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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 Şcolii Naţionale de Studii Politice 
şi Administrative din București a fost efectuată de către Agenţia Română 
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în cadrul 
Proiectului: „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în 
context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel 
de sistem şi instituţional” – POSDRU/2/1.2/S/1 (Codul 3933), 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 Şcolii Naţionale de Studii Politice şi 
Administrative din București, 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 Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi Administrative din București din perioada 9-11 decembrie 
2009, în care se includ: Raportul expertului Comisiei consultative, Raportul 
expertului Comisiei instituţionale, Raportului expertului străin, prof. univ. 
dr. Terez KLEISZ, de la Universitatea din Pecs, Ungaria, Rapoartele celor 
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5 experţi de programe, la care se adaugă Raportul celor doi studenţi 
evaluatori şi Raportul de evaluare instituţională externă a calităţii educaţiei la 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București, 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 Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative din București.

obiectivul evaluării externe instituţionale a Şcolii Naţionale de Studii 
Politice şi Administrative din București (SNSPA) a fost calitatea procesului 
educativ, a cercetării ştiinţifice, a performanţelor academice ale universităţii 
şi a structurilor instituţionale, administrative şi manageriale.

 Vizita pentru evaluarea externă instituţională a Şcolii Naţionale 
de Studii Politice şi Administrative din București s-a efectuat în perioada 
9 - 11 decembrie 2009 în vederea certificării (reacreditării) acesteia ca 
instituţie de învăţământ superior şi cercetare, integrată în spaţiul european 
al învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice.

 Procesul de evaluare instituţională externă s-a realizat în 
conformitate cu metodologia, standardele şi indicatorii de calitate ARACIS şi 
a vizat calitatea procesului instructiv – educativ, respectiv, a programelor de 
studiu, a cercetării ştiinţifice, modul de funcţionare a structurilor de conducere 
academică, mecanismele procedurale de natură instituţională, tehnică, 
administrativă şi economică. S-a avut în vedere evidenţierea principalelor 
realizări academice, ştiinţifice, profesionale, manageriale, sociale, cultural – 
artistice, sportive şi de imagine, la nivel naţional, european şi internaţional 
operaţionale la nivelul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din 
București.

 obiectivele generale ale evaluării instituţionale, conform 
Metodologiei ARACIS, au fost următoarele:

• să contribuie, alături de alte mecanisme, la promovarea şi asigurarea 
unei înalte calităţi a procesului de predare – învăţare, de cercetare şi 
instituţional în SNSPA;
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• să evalueze măsura în care studenţii, absolvenţii, angajatorii şi 
orice alt public au un acces larg şi rapid la informaţii clare, de încredere şi 
explicite cu privire la programele de studii, diplomele şi calificările oferite 
de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București şi 
la respectarea de către aceasta a standardelor academice naţionale şi a 
principiilor de calitate;

• să sugereze iniţierea unor acţiuni de îmbunătăţire a calităţii 
programelor de studii oferite de Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative din București, în situaţiile în care se constată neîndeplinirea 
unor criterii;

• Să aplice mecanisme specifice de evaluare externă prin care sunt 
garantate calitatea procesului educaţional, de cercetare, transparenţa 
gestiunii şi responsabilitatea publică a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi 
Administrative din București.

Conţinutul programului de activitate al echipei de evaluare a avut trei 
componente importante şi anume:

• evaluarea a două programe de licenţă, Sociologie şi Comunicare 
şi relaţii publice, un program de master ID, Spaţiul public european, şi un 
program de şcoală doctorală, Ştiinţe politice;

• evaluarea instituţională a SNSPA Bucureşti, pe baza unei analize 
complexe a actului managerial, care are drept suport rapoartele experţilor 
evaluatori de programe şi evaluări suplimentare efectuate asupra 
serviciilor funcţionale ale SNSPA, a managementului general practicat 
la nivelul instituţiei şi a funcţionării componentei de asigurare a calităţii 
de la nivel de catedră până la nivel de instituţie (evaluare care a fost 
efectuată de coordonatorul misiunii prof. univ. dr. ing. Ivan CISMARU de 
la Universitatea Transilvania din Braşov şi expertul comisiei instituţionale 
prof. univ. dr. Adrian OPRE de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca );

• evaluarea din punct de vedere al bazei materiale, a perspectivelor 
de dezvoltare a acesteia în corelaţie cu strategia generală de dezvoltare a 



10

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 35 / 2010

SNSPA.
Comisia de evaluare instituţională externă a avut următoarea 

componenţă:
  Situaţia pentru anul 

universitar 2008-2009 Standarde naţionale  

Total cadre didactice  241  - 

Cadre didactice titularizate în 
învăţământul superior  169 (70%)  Minim 50%  

Profesori şi conferenţiari 
universitari/total  93 (38,5%)  25-50%  

Cadre didactice doctori şi 
doctoranzi/total  213 (88,3%)  - 

Cadre didactice cu baza (norma 
întreagă) la SNSPA/total  

131 cadre didactice din 
241 posturi normate la 

1.10.2008 (54,3%)  

Minim 40% cadre didactice 
cu normă întreagă din total 

nr. posturi  

Cadre didactice pensionate/total  5 (2%)  Maxim 20%  
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Constatările, concluziile şi recomandările efectuate de către echipa 
de evaluare instituţională, în urma analizei documentelor de evaluare şi a 
vizitei la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București 
se regăsesc 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 Şcolii Naţionale de Studii 
Politice şi Administrative din București către ARACIS (Anexa A.3), Raportul 
de evaluare instituţională al studenţilor evaluatori la Şcoala Naţională 
de Studii Politice şi Administrative din București (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 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București 
din perioada 9-11 decembrie 2009.
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ii. evAluAreA eXterNă  A cAlităţii AcAdemice 
lA ŞcoAlA NAţioNAlă de Studii Politice Şi 

AdmiNiStrAtive diN București 

ii.1. Prezentarea generală a instituţiei

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a 
fost înfiinţată ca instituţie de învăţământ postuniversitar, cu personalitate 
juridică, în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 183/1991, încorporând 
în structura sa fosta Facultate de Studii Politice din cadrul Universităţii 
Bucureşti.

Facultatea de Administraţie Publică şi-a început activitatea în cadrul 
Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, ca Departament de 
Ştiinţe Administrative, conform H.G. 183/1991. În anul 1991 se înfiinţează 
în cadrul SNSPA Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice.

Prin H.G. nr. 542/1995, SNSPA a obţinut dreptul de organizare şi 
pregătire de nivel universitar în domeniul Ştiinţelor politice şi al Administraţiei 
publice. Prin această hotărâre, SNSPA este definită ca instituţie publică 
de învăţământ superior, cu personalitate juridică, aflată în subordinea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării (M.Ed.C.).

Facultatea de Administraţie Publică (FAP) a fost înfiinţată şi funcţionează 
în structura SNSPA, începând cu anul universitar 1995-1996, conform 
H.G. nr. 542/1995, privind reorganizarea SNSPA. În urma procedurilor de 
acreditare, forma de studii academice postuniversitare de la Facultatea de 
Administraţie Publică a fost acreditată prin H.G. 442/1998. În anul 1998 se 
creează Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP).

Prin H.G. nr. 442/1998 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 
294/1997 cu privire la funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior, în 
conformitate cu prevederile Legii 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de 
învăţământ superior, SNSPA a fost acreditată.

În 1999, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice lansează 
învăţământul la distanţă (ID), urmat de Facultatea de Administraţie Publică 
şi de Facultatea de Ştiinţe Politice (FSP). În anul 1999 a fost autorizată şi 
specializarea Sociologie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice. 

Din anul 2000, SNSPA este Instituţie Organizatoare de Doctorat 
în domeniul Ştiinţelor politice, iar din anul universitar 2001-2002 SNSPA 
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devine Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) 
în domeniul Ştiinţelor administrative. Din anul 2002 a fost acreditată 
specializarea Ştiinţe Politice în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice. De 
asemenea, prin H.G. 944/2002, cursurile de lungă durată (4 ani) la 
specializarea Administraţie publică şi de scurtă durată (colegiu, 3 ani) la 
specializarea Administraţie publică locală pentru învăţământul de zi au fost 
acreditate, iar programele ID, de nivel universitar (5 ani) au fost autorizate 
provizoriu. 

În anul 2004, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice lansează 
masteratele la forma de învăţământ la distanţă în sistem online. Facultatea 
de Comunicare şi Relaţii Publice este acreditată în 2005, prin H.G. nr. 
916/2005.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice introduce două specializări 
distincte la nivel universitar de licenţă: în 2008 – Psihologie şi în 2009 – 
Publicitate.

În prezent, SNSPA pregăteşte viitori specialişti în următoarele 
specializări acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu conform 
H.G. 749/2009:

• Administraţie publică şi Administraţie europeană, în cadrul Facultăţii 
de Administraţie Publică;

• Sociologie, Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale şi Studii europene, 
în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice;

• Comunicare şi relaţii publice, Publicitate şi Psihologie în cadrul 
Facultăţii de comunicare şi relaţii Publice;

• Management, în cadrul Facultăţii de management.
Domeniile de studii universitare de licenţă şi programele de studii 

universitare de masterat acreditate sunt prezentate în H.G. 749/2009, 
respectiv în Anexa 1 a O.M. 4666/2009.

SNSPA este o instituţie publică de învăţământ superior şi cercetare, cu 
personalitate juridică. Acest lucru este stipulat în Carta SNSPA concepută 
ca un document cadru de susţinere şi de promovare a propriilor norme, 
valori şi standarde academice.

Fiind o instituţie publică, SNSPA îşi asumă obligaţii şi responsabilităţi 
în acord cu valorile şi criteriile de eficienţă specifice funcţionării în sectorul 
public: oferirea unor oportunităţi egale de învăţare tuturor studenţilor, prin 
raportare doar la motivaţiile şi abilităţile lor şi nu la considerente ce ţin 
de bunăstarea materială; sensibilitate crescută faţă de condiţiile sociale 
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şi economice româneşti şi europene şi faţă de interesele studenţilor/ 
absolvenţilor de a dobândi acele competenţe care să-i facă apţi să urmeze 
cariere competitive şi să-şi îmbunătăţească statusul social şi economic; 
promovarea şi dezvoltarea valorilor ce se referă la calitate, încredere, 
responsabilitate şi răspundere faţă de cetăţeni şi faţă de beneficiarii imediaţi 
– studenţii.

Identitatea Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative este 
dată de:

a) denumire – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
(numită aici SNSPA); b) 
siglă, insignă şi medalie 
aniversară, stabilite 
de Senat; c) sediu al 
Rectoratului – Strada 
Povernei, Nr. 6, Sectorul 
1, Bucureşti, România.

SNSPA funcţionează 
pe baza autonomiei 
universitare, înţeleasă 
ca modalitate specifică 
de autoconducere şi de 
exercitare a libertăţilor 
academice în cadrul 
stabilit de Constituţia 
României, de Legea 
învăţământului, de alte 
reglementări naţionale şi 
de propriile reglementări, 
precum: Regulamentul 
de Organizare şi 
Funcţionare, Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al bibliotecii 
şi Organigrama.

SNSPA împărtăşeşte principiile stipulate în Magna Charta of European 

SNSPA - Sediul central - Rectorat
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University (Bologna, 1988) şi în Declaraţia de la Bologna (1999) şi, începând 
cu anul universitar 2005- 2006, învăţământul universitar este organizat în 
conformitate cu principiile Procesului Bologna. 

ii.2. capacitatea instituţională a Şcolii Naţionale de
Studii Politice   şi Administrative din București

ii.2.1. instituţia, misiunea şi obiectivele sale

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, a fost înfiinţată 
ca instituţie de învăţământ postuniversitar, cu personalitate juridică, prin 
Hotărârea Guvernului României nr. 183/1991, prin încorporare în structura 
sa a fostei Facultăţi de Studii Politice din cadrul Universităţii Bucureşti, 
devenind astfel instituţie de sine stătătoare cu patrimoniu propriu şi activităţi 
bine definite, de formare de specialişti pentru domeniul politic şi administrativ, 
activităţile şi programele de studii iniţiale fiind aprobate de M.Ed.C.

De la structura şi denumirea iniţială, aprobate prin actele amintite, 
nu au avut loc schimbări din punct de vedere al denumirii, dar au avut loc 
schimbări importante din punct de vedere al facultăţilor pe care instituţia le 
cuprinde şi mai ales din punct de vedere al specializărilor şi programelor 
de licenţă şi masterat lansate şi valorificate de SNSPA. Actualmente, 
această instituţie este cotată ca o instituţie de importanţă naţională pentru 
pregătirea specialiştilor din domeniul politic şi cel administrativ. Prin 
extinderea învăţământului la distanţă SNSPA şi-a păstrat caracterul de 
„şcoală de învăţământ postuniversitar” jucând un rol important în pregătirea 
personalului atât de necesar pentru zona administrației publice locale.

SNSPA are în structură următoarele facultăţi şi departamente:
• Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice;
• Facultatea de Administraţie Publică;
• Facultatea de Ştiinţe Politice;
• Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic;
• Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană.
Fiecare facultate şi departament are în monitorizare mai multe 

specializări şi programe de studii, toate fiind autorizate provizoriu sau 
acreditate.

SNSPA are misiunea academică centrată pe formarea de specialişti în 
domeniile ştiinţelor politice, administrative, sociale şi economice, pregătirea 
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studenţilor realizându-se în acord cu competenţele stabilite prin standardele 
naţionale şi europene pentru aceste domenii. În acelaşi timp, asigurarea unei 
formaţii solide – considerată drept bază esenţială a competitivităţii pe piaţa 
muncii – reprezintă o prioritate. Racordarea la practicile europene vizează 
atât integrarea principalelor direcţii de acţiune în programele oferite, cât, mai 
ales, implementarea unor măsuri legate de noile forme de învăţământ care, 
împreună cu cele clasice, vor contribui la creşterea nivelului de pregătire 
al celor care sunt deja angrenaţi pe piaţa muncii: formarea continuă şi 
învăţământul la distanţă.

Misiunea SNSPA cuprinde pe lângă componenta academică şi 
componenta de cercetare prin care se urmăreşte fundamentarea unei politici 
viabile în domeniu prin investigarea proceselor şi fenomenelor observabile 
la nivelul societăţii româneşti de formare a prognozelor de orientare şi 
dezvoltare structurală în domeniul social, politic, administrativ etc. În acest 
scop, au fost înfiinţate structuri precum centrele de cercetare şi şcolile 
doctorale, menite să confere un cadru fundamental de dezvoltare pentru 
iniţierea şi derularea acestor proiecte. În plus, o constantă a preocupărilor 
ştiinţifice o reprezintă implicarea studenţilor în activităţile de cercetare, fapt 
ce contribuie în mod esenţial la formarea acestora.

