi susţinerea 
lucrării de licenţă. 

Finalizarea studiilor de 
masterat se face prin examinarea 
cunoştinţelor teoretice şi prin 
evaluarea practică a creaţiei 
artistice, a abilităţilor, cunoştinţelor 
şi competenţelor dobândite. 

Finalizarea studiilor de doctorat se face prin susţinerea publică a 
tezei de doctorat, organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului 
de doctorat.

Examen la Pedagogie muzicală
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2.2.1.4. Alte aspecte legate de procesul de învăţământ

Analiza colegială. Universitatea de Artă Teatrală dispune de 
mecanisme pentru analiza colegială a activităţii de transmitere şi de 
asimilare a cunoştinţelor şi pentru analiza schimbărilor care se produc în 
profilul calificărilor şi a urmărilor acestora asupra programelor de studii. 
Aceste mecanisme funcţionează atât prin activitatea Comisiei de strategie 
şi dezvoltare, Comisiei de oferte educaţionale, Comisiei pentru programe 
artistice cât şi prin activitatea catedrelor.

Visiting. Pentru calitatea ofertelor educaţionale sunt deosebit de 
importante programele internaţionale de visiting, realizate pe baza unor 
proiecte internaţionale. Se poate afirma că în aceşti ani au susţinut prelegeri 
în cadrul acestor programe de visiting, personalităţile de vârf din domeniul 
învăţământului şi creaţiei teatrale din Ungaria. 

În urma vizitei, Comisia de evaluare externă instituţională a 
constatat că admiterea în universitate se face prin proceduri de admitere 
proprii, menţionate în Metodologia de admitere, criteriile de selecţie fiind 
adaptate specificului creativ-vocaţional al instituţiei. Politica de admitere 
este transparentă, criteriile de admitere, bibliografia şi toate celelalte 
informaţii care privesc admiterea 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 de masterat, diploma de licenţă şi suplimentul 
de diplomă.

Programele de studii sunt integrate cu stagii de practică (mulţi 
studenţi participă efectiv la spectacole) şi implică studenţii în proiecte 
de cercetare şi creativ-artistice. Universitatea are teatru propriu, dar are 
şi acorduri de colaborare cu instituţii teatrale şi de cultură, din mediul 
administraţiei (Comitetul judeţean pentru cultură, Primăria Târgu Mureş).

2.2.2.  Personalul didactic
Universitatea de Artă Teatrală dispune de un număr de 50 de 

cadre didactice cu funcţia de bază, din care 5 (10%) sunt profesori, 13 (26 
%) conferenţiari, 19 (38%) lectori, 6 (12%) asistenţi, 7 (14%) preparatori. 
Din totalul cadrelor didactice cu funcţia de bază, 27 (54%) au titlul ştiinţific 
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de doctor, iar 21 (42%) sunt doctoranzi ai Universităţii Naţionale de Artă 
Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” Bucureşti, ai Universităţii de 
Teatru şi Film din Budapesta, ai Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 
şi ai Universităţii de Artă Teatrală din Târgu Mureş.

Toate cadrele didactice cu norma de bază au fost titularizate pe 
posturile pe care le ocupă prin concurs în conformitate cu procedurile legale 
în vigoare şi îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea posturilor pe care 
funcţionează. Dosarele de concurs sunt arhivate la serviciul resurse umane.

În anul universitar 2009 – 2010, în Universitatea de Artă Teatrală 
sunt normate 96 de posturi didactice, din care 50 sunt ocupate cu personal 
didactic titular. Posturile sunt constituite în conformitate cu prevederile Legii 
128/1997 privind Statutul Personalului Didactic şi cu normele stabilite prin 
Hotărârea Senatului privind normarea cadrelor didactice. 

Posturile vacante, cu un total de 46 în anul universitar 2009-2010, 
sunt acoperite într-o proporţie de 51% de cadrele didactice cu funcţia 
de bază în universitate şi într-o proporţie de 49% de personalul didactic 
asociat. Niciunul dintre cadrele didactice titularizate nu acoperă mai mult de 
trei norme didactice. Cadrele didactice asociate sunt personalităţi artistice/ 
ştiinţifice de prestigiu, 14 dintre ei au titlul ştiinţific de doctor, 11 sunt 
doctoranzi, 9 sunt cadre didactice pensionate, dintre care unul este profesor 
consultant. Un cadru didactic este cadru didactic asociat - lector străin de 
limbă şi cultură maghiară. Personalul didactic asociat, inclusiv cadrele 
asociate care nu au fost sau nu sunt titularizate în învăţământul superior, 
îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea posturilor respective. Cadrele 
didactice titularizate în învăţământul superior conform legii, pensionate 
la limită de vârstă sau din alte motive, acoperă cel mult o singură norma 
didactică. Este de relevat în cazul Universităţii de Artă Teatrală din Târgu 
Mureş şi faptul că instituţia dispune de un număr 19 de cadre de specialitate 
pentru deservirea procesului de creaţie artistică concentrată în spaţiul 
Teatrului Studio.

Titularii de disciplină sunt doctori sau doctoranzi în domeniul 
disciplinelor din postul ocupat, celelalte cadre au pregătirea iniţială şi 
competenţe în domeniul disciplinei predate. Titularii de discipline au elaborat 
cursuri, manuale, îndrumare de lucrări, colecţii de repertoriu în domeniul 
disciplinelor predate, depuse la biblioteca universităţii. 
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Cadrele didactice încadrate pe posturi de preparatori sau asistenţi 
au pregătire pedagogică atestată, în conformitate cu cerinţele Legii 
128/1997 privind Statutul Personalului Didactic.

Aşa cum se precizează în Raportul comisiei de evaluare externă 
instituţională, principala preocupare a cadrelor didactice este legată de 
proiectarea metodelor de învăţare centrate pe studenţi, existând o relaţie 
de parteneriat între profesor şi student potenţat şi de specificul artistic al 
instituţiei care presupune o conlucrare nemijlocită, individuală chiar. Acest 
specific reclamă crearea unor grupe cu un număr restrâns de studenţi, 
permiţând aplicarea în condiţii optime a metodelor interactiv-participative. 

Rezultatele examenelor sunt cunoscute şi dezbătute de studenţi şi 
profesori, specificul instituţiei impunând practic acest lucru.

Fiecare cadru didactic are adresă de e-mail şi comunică cu studenţii 
şi pe această cale.

