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cUvÂnT ÎnAinTe

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

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

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

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

i.1.   elemenTe GenerAle
Evaluarea instituţională externă a Academiei Forţelor Aeriene 

„Henri Coandă” de Consiliul A.R.A.C.I.S., compusă din:
Prof.  univ. dr. ing. mircea ivăneScU (Universitatea  din Craiova) 

- Director de Misiune;
Prof. univ. dr. ing. Anton hAdăr (Universitatea ”Politehnica” din 

Bucureşti) - Coordonator Echipă Experţi Evaluatori;
Prof. univ. dr. ioan lAZăr (Universitatea  „Babeş Bolyai” din Cluj-

Napoca) - Expert Comisie Instituţională;
Prof. univ. dr. Gheorghe Solomon (Universitatea „Politehnica” 

din Bucureşti) - Expert Comisie Consultativă;
Prof. univ. dr. Silviu crişAn (Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu) - Expert evaluator la  programul de studii universitare de licenţă 
„Managementul organizaţiei”;

Prof. univ. dr. victor mAnole (Academia de Studii Economice 
din Bucureşti) - Expert evaluator la  programul de studii universitare de 
licenţă „Management în aviaţie”;

Prof. univ. dr. Alexandru drAGAlinA (Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” din Constanţa) - Expert evaluator la  programul de studii 
universitare de licenţă „Managementul traficului aerian”;

Prof. univ. dr. dan PoSToleA (Academia Tehnică Militară din 
Bucureşti) – Expert militar;

şef lucr. ing. Sebastian rAdU (Universitatea  „Transilvania” din 
Braşov) - Secretar tehnic. 

Comisia a verificat îndeplinirea cerinţelor normative obligatorii la 
nivel instituţional, pentru programele de studii convenite de către universitate 
cu directorul de misiune şi a evaluat gradul de îndeplinire a standardelor 
şi indicatorilor de performanţă ai calităţii educaţiei furnizate de această 
instituţie. 
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Pe durata vizitei de evaluare, din partea Academiei Forţelor Aeriene 
„Henri Coandă” din Braşov au participat: Rectorul, cdor. Prof. univ. dr. 
florin moiSeScU, Prorectorul, lt. col. conf. dr. ing. marian PeArSică, 
persoana de contact, conf. dr. ing. doru lUcUleScU, precum şi alţi 
membri ai conducerii universităţii. 

Din partea fiecărui program de studii evaluat a participat decanul 
facultăţii, coordonatorul programului de studii, numit de senat, precum şi 
persoana responsabilă cu asigurarea calităţii din facultate.

La evaluarea instituţională a Academiei Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă” din Braşov au mai contribuit: expertul evaluator străin desemnat 
de A.R.A.C.I.S., Prof. univ. dr. ing. milan SoPoci, Slovacia, precum şi 
studenţii ilie constantin Simion (Universitatea „Politehnica” din Bucureşti) 
- delegat U.N.S.R. şi Alina GAvrA (Universitatea de Vest Timişoara) - 
delegat A.N.O.S.R.

Programul vizitei de evaluare pentru perioada 23-25 iunie 2010, a 
inclus:

• Întâlnirea echipei de evaluatori cu conducerea Academiei Forţelor 
Aeriene „Henri Coandă” din Braşov cu conducerea facultăţii şi cu 
persoanele implicate în procesul de asigurare a calităţii din această 
academie; 

• Şedinţa echipei de experţi evaluatori pentru stabilirea obiectivelor 
vizitei şi a procedurii de redactare a rapoartelor şi fişelor de vizită; 

• Activitatea experţilor evaluatori pentru fiecare program în parte, 
respectiv pentru analiza aspectelor instituţionale; 

• Vizite ale comisiei de evaluare în spaţiile didactice şi de cercetare 
ale academiei, în căminul studenţesc, în cantină, în sala de sport 
etc.; 

• Întâlnire cu reprezentanţii studenţilor şi ai absolvenţilor; 
• Întâlnire cu reprezentanţii angajatorilor absolvenţilor; 
• Întâlnirea directorului de misiune şi a echipei de evaluatori cu 

conducerea Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din 
Braşov, pentru predarea fişelor vizitei. 
Fiecare expert evaluator de program a întocmit un raport asupra 

programului de studii de licenţă evaluat şi a completat fişa vizitei a.2). 
Expertul comisiei de evaluare instituţională, împreună cu coordonatorul 
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echipei, au completat fisa vizitei a.1). Fişa vizitei b) a fost întocmită pe baza 
constatărilor tuturor membrilor echipei de evaluare.