Prin activitatea sa, SNSPA îşi propune să promoveze un echilibru 
eficient şi constructiv între latura academică – reprezentând efectiv 
procesul de învăţământ – şi aspectele care vizează cercetarea ştiinţifică, 
specifică domeniilor sale de activitate. Aceste două direcţii de acţiune se 
fundamentează pe vocaţia europeană a SNSPA, identificabilă la nivelul 
valorilor asumate şi promovate, al spiritului în care îşi structurează 
programele, al cooperării academice cu alte universităţi din lume, precum 
şi la nivelul aspiraţiilor către o recunoaştere academică şi ştiinţifică care să 
depăşească graniţele spaţiului naţional.

ii.2.2. carta universităţii şi regulamentele

În cadrul SNSPA integritatea academică este asigurată prin respectarea 
de către studenţi, profesori şi de către personalul administrativ a unui set de 
valori şi principii etice precum libertatea academică, competenţa, integritatea 
morală, corectitudinea intelectuală, onestitatea, colegialitatea, loialitatea, 
responsabilitatea, transparenţa, respectul şi toleranţa.

Asumându-şi responsabilităţile şi răspunderile ce decurg din aplicarea 
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prevederilor Legii învăţământului şi ale Statutului personalului didactic cu 
privire la libertatea şi autonomia academică, carta SNSPA este concepută 
ca un document cadru de susţinere şi promovare a propriilor norme, valori 
şi standarde academice. 

În cadrul SNSPA funcţionează Comisia de Etică ce asigură: aplicarea 
Codului de etică al universităţii; întocmirea unui raport anual cu privire la 
situaţia universităţii din perspectiva respectării principiilor şi prevederilor 
Codului de etică; propunerea şi promovarea eventualelor modificări sau 
amendamente ale Codului; receptivitatea la propunerile de modificări sau 
amendamente venite din afara comisiei; notificarea de urgenţă a instituţiilor 
statului în ceea ce priveşte cazurile care fac subiectul legii penale şi punerea 
la dispoziţia acestora a tuturor informaţiilor pe care le deţin cu privire la 
cazurile respective.

Astfel, în cadrul şcolii, orice membru al comunităţii academice are 
dreptul de a-şi exprima deschis opiniile ştiinţifice şi profesionale în cadrul 
cursurilor, seminariilor, conferinţelor, dezbaterilor, dar şi să susţină propriile 
puncte de vedere în cadrul lucrărilor elaborate, susţinute sau publicate. 
SNSPA încurajează abordarea critică, parteneriatul intelectual şi cooperarea, 
indiferent de opiniile politice sau convingerile religioase. Şcoala susţine 
dezvoltarea programelor academice înalte, capabile să conducă la evoluţia 
cunoaşterii, la formarea specialiştilor de vârf, prin asumarea răspunderii 
privind calitatea şi conţinutul procesului educaţional.

În ceea ce priveşte onestitatea, acest principiu este respectat prin 
implicarea, promovarea şi recunoaşterea contribuţiei tuturor acelora care 
au participat la diferite activităţi ştiinţifice. În cadrul SNSPA, colegialitatea se 
manifestă prin colaborarea permanentă între studenţi, profesori şi personalul 
administrativ. Dreptul studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentanţi este 
consemnat atât în Carta SNSPA, cât şi în Regulamentul privind activitatea 
profesională a studenţilor. Prin reprezentanţii desemnaţi în cadrul Consiliilor 
de facultate şi în Senat, o serie de probleme ale acestora au fost sesizate şi 
rezolvate în acord cu Regulamentul privind sesizările, reclamaţiile şi petiţiile.

Principalele drepturi şi obligaţii ale personalului didactic auxiliar şi 
tehnico-administrativ precum şi cele ale angajatorului – SNSPA – sunt 
reglementate de către Regulamentul Intern pentru Personalul Didactic 
Auxiliar şi Tehnico - Administrativ.

SNSPA asigură accesul liber şi neîngrădit al publicului şi al mass-
media la informaţiile de interes public, activitatea acesteia fiind desfăşurată 
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în spiritul transparenţei şi al dreptului la informare a cetăţeanului. Şcoala 
promovează o politică a deschiderii faţă de societate, în general, şi faţă 
de mass-media în special. Astfel, SNSPA asigură, în condiţiile şi limitele 
prevăzute de lege, transmiterea corectă şi completă a informaţiilor datorate 
prin lege sau solicitate în acord cu aceasta de către cetăţeni.

În cadrul SNSPA sunt excluse orice manifestări de umilire, dispreţ, hărţuire, 
exploatare, ameninţare sau intimidare.

SNSPA funcţionează pe baza autonomiei universităţii prin cadrul stabilit de 
Constituţia României şi Legea învăţământului şi reglementările proprii impuse 
prin: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul intern de 
funcţionare şi organizare al bibliotecii şi Organigrama, regulamente discutate şi 
aprobate de Senatul Universităţii.

ii.2.3. conducerea instituţiei, structuri manageriale

SNSPA are forma şi structura de organizare cuprinse în organigrama 
proprie, acestea fiind reglementate prin Carta universitară elaborată în corelaţie 
cu legile naţionale în vigoare. Conform organigramei, forul conducător este 
Senatul Universitar.

Hotărârile Senatului sunt aplicate de Biroul Senatului, în calitate de organ 
executiv al conducerii universitare. Atribuţiile Senatului, Biroului Senatului, 
rectorului, preşedintelui, prorectorului şi ale secretarului ştiinţific al SNSPA sunt 
clar definite de către Carta SNSPA. 

Senatul universitar este constituit prin reprezentare procentuală a tuturor 
facultăţilor, membrii senatului provenind din membrii consiliilor profesorale. 
Senatul este constituit din 33 de membri, dintre care 9 membri sunt reprezentanţi 
ai studenţilor (27,3%).

Persoanele aflate în funcţii de conducere – conform organigramei – sunt 
conferenţiari şi profesori universitari, cu norma de bază în SNSPA. 

Conform Cartei SNSPA, cadrele didactice care candidează pentru ocuparea 
unei funcţii de conducere trebuie să dispună de un înalt prestigiu ştiinţific şi 
didactic, autoritate morală şi abilităţi manageriale.

Structura de conducere a SNSPA este clar delimitată pe nivelurile: academic 
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de bază, academic auxiliar şi administrativ.
Organigrama SNSPA include şi structurile didactice până la nivel de catedră 

şi pe cele de cercetare, care constituie componenta de bază a misiunii universităţii.
Organismele de conducere din cadrul SNSPA sunt Consiliile profesorale ale 

facultăţilor, Consiliile departamentelor şi Senatul universitar.
În organigramă este cuprins şi Consiliul de Administraţie al SNSPA. 
În urma vizitei de evaluare externă instituţională, comisia a prezentat 

ca observaţie faptul că acest Consiliu de Administraţie nu este structurat şi 
organizat în sensul atragerii comunităţii sociale economice, științifice naţionale 
(prin reprezentanţi) la desfăşurarea actului managerial şi didactic din SNSPA. De 
asemenea, tot în organigramă este cuprinsă şi funcţia de Preşedinte (în afara 
Consiliului de Administraţie) care nu are atribuţii funcţionale (în organigramă), dar 
aceste atribuţii apar prezentate în Cartă.

În organigrama instituţiei este introdusă funcţia de Director administrativ, 
care gestionează toate direcţiile şi serviciile funcţionale (contabilitate, financiar, 
achiziţii, investiţii, bibliotecă, cămine, cantină), constituind o componentă 
importantă a desfăşurării actului managerial. Din discuţiile purtate cu actualul 
director administrativ s-a constatat că acesta îşi cunoaşte foarte bine atribuţiile 
şi cunoaşte şi pârghiile şi metodele de coordonare a tuturor compartimentelor şi 
obiectivelor din subordine.

SNSPA dispune de un Plan Strategic pentru perioada 2008-2012 şi de un 
Plan operaţional pentru anul 2009. 

Planul Strategic stabileşte misiunea, valorile, principiile, strategia de 
asigurare şi de evaluare a calităţii, strategia privind procesul de învăţământ 
şi educaţia continuă, strategia privind lărgirea bazei beneficiarilor ofertei 
educaţionale a SNSPA, strategia de cercetare ştiinţifică, strategia de promovare 
şi internaţionalizare, dezvoltarea instituţională, respectiv strategia privind 
managementul şi serviciile de suport.

Planul Strategic al SNSPA urmăreşte evoluţia şi dezvoltarea SNSPA atât în 
planul valorilor instituţionale, cât şi în planul concret al performanţelor academice 
şi administrative.
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Din punct de vedere 
administrativ, un loc important 
în strategia pe termen mediu 
şi lung îl constituie construirea 
noului sediu al SNSPA, din 
Bulevardul Expoziţiei, nr. 30 A, 
Sectorul 1, Bucureşti. Această 
clădire modernă, care va 
avea o suprafaţă construită 
desfăşurată de 16.750 mp şi va 
fi finalizată la nivelul structurii 
de rezistenţă şi al racordului la 
utilităţi în anul 2009.

 
Valorile, principiile şi programele Planului Strategic al SNSPA sunt 
operaţionalizate anual sub forma unui plan operaţional care stabileşte 
activităţi concrete pentru îndeplinirea misiunii SNSPA. Planul Operaţional 
al SNSPA pentru anul 2009 urmăreşte obiective concrete, având în 
vedere dezvoltarea pe termen lung a SNSPA ca instituţie de învăţământ 
performantă, adaptată la     piaţa forţei de muncă din 
România şi din Uniunea Europeană. 

Noul Sediu al SNSPA
în construcţie (vedere exterioară)

 Planul Operaţional pentru 
anul 2009 urmăreşte 
strategia de asigurare şi de 
evaluare a calităţii, strategia 
privind procesul de 
învăţământ şi educaţia 
continuă, strategia privind 
cercetarea ştiinţifică, 
strategia de promovare şi 
i n t e r n a ţ i o n a l i z a r e , 
dezvoltarea instituţională, 
respectiv strategia privind 
managementul şi serviciile 
de suport. 

Noul Sediu al SNSPA
Proiect (vedere exterioară)
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Planul Strategic pentru perioada 2008-2012 şi Planul Operaţional pentru 
anul 2009 sunt adoptate de către facultăţile componente ale universităţii 
în funcţie de evoluţia şi de contextul învăţământului superior, dar şi de 
caracteristicile fiecărei facultăţi în parte. 

Managementul strategic şi managementul operaţional al SNSPA au ca 
obiective atât realizarea unor activităţi de predare şi cercetare performante, 
cât şi o bună gestionare a resurselor financiare. Atragerea de resurse 
financiare prin oferirea de expertiză se poate realiza la iniţiativa cadrelor 
didactice şi prin construirea unui Departament de formare profesională 
continuă. 

Pentru a avea o administraţie eficace, care să-şi desfăşoare activitatea 
pe baze legale, în cadrul SNSPA există un Compartiment de Audit Intern 
care oferă rapoarte periodice avizate de către rector şi dezbătute în Senatul 
universităţii.

Preocuparea pentru un management eficient, atât la nivelul universităţii, 
cât şi la nivelul facultăţilor, a dus la elaborarea unor regulamente privind 
activităţile academice ale cadrelor didactice, ale studenţilor, al personalului 
administrativ şi al bibliotecii.

În urma vizitei de evaluare externă instituţională, comisia a constatat 
următoarele:

• Echipa managerială a SNSPA a elaborat un plan strategic pentru 
perioada 2008-2012 şi planuri operaţionale anuale, prin care urmăreşte 
strategiile privind procesul educaţional al studenţilor, strategia de extindere 
a ofertei educaţionale şi implicit a bazei de interes social a universităţii 
prin dezvoltarea instituţională, strategia de îmbunătăţire a calităţii actului 
managerial;

• Structura administrativă are în vedere atât rezolvarea problemelor 
legate de funcţionarea instituţională (în zona didactică şi de cercetare), cât 
şi funcţionarea corectă şi legală a sistemului de achiziţii pentru dezvoltarea 
bazei materiale didactice şi de cercetare;

• Activitatea managerială la nivel administrativ şi instituţional este 
performantă, echipa managerială (coordonată de rector) este interesată de 
bunul mers al instituţiei atât din punct de vedere „funcţional repetativ”, cât şi 
din punct de vedere „funcţional anticipativ”, urmărind permanent elementele 
de performanţă şi calitative, „stăpânind” bine atât componenta didactică, de 
cercetare, cât şi pe cea financiar contabilă şi de dezvoltare investiţională.;

• SNSPA acordă importanţă managementului calităţii, atât pentru 
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procesele educative şi de cercetare, cât şi pentru cele manageriale;
• Problemele de asigurare a calităţii constituie puncte forte, distincte, 

cuprinse în planurile manageriale strategice şi operative. Există un Plan 
Strategic de Asigurare a Calităţii aprobat de Senat în 28 octombrie 2005, 
ocazie cu care s-a înfiinţat şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
– comisie care elaborează metodologiile şi standardele în baza cărora se 
manageriază asigurarea calităţii în SNSPA;

• SNSPA are Compartiment de Audit Intern funcţional, care elaborează 
şi pune la dispoziţia Comisiei de Asigurare a Calităţii şi Senatului un plan 
de audit intern strategic (pe trei ani) şi planuri anuale care cuprind măsuri 
de intervenţie, controale şi acţiuni prin care să se asigure o funcţionare 
instituţională legală şi corectă; 

• Compartimentul de audit este monitorizat direct de către rector şi 
a desfăşurat activitate reală, existând rapoarte de audit cu măsuri concrete 
propuse (ex. Raportul referitor la departamentul achiziţii şi investiţii).

ii.2.4. Baza materială

O importantă parte a eforturilor SNSPA este legată de asigurarea 
unei baze materiale competitive, la nivelul celor mai ridicate standarde ale 
educaţiei universitare, pentru realizarea unei activităţi de cercetare eficiente 
şi a unui management performant.

Laborator IT 

 SNSPA dispune de 
patrimoniul necesar 
desfăşurării unui învăţământ 
superior de calitate, în 
concordanţă cu planurile de 
învăţământ şi cu numărul de 
studenţi.

 Baza materială a 
instituţiei corespunde 
standardelor care asigură 
desfăşurarea optimă a 
unui învăţământ universitar 
modern şi de calitate, atât în 
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ceea ce priveşte spaţiile (de învăţământ, destinate mesei, de odihnă, pentru 
activităţi sportive şi de recreere), cât şi în privinţa dotării acestora (aparatura 
laboratoarelor, fondul de carte al bibliotecilor etc.).
 În spaţiile proprii din localul Povernei nr. 6, din strada Emanoil 
Bacaloglu nr. 2 şi din Complexul studenţesc Cernica se desfăşoară cursuri, 
activităţi de seminar, activităţi practice în laboratoare etc. şi sunt oferite 
servicii de către bibliotecile universităţii (consultare, împrumut, informare 
bibliografică, formarea studenţilor în direcţia unei documentări corecte şi 
profesioniste). 

De asemenea, pentru activităţile didactice, universitatea dispune de 
spaţii închiriate de la Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea 
Ecologică şi de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat (RAAPPS) în locaţiile din Strada Nicolae Bălcescu şi din Strada 
Walter Mărăcineanu.

Sălile de curs şi de seminar, laboratoarele didactice şi de cercetare 
dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare, care 
facilitează activitatea cadrelor didactice şi a fiecărui student.