Toate cadrele didactice au prevăzute ore de consultaţii pentru 
studenţi dar, ca o consecinţă a specificului artistic, legătura şi colaborarea 
dintre cadrele didactice şi studenţi se prelungeşte în măsură semnificativă 
şi în afara orelor de curs. Există îndrumători de grupă şi de an. Acelaşi 
specific determină şi forme adaptate de orientare în carieră şi promovare în 
rândul studenţilor a unor valori de etică a profesiei.

2.2.3.  Studenţii
În anul universitar 2008-2009 au fost şcolarizaţi la Universitatea de 

Artă Teatrală în total 300 de studenţi la cursurile de zi, din care 183 la studii 
de licenţă, 77 la studii universitare de masterat şi 40 la studii universitare de 
doctorat. 10 studenţi au provenit din ţările Uniunii Europene, iar 3 studenţi 
au fost bursieri ai Statului Român din Republica Moldova. 

La nivelul ciclurilor de licenţă şi de masterat studiile sunt 
organizate, în spiritul principiilor multiculturalităţii şi ale autonomiei, în 
grupe de studiu în limba română şi în grupe de studiu în limba maghiară; 
în cazul şcolii de doctorat este posibilă, pe baza solicitării personale, 
desfăşurarea studiilor şi în limba maghiară. În anul universitar 2008-
2009 din totalul de 300 studenţi, 138 au studiat în limba română (licenţă 
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79, masterat 37, doctorat 22), iar 162 în limba maghiară (licenţă 104, 
masterat 40, doctorat 18). În cazul disciplinelor comune pentru mai multe 
programe, formaţiile de studiu se constituie, în conformitate cu Hotărârea 
Senatului privind normarea posturilor didactice, la nivelul secţiilor. 

Desfăşurarea procesului de învăţământ se realizează pe baza 
orarului şi a programului de repetiţii. Orarul este elaborat pe semestre, 
programarea repetiţiilor se face săptămânal şi se afişează în regimul 
regulilor instituţiilor de spectacole.

Universitatea are un regulament de acordare a burselor şi a altor 
forme de sprijin material pentru studenţi. Bursele sunt acordate din alocaţii 
de la bugetul de stat şi din resurse proprii.

În ultimii doi ani universitari promovabilitatea la specializările 
studiilor de licenţă a fost de 93%, la specializările studiilor de masterat 89%, 
iar la doctorat 92%.

În ultimii patru ani, specializările studiilor de licenţă au fost 
absolvite de 235 studenţi, din care au promovat examenele de licenţă 
232, promovabilitatea calculată faţă de numărul studenţilor înscrişi în anul 
întâi este de 80%, iar raportul dintre terminarea studiilor ultimului an şi 
promovarea examenului de licenţă este de 98%. Studiile postuniversitare 
de masterat au fost absolvite de 74 studenţi (din 78 şcolarizaţi), din care 45 
au susţinut examenele de disertaţie, promovabilitatea fiind de 61% (58% 
din cei şcolarizaţi).

Între anii 2006 şi 2009 au fost acordate trei titluri de doctor în 
domeniul teatrului, finalizate în cotutelă cu Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu şi cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Promovarea studentului dintr-un an în altul, procedura de promovare 
a doi ani de studiu într-un singur an şi transferul studenţilor sunt reglementate 
prin Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor. 

Rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul şcolarizării sunt 
atestate prin foaia matricolă, respectiv prin suplimentul de diplomă. 
Conferirea diplomelor şi certificatelor de studii se face în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.
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Din totalul de 277 de absolvenţi care au promovat examenele de 
finalizare a studiilor din ultimii patru ani, 192, adică 69% sunt încadraţi pe 
posturi corespunzătoare competenţelor obţinute prin studii, iar 75, adică 
27%, continuă studiile la nivelul ciclului de masterat sau doctorat. 

Relaţia dintre student şi profesor este una de parteneriat, în care 
fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării. Această 
relaţie este colorată atât de tradiţia şcolilor de artă privind raporturile dintre 
maestru şi învăţăcei, cât şi de numărul restrâns al formaţiilor de studiu. 
Consemnăm în acest sens şi faptul că de multe ori studenţii joacă în 
spectacole alături de cadrele lor didactice, atât pe scena Teatrului Studio, 
cât şi pe alte scene. 

Evaluarea şi notarea studenţilor se face cu garantarea transparenţei 
şi în funcţie de cerinţele iniţial stabilite şi prezentate. Din partea studenţilor, 
există şi funcţionează o procedură de evaluare a cadrelor didactice.

Cadrele didactice folosesc, în exerciţiul lor didactic, tehnologiile 
moderne în comunicare cu studenţii (e-mail, pagina web personală pentru 
tematică, bibliografie, resurse în format electronic, dialog cu studenţii prin 
programe de tip Skype etc.) şi materiale şi echipamente auxiliare de la tablă 
la videoproiector.

În continuarea unor tradiţii ale şcolilor de teatru, Universitatea de 
Artă Teatrală practică generalizat personalizarea îndrumării grupelor de 
studiu de către un tutore. Activitatea îndrumătorilor de ani este coordonată 
şi evaluată anual de şeful de catedră . 

Din rapoartele de autoevaluare, evidenţele universităţii şi din 
discuţiile cu absolvenţii şi angajatorii (Teatrul Naţional din Târgu Mureş, 
Teatrul 74, Teatrul Ariel etc.), a reieşit faptul că peste 80% din absolvenţi se 
angajează la nivelul calificării obţinute în termen de doi ani de la absolvire. 
De asemenea, peste 50% din absolvenţii ultimelor două promoţii ale studiilor 
de licenţă, sunt admişi la studiile de master, iar şcoala doctorală are 54 de 
cursanţi.

Din analizele realizate la faţa locului şi din rapoartele anuale 
de autoevaluare internă a calității educaţiei, reiese că mai mult de 75% 
din studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare şi dezvoltare oferit de 
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş.
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2.2.4.  Activitatea de creaţie şi cercetare
Activităţile creative ale cadrelor didactice sunt orientate în două 

direcţii:

• creaţia artistică, cuprinzând interpretarea unor roluri, regizarea 
unor spectacole, realizarea scenografi ei, coregrafi ei, coloanei 
sonore ale unor spectacole, traducerea şi adaptarea şi scrierea de 
texte pentru spectacole, compoziţii muzicale, reprezentaţii muzicale;

• cercetarea fenomenelor teatrale prin studii de istoria, teoria, 
estetica, pedagogia teatrului şi a muzicii.
Creaţia artistică se 

realizează prin producţiile teatrale 
şi muzicale pregătite de cadre 
didactice şi studenţi, prezentate pe 
scena Teatrului Studio (producţiile 
studenţilor absolvenţi, ale studiilor 
de masterat şi ale Atelierului 
Academic) sau pe alte scene 
teatrale şi muzicale.