Prezentul raport detaliază procesul de evaluare şi concluziile 
comisiei de experţi evaluatori asupra asigurării calităţii la nivel instituţional 
şi la nivelul programelor de studii şi a respectării standardelor de absolvire.

ii.   elemenTe orGAniZATorice Ale echiPei

Obiectivul evaluării instituţionale externe a Academiei Forţelor 
Aeriene „Henri Coandă” din Braşov a fost calitatea procesului educativ, 
a cercetării ştiinţifice, a performanţelor academice ale academiei şi a 
structurilor instituţionale, administrative şi manageriale.

Vizita pentru evaluarea externă instituţională a Academiei Forţelor 
Aeriene „Henri Coandă” din Braşov s-a efectuat în perioada 23 - 25 iunie 
2010 în vederea certificării acesteia ca instituţie de învăţământ superior 
şi cercetare, integrată în spaţiul european al învăţământului superior şi 
cercetării ştiinţifice.

În principal, s-a urmărit evaluarea modului în care Academia 
Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov răspunde interesului public, 
respectă cerinţele normative obligatorii privind asigurarea calităţii procesului 
de predare - învăţare şi de cercetare, în conformitate cu standardele 
academice de referinţă, pe care ea însăşi le-a făcut publice şi a modului în 
care această universitate îşi exercită dreptul legal de acordare a diplomelor 
şi certificatelor de studii.

Procesul de evaluare instituţională externă s-a realizat în 
conformitate cu metodologia, standardele şi indicatorii de calitate 
A.R.A.C.I.S. 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 Academiei 
Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov.
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Academia forţelor Aeriene „henri coandă”

Obiectivele generale ale evaluării instituţionale, conform 
Metodologiei A.R.A.C.I.S., au fost:

1. Să analizeze modul în care are loc promovarea, creşterea şi 
asigurarea unei înalte calităţi a procesului de predare - învăţare, 
de cercetare şi instituţional în Academia Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă” din Braşov;

2. 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 Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” 
din Braşov şi la respectarea de către aceasta a standardelor 
academice naţionale şi a principiilor de calitate;

3. Să sugereze iniţierea unor acţiuni de îmbunătăţire a calităţii 
programelor de studii oferite de Academia Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă” din Braşov, în situaţiile în care se constată neîndeplinirea 
unor criterii;
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4. Să aplice mecanisme specifice de evaluare externă prin care 
sunt garantate: calitatea procesului educaţional şi de cercetare, 
transparenţa gestiunii şi responsabilitatea publică a Academiei 
Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov.
Pentru a răspunde acestor obiective, comisia de evaluare externă 

care a vizitat Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov a avut 
în vedere următoarele domenii principale de activitate:

1. Examinarea mecanismelor şi a procedurilor de asigurare şi 
îmbunătăţire continuă a calităţii şi a rezultatelor aplicării acestora la 
nivelul programelor de studiu oferite de Academia Forţelor Aeriene 
„Henri Coandă” din Braşov.

2. Modul în care Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din 
Braşov a utilizat referinţele externe incluse în Metodologia privind 
asigurarea calităţii.

3. Modul în care Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din 
Braşov a utilizat Metodologia privind asigurarea calităţii.

4. Modul în care Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din 
Braşov a elaborat şi a utilizat proceduri, mecanisme şi strategii 
proprii de creştere a calităţii procesului educaţional, a cercetării 
ştiinţifice, a structurilor instituţionale şi administrativ-manageriale.

festivitatea de absolvire la Academia forţelor Aeriene „henri coandă”
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Au fost supuse evaluării comisiei A.R.A.C.I.S. trei programe de licenţă:
- „Managementul organizaţiei”- program acreditat;
- „Management în aviaţie”- program autorizat să funcţioneze 

provizoriu de A.R.A.C.I.S. în anul 2009;
- „Managementul traficului aerian”- program autorizat să 

funcţioneze provizoriu de A.R.A.C.I.S. în anul 2009. 

iii.   cAPAciTATeA inSTiTUţionAlă

iii.1.   Structurile instituţionale, administrative şi 
manageriale

iii.1.1.  misiune, obiective şi integritate academică
Instituţia s-a înfiinţat prin Înaltul Decret nr.1953 din 1912 ca Şcoală 

militară de pilotaj cu sediul la Cotroceni, ulterior la Tecuci (1920) şi Boboc, 
jud. Buzău (1940).