Laborator limbi străine

Aparatura pusă la 
dispoziţia studenţilor 
şi cadrelor didactice 
asigură desfăşurarea unui 
învăţământ în conformitate cu 
exigenţele actuale (sisteme 
de calcul performante, 
imprimante, retroproiectoare, 
echipamente de video-
proiecţie, aparatură audio-
video - televizoare, video-
recordere, casetofoane, 
aparatură de montaj audio-

video liniară şi digitală, plăci de achiziţie video, aparatură foto, camere video 
- ecrane de proiecţie, servere, copiatoare, instalaţie de sonorizare digitală, 
aparate de inscripţionare CD-uri, scannere). Începând cu anul 2007, SNSPA 
dispune de sistem de clasă virtuală (videoconferinţă) VEGA V la sediul din 
Strada Povernei, iar în centrele suport ID Constanţa, Iaşi, Cluj-Napoca, 
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Craiova şi Braşov de un sistem de clasă virtuală VEGA III (videoproiector, 
sistem audio-boxe, microfoane wireless/lavalieră, portabil, mixer audio şi 
receivere).
    În SNSPA funcţionează 4 laboratoare de informatică, 2 laboratoare ECDL 
(SNSPA funcţionează ca centru acreditat ECDL), laborator multimedia, 
laborator de limbi străine, laborator de cercetare socială, laborator de 
psihologie experimentală, laborator de evaluare psihologică, laborator 
tehnologii suport pentru procesul didactic, laborator de simulare a deciziei 
publice, laborator de simulare a managementului deciziei publice. 

SNSPA deţine baza materială şi resursele umane necesare pentru 
desfăşurarea activităţilor de cercetare asumate prin Planul Strategic al 
SNSPA 2008-2012 şi prin Planul Operaţional al SNSPA 2009. 

SNSPA beneficiază de importante resurse logistice pentru desfăşurarea 
activităţilor de cercetare, resurse constând în echipamente şi produse 
software adecvate cercetării în domeniul ştiinţelor socio-umane. Printre 
produsele software destinate cercetării academice şi deţinute de SNSPA 
amintim: licenţe SPSS Advance, licenţe pentru analiza datelor de proiect 
etc. În plus, în cadrul Departamentului de Informatică al Facultăţii de 
Comunicare şi Relaţii Publice, au fost realizate produse software proprii 
(PlatOn - platformă e-learning, Test Expert Manager, TextLink), care sunt 
folosite şi în cadrul activităţilor didactice şi de cercetare.

Laborator libre service

Aparatura pusă la 
dispoziţia studenţilor 
şi cadrelor didactice 
asigură desfăşurarea unui 
învăţământ în conformitate 
cu exigenţele actuale. 
Toate sistemele de calcul 
sunt echipate cu programe 
şi aplicaţii folosite în 
specialităţile pentru care 
se pregătesc studenţii 
universităţii (Microsoft 
Office, aplicaţii Web, aplicaţii 
prelucrare de imagine, 
aplicaţii analiză etc.).
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Universitatea dispune de un număr de 427 sisteme de calcul destinate 
informării cadrelor didactice şi studenţilor, accesului la Internet, redactării 
referatelor, proiectelor şi lucrărilor. Toate sistemele de calcul au instalate 
aplicaţii cu licenţă pentru desfăşurarea procesului de învăţământ, cercetării, 
precum şi în scopuri administrative.

Universitatea dispune de o bibliotecă dotată cu un fond de carte generos 
şi actual, selectat conform cerinţelor domeniilor de interes ale specializărilor 
universitare de licenţă şi masterale. Fondul de carte acoperă o arie vastă 
de domenii şi subdomenii, are un caracter interdisciplinar şi răspunde atât 
nevoilor de formare teoretice, cât şi practice. Biblioteca SNSPA are sediul 
în Strada Povernei nr. 6 şi dispune de o sală de lectură şi două puncte 
de împrumut: în Strada Povernei şi în Complexul studenţesc Cernica. Noul 
sediu al SNSPA va adăuga un depozit de carte de 309 mp, o sală de lectură 
de 173,5 mp, şi o sală dedicată unei biblioteci electronice de 80 mp.

Serviciile oferite de Biblioteca SNSPA constau în consultare, împrumut, 
informare bibliografică, formarea studenţilor în direcţia unei documentări 
corecte şi profesioniste, completarea permanentă a fondului de documente 
bibliografice cu noile apariţii editoriale româneşti şi străine pe domeniile de 
interes educaţional. Fondul de carte este sistematizat în cataloage alfabetice 
pe secţiuni (cărţi, publicaţii, periodice etc.).

SNSPA asigură accesul studenţilor şi cadrelor didactice la bazele de 
date Jstor şi EBSCO.

Fondul bibliotecii, carte şi periodice, cuprinde:
a) 7.500 unităţi bibliografice inventariate, ce reprezintă peste 3.500 de 

titluri atât în limba romană, cât şi în limbi străine (56% titluri în limba română, 
37% titluri în limba engleză, 6% în limba franceză şi 1% alte limbi – spaniolă, 
italiană, latină, germană); dintre acestea, 86 de titluri sunt publicate la 
Editura Comunicare.ro;

b) abonamente la publicaţii, româneşti şi străine; pentru anul în curs, 
biblioteca are abonamente la numeroase reviste (Calitate şi management, 
Idei în dialog, National Geographic, The Economist, Foreign Affairs, Chip, 
PC World etc.) şi la principalele jurnale (Adevărul, Capital, Cotidianul, 
Evenimentul zilei, Gândul, Jurnalul Naţional, Le Monde Diplomatique, 
România liberă, Ziua etc.).

Prin intermediul bibliotecii sunt achiziţionate şi titlurile destinate 
diverselor proiecte de cercetare, titluri care, odată cu finalizarea proiectului, 
intră în fondul bibliotecii (este vorba despre proiecte CNCSIS sau CNMP, în 
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cadrul acestor proiecte fiind achiziţionate în ultimii ani peste 1.500 de titluri, 
majoritatea – carte străină).

Universitatea a asigurat publicarea cursurilor universitare şi manualelor 
necesare desfăşurării procesului de învăţământ. În afara publicaţiilor editate 
de către Editura Comunicare.ro, studenţii pot accesa cursurile şi manualele 
universitare în format electronic, accesibile în site-ul universităţii, utilizând 
posturile de lucru puse la dispoziţia lor.

SNSPA deţine 3 cămine în regie proprie şi anume: Căminul nr. 1 şi 
Căminul nr. 2 situate în zona Băneasa (Bulevardul Ficusului 44, Sectorul 1) 
cu un total de 398 de locuri şi Căminul nr. 3, situat în Complexul studenţesc 
Cernica (Strada Biruinţei) cu un total de 134 locuri. Astfel, SNSPA dispune 
de un total de 532 locuri în cămine, acoperind un procent de 11,6 % din 
studenţii de la forma de învăţământ zi (standardul fiind de minim 10%). 
Căminele sunt dotate cu toate facilităţile (dormitoare, grupuri sanitare, oficii/
bucătării, internet, săli de lectură etc.).

Spaţiile destinate activităţilor sportive se află în incinta din Complexul 
studenţesc Cernica, existând un teren de fotbal, unul de baschet şi existând 
posibilitatea diversificării acestora.

Universitatea oferă studenţilor un spaţiu adecvat servirii mesei. În acest 
sens, este amenajată cantina SNSPA în localul Povernei care deserveşte 
aproximativ 150 persoane pe zi. Noul sediu va adăuga o bucătărie şi o 
linie pentru autoservire în suprafaţă de 190 mp, precum şi o sală de mese 
pentru studenţi şi profesori în suprafaţă de 239 mp, asigurându-se, astfel, 
150 locuri pe serie.

În urma vizitei de evaluare externă instituţională, comisia a constatat 
următoarele:

• SNSPA dispune de un patrimoniu utilizat în vederea îndeplinirii 
misiunii, care are două componente: 

a) Patrimoniul propriu care cuprinde complexul din strada Povernei 
nr. 6, sector 1, Bucureşti, unde este sediul instituţiei şi sunt spaţii de 
învăţământ, două cămine din zona Băneasa puse în funcţiune şi echipate 
corespunzător pentru cazarea studenţilor, spaţiul didactic din zona Bacaloglu 
şi un cămin din complexul Cernica. În plus de acestea SNSPA mai deţine un 
teren în zona Bulevardul Expoziţiei nr. 30, unde are în construcţie un spaţiu 
didactic cu o suprafaţă desfăşurată de 3500 mp.

Pe lângă aceste spaţii SNSPA mai deţine 2000 mp teren în zona Municipiului 
Constanţa, unde intenţionează să construiască un centru de conferinţe.
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Complexul Cernica se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 30 ha şi 
cuprinde construcţii din care o parte sunt cuprinse în planul de investiţii al 
SNSPA pentru a deveni cămine studenţeşti.

Trebuie menţionat că, la Cernica se poate dezvolta un campus 
universitar integrat, idee care a fost gândită de actuala echipă managerială, 
care prin această locaţie îşi poate lansa şi susţine proiecte mari de dezvoltare 
instituţională. La Cernica s-au pus bazele unei importante baze sportive 
pentru studenţi, existând în funcţiune un teren de fotbal şi în perspectivă 
terenuri de tenis de câmp, handbal şi volei. 

Căminul studenţesc de la Cernica, realizat prin reabilitarea unui spaţiu 
preluat este la un standard deosebit, având camere de tip garsonieră, săli 
de lectură, bibliotecă proprie şi săli de lectură racordate la INTERNET şi o 
sală de club pentru activităţi cultural-distractive.

b) Patrimoniul închiriat (pentru desfăşurarea activităţilor didactice) 
de la Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Ecologică şi de la 
RAAPPS Bucureşti în străzile Nicolae Bălcescu şi Walter Mărăcineanu.

• Spaţiile didactice nu sunt suficiente dar, printr-un program riguros 
planificat şi respectat, satisfac condiţiile stricte, motiv pentru care echipa 
managerială „insistă” asupra realizării obiectivului din Bulevardul Expoziţiei, 
obiectiv aflat în construcţie, care ar aduce un aport de 3500 mp  pentru 
componenta didactică şi de cercetare.

• Spaţiile de cazare sunt suficiente, la nivelul cererilor de cazare 
formulate de studenţi (trebuie menţionat că procentul studenţilor bucureşteni 
care frecventează cursurile este relativ mare şi ei nu solicită cazare). Având 
în vedere intenţia de dezvoltare instituţională, echipa managerială are în 
programul de investiţii reabilitarea a două clădiri din Complexul Cernica şi 
transformarea lor în cămine studenţeşti.

Actualele spaţii de cazare sunt bine dotate şi echipate cu infrastructura 
necesară funcţionării unor cămine studenţeşti. 

În total SNSPA dispune de un spaţiu de cazare care cuprinde 532 de 
locuri, acoperind un procent de 11,6% din totalul studenţilor de la cursurile 
de zi. Acest procent va creşte simţitor odată cu punerea în funcţiune a 
căminelor din Complexul Cernica. 

• SNSPA dispune de o bibliotecă dotată cu un fond important de carte 
pus la dispoziţia studenţilor şi cadrelor didactice, dar care are un spaţiu 
relativ restrâns în sala de lectură.

Prin programul investiţional echipa managerială intenţionează să mute 
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biblioteca în noul sediu din Bulevardul Expoziţiei, unde va deţine un depozit 
de carte cu o suprafaţă de 309 mp, o sală de lectură de 173,5 mp şi o sală 
pentru biblioteca electronică de 80 mp.

• Sălile de curs şi de seminar sunt echipate cu aparatură modernă 
de învăţare, predare şi comunicare. În instituţie funcţionează pe lângă 
laboratoarele specifice disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ şi patru 
laboratoare de informatică, două laboratoare EDCL, laborator multimedia, 
laborator de limbi străine, laborator de psihologie etc., toate contribuind la 
buna desfăşurare a procesului de învăţare a studenţilor, acestea fiind puse 
atât la dispoziţia cadrelor didactice cât şi a studenţilor.

• În SNSPA sunt dotate şi funcţionează şase laboratoare de cercetare 
ştiinţifică, unde există achiziţionate soft-uri specifice activităţilor de cercetare 
ale instituţiei. 

• Biblioteca are abonamente la publicaţii interne şi internaţionale 
astfel încât baza de informare a studenţilor este mereu actualizată.

Biblioteca are un fond de carte constituit din 7500 unităţi bibliografice ce 
reprezintă peste 3500 de titluri atât în limba română, cât şi în limbi străine.

Trebuie remarcat faptul că există un interes important din partea 
echipei manageriale pentru completarea şi actualizarea fondului de carte al 
bibliotecii, simultan cu informatizarea activităţilor de bibliotecă şi cu trecerea 
spre biblioteci virtuale şi accesul liber la INTERNET de la orice punct 
informatizat din instituţie. În plus echipa managerială este permanent atentă 
la actualizarea materialului didactic (suporturi de curs şi seminar) elaborat 
de cadrele didactice proprii în concordanţă cu planurile de învăţământ, 
programele de studii şi mai ales cu realitatea atât de dinamică din domeniul 
social, politic şi administrativ.

• Instituţia are o editură proprie, acreditată CNCSIS prin care îşi 
publică lucrările cadrelor didactice, editura fiind şi la dispoziţia studenţilor. 

ii.2.5. Activitatea financiară

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative dispune de 
birouri proprii specializate: financiar, contabilitate şi financiar-contabilitate 
pentru învăţământ la distanţă, care asigură realizarea operaţiunilor 
contabile. Birourile respective sunt organizate în conformitate cu Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu respectarea Legii nr. 500/2002 
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privind finanţele publice, precum şi a OMF 1792/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale.

Personalul angajat are studii superioare şi calificări specifice activităţii 
financiar contabile.

Înregistrările contabile se efectuează utilizând un program informatic 
performant (SICOB) avizat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Acest program permite transparenţa informaţiilor, unitatea raportărilor în 
conformitate cu cerinţele legale şi cu indicatorii de performanţă ceruţi de 
legile române în vigoare. 

SNSPA întocmeşte pentru fiecare an financiar un buget – proiect de 
venituri şi cheltuieli, care este rectificat ulterior în funcţie de sumele alocate 
de la Bugetul de Stat prin Contractul Instituţional. Acest buget cuprinde 
proiecţia veniturilor şi a cheltuielilor aferente facultăţilor corelată cu direcţia 
de dezvoltare comună intereselor instituţiei. Bugetul anual de venituri şi 
cheltuieli este aprobat de Senat şi este respectat cu rigoare.

Taxele şcolare ale studenţilor sunt calculate în concordanţă cu costurile 
medii de şcolarizare pe an universitar din învăţământul public finanţat de la 
buget la studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat similare şi sunt 
aduse la cunoştinţă studenţilor.

Deciziile de taxe sunt făcute publice prin afişarea acestora pe site-
urile facultăţilor, publicarea acestora în broşuri de admitere, iar după 
înmatricularea studenților sunt incluse în contractul de şcolarizare.

Conform Regulamentului de acordare a burselor, criteriile de acordare 
a burselor se stabilesc la începutul fiecărui an universitar, în funcţie de 
reglementările MECI. Bursele se acordă anual/ semestrial, pe următoarele 
categorii: bursă de merit, bursă de studiu, bursă de ajutor social.

• Bursa de merit se atribuie studenţilor cu rezultate deosebite la 
învăţătură (medie maximă).