Universitatea de Artă 
Teatrală din Târgu Mureş a câştigat 
un bun renume în lumea artistică, mai ales după intrarea în funcţiune, în 
anul 1962, a Teatrului Studio. Teatrul Studio este deopotrivă un spaţiu 
de învăţământ şi de creaţie artistică pentru studenţi şi cadre didactice. 

Ziua Universităţii de Artă Teatrală
din Târgu Mureş

Imagine din spectacolul DIAVOLUL -
secţia maghiară - anul I Master ActorieImagine de la Festivalul STUDIO ediția 2008
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Teatrul Studio este organizat şi funcţionează ca o instituţie de spectacole 
cu secretariat artistic,compartiment tehnico-adminstrativ, servicii de 
publicitate şi are în dotare ateliere de producţie şi de deservire a scenei, 
compartimente de servicii şi agenţie de bilete.

Universitatea de Artă Teatrală se poate considera, şi realmente 
este o instituţie de spectacole consacrată şi recunoscută. 

Înainte de introducerea învăţământului pe cicluri, pe scena 
Teatrului Studio au fost prezentate spectacolele de absolvire ale studenţilor. 
Aceste spectacole au fost realizate în ultimele decenii în condiţiile teatrelor 
profesioniste, sub conducerea unor regizori consacraţi din cadrul sau din 
afara universităţii. Este de semnalat faptul că multe dintre aceste spectacole 
au fost realizate pe baza unor proiecte artistice, cu invitarea unor regizori 
importanţi din ţară sau din Ungaria.

Începând cu anul universitar 2008-2009, scena Teatrului Studio 
este rezervată pregătirii şi prezentării spectacolelor publice ale studenţilor 
programelor de masterat. La nivelul fi ecărei formaţii de studiu sunt pregătite 
anual două premiere, în programul stagiunii actuale fi ind păstrate şi 
spectacolele viabile ale anului trecut. Aceste spectacole sunt realizate sub 
conducerea unor regizori - cadre didactice sau prin colaborarea profesorilor 
de măiestrie artistică cu regizori consacraţi, în condiţiile în care regia se 
realizează pe baza unui proiect artistic de fi nanţare a producţiei respective.

Urmează să fi e dată în folosinţă o nouă sală de spectacole, 
destinată producţiilor de teatru de păpuşi şi marionete. 

Imagine din spectacolul O FAMILIE INDOLIATĂ 
- secția română - anul I Master Actorie

Imagine din spectacolul GEORGE DANDIN - 
secţia maghiară - anul I Master Actorie
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În ultimii ani a devenit cunoscut Atelierul Academic, organizat cu 
intenţia fructifi cării disponibilităţilor creative ale corpului profesoral şi care 
funcţionează în cadrul Centrului de studii şi creaţii teatrale. În organizarea 
acestui atelier sunt pregătite şi prezentate pe scena Studio-ului, în interpretarea 
şi în regia cadrelor didactice, spectacole cu un orizont artistic elevat. 

Cercetarea ştiinţifi că. În economia activităţilor Universităţii de 
Artă Teatrală din Târgu Mureş, cercetarea ştiinţifi că are o pondere tot mai 
însemnată. În universitate funcţionează un Centru de studii şi creaţii teatrale, 
recunoscut de CNCSIS. Centrul funcţionează pe baza planurilor de cercetare 
şi creaţie. Planurile de cercetare sunt incluse în planul strategic şi în planurile 
operaţionale ale universităţii. Planurile sunt adoptate de Senat la propunerea 
Comisiei pentru cercetare, odată cu specifi carea practicilor de obţinere şi de 
alocare ale resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorifi care.

Temele de cercetare cuprind domeniile ştiinţelor teatrale şi 
muzicale, iar cercetarea se realizează atât de către cadrele didactice 
titulare şi asociate şi de către doctoranzi, cât şi de către studenţii de la studii 
de masterat şi de licenţă.

Cadrele didactice titulare desfăşoară activităţi de creaţie şi/ sau de 
cercetare în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică pe care o 
acoperă.

Planul şi strategia cercetării ştiinţifi ce şi a creaţiei artistice 
a universităţii cuprinde: planurile de cercetare ştiinţifi că şi creaţie artistică 
individuală ale cadrelor didactice şi planurile de cercetare ştiinţifi că şi 
creaţie artistică colectivă. Este de menţionat, dintre lucrările cuprinse în 

planul cercetării ştiinţifi ce, proiectul 
intitulat Şcoala superioară de 
actorie în limba maghiară din 
Târgu Mureş, care a obţinut 
fi nanţarea din partea Fundaţiei 
Culturale Maghiare din Budapesta 
în urma unui concurs de granturi 
de cercetare.

Cadrele didactice titulare 
valorifi că rezultatele cercetării Imagine din spectacolul URÂTUL

- Atelier Academic



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş

36

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 30 / 2010

prin publicarea de cărţi, de studii în reviste de specialitate din ţară şi din 
străinătate, prin comunicări prezentate la conferinţe ştiinţifi ce, dar şi prin 
prelegeri ţinute în cadrul procesului de învăţământ. Fiecare cadru didactic 
are anual cel puţin o creaţie artistică, o publicaţie ştiinţifi că sau o realizare 
didactică. 

Din anul 2000, fără întrerupere, se organizează anual o conferinţă 
ştiinţifi că în domeniul ştiinţelor teatrale cu participare internaţională şi tot din 
acelaşi an apare cu regularitate revista de ştiinţe teatrale Symbolon.

În universitate funcţionează, din anul 2000, Editura UAT cu colegiu 
redacţional, regulament şi plan de editare. Din 2000 până astăzi au apărut 
în Editura UAT 18 de titluri.

Universitatea a dezvoltat şi dezvoltă contacte utile cu alte instituţii 
din ţară şi din străinătate concretizate prin participări la festivaluri teatrale, 
la conferinţe ştiinţifi ce, la stagii de documentare şi de studiu. Sunt deosebit 
de importante pentru desfăşurarea creaţiei artistice proiectele de fi nanţare 
internaţională a unor spectacole prezentate pe scena Teatrului Studio.

Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş şi-a asumat misiunea 
de cercetare prin Carta universităţii, elaborând o strategie pe termen lung şi 
programe pe termen mediu şi scurt. Senatul a elaborat planuri cu teme de 
cercetare şi de creaţie artistică clar precizate, în acord cu ariile ştiinţifi ce şi 

Revista de ştiinţe teatrale - SYMBOLON
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artistice ale domeniilor de licenţă, masterat şi doctorat. Creaţia artistică se 
realizează prin producţii teatrale şi muzicale pregătite de cadre didactice şi 
studenţi, prezentate pe scena Teatrului Studio sau pe alte scene. 

Cercetarea ştiinţifică urmăreşte şi cercetarea fenomenelor teatrale 
prin studii de istoria, teoria, estetica, pedagogia teatrului şi a muzicii. Există 
o Comisie pentru cercetare care propune Senatului planurile de cercetare. 
Pentru derularea acestor planuri au fost atrase şi fonduri extrabugetare. 

Universitatea are editură proprie, Editura UAT, cu colegiu 
redacţional, regulament şi plan de editare, care a publicat până în prezent 
18 titluri. Universitatea de Artă Teatrală are şi o revistă de ştiinţe teatrale, 
Symbolon, care apare cu regularitate din anul 2000.  

Rezultatele cercetării şi creaţiei artistice din universitate au fost 
apreciate la nivel naţional şi internaţional prin acordarea unor premii 
importante.

2.3.   Managementul calităţii la Universitatea de Artă 
Teatrală din Târgu Mureş

2.3.1.  Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Universitatea dispune de structuri, politici şi strategii de asigurare şi 

îmbunătăţire a calităţii, de evaluare a performanţelor în domeniile educaţiei, 
creaţiei şi cercetării. Conducerea universităţii şi conducerile celorlalte 
structuri se implică efectiv în consolidarea culturii calităţii şi în îmbunătăţirea 
standardelor de calitate. În anul 2006 a fost înfiinţată la nivelul universităţii 
Comisia de evaluare internă şi asigurare a calităţii, a cărei activitate este 
coordonată de cancelarul universităţii. Comisia îşi desfăşoară activitatea 
în subordinea Senatului şi colaborează la realizarea programelor sale cu 
catedrele şi cu comisiile instituite la nivelul programelor de studii.

Comisia are un program de politici centrate pe calitate, cu 
precizarea obiectivelor şi a strategiilor de realizare, cu prevederi şi 
termene. Printre obiectivele urmărite şi realizate de comisie în anul 
universitar 2008-2009 figurează actualizarea atât a tuturor planurilor de 
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învăţământ la toate cele trei cicluri de învăţământ, cât şi a programelor 
analitice, în funcţie de Standardele specifice de calitate, elaborate de 
ARACIS şi în funcţie de experienţa dobândită de comunitatea academică 
din instituţie, în procesul aplicării reformelor. Pot fi remarcate rezultate 
deosebite obţinute în îmbunătăţirea bazei materiale, a dotării atelierelor 
artistice şi a achiziţionării de programe folosite în activitatea didactică 
şi de creaţie artistică. Politicile şi strategiile de asigurare a calităţii sunt 
aplicate în fiecare domeniu de activitate. Totodată în Universitatea de Artă 
Teatrală funcţionează comisii pe programe de studii, care îşi desfăşoară 
activitatea în mod integrat.

Structurile, politicile existente, procedeele practicate în universitate 
asigură în cadrul tuturor programelor de studii (la nivel de licenţă, master şi 
doctorat) un cadru eficient pentru consacrarea unei culturi a calităţii. 

2.3.2.  Proceduri privind iniţierea, monitorizarea 
şi revizuirea periodică a programelor 

şi activităţilor desfăşurate 
Senatul Universităţii de Artă Teatrală a adoptat un Regulament 

cu privire la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 
programelor de studiu şi a diplomelor emise. Finalizarea studiilor în cazul 
fiecărei specializări se realizează prin spectacole publice prezentate pe 
scena Teatrului Studio, ceea ce asigură monitorizarea efectivă a rezultatelor 
întregului proces de învăţământ. Programele de studii sunt totodată 
monitorizate prin pagina web a universităţii, cu toate datele privind serviciile 
educative, de creaţie şi de cercetare, inclusiv cu specificarea locurilor 
de muncă ale absolvenţilor universităţii. Rezultatele fiecărui program de 
studii sunt analizate şi evaluate semestrial la nivelul departamentelor şi a 
colectivelor de studii. Pe baza acestora, programele de studii sunt revizuite 
periodic în funcţie de experienţa pedagogică dobândită şi de cerinţele pieţii 
calificărilor universitare.

Diplomele sunt elaborate şi emise în conformitate cu cerinţele 
calificării universitare.
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2.3.3.  Proceduri obiective şi transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării

Examinarea şi notarea studenţilor se face pe baza Regulamentului 
privind activitatea profesională a studenţilor în care sunt punctual precizate 
criteriile şi normele privind aceste activităţi universitare. Cerinţele şi formele 
evaluării în cazul fiecărei discipline de studiu sunt stabilite atât prin fişele 
disciplinelor, care sunt aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul fiecărui 
semestru, cât şi prin Ghidul studentului şi prin pagina web a universităţii. 
Examenele de măiestrie artistică se desfăşoară în faţa membrilor catedrei şi 
ele sunt urmate de analize privind evoluţia artistică a studenţilor şi eficienţa 
metodelor şi procedeelor folosite de cadrele didactice. Aceste examene 
sunt prezentate şi în faţa studenţilor celorlalte clase, iar din fragmentele 
cele mai reuşite se constituie Programul Uşilor Deschise, în cadrul căruia 
o selecţie din examenele unui semestru este prezentată în faţa publicului 
larg. Examenele teoretice sunt susţinute în faţa titularului cursului şi a 
asistentului sau a unui alt cadru didactic de specialitate.

Studiile de arta actorului, regie, scenografie şi pedagogie muzicală 
au un pronunțat caracter practic, ceea ce creează un cadru specific 
pentru îmbinarea predării, învăţării şi examinării. Dimensiunile creative şi 
personalizate ale obiectivelor de studiu în cazul disciplinelor vocaţionale 
contribuie la stimularea studenţilor pentru învăţarea creativă, pentru 
formarea personalităţii şi viziunii lor artistice.