Prin Decizia nr. 565/1939 s-a înfiinţat la Bucureşti Şcoala Militară de 
Ofiţeri Activi de Artilerie contra Aeronavelor, mutată la Braşov la 01.09.1948 
în spaţiul actual al academiei, pe lângă care, în 1953 s-a alăturat Şcoala 
Militară de Ofiţeri de Radiolocaţie. 

Prin H.G. nr.190/12.03.1991, şcolile militare de ofiţeri devin instituţii 
militare de învăţământ superior.

Instituţia a funcţionat sub denumiri şi structuri diferite, fiind 
reorganizată prin H.G. nr.616/1995 sub denumirea de Academia Aviaţiei 
şi Apărării Antiaeriene, iar prin Decretul prezidenţial nr.71/1996 a primit 
denumirea patronimică „Henri Coandă”.

Începând cu anul 2000, instituţia este denumită Academia Forţelor 
Aeriene „Henri Coandă” (AFAHC), potrivit Dispoziţiei Statului Major General 
nr. G 2/8 din 03.08.200 şi a H.G.R. nr.696/17.08.2000.

În anul 1997 a fost autorizat provizoriu programul de studii de licenţă 
„Managementul organizaţiei”, cu durata de 4 ani (H.G.R. nr. 94/16.06.1997), 
cu direcţiile de aprofundare: Aviaţie naviganţi, Aviaţie nenaviganţi, Rachete 
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şi artilerie antiaeriană şi Radiolocaţie. Acest program a fost acreditat în anul 
2002 (H.G. nr.410/25.04.2002). 

Aplicaţie militară utilizând tehnică de radiolocaţie

Din anul 2006 (H.G. nr. 769/2006) programul de studii de licenţă 
„Managementul organizaţiei” a fost reorganizat pe 3 ani, în urma adoptării 
sistemului Bologna.

Prin H.G.nr.1093/2009 privind modificarea şi completarea 
H.G.nr.749/2009 au fost autorizate să funcţioneze provizoriu programele 
de studii de licenţă „Management în aviaţie” şi „Managementul traficului 
aerian”, curs de zi, 3 ani. 

În momentul de faţă în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” 
funcţionează Facultatea de Management Aeronautic, cu următoarele 
programe de studii, în domeniul „Ştiinţe militare şi informaţii”:
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1. „Managementul organizaţiei” - cursuri zi, 3 ani, ACREDITAT;
2. „Management în aviaţie” - cursuri zi, 3 ani, AUTORIZAT 

PROVIZORIU;
3. „Managementul traficului aerian” - cursuri zi, 3 ani, AUTORIZAT 

PROVIZORIU.
În Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”din Braşov nu 

funcţionează specializări neautorizate. 
În prezent în Academie nu funcţionează programe de master.

conferinţă ştiinţifică internaţională în cadrul Academiei 
forţelor Aeriene „henri coandă”

Academia are Cartă universitară, elaborată şi aprobată conform 
prevederilor legale, în care se fac referiri cu privire la: misiunea, obiectivele şi 
strategia educaţională a instituţiei, modul de  organizare a învăţământului şi 
cercetării ştiinţifice, structurile/funcţiile de conducere şi modul de desemnare 
a lor, componenţa comunităţii instituţiei (personalul de conducere, corpul 
didactic, studenţii, personalul didactic auxiliar şi cel nedidactic), procedurile 
de admitere şi finalizare a studiilor, sistemul de asigurare a calităţii serviciilor 
educaţionale, baza materială şi finanţarea învăţământului etc.