• Bursa de studiu se atribuie studenţilor în funcţie de rezultatele la 
învăţătură (conform criteriilor anuale de acordare a burselor)

• Bursa de ajutor social se acordă:
a) Studenţilor integralişti cărora li se aplică prevederile art.10 lit. r) din 
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Legea nr.42/1990, republicată, în baza Certificatului eliberat de Comisia 
pentru aplicarea Legii nr.42/1990, care atestă calitatea lor ori a unuia dintre 
părinţi de “Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” 
sau de “Erou-martir” – cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, 
remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele 
României; conform adresei M.E.C. nr. 9798/10214/30.05.2001;

b) Studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament 
familial, care nu realizează venituri;

c) Studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 
celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, 
insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, 
hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, celor infestaţi 
cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism 
articular;

d) Studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit 
lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe 
economie (cf. H.G. 558 / sept. 1998).

Studenţii care au promovat simultan doi ani de studiu vor concura 
pentru bursă cu media cea mai mare.

Studenţii plătitori de taxe beneficiază de unele reduceri de la plata 
taxelor de şcolarizare în funcţie de anumite criterii propuse şi aprobate de 
Consiliile facultăţilor.

În urma vizitei de evaluare externă instituţională, comisia a constatat 
următoarele:

• Resursele financiare ale SNSPA provin: 
 de la bugetul naţional – fiind o instituţie de învăţământ de stat  - sub 

forma alocaţiilor pe student, la care se adaugă cheltuielile pentru dotare şi 
investiţii programate, pentru întreţinere etc.;

 din venituri proprii realizate din taxele plătite de studenţi şi din 
activitatea de cercetare efectuată pe bază de contracte.

• Înregistrările contabile ale veniturilor şi cheltuielilor se realizează în 
sistem informatizat.

• Instituţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli, elaborat anual, 
aprobat de Senat şi validat de M.Ed.C.
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• Elaborarea bugetului are în vedere şi includerea veniturilor proprii 
prognozate. 

• Echipa managerială urmăreşte atent şi profesionist modul de 
execuţie a bugetului anual atât prin compartimentul de audit, cât şi prin 
controale efectuate de comisia specializată a Senatului. 

• Activitatea contabilă a fost supusă anual controlului Curţii de 
conturi, care a semnalat în rapoarte unele nereguli „strecurate” în activitatea 
contabilă, lucru care a dus la schimbarea contabilului şef şi a directorului 
administrativ, aşa încât noua echipă propusă a luat măsuri de corectare şi 
de normalizare a activităţii financiar-contabile.

ii.3. eficacitatea educaţională a Şcolii Naţionale de Studii 
Politice şi Administrative din București

ii.3.1. conţinutul procesului de învăţământ

ii.3.1.1. Principii ale politicii de recrutare şi admitere, practici de admitere

Politica de admitere promovată de SNSPA reflectă principiile înscrise în 
Carta universităţii şi are un caracter unitar. Preocuparea pentru promovarea 
ofertei educaţionale a SNSPA, pentru identificarea şi selectarea celor mai 
potriviţi candidaţi în raport cu obiectivele academice şi de cercetare ale 
Şcolii, precum şi pentru asigurarea transparenţei procesului de selectare a 
candidaţilor, reprezintă constante ale politicii de admitere, aplicate la nivelul 
tuturor formelor de învăţământ (licenţă, masterat, doctorat).

Cu scopul de a asigura o bună desfăşurare a concursului de admitere 
la nivelul SNSPA, există un Regulament al concursului de admitere, aprobat 
de Senat pe baza căruia se constituie o comisie centrală de admitere, 
acesteia revenindu-i responsabilitatea gestionării concursului de admitere.

Promovarea SNSPA în rândul potenţialilor studenţi mizează pe o 
abordare care pune în evidenţă atât universitatea în ansamblul său, cât 
şi oferta educaţională a fiecărei facultăţi. Dinamismul propriu facultăţilor 
SNSPA, precum şi familiarizarea acestora cu specificul şi nevoile publicului 
ţintă au determinat opţiunea pentru formule moderne de organizare a 
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activităţii de promovare.
Site-ul SNSPA şi cele ale facultăţilor componente conţin informaţii 

aduse la zi privind ofertele educaţionale, procedurile de admitere şi 
condiţiile de înscriere la examen pentru toate programele de studii oferite 
de respectiva structură. În cadrul unor campanii de promovare facultăţile 
elaborează şi distribuie materiale informaţionale (pliante, broşuri) privind 
oferta educaţională pentru anul universitar următor. De asemenea, sunt 
organizate şi evenimente de tipul „Ziua porţilor deschise”.

Admiterea în cadrul programelor de studii oferite de SNSPA este 
organizată conform Regulamentului concursului de admitere. Comisia 
centrală de admitere constituită la nivelul SNSPA şi condusă de rector are 
întreaga responsabilitate a gestionării concursului de admitere. Acesteia 
îi sunt subordonate comisiile pe facultăţi aprobate de consiliile facultăţilor, 
comisii care se ocupă de organizarea şi desfăşurarea efectivă a concursului 
de admitere (înscrierea candidaţilor, pregătirea sălilor de concurs etc.). 
De asemenea, fiecare facultate poate elabora un regulament propriu de 
admitere, aprobat de consiliul facultăţii.

Ca regulă generală, admiterea la studiile universitare cu frecvenţă 
la zi se face prin examen scris. Nota obţinută la bacalaureat, respectiv la 
examenul de licenţă poate reprezenta între 20-50% din media finală de 
admitere, în funcţie de facultate şi de forma de învăţământ.

Tematica şi bibliografia pentru concursurile de admitere sunt făcute 
publice cu şase luni înainte de data concursului, fiind popularizate prin 
intermediul site-urilor proprii, mass-mediei şi unor materiale promoţionale. 
Calendarul şi modalitatea exactă de admitere sunt stabilite de fiecare 
facultate în parte. 

Subiectele probelor scrise sunt alese prin diferite proceduri de extragere 
aleatorie (în sistem clasic sau cu ajutorul calculatorului), în prezenţa 
membrilor comisiei de admitere desemnaţi şi a unui candidat din fiecare 
sală de concurs. Rezultatele admiterii sunt făcute publice prin afişarea la 
sediul instituţiei şi pe site-urile acesteia. 

În urma vizitei de evaluare externă instituţională, comisia a remarcat 
următoarele:

• Sistemul de admitere al studenţilor este reglementat la SNSPA prin 
Regulamentul concursului de admitere aprobat de Senatul SNSPA.

•  Facultăţile au site-uri în care este foarte bine prezentată oferta 
educaţională de la specializări, programe de studii, planuri de învățământ, 
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până la nivel de programe analitice şi mod de examinare, precum şi creditele 
alocate fiecărui examen şi implicit fiecărei discipline.

• Pentru a se face cunoscută, instituţia organizează „Ziua porţilor 
deschise” care oferă posibilitatea tuturor tinerilor să cunoască mai bine 
universitatea, cadrele didactice şi valorile de care pot beneficia pentru 
instruirea lor ca viitori specialişti în domeniile pe care SNSPA le gestionează. 

• Examenul de admitere la studiile cu frecvenţă la zi se face pe baza 
probelor scrise, nota obținută la bacalaureat reprezentând între 20-50% din 
nota finală.

• Este important de remarcat că SNSPA a menţinut forma clasică 
a examenului de admitere, chiar dacă nota obţinută la probele scrise 
reprezintă 50-80% din nota finală de clasament.

• Rezultatul menţinerii examenului de admitere şi faptul că SNSPA îşi 
completează anual efectivele locurilor bugetate, este de fapt semnalul că 
universitatea oferă specializări şi programe de studii atractive şi interesante 
pentru tineri, reuşind să-şi asigure o selecţie calitativă de la început, pe care 
poate „construi” ulterior.

ii.3.1.2. Structura programelor de studii

Programele de studii acoperă toate cele trei cicluri de studiu prevăzute 
în Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, respectiv 
licenţă, masterat şi doctorat. Orice program de studii îndeplineşte criteriile 
cuprinse în Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 
evaluarea periodică a programelor de studiu, document ce asigură o 
unitate a procedurilor, precum şi standarde comune pentru managementul 
calităţii, aplicabile tuturor programelor de studii din SNSPA. La rândul său, 
fiecare structură componentă a SNSPA poate adapta regulamentul conform 
propriului său specific.

Programele de studii au la bază câte un plan de învăţământ, programe 
analitice şi fişe ale disciplinelor predate. În plus, programele analitice şi 
fişele disciplinelor au modele standardizate adoptate de Senatul SNSPA. 
Ele constituie documentele de bază pentru desfăşurarea activităţilor 
didactice proprii fiecărei discipline şi cuprind informaţii legate de numărul de 
ore alocat, competenţele formate, criteriile de notare etc.

Activităţile didactice se desfăşoară conform unui calendar al disciplinei, iar 
toate disciplinele unui program de studii pot fi uşor urmărite în orarele aferente.
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Parcurgerea programelor de studii şi îndeplinirea criteriilor de 
promovare, asigură absolventului dobândirea unor competenţe generale şi 
specifice în domeniul de studiu. Aceste competenţe se regăsesc în fişele 
disciplinelor şi în suplimentul de diplomă (conform O.M.Ed.C. 4868/2006 
privind Suplimentul la diplomă). De asemenea, conform evaluărilor interne, 
programele de studii ale SNSPA corespund criteriilor stabilite de ARACIS.

Desfăşurarea studiilor de licenţă şi de masterat este reglementată 
la nivelul facultăţilor şi prin documente interne referitoare la criteriile de 
evaluare şi promovare, la cursurile opţionale etc.

Finalizarea studiilor se face pe baza unui regulament aprobat de 
Senatul SNSPA, document care prevede probele examenului, condiţiile de 
înscriere la examen, instituirea şi atribuţiile comisiilor de licenţă şi disertaţie, 
modalitatea de elaborare şi corectare a subiectelor şi desfăşurarea propriu-
zisă a examenului.

Studiile universitare de doctorat sunt organizate în cadrul Şcolilor 
doctorale în domeniile: Administraţie publică, Ştiinţe politice, Sociologie 
şi Ştiinţele comunicării, pentru care SNSPA a obţinut calitatea de IOSUD. 
Oferta educaţională a şcolilor doctorale este făcută publică în timpul 
prevăzut de lege, temele de cercetare ale doctoranzilor fiind încadrate în 
direcţia generală de cercetare a SNSPA şi beneficiind de diferite forme de 
susţinere financiară. 

Ca forme de învăţământ, în afară de învăţământul cu frecvenţă, la zi, 
SNSPA oferă cursuri şi specializări aferente învăţământului la distanţă cu 
accent pe mediul online şi modalităţile sale specifice de învăţare şi evaluare.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură 
specializată, în cadrul căreia se desfăşoară atât modulul psiho-pedagogic, 
cât şi o serie de alte activităţi de învăţare şi cercetare 

Formarea continuă este o chestiune de actualitate la nivelul SNSPA, 
activitate care are în vedere atât tendinţele europene în domeniu, cât şi 
misiunea instituţiei. Un astfel de centru este în momentul de faţă în curs de 
acreditare.

În urma vizitei de evaluare externă instituţională, comisia a constatat 
următoarele:

• Programele de studiu autorizate şi acreditate, în cadrul specializărilor 
şi facultăţilor sau departamentelor SNSPA sunt concepute în conformitate 
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cu standardele ARACIS şi cu reglementările M.Ed.C. Astfel, fiecare program 
de studiu este prevăzut cu un plan de învăţământ la care se asociază fişele 
disciplinelor pentru toate disciplinele (obligatorii, opţionale şi facultative). În 
fişele disciplinelor se găsesc informaţii referitoare la conţinutul disciplinei, 
formele de studiu (curs, seminar, laborator), modul de examinare şi 
participarea procentuală a fiecărei forme de studiu la nota finală. 

• În planurile de învăţământ sunt alocate credite pentru fiecare 
disciplină astfel încât (în conformitate cu reglementările M.Ed.C.) să nu se 
depăşească 30 credite pe semestru.

• Trebuie remarcat faptul că în urma evaluărilor efectuate la SNSPA 
referitor la planurile de învăţământ se pot formula două observaţii şi anume:

a) nu toate planurile de învăţământ, de la toate specializările respectă 
regula de 30 de credite/ semestru – pentru disciplinele obligatorii şi opţionale 
– echipa managerială trebuind să efectueze corecturile necesare în acest 
sens. Pentru disciplinele facultative se pot acorda credite, dar acestea nu se 
contorizează în totalul semestrial sau anual al formei de învăţământ şi nici 
în suplimentul la diplomă (foaia matricolă). Aceste credite pentru discipline 
facultative pot fi prezentate într-un spaţiu separat celui care alocă creditele 
obligatorii;

b) planurile de învăţământ nu cuprind ore de sport la anii I şi II, 
element obligatoriu, impus de M.Ed.C. Desigur, justificarea a fost că SNSPA 
nu are o bază sportivă pusă la punct care să poată asigura desfăşurarea 
activităţilor sportive în sistem organizat; acest lucru poate fi rezolvat de 
echipa managerială prin colaborare cu alte unităţi de învăţământ sau 
cluburi sportive, pe baza unor orare bine stabilite; se impune corectarea 
şi completarea planurilor de învăţământ cu ore de sport obligatorii pentru 
anii I şi II – licenţă. Este adevărat că există interes şi preocupare din partea 
echipei manageriale, pentru punerea la punct a acestei baze sportive la 
complexul Cernica şi chiar trebuie insistat în această direcţie. 

• Există aplicabilitate a sistemului de credite transferabile în instituţie, 
fiind posibile şi practicându-se atât transferurile interne, cât şi cele externe. 
Trebuie flexibilizat mai mult acest sistem permiţând o mai mare mişcare a 
studenţilor în funcţie de dorinţa de schimbare a opțiunii pe parcursul studiilor.

• Există aplicabilitate a programului ERASMUS, instituţia realizând 
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importante schimburi de studenţi şi cadre didactice cu instituţii similare din 
Europa şi de asemenea pe plan intern.

• Există o bună apreciere a nivelului de pregătire a studenţilor, fapt 
subliniat de către angajatori şi de către absolvenţi (care şi-au găsit uşor 
locuri de muncă chiar în condiţiile actuale de angajare). Din discuţiile purtate 
cu angajatori ai absolvenţilor SNSPA a rezultat că aceştia sunt mulţumiţi de 
nivelul de cunoştinţe şi de dorinţa de implicare, dar apreciază că ar trebui 
„apăsat” mai mult pe partea de dezvoltare a creativităţii. Comisia a apreciat 
că dezvoltarea creativităţii impune dezvoltarea componentei de studiu 
individual pe teme şi obiective personalizate.

ii.3.1.3. rezultatele învăţării

Rezultatele procesului de învăţare desfăşurat în cadrul SNSPA prezintă 
două direcţii relevante: măsura în care absolvenţii reuşesc să valorifice 
calificarea universitară obţinută (fie prin continuarea studiilor, fie prin 
angajare) şi măsura în care aceştia sunt mulţumiţi de nivelul de dezvoltare 
profesională şi personală oferit de universitate.