2.3.4.  Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului 
profesoral

Evaluarea colegială este organizată periodic. În cazul fiecărei 
catedre, semestrial, în urma examenelor studenţilor, sunt evaluate 
performanţele pedagogice ale cadrelor didactice. În Universitatea de 
Artă Teatrală există preocupări pentru perfecţionarea acestui sistem prin 
studierea modului în care se practică evaluarea colegială în alte universităţi 
artistice.

Au fost încercate mai multe formulare de evaluare de către studenţi 
a cadrelor didactice. Evaluarea este obligatorie. Rezultatele evaluării sunt 
discutate individual cu cadrele didactice, ele sunt prelucrate statistic pe 
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catedre şi universitate, în vederea întemeierii politicilor privind calitatea 
prestaţiei didactice, educative şi de creaţie. În aceste operaţii desigur 
trebuie avută în vedere întotdeauna şi coloratura specifică a raporturilor 
care se constituie în procesul învăţământului artistic, desfăşurat în formaţii 
restrânse de studiu, şi axat pe relaţia personală maestru-elevi. Rezultatele 
evaluării cadrelor didactice de către studenți sunt dezbătute public pe baza 
unui raport de sinteză.

Universitatea utilizează un formular de evaluare anuală 
multicriterială a fiecărui cadru didactic. Cadrul didactic se autoevaluează 
şi este evaluat de către şeful de catedră şi de către rectorul universităţii. 
Promovarea personalului didactic depinde şi de aceste evaluări, în care 
sunt integrate şi rezultatele evaluărilor colegiale şi ale celor făcute de 
studenţi. Conducerea universităţii persistă în continuarea eforturilor privind 
perfecţionarea acestui sistem de evaluare, în sensul adaptării lui la situaţia 
specifică a serviciilor educative oferite de oamenii de artă. 

2.3.5.  Accesibilitatea resurselor destinate învăţării
Condiţiile şi serviciile oferite în prezent, precum şi cele care se 

conturează în urma eforturilor făcute pentru pregătirea organizării şi 
acreditării programelor de studii, la toate cele trei niveluri, sunt adecvate 
şi relevante pentru facilitarea învăţării şi pentru asigurarea unei vieţi 
studenţeşti de calitate pentru tinerii care doresc să studieze în limba română 
sau maghiară.

Biblioteca universităţii asigură resurse vaste de învăţare pentru 
programele de studii de licenţă, masterat şi doctorat, în format clasic şi 
electronic. Accesul la aceste resursele de învăţare este liber şi gratuit 
pentru fiecare student din Universitatea de Artă Teatrală. Biblioteca 
universităţii dispune de una dintre cele mai complexe şi complete colecţii 
de cărţi şi reviste de specialitate din ţară, în domeniul artelor spectacolului, 
precum şi în cel al domeniilor conexe (manuale, tratate, albume, piese de 
teatru, lucrări de teoria artei, piese de teatru etc.). Totodată biblioteca are, 
în format electronic, o colecţie importantă de înregistrări de spectacole, 
asigurând accesul gratuit şi liber la internet. Biblioteca are preocupări 
şi resurse pentru procurarea de cărţi, reviste, casete video, software 
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specific. De asemenea, donaţiile din partea unor fundaţii din Ungaria şi 
ale unor specialişti din domeniu au contribuit la dezvoltarea fondului de 
carte al bibliotecii.

Teatrul Studio al Universităţii de Artă Teatrală din Târgu Mureş, 
înfiinţat în anul 1962, funcţionează ca o instituţie de spectacol cu secretariat 
artistic, serviciu de public relations, compartiment tehnico-administrativ şi 
dispune de toată dotarea necesară. Teatrul serveşte ca spaţiu de învăţământ 
şi de creaţie scenică pentru fiecare program de studii universitar, de licenţă 
şi masterat. Pe scena Teatrului Studio sunt pregătite, în cadrul procesului 
de învăţământ şi al practicii artistice, spectacolele publice ale absolvenţilor. 
În fiecare stagiune teatrală au fost prezentate de către studenţii absolvenţi 
două-trei premiere la nivelul fiecărei formaţii de studiu, care sunt montate 
şi impresariate în regimul teatrelor profesioniste. Tot pe scena Teatrului 
Studio sunt prezentate şi programele de recitaluri, pregătite de studenţi în 
cadrul procesului de învăţământ. Universitatea se afla, la data vizitei, în 
faza de finalizare a unei săli pentru un teatru de păpuşi, destinat procesului 
de învăţământ şi de creaţie al acestei specializări teatrale.

În ceea ce priveşte studenţii de la specializarea Artele spectacolului 
şi resursele de învăţare, aceştia sunt implicaţi şi în viaţa artistică a 
instituţiilor de spectacol din oraş. În Târgu-Mureş funcţionează alături de 
Teatrul Naţional şi de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Ariel”, patru teatre 
alternative cu programe artistice elevate: Teatrul 74, Studioul Yorick, 
Teatrul Scena, Atelierul Academic. Totodată Universitatea are posibilităţi 
de a asigura studenţilor vizionarea regulată a spectacolelor importante din 
oraşele apropiate, precum şi a celor din Bucureşti.

Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş a acumulat o 
experienţă didactică deosebită în domeniul formării actorilor. La toate 
programele de studii sunt elaborate fişele disciplinelor pentru fiecare curs, 
sunt concepute strategiile de predare în conformitate cu caracteristicile 
studenţilor şi cu criteriile de calitate predefinite.

În Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş funcţionează un 
sistem special de tutoriat: fiecare grupă de studiu are un conducător de 
clasă în persoana unui cadru didactic, ce asigură orientarea studenţilor, 
din anul întâi până la terminarea facultăţii, în problemele specifice mediului 
academic şi artistic.
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Universitatea dispune de programe de stimulare a studenţilor 
cu performanţe înalte. În cadrul programului Erasmus în anul 
universitar 2008-2009, 5 studenţi au studiat pe durata unui semestru 
în cadrul universităţilor din Kaposvár, Veszprém, Pécs şi Budapesta. 
Universitatea asigură participarea studenţilor la workshop-uri organizate 
în ţară şi în străinătate pentru tineri artişti şi, pentru cele mai bune 
producţii realizate pe scena Teatrului Studio, participarea la festivaluri, 
turnee şi deplasări.