În cadrul vizitei de evaluare efectuate la SNSPA s-au organizat mai 
multe întâlniri pentru a putea analiza această componentă a activităţii de 
pregătire a absolvenţilor:

• întâlnire cu reprezentanţii studenţilor din senat şi din consiliile 
profesorale ale facultăţilor unde s-au efectuat evaluări;

• întâlnire cu absolvenţi ai unor promoţii anterioare, actualmente 
angajaţi sau masteranzi sau doctoranzi;

• întâlnire cu angajatori din diferite domenii de activitate (media, 
publicistică, editorialism, instituţii politice şi de administraţie publică).

În discuţii s-au urmărit trei elemente şi anume:
• măsura în care absolvenţii şi angajatorii sunt mulțumiți de nivelul de 

pregătire pe care-l oferă instituţia;
• modul în care absolvenţii îşi valorifică profesional pregătirea primită 

la SNSPA (prin angajare sau susţinere de studii);
• nivelul de satisfacţie al angajatorilor raportat la pregătirea 

profesională a absolvenţilor.
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În urma discuţiilor au rezultat următoarele concluzii:
• studenţii sunt mulțumiți de metodele practicate în zona didactică şi 

de nivelul cunoştinţelor predate şi implicit de nivelul de pregătire al cadrelor 
didactice (punctând faptul că beneficiază de personalităţi ştiinţifice care fac 
parte din corpul didactic, în a căror valoare au mare încredere şi implicit în 
cunoştinţele transmise); 

• studenţii apreciază că sunt necesare mai multe aplicaţii practice în 
care să se dezvolte spiritul de inventivitate şi creativitate;

• majoritatea absolvenţilor s-au declarat mulțumiți de nivelul de 
cunoştinţe pe care l-au primit în universitate, nivel care le-a permis o 
uşoară adaptare la condiţiile de lucru şi o flexibilitate suficientă în a schimba 
activitatea sau locul de muncă;

• absolvenţii au punctat necesitatea realizării unei analize a 
disciplinelor astfel încât să nu apară suprapuneri de informaţii şi să rămână 
doar cele strict necesare şi de actualitate;

• angajatorii s-au declarat mulţumiţi de nivelul de cunoştinţe al 
absolvenţilor, dar au solicitat o dezvoltare mai mare a spiritului de creativitate. 
În plus s-a lansat ideea atât de către absolvenţi, cât şi de către angajatori că 
se impune introducerea noţiunilor de management la toate programele de 
studii, având în vedere faptul că absolvenţii vor fi obligaţi să efectueze mai 
devreme sau mai târziu activităţi manageriale;

• toţi au solicitat cuprinderea în planurile de învăţământ a disciplinelor 
de analiză şi eficientizare economică, alături de cunoştinţele de management.

Din analizele efectuate de SNSPA şi din discuţiile purtate cu studenţii a 
rezultat că un procent foarte mare sunt angajaţi încă din perioada studiilor 
de licență (peste 70%).

S-a constatat un interes din ce în ce mai mare al absolvenţilor studiilor 
de licenţă de   a-şi continua pregătirea prin masterate, fie în susţinerea şi 
dezvoltarea specializării de licenţă, fie în specializări complementare pentru 
dezvoltarea orizontului cunoaşterii. Aceeaşi tendinţă există şi în rândul 
absolvenţilor de studii de masterat de a-şi continua pregătirea prin studii 
doctorale, în contextul în care SNSPA este organizatoare de studii doctorale 
şi are conducători de doctorat de mare valoare.
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ii.3.2. Personalul didactic

La începutul anului universitar 2008-2009, SNSPA avea 241 de cadre 
didactice la învăţământul de zi şi 167 de cadre didactice la învăţământ la 

distanţă. În concordanţă cu legislaţia în vigoare, doctoranzii la forma de 
învăţământ cu frecvenţă, sunt cuprinşi în activităţi didactice de tip seminar, 
laborator, proiecte şi tutorat. În Şcolile doctorale din SNSPA erau la începutul 
anului universitar 2008-2009 un număr de 74 de doctoranzi la forma de 

învăţământ cu frecvenţă.
Gradul de îndeplinire a standardelor cu privire la personalul didactic al 

  Situaţia pentru anul 
universitar 2008-2009 Standarde naţionale  

Total cadre didactice  241  - 

Cadre didactice titularizate în 
învăţământul superior  169 (70%)  Minim 50%  

Profesori şi conferenţiari 
universitari/total  93 (38,5%)  25-50%  

Cadre didactice doctori şi 
doctoranzi/total  213 (88,3%)  - 

Cadre didactice cu baza (norma 
întreagă) la SNSPA/total  

131 cadre didactice din 
241 posturi normate la 

1.10.2008 (54,3%)  

Minim 40% cadre didactice 
cu normă întreagă din total 

nr. posturi  

Cadre didactice pensionate/total  5 (2%)  Maxim 20%  

 

  Situaţia pentru anul 
universitar 2008-2009 Standarde naţionale  

Total cadre didactice  167 - 

Cadre didactice titularizate în 
învăţământul superior  133 (79,6%) Minim 50% 

Profesori şi conferenţiari 
universitari/total  75 (44,9%) 25-50% 

Cadre didactice doctori şi 
doctoranzi/total  150 (89,8%) - 

Cadre didactice pensionate/total  1 (0,5%) Maxim 20% 
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SNSPA pentru învăţământul de zi este prezentat în Tabelul 1.
tabelul 1. gradul de îndeplinire a standardelor cu privire la 

personalul didactic al SNSPA pentru învăţământul de zi
Gradul de îndeplinire a standardelor cu privire la personalul didactic 

pentru învăţământul la distanţă este prezentat în Tabelul 2.
Tabelul 2. Gradul de îndeplinire a standardelor cu privire la personalul 

didactic al SNSPA pentru învăţământul la distanţă
În contextul în care efectivul de studenţi ai SNSPA în anul universitar 

2008-2009 era de 12.475 de studenţi, pe forme de învăţământ, raportul dintre 
numărul studenţilor şi al cadrelor didactice este de 19/1 pentru învăţământul 
de zi, respectiv 39/1 pentru învăţământul de distanţă.

Se menţionează faptul că pentru învăţământul la distanţă, politica 
SNSPA privind personalul didactic este de încadrare, de regulă, în cumul 
sau plata cu ora.

Având în vedere numărul normelor din statele de funcţii didactice pentru 
anul universitar 2008-2009, rezultă că raportul dintre numărul studenţilor şi 
numărul de norme era de aproximativ 28, valoare care asigură calitatea 
procesului de învăţământ la standardele naţionale. 

La data de 01.10.2009, ca urmare a validării concursurilor pentru 
ocuparea unor posturi didactice vacante, au mai intrat în sistem încă 16 
cadre didactice. Pe de altă parte, la 1 octombrie 2009 numărul studenţilor 
înmatriculaţi este semnificativ mai mic decât în anul universitar anterior, 
ceea ce conduce la ameliorarea raportului studenţi/ cadre didactice.

Facultatea/ 
Departamentul 

Forma de învăţământ 

total 
zi id online 

licenţă master Licenţă master master 
Fără 
taxă 

cu 
taxă 

Fără 
taxă 

cu 
taxă Taxă Taxă 

Facultatea de 
Administrație Publică 426 681 213 55 932 1187 0 3494 

Facultatea de Științe 
Politice  418 191 213 28 246 112 0 1208 

Facultatea de 
Comunicare şi 
Relații Publice  

374 720 249 616 1780 2350 1285 7374 

Departamentul de 
Relații Internaționale 
şi Integrare 
Europeana 

0 0 229 170 0 0 0 399 

total pe 
universitate 1218 1592 904 869 2958 3649 1285 12475 
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ii.3.3. Studenţii

Distribuţia numărului de studenţi pe facultăţi şi departamente în cadrul 
Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din București, în anul 
universitar 2008-2009, este prezentată în Tabelul 3. Centralizatorul cuprinde 
formele de învăţământ pentru care SNSPA organizează studii de licenţă şi 
masterat. 

tabelul 3. distribuţia numărului de studenţi în anul universitar 2008-2009

Pentru a răspunde aşteptărilor studenţilor, SNSPA a înfiinţat un Centru 
de Consiliere şi Orientare Profesională (CeCOP), care îşi propune să-i 
ajute pe studenţi să ia decizii adecvate în structurarea propriei traiectorii de 
formare.

Studiile realizate de CeCOP relevă câteva particularităţi ale raportului 
absolvenţilor SNSPA cu piaţa muncii. Astfel, o mare parte din cei care au urmat 
cursurile de licenţă (76,84%) lucrează încă din timpul facultăţii, majoritatea 
căutându-şi o slujbă în domeniu înainte de absolvire sau în preajma acesteia 
(47%). Un alt factor relevant pentru măsura în care studiile realizate sunt 
în conformitate cu cerinţele pieţei de muncă îl reprezintă proporţia în care 
absolvenţii consideră că utilizează la locul de muncă cunoştinţele şi abilităţile 
acumulate pe parcursul studiilor (49,59%). Se constată, de asemenea, că 
perioada stagiului de practică, realizat în baza parteneriatelor instituţionale 
între facultate şi diverşi actori de pe piaţa muncii, este deosebit de utilă în 
ceea ce priveşte plasamentul pe piaţa muncii.

Continuarea studiilor reprezintă o opţiune frecventă printre absolvenţii 
SNSPA, deşi dintre ei au deja un loc de muncă încă din timpul studiilor, 
conturându-se tot mai clar şi direcţia evoluţiei către o carieră în cercetare. 
Astfel, 15% dintre absolvenţii studiilor masterale îşi continuă studiile, 
aproximativ jumătate dintre aceştia orientându-se către doctorat.  Mai mult 
decât atât, în domenii precum cel al relaţiilor internaţionale, continuarea 
studiilor prin intermediul unui program doctoral este considerată ca fiind 
necesară de mai mult de jumătate dintre studenţi. Şcolile doctorale care 
funcţionează în cadrul SNSPA reprezintă o bună oportunitate pentru 
absolvenţii cursurilor de masterat de a-şi continua formarea profesională în 
direcţia aprofundării unuia din domeniile de specializare.

Un mare număr de activităţi desfăşurate în cadrul SNSPA au drept scop 
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implicarea studenţilor în programe care să le asigure dezvoltarea personală 
şi profesională. O serie de exemple în acest sens ar fi evenimentele 
organizate cu ajutorul studenţilor şi pentru studenţi.

În acelaşi spirit, vizitele şi conferinţele susţinute în cadrul SNSPA de o 
serie de profesionişti ai domeniilor vizate au drept finalitate familiarizarea 
studenţilor cu alte faţete ale mediului profesional sau/şi ştiinţific ce nu sunt 
în mod necesar cuprinse în planurile de învăţământ.

Activitatea didactică propriu-zisă desfăşurată în SNSPA este 
consecventă cu principiul centrării metodelor de învăţare pe specificul 
studentului, astfel încât acesta să beneficieze de condiţii optime pentru 
asimilarea şi aplicarea cunoştinţelor necesare în viitoarea profesie.

Centrarea pe student a metodelor de învăţare este vizibilă atât la nivelul 
proiectării didactice (programe analitice şi fişe ale disciplinelor), al ofertei 
educaţionale propriu-zise prin includerea cursurilor opţionale, cât şi la cel al 
evaluării, printr-o combinare a criteriilor şi modalităţilor de evaluare.

ii.3.4. Activitatea de creaţie şi cercetare

SNSPA este instituţie publică de învăţământ superior, de pregătire 
universitară, postuniversitară şi de cercetare ştiinţifică, ce efectuează studii 
şi cercetări ştiinţifice în domenii de activitate care fac obiectul de activitate 
al şcolii, colaborând cu organisme specializate, naţionale şi internaţionale. 

În cadrul SNSPA se desfăşoară activităţi de cercetare în domeniile: ştiinţe 
politice, ştiinţe administrative, ştiinţele comunicării, relaţii internaţionale, 
management, sociologie şi psihologie.

SNSPA a dezvoltat o strategie privind cercetarea ştiinţifică, înscrisă 
în cadrul Planului Operaţional al SNSPA 2009, precum şi o strategie de 
asigurare şi evaluare a cercetării ştiinţifice în cuprinsul Planului Strategic al 
SNSPA 2008-2012 

La nivelul SNSPA cercetarea ştiinţifică este coordonată prin intermediul 
Biroului Coordonare Proiecte – BCP, recent înfiinţat, al cărui rol este de a 
superviza atât etapa de redactare/depunere a proiectelor cât şi perioada de 
implementare a proiectelor.

Facultăţile pun la dispoziţia colectivelor de cercetare spaţiile necesare 
pentru desfăşurarea activităţilor aferente, laboratoarele de cercetare 
beneficiind de spaţiu adecvat, dar şi de logistica necesară desfăşurării 
activităţii de cercetare.
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La realizarea cercetării participă marea majoritate a personalul 
didactic din SNSPA şi numeroşi studenţi din toate ciclurile universitare. O 
atenţie deosebită este acordată implicării studenţilor doctoranzi în cadrul 
activităţilor de cercetare. Programele doctorale din cadrul SNSPA sunt 
concepute pentru dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală, 
iar rezultatele intermediare ale programului de cercetare al doctoranzilor 
constituie produse originale elaborate conform standardelor academice, 
conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 
universitare de doctorat.

Centrele de cercetare care îşi desfăşoară activitatea în cadrul SNSPA 
sprijină în mod direct componenta de cercetare ştiinţifică. De exemplu, 
Centrul de Studii Europene (CSE) inaugurat în octombrie 2003 s-a dezvoltat 
ca o componentă a Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare 
Europeană şi are ca scop îmbunătăţirea cercetării şi predării în domeniul 
integrării europene. Începând cu anul 2007, CSE este parte a reţelei 
europene de cercetare Assessing Accession – Central and Eastern Europe 
in the EU, urmând ca în anul 2010 CSE să organizeze întâlnirea anuală a 
reţelei.

De asemenea, la nivelul SNSPA, se dezvoltă următoarele centre de 
cercetare:

a) Centrul Pentru Afaceri Publice – C.Af.P. Pe termen scurt, se va 
urmări întărirea Centrului şi transformarea acestuia în centru de excelenţă;

b) Centrul de Pregătire pentru Administraţia Publică – CPAP, în cadrul 
căruia funcţionează primul Centru ECDL acreditat din România, înfiinţat 
cu parteneri danezi „Danish Data Association” şi „Council of European 
Professional Informatics Societies”;

c) Centrul de Cercetare în Comunicare – C.C.C., centru ce deţine 
parteneriate internaţionale de cooperare în domeniul cercetării cu Cox 
Center, Grady College of Journalism and Mass Communication, University 
of Georgia, SUA şi Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en 
Sciences Sociales (LERASS), Universitatea Paul Sabatier Toulouse III, 
Franţa;

d) Centrul de Studii Organizaţionale şi de Management - C.S.O.M.
În domeniul cercetării ştiinţifice, SNSPA a încheiat în ultimii ani o serie de 

parteneriate cu instituţii naţionale şi internaţionale de prestigiu (universităţi, 
institute de cercetare, instituţii publice şi, la nivel naţional, instituţii ale 
administraţiei publice), necesare pentru creşterea calităţii activităţilor de 
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cercetare şi a rezultatelor acestora. Astfel, SNSPA deţine parteneriate cu 
următoarele instituţii (selecţie): Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
ARACIS, UEFISCSU, Academia de Studii Economice (Bucureşti), 
Universitatea Bucureşti, Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), 
Universitatea Transilvania (Braşov), Institute of Education - University of 
London (Marea Britanie), University of Sofia (Bulgaria), Université Libre de 
Bruxelles (Belgia), University of Turin, Institutul Georg Eckert, University of 
Oldenburg, University of Madrid, Academie Strasbourg, University of Patras, 
Glasgow Caledonian University (Marea Britanie), Universita degli Studi di 
Urbino “CarloBo” (Italia), Gdanska Higher School of Humanities (Polonia), 
Tilburg University (Olanda), Univerzita Pavla Jozefa Safarika V (Slovacia).