2.3.6.  Bază de date actualizată sistematic, referitoare la 
asigurarea internă a calităţii

Prin sistemul de informaţii al Universităţii de Artă Teatrală din Târgu 
Mureş, şi prin conexiunile proprii ale catedrelor, studenţii au asigurate 
posibilităţile pentru obţinerea de date veridice despre calitatea vieţii 
academice, colectând şi analizând informaţiile privind calitatea educaţiei 
emise de M.E.C.I., ARACIS, de universităţile din ţară şi străinătate, de 
publicaţiile de specialitate sau de organismele europene.

Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş are un sistem 
informatic care facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor 
şi informaţiilor importante pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. Pe 
baza acestui sistem, programele de studii universitare pot elabora 
baze proprii de date, stocând informaţii din ţară şi din străinătate cu 
privire la standardele de calitate ale învăţământului în acest domeniu. 
Un prim pas în această direcţie a fost deja făcut. În procesul pregătirii 
dosarului de autoevaluare şi de fundamentare a unor decizii s-au 
colectat informaţii privind starea calităţii şi standardele de calitate în 
numeroase universităţi de profil din ţară (Universitatea Naţională de 
Artă Teatrală şi Cinematografică     „I. L. Caragiale” din Bucureşti, 
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca etc.) 
şi străinătate (Academia de Belle Arte Roma, Universitatea de 
Teatru şi Cinematografie din Budapesta, Universitatea din Kaposvár, 
Universitatea de Stat a Artelor din Chişinău etc.).
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2.3.7.  Informaţia publică
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş asigură transparenţa 

publică a datelor şi informaţiilor, în formă tipărită şi în format electronic, 
privind toate programele de studii şi se preocupă de actualizarea lor. Pe site-
ul universităţii sunt oferite informaţii comparabile, cantitativ şi calitativ, cu 
cele oferite de universităţile din Spaţiul European al Învăţământului Superior 
privind: calificările, programele de studii, diplomele, personalul didactic, 
facilităţile oferite studenţilor, concursul de admitere, programarea cursurilor 
de pregătire pentru admitere, stagiunea Teatrului Studio, programarea 
spectacolelor, lista absolvenţilor cu indicarea locurilor de muncă etc.

2.3.8.  Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii 
educaţiei

La nivelul Universităţii de Artă Teatrală din Târgu Mureş a fost 
înfiinţată prin hotărârea Senatului din 11 decembrie 2006, Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii, ca o structură specifică universitară care îşi 
desfăşoară activitatea pe baza unui Regulament de funcționare și pe baza 
unui sistem propriu cu privire la asigurarea calității serviciilor educaționale.

Comisia elaborează Raportul anual cu privire la asigurarea 
calității şi îl face public atât prin afişare, cât şi în format electronic, 
propunând măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii. Conducerea Universităţii 
de Artă Teatrală din Târgu Mureş se preocupă constant de aplicarea 
măsurilor propuse de îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi colaborează cu 
alte universităţii din ţară şi din alte ţări pentru identificarea şi adoptarea 
bunelor practici în domeniul calităţii.

În urma analizei desfăşurată pe parcursul vizitei de către comisia 
de evaluare externă instituţională, în ceea ce priveşte managementul 
calităţii la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş s-au identificat 
următoarele aspecte:

• Fiind o universitate de mici dimensiuni (367 studenţi, 50 cadre 
didactice cu norma de bază), Universitatea de Artă Teatrală din 
Târgu Mureş nu a organizat comisii ale calităţii la nivelul facultăţilor. 
Există doar o Comisie pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) 
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la nivelul întregii universităţi, condusă de cancelar şi subordonată 
Senatului. CEAC urmăreşte aplicarea procedurilor, criteriilor, 
standardelor şi indicatorilor de evaluare a calităţii, corespunzător 
strategiei adoptate de Senat. Universitatea se preocupă de 
realizarea unui program de politici centrate pe calitate, realizând 
anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei, pe 
baza căruia se elaborează un plan de măsuri pentru asigurarea 
calităţii educaţiei.

• Universitatea dispune de un Regulament privind iniţierea, aprobarea, 
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii care se 
aplică la nivelul facultăţilor şi al universităţii. Programele de studii 
au fost iniţiate în conformitate cu prevederile legale, iar diplomele 
sunt emise în funcţie de cerinţele calificării universitare. Toate 
programele de studii sunt înregistrate de către ACPART în registrul 
calificărilor din învăţământul superior. Pentru adaptarea rapidă a 
programelor de studii la dinamica pieţei muncii, astfel încât acestea 
să corespundă cerinţelor beneficiarilor, universitatea organizează 
întâlniri cu angajatorii şi absolvenţii, cu care are de altfel o 
comunicare strânsă şi permanentă. Universitatea aplică procedura 
operaţională de colectare şi prelucrare a informaţiilor curriculare de 
la mai multe universităţi din ţară şi din străinătate (în special din 
Ungaria) în vederea efectuării unor comparaţii cu acestea.

• Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş are un Regulament 
privind examinarea şi notarea studenţilor care este aplicat în mod 
riguros. Regulamentul cuprinde metodele, tipurile şi criteriile de 
evaluare, formele de examinare, notarea şi modalitatea de promovare.

• Raportul dintre numărul cadrelor didactice titulare (50 cu norma 
de bază în universitate şi 52 asociaţi) şi numărul de studenţi (367) 
este de 1:3.5, ceea ce constituie un raport foarte bun şi în acord 
cu specificul instituţiei. La întocmirea situaţiilor privind personalul 
didactic s-a considerat că un cadru didactic are norma de bază 
într-o singură universitate.

• Universitatea de Artă Teatrală practică evaluarea colegială, activitatea 
fiind reglementată, sub aspectul procedurii şi instrumentelor, prin 
hotărâre de Senat. Evaluarea se face pe baza unei fişe care conţine 
indicatorii de performanţă ai activităţii didactice, de cercetare-creaţie şi 
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aferenţi funcţiei de responsabilitate socială a universităţii. Universitatea 
a elaborat un formular propriu de evaluare a cadrelor didactice de 
către studenţi, compus din item-uri care cuprind evaluarea cursurilor, 
proiectelor, prestaţia cadrului didactic, dobândirea cunoştinţelor şi 
formarea competenţelor. Ea este componentă a sistemului de evaluare a 
cadrelor didactice şi este obligatorie. Rezultatele evaluării multicriteriale 
sunt repere de promovare a cadrelor didactice. Fiecare cadru didactic 
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. Anual, toţi membrii corpului 
academic şi administrativ sunt supuşi testărilor medico-psihologice.