Rezultatele deosebite ale activităţii de cercetare sunt evidenţiate prin 
numărul de proiecte şi granturi de cercetare obţinute, prin numărul de 
articole publicate în reviste indexate în baze internaţionale de date şi cotate 
ISI, de către membrii colectivelor de cercetare, prin lucrările prezentate în 
cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale şi prin studii prospective şi 
de impact sau metodologii realizate pentru beneficiari din mediul public şi 
privat.

Un indicator remarcabil al modului în care activitatea de cercetare 
este în prim plan în cadrul SNSPA îl constituie iniţiativa în ceea ce priveşte 
atragerea de fonduri de cercetare prin proiecte depuse în competiţii naţionale 
şi internaţionale. În anul 2008 au fost depuse 33 de proiecte, iar, în acelaşi 
an, 25 de astfel de proiecte au fost câştigate.

Prin strategia cercetării din SNSPA se urmăreşte atragerea fondurilor 
publice şi private pentru finanţarea temelor de cercetare de interes. În 
perioada 2008-2009 au fost câştigate proiecte de cercetare în cadrul 
cărora SNSPA este beneficiar principal sau partener, proiecte finanţate 
de următoarele instituţii naţionale şi internaţionale: CNCSIS, PN II – IDEI, 
CNMP, UEFISCSU, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Fondul Social European, 
PHARE, Comisia Europeană, Administraţia Fondului Cultural Naţional, 
ERA-NET – Uniunea Europeană, AFCN, ERSTE Foundation, LDV ToI, 
ANPCDEFP - Leonardo da Vinci Transfer of Innovation, German Marshall 
Fund, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci.

În ultimii patru ani SNSPA a realizat studii pentru o serie de instituţii 
prestigioase, din care amintim: Comisia Europeană (Program FP 7, „S&T 
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International Cooperation Network for Eastern European and Central Asian 
Countries”), Ministerul Economiei şi Finanţelor (Titlul studiului: Corelaţii 
între caracteristicile socio-economice ale regiunilor de dezvoltare şi nivelul 
economiei informale: estimări, analize şi scenarii), Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării (Sistem modern de indicatori, modele şi politici de măsurare şi 
susţinere a formării iniţiale şi continue a resurselor umane din perspectiva 
calităţii educaţiei şi a stimulării potenţialului creativ) etc. De asemenea, 
membrii personalului didactic şi de cercetare deţin contracte de consultanţă 
pentru o serie de instituţii naţionale şi internaţionale din care amintim: Banca 
Mondială, INCSMPS, Asociaţia Română de Psihologie Analitică, European 
Training Board, UBB Cluj etc. 

Rezultatele cercetării sunt valorificate în special prin numărul ridicat de 
articole şi cărţi publicate de către membrii colectivelor de cercetare. Astfel, 
în anul 2008, membrii personalului didactic al SNSPA au publicat 18 articole 
în reviste recunoscute la nivel internaţional, cotate ISI Web of Science şi 90 
de articole/lucrări în volumele conferinţelor internaţionale, indexate ISI şi/
sau cele organizate de societăţi profesionale internaţionale. În acelaşi an, 
2008, numărul cărţilor publicate în edituri naţionale (recunoscute CNCSIS) 
a fost de 62, respectiv 4 cărţi (un sigur autor sau în colectiv) în edituri 
internaţionale de prestigiu.

În urma vizitei de evaluare externă instituţională, comisia a constatat 
următoarele:

• Aşa cum şi-a definit misiunea, pe lângă crearea de specialişti în 
domeniu politic, administrativ etc., SNSPA desfăşoară şi activitate de 
cercetare ştiinţifică pe bază de contracte cu societăţi comerciale, instituţii 
de stat sau particulare, în domeniile specializărilor pe care le gestionează 
(social, politic, administrativ, comunicare, relaţii internaţionale);

• În planurile strategice şi cele operaţionale, elaborate în timp, SNSPA 
rezervă un loc important componentei de cercetare;

• Este adevărat că prin specificul activităţii şi prin specializările pe care 
le gestionează, SNSPA nu poate fi autoarea unor „cercetări de senzaţie”, dar 
în urma analizei activităţii de cercetare, comisia de evaluare apreciază că 
există interes pentru dezvoltarea acestei componente a misiunii instituţiei;

• Rezultatele cercetărilor proprii se regăsesc în numeroasele lucrări 
publicate de cadrele didactice ale instituţiei; 

• SNSPA organizează, gestionează şi încurajează activitatea de 
cercetare a studenţilor; 
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• Atât cadrele didactice cât şi studenţii, organizează simpozioane şi 
conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participând de asemenea la 
acţiuni similare organizate în alte ţări;

• Pentru realizarea activităţii de cercetare SNSPA are laboratoare 
specializate, echipa managerială urmărind dotarea corespunzătoare a 
acestora şi extinderea pentru alte specializări;

• În SNSPA, activitatea de cercetare este organizată şi manageriată 
pe centre de cercetare cum ar fi:

 Centrul de Studii Europene;
 Centrul pentru Europa de Est;
 Centrul pentru Afaceri Publice;
 Centrul de Cercetare în Comunicare;
 Centrul de Studii Organizaţionale şi de Management.
• SNSPA are colaborări în efectuarea unor proiecte de cercetare, atât 

cu instituţii din România cât şi din Europa, America, Asia etc.

ii.3.5. Activitatea financiară a organizaţiei

SNSPA întocmeşte, la fiecare început de an, un buget proiect de venituri 
şi cheltuieli, care este apoi ajustat, după caz, în funcţie de sumele alocate 
de la Bugetul de Stat prin Contractul Instituţional.

SNSPA dispune de birouri proprii specializate (financiar, contabilitate 
şi financiar-contabilitate învăţământ la distanţă) pentru funcţionarea 
contabilităţii organizată în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată cu respectarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice 
precum şi a OMF 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale.

Personalul angajat are studii superioare şi calificări specifice activităţii 
financiar contabile.

Înregistrările contabile se ţin cu ajutorul unui program informatic 
performant (SICOB) avizat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Acest program permite transparenţa informaţiilor, unitatea raportărilor în 
conformitate cu cerinţele legale şi cu indicatorii de performanţă ceruţi de legile 
în vigoare. Acesta funcţionează în regim online pentru toate universităţile 
din ţară sub directa îndrumare a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
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Bugetul anual de venituri şi cheltuieli este aprobat de Senat şi este 
respectat cu rigoare. Taxele şcolare ale studenţilor sunt calculate în 
concordanţă cu costurile medii de şcolarizare pe an universitar din 
învăţământul public finanţat de la buget la studiile universitare de licenţă, 
masterat şi doctorat. Deciziile de taxe sunt făcute publice prin afişarea 
acestora pe site-urile facultăţilor şi prin publicarea acestora în broşurile de 
admitere, iar după înmatricularea studenților sunt incluse în contractul de 
şcolarizare.

În urma vizitei de evaluare externă instituţională, comisia a remarcat 
următoarele:

• SNSPA are organizat un compartiment financiar contabil condus 
de un director economic. Compartimentul se află conform organigramei în 
coordonarea directorului administrativ;

• Instituţia elaborează anual buget de venituri şi cheltuieli în care 
include atât veniturile bugetare, cât şi pe cele proprii (care provin din taxele 
studenţilor şi din cercetare);

• SNSPA are la nivelul facultăţilor note de fundamentare prin care se 
stabileşte nivelul taxelor (pentru studenţii cu taxă), la fiecare specializare, 
luându-se ca bază de calcul cheltuielile ce se realizează cu activitatea 
didactică a studenţilor şi nivelul practicat de instituţii din ţară care pregătesc 
specializări similare;

• Comisia de evaluare a apreciat că politica managerială practicată la 
acest segment este bună, atractivă şi concurenţială la nivel naţional;

• Taxele propuse pentru şcolarizare sunt făcute publice, fiind afişate 
pe site-ul facultăţilor sau la avizier;

• Din analiza execuţiei bugetare pe 9 luni, s-a constatat că SNSPA 
are un bilanţ pozitiv dispunând în cont de lichidităţi care-i pot permite să-şi 
plătească situaţiile de lucrări ce vor fi la capitolul investiţii, până la sfârșitul 
anului 2009;

• Proiectul de buget este discutat şi aprobat în Senat şi apoi validat 
de M.Ed.C;

• În urma discuţiilor purtate cu directorul economic şi cu cel administrativ 
a rezultat că proiectul de buget se întocmeşte pe baza propunerilor venite 
de la facultăţi, departamente şi centre de cercetare, stabilindu-se ordinea de 
priorităţi a cheltuielilor, în funcţie de nivelul veniturilor;

• Din discuţiile purtate cu echipa managerială s-a constatat că, în 
următorii ani (începând cu 2010), prioritatea numărul unu este cea a 
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investiţiilor care să poată asigura pregătirea instituţiei pentru dezvoltarea 
viitoare;

• Activitatea financiar-contabilă se realizează în sistem informatizat.

ii.4. managementul calităţii la Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative din București

ii.4.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

La nivelul SNSPA este organizată şi funcţionează Comisia de Asigurare 
şi Evaluare a Calităţii (CEAC), structură autonomă subordonată direct 
Senatului universităţii. Misiunea CEAC este de a elabora standardele şi 
procedurile de evaluare şi asigurare a calităţii în toate domeniile de activitate 
ale SNSPA. CEAC se organizează şi funcţionează pe baza Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi Asigurare a Calităţii 
din SNSPA adoptat de Senatul Universităţii în şedinţa din data 11.11.2008.

CEAC coordonează comisiile de calitate existente la nivelul facultăţilor 
şi îşi constituie comisii pe programe de studii care lucrează în mod integrat.

Politicile şi strategiile privind asigurarea calităţii în SNSPA sunt cuprinse 
în Planul strategic pentru perioada 2008-2012, plan aprobat în şedinţa 
Senatului din 12 ianuarie 2009 şi în Planul Strategic de evaluare şi asigurare 
a calităţii în SNSPA, aprobat în şedinţa Senatului din 10 noiembrie 2008.

Gradul de îndeplinire a obiectivelor privind asigurarea calităţii pentru 
anul 2008-2009 la nivelul SNSPA sunt cuprinse în Raportul privind activitatea 
CEAC în anul academic 2008-2009.

Rezultatele aplicării strategiilor din planurile instituţionale sunt 
prezentate în Senat anual de către CEAC prin rapoarte detaliate referitoare 
la componenta calitate.

Ca un rezultat imediat şi cuantificabil al activităţii CEAC, a fost 
activitatea laborioasă depusă pentru întocmirea documentaţiei pentru 
acreditarea şi reacreditarea tuturor programelor de licenţă şi masterat şi 
stabilirea măsurilor şi a documentaţiei necesare acreditării definitive de 
către European Association For Public Administration Accreditation, a 
programelor de licenţă.

ii.4.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate 
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a) Programele de studii
Asigurarea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare a determinat 

echipa managerială a SNSPA să ia următoarele măsuri:
• Elaborarea unui Regulament pentru iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii universitare, 
în conformitate cu prevederile legale, regulamentul fiind aprobat în ședința 
Senatului din 12.04.2008. Acest regulament se aplică la nivelul catedrelor, 
unde anual se analizează planurile de învăţământ şi noutăţile introduse în 
programele analitice ale disciplinelor, pentru stabilirea oportunităţii rămânerii 
sau eliminării din planurile de învățământ sau a comasării unor discipline;

• Elaborarea unor forme specifice privind actualizarea planurilor de 
învăţământ şi a programelor analitice de către colective de cadre didactice 
şi studenţi şi uniformizarea metodologiei de alocare a creditelor pe discipline 
în cadrul fiecărui semestru;

• Implicarea în procesul de modificare a planurilor de învăţământ şi 
programelor analitice a absolvenţilor unor promoţii anterioare, angajatorilor 
şi specialiştilor din domeniile programelor de studii pe care SNSPA le 
gestionează, în sensul în care feed-back-ul oferit de aceştia să fie luat în 
considerare.

b) Procedura de verificare şi asigurare a corespondentei dintre 
diplomă şi calificare

În mod normal, lansarea unei specializări trebuie corelată cu registrul 
naţional al specializărilor sau trebuie propusă includerea în acest registru. 
Pentru aceasta, SNSPA trebuie să consulte la nivel naţional instituţiile 
similare pentru specializările pregătite. 

Extinderea şi completarea programelor de studii trebuie să aibă în 
vedere reprezentanţi din piaţa forţei de muncă, astfel încât noile programe 
de studii şi noile specializări lansate să aibă o căutare reală, actuală şi de 
perspectivă.

Prin planul de învățământ şi conţinutul programelor analitice de la fiecare 
program de studii şi specializare, se urmăreşte conferirea unor aptitudini şi 
competenţe profesionale în corelaţie cu diploma şi titlul absolventului.

SNSPA eliberează supliment la diplomă în 2 limbi.
Comisia de evaluare externă instituţională, a constatat că la întocmirea 

planurilor de învăţământ, SNSPA a consultat situaţiile de la alte instituţii 
naţionale şi internaţionale care pregătesc specializări similare.
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ii.4.3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării

Activitatea de evaluare a studenţilor privind rezultatele învăţării se 
realizează în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea şi notarea 
studenţilor şi Regulamentul şi metodologia de organizare a examenului de 
finalizare a studiilor.

Criteriile generale de evaluare a studenţilor sunt în concordanţă cu 
legislaţia specifică învăţământului superior, cu Carta SNSPA, precum şi 
cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din SNSPA. 
Procesul de evaluare a studenților reflectă de asemenea preocuparea 
SNSPA pentru asigurarea calităţii actului de educaţie precum şi pentru 
dezvoltarea învăţământului centrat pe student. 

Evaluarea pregătirii profesionale a studentului se face atât pe întreg 
parcursul studiilor (în cadrul seminariilor, colocviilor, lucrărilor practice şi 
a altor forme de verificare prevăzute în planurile de învăţământ), precum 
şi prin probe de evaluare finală (examene) susţinute în sesiunile stabilite 
conform structurii anului universitar.

La începutul fiecărui semestru, la fiecare disciplină este prezentat 
modul de examinare şi evaluare de către fiecare cadru didactic titular de 
predare.

 La avizierul facultăţilor, în planurile de învăţământ şi fisele 
disciplinelor sunt prezentate de asemenea formele de examinare, d

e acordare a notei finale şi numărul de credite alocate fiecărei discipline.

ii.4.4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului 
profesoral

a) calitatea personalului didactic şi de cercetare 
La începutul anului universitar 2008-2009, au fost angajate 241 cadre 

didactice (131 cu norma de bază şi 110 cadre didactice asociate), astfel 
încât cadrele didactice cu norma de baza la SNSPA reprezintă 55% din 
total.