• Biblioteca universităţii are un fond de peste 45.000 de volume, cărţi 
de specialitate şi reviste. Biblioteca dispune de manuale, suporturi 
de cursuri, lucrări teoretice (nu toate în exemplare suficiente). Sala 
de lectură este utilată cu computere şi are un număr de locuri ce 
depăşeşte 10% din numărul total al studenţilor. Ţinând cont de 
specificul instituţiei, biblioteca şi sălile de curs şi de repetiţie sunt dotate 
cu aparatura necesară cursurilor teoretice, lecţiilor practice de repetiţie 
(săli de actorie, de dans, de muzică), toate la cel mai înalt nivel tehnic.

• Universitatea oferă informaţii şi date, cantitative şi calitative, actuale 
şi corecte, despre calificările, programele de studii, diplomele, 
personalul didactic, facilităţile oferite studenţilor. Fiind o instituţie 
cu o vizibilitate publică foarte bună la nivel local şi naţional, 
Universitatea de Artă Teatrală valorifică producţiile artistice şi în 
sensul unei bune publicităţi în vederea atragerii unui număr cât mai 
mare de candidaţi pentru programele de studii pe care le oferă.

2.4.   Evaluarea externă la nivelul programelor de studii

2.4.1.  Programe de studii la nivel de licenţă
Pornind de la ideea 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 implementate şi funcţionează la nivelul 
programelor de studii, ţinând cont şi de dimensiunile reduse ale Universităţii 
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de Artă Teatrală din Târgu Mureş, comisia, în acord cu conducerea 
universităţii, a ales pentru evaluarea calităţii un număr de 4 programe de 
studii: 2 la nivel de licenţă, 1 la nivel de masterat şi Şcoala doctorală.

Din fişele vizitei, elaborate pentru fiecare program de studii, 
coroborate cu rapoartele experţilor evaluatori, rezultă că sunt îndeplinite 
toate criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă. O descriere sintetică 
a programelor de studii evaluate, conţinând punctele tari şi punctele slabe, 
se prezintă în continuare.

Programul de studii: Artele spectacolului – Actorie 

Este programul de tradiţie, înfiinţat în 1976, bine calibrat, cu un 
număr optim de studenţi şi cadre didactice de înaltă calificare.

Puncte tari:
• procentul impresionant (90%) al absolvenţilor încadraţi în domeniul 

studiilor de licenţă (Teatrul Naţional Tg. Mureş, Teatrul de Stat 
Satu Mare, Teatrul de Stat I. Slavici din Arad, Teatrul 74 Tg. Mureş, 
Teatrul Naţional din Iaşi, Teatrul de Operetă Bucureşti etc.);

• participări la festivaluri: Sf. Gheorghe (2006), Carei (2007-2009), 
Satu Mare (2008), Iaşi (2008-2009);

• organizarea unui festival propriu de teatru, aflat la a doua ediţie;
• implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor în viaţa comunitară.

Puncte slabe:
• absenţa unei conlucrări intense între secţiile în limba română şi în 

limba maghiară;
• o relativă neglijare a teatrului contemporan;
• insuficienţa unor cărţi de referinţă pentru pregătirea teoretică a 

studenţilor.

Calificativ propus: încredere.

Programul de studii: Pedagogie muzicală

Puncte tari:
• funcţionarea programului atât în limba română, cât şi în limba 

maghiară oferă posibilitatea pentru studenţi de a se perfecţiona în 
limba maternă;
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• corp profesoral entuziast şi relativ tânăr;
• dotare materială şi logistică corespunzătoare unei bune pregătiri.

Puncte slabe:
• nevoia unor cadre didactice cu competenţe dovedite, atât în arta 

interpretativă, cât şi în sfera cercetării;
• descrierea obiectivelor şi a profilului de competenţe este prea 

generală;
• din fişa disciplinei Didactica specialităţii nu rezultă realizarea de 

către studenţi a unui portofoliu didactic;
• studenţii nu beneficiază de cursuri în care să fie folosite soft-uri 

educaţionale de profil (muzicale).

Calificativ propus: încredere.

2.4.2.  Programe de studii la nivel de masterat
Programul de studii: Arta actorului - în limba maghiară

Puncte tari:
• programul de masterat contribuie la consolidarea poziţiei pe care 

instituţia o ocupă în învăţământul vocaţional artistic din România;
• aportul competent al celor mai reprezentative cadre didactice, ceea 

ce asigură garanţia bunelor rezultate;
• dotarea materială şi logistică, atelierele de creaţie, Teatrul Studio 

asigură condiţii foarte bune de pregătire a studenţilor;
• opţiunea studenţilor de a urma acest program subliniază nevoia de 

continuitate a studiilor.

Puncte slabe:
• absenţa relaţionării cu studenţii de la alte masterate ale Universităţii 

de Artă Teatrală din Târgu Mureş;
• absenţa unor proiecte comune cu studenţii de la alte programe.

Calificativ propus: încredere.
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2.4.3.  Programul de studii universitare de doctorat
Forma actuală de desfăşurare a studiilor doctorale este aceea 

de doctorat ştiinţific în domeniul teatrului cu subdomeniile: istoria şi teoria 
artelor spectacolului, istoria şi teoria spectacolelor muzicale, estetica artelor 
spectacolului.

Puncte tari:

• interdisciplinaritatea care decurge din statutul ştiinţelor teatrale se 
reflectă în promovarea doctoratelor în cotutelă;

• continuitatea disciplinelor şi a cadrelor didactice care le predau de 
la nivelul masterat la nivelul doctorat;

• concordanţa dintre planul de învăţământ şi fişa disciplinelor;
• atragerea propriilor absolvenţi (54%), dar şi a absolvenţilor altor 

instituţii de profil din ţară şi din străinătate.
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III.   CONCLUZII 

Din analiza dosarului de autoevaluare instituţională, a dosarelor de 
autoevaluare a programelor de studii elaborate de Universitatea de Artă 
Teatrală din Târgu Mureş, a altor documente şi informaţii care au fost cerute 
în timpul vizitei precum şi în urma discuţiilor purtate cu diverse grupuri 
ţintă (cadre didactice, studenţi, absolvenţi, angajatori), membrii echipei de 
evaluare instituţională au constatat că există concordanţă între documentele 
de autoevaluare, declaraţii şi situaţia găsită la faţa locului. Acolo unde a 
fost cazul, au fost solicitate documente şi informaţii suplimentare (v. Dosar 
suplimentar de anexe)

Din cele 6 fişe ale vizitei, coroborate cu rapoartele experţilor 
evaluatori asupra programelor de studii, a rezultat în unanimitate că sunt 
îndeplinite standardele şi indicatorii de performanţă la valorile minime, R.1, 
R.2, după caz.