La începutul anului universitar 2009-2010, au fost validate prin concurs 
încă 16 cadre didactice aşa că procentul cadrelor didactice cu norma de 
bază a devenit 57,2%.

În urma vizitei, s-a constatat că există în SNSPA cadre didactice care 
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efectuează mai mult de trei norme, dar printr-o Hotărâre a Senatului nu sunt 
retribuite decât cu maximum 2,5 norme.

Comisia a luat act de această situaţie şi a propus echipei manageriale 
o reanalizare a posturilor didactice din statele de funcţii, o regrupare de 
discipline sau alte măsuri de redimensionare a formaţiilor de studiu, astfel 
încât să nu mai existe situaţii de cadre didactice cu mai mult de trei norme, 
nu din cauza rezolvării unor probleme financiare, ci din punct de vedere al 
asigurării calităţii actului didactic.

La SNSPA sunt angajați 93 de profesori şi conferenţiari ce reprezintă 
aproximativ 35% din totalul cadrelor didactice, începând cu anul universitar 
2009-2010, rămânând deschisă acţiunea de atragere de tineri pentru 
posturile de asistent şi lector.

Raportul cadre didactice-studenţi este de 1/19 pentru învăţământul de 
zi, respectiv 1/39 pentru învăţământul la distanţă.

Se impune astfel scoaterea la concurs a posturilor didactice libere 
având în vedere că numărul lor se ridică la peste 170, o parte din acestea 
(110) fiind ocupate prin activitate de plată cu ora de către personal din afara 
instituţiei (cadre didactice asociate).

b) evaluarea colegială
Evaluarea colegială în SNSPA se efectuează pe baza unui regulament, 

care stabileşte principiile şi criteriile care stau la baza aprecierii activităţilor 
didactice, ştiinţifice şi a conduitei în comunitatea academică a cadrelor 
didactice. Scopul evaluării colegiale este de a contribui prin mijloace 
informale, bazate pe consultare reciprocă şi discuţii colegiale, la creşterea 
calităţii actului didactic şi de cercetare în SNSPA.

Criteriile pe baza cărora se realizează activitatea de evaluare colegială, 
conform Fişei de evaluare, sunt: activitatea de cercetare, activitatea 
didactică, participarea la comunitatea academică, integrarea în organizaţie 
şi unele aspecte globale.

Rezultatele se prelucrează şi analizează la nivel de facultate şi apoi 
sunt prezentate Senatului prin raportul anual al CEAC.

c) evaluarea personalului didactic de către studenţi
Evaluarea personalului didactic de către studenţi are loc semestrial 

şi se efectuează pe baza Fişei de evaluare a cursurilor/seminariilor şi a 
personalului didactic titular. Prin modul de structurare şi prin aspectele 
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conţinute, Fişa de evaluare poate fi aplicată atât la nivel de licenţă, cât şi la 
nivel masteral, atât pentru cursuri, cât şi pentru seminarii.

d) evaluarea de către managementul universității
Criteriile de performanţă cerute la angajarea pe posturi didactice şi la 

evaluarea anuală sunt cuprinse în Fişa de evaluare referitoare la traseul 
profesional anual al cadrelor didactice conform gradului didactic. De 
asemenea, SNSPA şi-a stabilit criteriile privind conferirea titlurilor academice.

Şeful de catedră evaluează activitatea membrilor catedrei prin 
completarea unor fişe de observaţie, diferenţiate pentru activităţile de curs 
şi cele de seminar.

ii.4.5. Accesibilitatea resurselor destinate învăţării

SNSPA dispune de: a) spaţii adecvate procesului de învăţământ în 
proprietate sau închiriate; b) laboratoare în spaţii proprii sau închiriate, cu 
dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele din planul de învăţământ, 
care au prevăzute prin programa analitică activităţi de acest gen; c) soft-uri 
corespunzătoare disciplinelor de studiu din planul de învăţământ, cu licenţă 
de utilizare a acestora; d) bibliotecă proprie.

Spaţiile special amenajate permit accesul studenţilor şi cadrelor 
didactice la reţeaua Intra- şi Internet.

Biblioteca dispune de o sală de lectură cu 100 locuri şi cuprinde 14.708 
volume (7.500 de titluri), cărţi şi publicaţii periodice acoperind domeniile: 
Ştiinţe Politice, Sociologie, Comunicare, Relaţii Internaţionale, Integrare 
Europeană, Istorie, Filosofie, Economie, Psihologie, Publicitate. Colecţiile 
acesteia se dezvoltă continuu şi cuprind lucrări de referinţă, cursuri 
universitare, manuale, publicaţii periodice, teze de doctorat.

Facilităţile IT destinate studenţilor din SNSPA cuprind: laboratoare de 
informatică, laboratoare de cercetare, laboratoare multimedia, laboratoare 
de limbi străine, laboratoare ECDL.

În anul 2007 SNSPA a făcut investiţii în dotarea laboratoarelor didactice 
cu echipamente specializate, de peste 1.400.000 lei, iar în anul 2008 
valoarea investiţiilor s-a dublat.

Facultatea de Administraţie Publică – Departamentul pentru Învăţământ 
la Distanţă vine în întâmpinarea studenţilor săi cu o privire de ansamblu 
asupra ofertei educaţionale şi anume platforma electronică denumită 
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Campus virtual. Sistemul electronic implementat în cadrul facultăţii este un 
sistem din familia MOODLE. El reprezintă deja un standard de platformă 
e-learning caracterizat prin următoarele avantaje: interactivitate; feedback 
prompt şi la obiect oferit cursanţilor; atmosferă plăcută în sălile de curs 
virtual, apropiată pe cât posibil de experienţele de învăţare tradiţionale; 
elemente noi în structurarea materialului de studiu şi în modalităţile de 
interacţiune, introduse treptat; paşi clari în derularea cursului şi cerinţe 
exacte de promovare; păstrare a ritmului de învăţare; motivare constantă a 
cursanţilor prin diferite metode şi tehnici.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice deţine o editură proprie – 
Comunicare.ro, colecţia acesteia cuprinzând sinteze şi manuale universitare 
din spaţiul european şi american, dar şi ghiduri practice adresate unui public 
mai larg.

SNSPA dispune de un număr semnificativ de servicii sociale pentru 
studenţii săi.

Astfel, Şcoala Naţională deţine cămine în regie proprie, care au fost 
modernizate în ultimii ani. Organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti 
se realizează pe baza Metodologiei aprobate de Senatul SNSPA.

Şcoala Naţională oferă studenţilor proprii un spaţiu adecvat servirii 
mesei în sediul din Strada Povernei nr. 6, cantina SNSPA deservind circa 
150 persoane zilnic. 

Spaţiile destinate activităților sportive sunt situate în incinta din 
complexul studenţesc Cernica şi au în componenţă un teren de fotbal şi 
unul de baschet.

În urma vizitei de evaluare externă instituţională, comisia a constatat 
următoarele:

• SNSPA are o bibliotecă suficient de bine dotată din punct de vedere 
al volumului de carte, dar nu dispune de o sală de lectură adecvată (ca 
dimensiune);

• Biblioteca este la dispoziţia studenţilor şi a cadrelor didactice şi îşi 
împrospătează anual abonamentele la publicaţiile de specialitate naţionale 
şi internaţionale;

• Trebuie remarcat că activitatea bibliotecii se va îmbunătăți simţitor 
odată cu punerea în funcţiune a obiectivului aflat în construcţie în Bulevardul 
Expoziţiei, unde îi sunt rezervate spaţii generoase atât pentru depozitul de 
carte, cât şi pentru sălile de lectură şi bibliotecă virtuală;

• La căminul din complexul Cernica există o bibliotecă de zonă, 
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utilizabilă de către studenţii cazaţi în acest complex, ce cuprinde şi o sală 
de lectură dotată cu acces la INTERNET;

• SNSPA pe lângă cazare, oferă şi alte servicii studenţilor cum ar 
fi: cantină, activitate de club şi activităţi sportive prin închirierea spaţiilor 
necesare.

ii.4.6. Bază de date actualizată sistematic, referitoare la 
asigurarea internă a calităţii

SNSPA a implementat un sistem centralizat care permite colectarea, 
prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi 
asigurarea instituţională a calităţii.

Sistemul utilizează mai multe aplicaţii pentru asigurarea unui nivel 
corespunzător al calităţii instituţionale, fiecare acoperind o anumită zonă de 
interes (managerial, academic sau de cercetare).

Pentru managementul cercetării se utilizează o aplicaţie dezvoltată 
intern de către departamentele specializate ale SNSPA şi ale facultăţilor 
componente. Rolul acesteia este de a colecta date de la cadrele didactice, 
printr-o interfaţă web uşor de utilizat, într-o bază de date. Indicatorii de 
performanţă utilizaţi sunt bazaţi pe recomandările Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior conform Indicatorului IC 6. 
Interfaţa de administrare permite vizualizarea datelor introduse, vizualizarea 
rapoartelor şi statisticilor, respectiv exportul datelor pentru prelucrare în 
alte programe. De asemenea, în interfaţa de administrare se pot vizualiza 
informaţii despre starea cercetării în alte instituţii, fiind astfel posibilă crearea 
unor repere diferenţiate (benchmarks).

Cel de al doilea tip de aplicaţii utilizat pentru asigurarea calităţii este 
reprezentat de bazele de date pentru gestiunea şcolarităţii. În SNSPA sunt 
utilizate mai multe asemenea aplicaţii personalizate pe specificul fiecărei 
facultăţi. Toate aceste aplicaţii sunt însă caracterizate de un număr de 
specificaţii comune: utilizarea unei baze de date pentru gestiunea studenţilor 
şi a rezultatelor lor academice, generarea de situaţii şcolare, centralizatoare, 
statistici etc.

Toate aplicaţiile permit exportul unor date pentru generarea statisticilor 
la nivelul universităţii.

SNSPA are în curs de implementare un upgrade al aplicației de bibliotecă 
electronică. Varianta nouă va avea funcţionalităţi avansate precum căutare 
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online, rezervare online etc., fiind construită pe structura unei baze de date 
relaţionale.

În urma vizitei, comisia a constatat că există interes din partea SNSPA 
şi a CEAC pentru realizarea unui sistem informatic unde să se creeze şi 
să se actualizeze baza de date referitoare la asigurarea calităţii, începând 
de la structura organizatorică a SNSPA, până la planurile de învăţământ 
pentru fiecare program de studii şi a programelor analitice (din punct de 
vedere al conţinutului), de la elaborarea şi respectarea orarului până la 
propunerea examenelor şi prelucrarea rezultatelor obţinute la examene, de 
la elaborarea bugetului până la ultima acţiune de execuţie a lui.

ii.4.7. informaţia publică

SNSPA şi implicit facultăţile şi departamentele din componenţa 
acesteia asigură accesul liber şi neîngrădit al publicului şi al mass-media la 
informaţiile de interes public, activitatea acesteia fiind desfăşurată în spiritul 
transparenţei şi al dreptului la informare.

Pe site-ul universităţii (http://www.snspa.ro) se găsesc informaţiile 
referitoare la:

a) Instituţie: Misiune, Prezentare, Conducerea universităţii, Carta 
SNSPA, Codul Etic, Date financiar-administrative, Planul operaţional, Planul 
Strategic, Asigurarea calităţii, Acte normative;

b) Structură academică: Facultăţi/Departamente, Şcoala doctorală, 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Învăţământul la 
distanţă;

c) Admitere: Oferta educaţională, Regulamentul concursului de 
admitere, Taxele de admitere, Cifrele de şcolarizare;

d) Cercetare: Strategia de cercetare, Proiectele de cercetare aflate în 
desfăşurare, Centrele de cercetare, Raportul de autoevaluare;

e) Centrul pentru Cooperare Internaţională;
f) Facilităţi existente: Laboratoare IT, Laboratoare Multimedia, 

Laboratoare de limbi străine, Catalogul OPAC al bibliotecii SNSPA (căutare 
online), Baze de date online la care SNSPA are acces, detalii privind 
asistenţa medicală, cămine şi cantină;

g) Studenţi: Regulamentul pentru credite transferabile, Structura 
anului universitar, Competiţii de burse disponibile pentru studenţi (cu 
informaţii despre destinaţii, condiţii de selecţie etc.), Taxe universitare, 
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Taxe şcolarizare, Centrul de consiliere şi orientare profesională, programul 
Alumni.

Pentru informaţii specifice se face trimitere la secţiunile corespunzătoare 
de pe       site-urile facultăţilor şi departamentelor.

Pe site-urile facultăţilor se găsesc informaţii referitoare la:
a) Instituţie: istoric, informaţii generale;
b) Ghidul admiterii actualizat cu prezentarea tuturor detaliilor necesare 

a fi cunoscute pentru a participa la concursul de admitere (calendarul 
admiterii, documentele necesare, probele admiterii, modalitate de evaluare 
etc.);

c) Programele de studiu;
d) Cadrele didactice cu adresele de e-mail, CV-uri şi listele de lucrări;
e) Programe de cercetare/parteneriate interne şi internaţionale.
Informaţiile importante sunt afişate şi la avizierele facultăţilor.
SNSPA promovează o politică a deschiderii faţă de societate. Astfel, 

universitatea asigură, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege, informarea 
corectă şi completă a cetăţenilor cu privire la informaţiile datorate prin lege 
sau solicitate în acord cu aceasta.

Există şi unele documente care, datorită faptului că nu prezintă un 
interes larg, nu sunt publicate pe site, dar sunt disponibile la cerere, cum 
ar fi: ordinea de zi a Senatului, date statistice, Raportul anual de audit 
intern etc. În cazul în care se dovedeşte că există un interes pentru aceste 
materiale, acestea vor fi publicate pe site-ul principal al universităţii.

II.4.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei

 În cadrul SNSPA, structura responsabilă de formularea şi 
implementarea procedurilor de asigurare a calităţii este Comisia de Evaluare 
şi Asigurare a Calităţii (CEAC); aceasta a fost înfiinţată prin Decizia nr. 139 
din 31.10.2005 a Senatului SNSPA şi funcţionează pe baza Regulamentului 
de organizare şi funcţionare aprobat de Senatul SNSPA în 11.11.2008. 
Regulamentul CEAC a fost modificat prin Decizia 181/28.09.2009, comisia 
primind atribuţii extinse în iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 
programelor de studii.

CEAC funcţionează în prezent cu 6 membri; componenţa şi documentele 
privind funcţionarea CEAC sunt accesibile la adresa web http://www.snspa.
ro/p/asigurarea-calitatii.
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La nivelul facultăţilor, CEAC implementează politicile de calitate cu 
ajutorul comisiilor de calitate, alese în cadrul Consiliilor facultăţilor.

CEAC este responsabilă de elaborarea Planului strategic de evaluare 
şi asigurare a calităţii în SNSPA, plan aprobat prin Decizia Senatului nr. 135 
din 11.11.2008; criteriile şi procedurile elaborate de Comisie sunt incluse în 
Planul Strategic al SNSPA 2008-2012.