Concluzia fiecărui expert evaluator pe programul de studii evaluat 
şi pe componenta instituţională a fost că Universitatea de Artă Teatrală din 
Târgu Mureş prezintă un grad de încredere ridicat din punctul de vedere al 
interesului public, al măsurilor pentru asigurarea calităţii procesului didactic 
şi de cercetare ştiinţifică şi creativ-artistică, precum şi în exercitarea 
dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.

În urma vizitei de evaluare instituţională s-a constatat că există 
o credibilitate mare a informaţiilor diseminate de universitate pe diferite 
canale. Experţii evaluatori au susţinut în rapoartele lor, cu argumente 
enumerate în fişa vizitei, că Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş 
asigură derularea tuturor activităţilor de educaţie şi de cercetare (creaţie) 
prin apelarea la cele mai bune practici, rezultate din propria experienţă sau 
sistematizate pe baza schimburilor de experienţă cu universităţi din ţară şi 
din străinătate.

Deşi este o instituţie de învăţământ superior de mici dimensiuni, 
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş ocupă în spaţiul 
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învăţământului de profil din ţară un loc privilegiat. În proporţie covârşitoare, 
actorii teatrelor de limbă maghiară din România provin din rândurile 
absolvenţilor Universităţii de Artă Teatrală din Târgu Mureş, valoarea 
profesională remarcabilă fiind dovedită şi de prezenţa unui număr important 
de studenţi din Ungaria care au ales universitatea mureşeană datorită 
renumelui de care se bucură şi peste hotare. Universitatea dispune de un 
valoros corp de cadre didactice, cu o reputaţie profesională recunoscută 
care acoperă majoritatea activităţilor didactice. Raportul dintre numărul 
de cadre didactice şi studenţi este foarte bun şi asigură un nivel calitativ 
superior al pregătirii profesionale.

În Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş se desfăşoară 
o activitate de cercetare ştiinţifică şi creativ-artistică intensă, conectată la 
spaţiul european, cu resurse umane, logistice şi financiare corespunzătoare. 
Se remarcă grija deosebită a universităţii în atragerea şi cuprinderea 
studenţilor în activităţile de cercetare şi creaţie artistică.

Colaborarea cu mediul administrativ, economic, social, dat fiind 
specificitatea universităţii, se realizează permanent, prin mijloace variate şi 
eficiente, spre beneficiul ambilor parteneri.

Notă. În Anexa A.4 (Raportul de evaluare instituţională al studenţilor 
evaluatori la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş) se găsesc, 
în detaliu, concluziile studenţilor evaluatori desprinse cu ocazia vizitei de 
evaluare externă la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş, din 
perioada 18-20 noiembrie 2009. De asemenea, Anexa A.5 (Raportul 
expertului străin) cuprinde concluziile formulate de expertul străin în timpul 
aceleiaşi vizite.
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IV.   RECOMANDĂRI

La nivel instituţional, se fac următoarele recomandări pentru 
îmbunătăţirea continuă a calităţii tuturor activităţilor desfăşurate:

1. Finalizarea grabnică şi imperativă a demersurilor universităţii 
pe lângă instituţiile şi organismele statului în vederea obţinerii 
documentelor oficiale privind înfiinţarea şi evoluţia instituţiei;

2. Adaptarea structurii instituţionale a Universităţii de Artă Teatrală 
din Târgu Mureş la cerinţele legale prin corelarea structurilor cu 
organigrama, crearea posturilor de prorector, decan, prodecan etc.

3. Instanţele de autentificare a diplomelor emise să respecte structura 
şi ierarhia instituţională cerute de lege: Rector, Decan, Secretar-şef;

4. Organizarea comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul 
catedrelor, facultăţilor şi universităţii în acord cu cerinţele ARACIS;

5. Crearea condiţiilor pentru participarea reală şi eficientă a studenţilor 
la luarea tuturor deciziilor, în condiţiile legilor în vigoare şi ale 
prevederii Cartei Universităţii de Artă Teatrală din Târgu Mureş;

6. Respectarea riguroasă a sistemului creditelor transferabile şi 
eliminarea oricăror discriminări privind posibilităţile de examinare, 
reexaminare şi de promovare a studenţilor;

7. O mai bună înzestrare a Bibliotecii universităţii cu lucrări solicitate 
mai des şi în număr de exemplare suficient;

8. Asigurarea unei mai bune colaborări între secţiile în limba română 
şi limba maghiară;

9. Se recomandă organizarea unei asociaţii profesionale a studenţilor 
ambelor secţii pentru o mai bună reprezentare şi implicare în luarea 
deciziilor;

10. Vizibilitate mai mare a instituţiei de învăţământ superior atât pe plan 
naţional cât şi pe plan internaţional prin accesarea instrumentelor 
comunitare pentru mobilităţi internaţionale şi prin proiectarea unor 
specializări de tip „joint degree”.
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Notă. Recomandările, in extenso, ale studenţilor evaluatori se află 
în raportul acestora, care este prezentat în Anexa A.4 (Raportul de evaluare 
instituţională al studenţilor evaluatori la Universitatea de Artă Teatrală din 
Târgu Mureş), iar recomandările expertului străin se găsesc în cuprinsul 
raportului său (Raportul expertului străin) din Anexa A.5.
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V.   CALIFICATIV

În urma vizitei de evaluare din 18-20 noiembrie 2009 şi a vizitei 
suplimentare din data de 13.03.2010, pe baza propunerii Comisiei de 
evaluare instituţională externă a Universităţii de Artă Teatrală din Târgu 
Mureş, a documentelor de autoevaluare a instituţiei şi a constatărilor din 
timpul vizitelor, Consiliul ARACIS concluzionează că Universitatea de Artă 
Teatrală din Târgu Mureş este o instituţie de învăţământ superior care 
asigură în mod corespunzător condiţiile de calitate şi standardele şi, în 
acest temei, creează condiţii şi pentru asigurarea viitoare a calităţii.  

Prin urmare, Consiliul ARACIS acordă Universităţii de Artă 
Teatrală din Târgu Mureş calificativul Grad de încredere ridicat.
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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
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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