Conform Planului strategic de evaluare şi asigurare a calităţii, CEAC 
identifică factorii de mediu care determină nevoia criteriilor de calitate 
(creşterea numărului de studenţi, responsabilizarea instituţiei în privinţa 
calificărilor), stabileşte obiectivele specifice pentru îmbunătăţirea indicatorilor 
de calitate (evaluarea periodică a politicilor de asigurare a calităţii, atragerea 
de fonduri pentru acestea), stabileşte responsabilităţile privind măsurile 
de asigurare a calităţii în instituţie şi propune structurile necesare creşterii 
eficienţei şi calităţii.

Criteriile de asigurare şi evaluare a calităţii propuse în Planul Strategic 
urmăresc două direcţii majore:

a) în ceea ce priveşte evaluarea şi certificarea rezultatelor învăţării, 
criteriile propuse vizează programele de studiu (claritate şi accesibilitate, 
corelarea obiectivelor cu Cadrul naţional al calificărilor, articularea pe unităţi 
de studiu etc.), îmbunătăţirea programelor analitice şi a fişelor disciplinelor, 
folosirea strategiilor inovative de predare şi asigurarea resurselor de 
învăţare (suporturi de curs, biblioteci virtuale), consilierea individuală a 
studenţilor. Criterii distincte sunt prevăzute pentru evaluarea studenţilor 
(testare periodică şi testare finală, obligativitatea prezenţei la seminarii 
şi laboratoare, evaluarea originalităţii lucrărilor de absolvire etc.), dar şi 
a cadrelor didactice (obligativitatea evaluării tuturor cadrelor didactice, 
evaluarea cadrelor didactice de către studenţi etc.);

b) în ceea ce priveşte evaluarea la nivel instituţional şi al structurilor 
SNSPA, Strategia prevede trei categorii de indicatori: de intrare (numărul 
de cadre didactice având titlul de doctor faţă de numărul total, mediile 
de admitere ale studenţilor etc.), indicatori privind eficacitatea actului 
educaţional (măsurarea competenţelor obţinute de studenţi, calitatea 
cursurilor, gradul de coerenţă a programelor de studiu la toate nivelurile, 
numărul apariţiilor editoriale şi al participărilor la conferinţe) şi de ieşire 
(rata de succes a absolvenților, nivelul de competenţă dobândit, gradul de 
absorbţie pe piaţa muncii etc.).
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În domeniul dezvoltării şi evaluării planurilor de învăţământ, al elaborării 
criteriilor de performanţă şi al consultanţei privind asigurarea calităţii, SNSPA 
are relaţii de colaborare cu numeroşi specialişti din instituţii internaţionale: 
Prof. dr. Asghar Zomorrodian, Union Institute and University, SUA; Prof. 
Dr. Robert Hertzog, Universite Strasbourg, Franta; Prof. Dr. Gérard Timsit, 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Franta; Prof. Dr. Spyridon Flogaitis, 
National and Kapodistrian University of Athens, preşedinte al “European 
Public Law Organization”, Grecia; Dr. Palle Damkjaer, Director EUC Nord, 
Danemarca; Prof. Dr. Christoph Reichard, Presedinte EAPAA; Roland 
Gareis, Profesor de management al proiectelor, Wirtschafts Universitaet, 
Viena, Austria.

Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Gérard Timsit

CEAC a evaluat dosarele de autorizare/acreditare pentru 15 specializări 
universitare de licenţă şi programe de masterat din cadrul SNSPA, care au 
fost avizate prin H.G. 749/2009  şi OMECI 4666 din 03.08.2009. 

CEAC a elaborat Criteriile pentru conferirea titlurilor academice în 
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SNSPA, aprobate prin Decizia Senatului SNSPA nr. 137 din 11.11.2008. 
Documentul instituie o serie de criterii suplimentare celor prevăzute în 
Ordinul de completare a Ordinelor MECI nr. 5098, 5099, 5100 şi 5101 din 
3 octombrie pentru aprobarea sistemelor de evaluare privind conferirea 
titlurilor de profesor universitar, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific 
gradul I, respectiv cercetător ştiinţific gradul II nr. 3548 din 06.04.2006. 
De asemenea au fost elaborate criteriile proprii pentru titlurile de lector şi 
asistent universitar.

 
iii. coNcluzii 

Comisia externă ARACIS, în urma evaluării efectuate în perioada 09-
11 decembrie 2009 la Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
din Bucureşti, atât la nivelul programelor de studii selectate, cât şi la nivelul 
instituţional, formulează următoarele concluzii:

• Programele de studii de licenţă, masterat ID şi școală doctorală 
propuse pentru evaluare îndeplinesc condiţiile standardelor ARACIS, atât 
din punct de vedere al planurilor de învăţământ, cât şi din punct de vedere 
al bazei materiale care poate asigura funcţionarea pe termen lung;

• Colectivul de cadre didactice propuse să desfășoare activităţi la 
programele evaluate îndeplinesc condiţiile cerute de standardele ARACIS, 
existând peste 50% dintre ele cu norma de bază la aceste programe.

În funcţie de aceste observaţii, comisia de evaluare ARACIS, propune 
pentru cele 4 programe de studii evaluate (2 programe de studii de licenţă, 1 
program de master ID şi 1 program de şcoală doctorală), în baza aprecierilor 
formulate de către experţii evaluatori de programe, următoarele calificative:

• SPAŢIUL PUBLIC EUROPEAN – program de master ID – calificativul 
ÎNCREDERE;

• SOCIOLOGIE - program de licenţă – calificativul ÎNCREDERE;
• COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE – program de licenţă – 

calificativul ÎNCREDERE;
• ŞTIINŢE POLITICE – şcoală doctorală – calificativul ÎNCREDERE.
Referitor la evaluările efectuate la nivel instituţional se pot formula 

următoarele observaţii:
• SNSPA este o instituţie de învăţământ superior, de stat, bine 

organizată şi manageriată, unde normativele şi reglementările supuse de 
M.Ed.C. sunt respectate şi aplicate în conformitate cu legile naţionale şi 
compatibilizate cu misiunea pe care universitatea şi-a asumat-o;

• Studenţii SNSPA sunt mulțumiți de nivelul cunoştinţelor de specialitate 
primite în timpul școlarizării pe cele 3 trepte valorice apreciind că se impune 
creşterea procentului de activităţi practice şi introducerea de cunoştinţe din 
domeniul managementului şi economiei, la toate programele de studii;
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• Studenţii SNSPA sunt mulţumiţi de colaborările care există între 
instituţia de învăţământ şi angajatori, de modul cum se realizează activităţile 
de practică anuală şi de interesul pe care îl prezintă specializările lor pe 
piaţa forţei de muncă;

• Studenţii SNSPA doresc o extindere a colaborării universităţii cu 
cât mai multe universităţi din ţară şi străinătate, pentru dezvoltarea nivelului 
şi conţinutului contractelor şi favorizarea transferului pe baza sistemului de 
credite transferabile şi flexibilizarea internă a acestui sistem;

• Absolvenţii SNSPA sunt mulțumiți de nivelul de pregătire 
profesională cu care termină ciclul de licenţă, putându-se angaja rapid, dar 
îşi exprimă totodată dorinţa de a continua studiile prin ciclul de masterat 
şi cel de doctorat apreciind că aceste etape le asigură şanse mari de a 
alege locul de muncă dorit şi apreciind în acelaşi timp că aceste cicluri de 
pregătire superioară, le asigură un alt nivel de cunoaştere şi specializare;

• Absolvenţii SNSPA apreciază că trebuie lansate cât mai multe 
programe de masterat în corelaţie cu dinamica profesională a specializărilor 
lor, fiind interesaţi să urmeze masterate atât în specializările de licenţă, cât 
şi în specializări complementare (marketing, management, economie);

• Angajatorii sunt mulțumiți de nivelul de pregătire al absolvenţilor, de 
viteza cu care se integrează şi de seriozitatea cu care abordează activităţile 
profesionale, însă solicită ca în pregătirea lor să se dezvolte mai mult 
componenta de inventică şi creativitate, precum şi cea de implicare;

• Echipa managerială a instituţiei stăpâneşte bine arta managerială 
de gândire anticipativă, de ordonare a priorităţilor, demonstrând astfel o 
bună cunoaştere a sistemului;

• Echipa managerială conduce performant, urmând să-i asigure 
SNSPA şansă în prezent şi perspectivă de dezvoltare în viitor prin:

 susţinerea unui program investiţional bine gândit şi structurat, de 
dezvoltare a bazei materiale;

 susţinerea unor politici de dezvoltare structurală şi a specializărilor 
în concordanţă cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale forţei de muncă, 
pe baza unor prognoze de evoluţie şi dezvoltare a societăţii româneşti şi 
internaţionale;

 susţinerea activităţii de cercetare ca fiind un catalizator al dezvoltării 
calităţii activităţilor didactice prin biunivocitate;

 susţinerea dezvoltării procedeelor de atragere la studii atât la 
cursurile de zi, cât şi la ID;

 susţinerea extinderii colaborărilor cu instituţii similare şi nu numai, 
atât pe plan intern, cât şi extern;

 susţinerea creşterii nivelului valoric şi al aprecierilor interne şi 
internaţionale;

 creşterea dinamicii schimbărilor de fond a specializărilor prin 
creşterea dinamicii schimbării planurilor de învăţământ şi a programelor 
analitice;
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 susţinerea unei politici de atragere a cât mai multor tineri în zona 
cadrelor didactice;

 susţinerea diversificării şi extinderii ofertei educaţionale, atât prin 
programe, cât şi prin specializări noi.

• Prin structurile funcţionale de asigurare a calităţii la nivelul instituţiei, 
echipa managerială creează certitudinea dezvoltării acestei activităţi şi 
certitudinea că nivelul de instruire profesională a absolvenţilor va fi din ce în 
ce mai bun;

• Prin modul gestionării activităţilor de la admitere până la eliberarea 
diplomelor, echipa managerială asigură funcţionarea instituţiei într-un cadru 
legislativ normal, fără a exista fraudarea sau falsificarea sistemului;

• SNSPA a pus la punct sistemul financiar contabil, astfel încât există 
încrederea că nu se mai pot repeta greșeli de natura celor semnalate în 
raportul Curţii de Conturi şi că activitatea se va desfăşura corect din punct 
de vedere legal;

• Echipa managerială şi-a constituit pârghii de depistare şi intervenţie 
atât în domeniul calităţii prin înfiinţarea şi funcţionalitatea CEAC, cât şi în 
alte domenii prin Compartimentul de audit intern;

• Prin criteriile de promovare şi stimulare a cadrelor didactice şi 
studenţilor, echipa managerială urmăreşte menţinerea în instituţie a unui 
spirit de competiţie.

S-au constatat câteva elemente care trebuie reglementate la nivel 
managerial şi care pot fi soluţionate rapid, acestea fiind cuprinse în capitolul 
Recomandări din cadrul acestei broşuri. 

Toate observaţiile au fost prezentate de către comisia de evaluare 
ARACIS, echipei manageriale a SNSPA la şedinţa finală de concluzii.

Trebuie menţionat că alături de echipa de evaluare a ARACIS a 
participat, evaluatorul extern şi echipa de studenţi evaluatori care vor 
prezenta rapoarte proprii.

Notă. În Anexa A.4 (Raportul de evaluare instituţională al studenţilor evaluatori 
la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București) se găsesc, 
în detaliu, concluziile studenţilor evaluatori desprinse cu ocazia vizitei de evaluare 
externă la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București, din 
perioada 9-11 decembrie 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:

• corectarea organigramei cu aducerea Consiliului de administraţie şi 
a Preşedintelui în poziţii care să le precizeze clar funcţiile, în conformitate 
cu Carta universitară; 

• cooptarea în Consiliul de Administrație şi a unor reprezentanţi din 
afara SNSPA (angajatori, instituţii ministeriale, Parlament, specialişti de 
nivel înalt); 

• reglementarea numărului de credite pentru disciplinele obligatorii şi 
opţionale la 30/semestru şi nu mai multe;

• pentru disciplinele facultative se pot acorda credite, care se vor 
înscrie în foaia matricolă într-un alt spaţiu cu un titlu de forma „Alte activități”;

• introducerea rapidă în planurile de învăţământ pentru ciclul de 
licenţă, la anii I şi II, a orelor de sport;

• redimensionarea disciplinelor, a numărului de ore şi a formaţiilor de 
studiu pentru a elimina situaţiile în care sunt cadre didactice cu mai mult de 
trei norme; 

• să se reanalizeze planurile de învăţământ şi să se dezvolte 
activităţile stimulative pentru creativitate;

• să se introducă discipline de management, marketing şi economie, 
la cererea studenţilor – posibil ca facultative;

• baza materială trebuie îmbunătăţită (biblioteca – prin terminarea 
investiţiei; baza sportivă - prin alocare de sume pentru investiţii în acest 
domeniu);

• simplificarea şi deschiderea procesului de transfer al studenţilor 
(intern şi extern) conform sistemului de credite transferabile;

• susţinerea activităţii de dotare pentru activitatea de cercetare a 
cadrelor didactice;

• urmărirea atentă şi permanentă a activităţilor de contabilitate, 
investiţii şi achiziţii – care să se deruleze legal, corect şi transparent; 

• instituţia să îşi asume rapoartele de audit intern şi ale Curţii de 
Conturi şi să urmărească aplicarea măsurilor propuse;

• trebuie stimulată activitatea de studiu individual şi dezvoltat simţul 
responsabilităţii pentru studiu la studenţi;

• trebuie extinsă „baza de practică la posibilii angajatori” prin 
protocoale de colaborare, facilităţi etc.
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 v. cAliFicAtiv

În urma vizitei de evaluare din 9-11 decembrie 2009, pe baza 
propunerii Comisiei de evaluare instituţională externă, a documentelor de 
autoevaluare a instituţiei şi a constatărilor din timpul vizitei, Consiliul ARACIS 
concluzionează că Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
din București 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 Şcolii Naţionale de Studii 
Politice şi Administrative din București calificativul Grad de încredere ridicat 
în ceea ce priveşte managementul instituţiei în materie de asigurare a 
calităţii programelor de studii şi de respectare a standardelor academice de 
acordare a diplomelor de absolvire.

vi. ANeXe
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vi.1.   ANeXA A1  rAPortul coNSiliului ArAciS
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vi.2.   ANeXA A2  rAPortul dePArtAmeNtului de evAluAre A   
cAlităţii Al ArAciS
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vi.3.   ANeXA A3  ScriSoAreA de răSPuNS A Şcolii 
NAţioNAle de Studii 
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vi.4.   ANeXA A4 rAPortul de evAluAre iNStituţioNAlă Al
StudeNţilor evAluAtori lA ŞcoAlA NAţioNAlă de Studii

Politice Şi AdmiNiStrAtive diN București
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vi.5.   ANeXA A5  rAPortul eXPertului StrăiN



116

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 35 / 2010



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București

117



118

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 35 / 2010



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București

119



120

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 35 / 2010



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București

121



122

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 35 / 2010



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București

123



124

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 35 / 2010

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

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

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

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

Nr. 34/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca
Nr. 35/2010 -  Raport privind evaluarea externă a calității academice

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București