Academia are clar detaliate, în Carta universitară, misiunile 
didactică şi ştiinţifică, atât la nivel de instituţie cât şi la nivelul facultăţii. 
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Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” este instituţie militară 
de învăţământ superior din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi are ca 
misiune fundamentală formarea ofiţerilor licenţiaţi în domeniul „Ştiinţe militare 
şi informaţii”, pentru Statul Major al Forţelor Aeriene, pentru celelalte categorii 
de forţe armate, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi alţi beneficiari.

Misiunea de învăţământ superior se îndeplineşte prin activităţile 
didactice şi de cercetare ştiinţifică, constând în activităţi de consultanţă, 
expertiză, elaborare şi evaluare de standarde militare cu elemente de 
specificitate, prezentate în Raportul de autoevaluare instituţională şi în Carta 
universitară. Misiunea de învăţământ este îndeplinită şi prin faptul că academia 
oferă posibilitatea aprofundării cunoştinţelor prin cursuri postuniversitare.

Misiunea Academiei Forţelor 
Aeriene „Henri Coandă” se individualizează 
prin contribuţia specifică pe care aceasta 
şi-o asumă privind dezvoltarea socio-
economică şi culturală a zonei aflate în 
partea centrală a ţării, prin valorificarea 
specificului local şi prin stabilirea unor 
relaţii structurale cu autorităţi publice din 
domeniul militar în general şi din cel al 
aviaţiei militare, în special.

Academia Forţelor Aeriene 
„Henri Coandă” este instituţie unicat ce 
pregăteşte, la solicitarea beneficiarilor, 
prin programele de licenţă „Managementul 
organizaţiei”, „Management în aviaţie” 
şi „Managementul traficului aerian”, 
specialişti licenţiaţi pentru armele 
(direcţiile de aprofundare): Rachete şi 
artilerie antiaeriană, Aviaţie naviganţi, 
Radiolocaţie, Aviaţie nenaviganţi şi Război 
electronic în aviaţie şi apărare antiaeriană.

instruirea practică a studenţilor de 
la specializarea managementul în 

Aviaţie.
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Misiunea este specifică în context internaţional prin pregătirea 
ofiţerilor de aviaţie, artilerie şi rachete antiaeriene şi de radiolocaţie, care 
execută misiuni internaţionale cu parteneri din statele membre NATO. 
AFAHC, prin misiunea şi obiectivele stabilite s-a implicat în programe 
europene şi s-a integrat în activităţi comune cu parteneri străini.

Carta Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”din Braşov 
este elaborată în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi armonizată cu 
principiile promovate în spaţiul european pentru învăţământul superior. 
Carta universitară este făcută public pe site-ul academiei şi la bibliotecă, iar 
prevederile ei sunt aduse la cunoştinţă membrilor comunităţii academice. 
La începutul fiecărui an universitar prevederile Cartei universitare sunt 
prezentate studenţilor, în mod special.

Regulamentele şi anexele specificate în Carta universitară sunt 
elaborate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, corespund 
scopului pentru care au fost elaborate şi sunt difuzate pe suport de hârtie şi 
electronic pe site-ul academiei.

Academia are un Cod de etică şi integritate şi prin prevederile 
sale, apără valorile libertăţii academice, ale autonomiei universitare şi ale 
integrităţii etice. Respectarea prevederilor sale este obligatorie pentru toţi 
membrii comunităţii academice. Pentru aplicarea prevederilor Codului de 
etică şi integritate, în academie funcţionează Comisia de etică şi integritate 
academică, care coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute 
de codul menţionat.

Regulamentul intern al Academiei Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă”din Braşov există, este actualizat periodic şi nu conţine prevederi 
care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Ultima 
versiune a Regulamentului de ordine interioară datează din 01.11.2008 
când a fost aprobat în şedinţa Senatului AFAHC. Regulamentul se referă la 
relaţiile de muncă din interiorul academiei sub toate aspectele: respectarea 
principiului nediscriminării, drepturile şi îndatoririle angajatorului şi 
angajaţilor, igiena şi securitatea în muncă, organizarea muncii, recompense 
şi sancţiuni, formarea profesională, prevederi specifice mediului militar etc.

Regulamentul pentru activitatea profesională a studenţilor, a fost 
aprobat de Senatul universitar în data de 30.01.2009. Acesta a fost elaborat 
în conformitate cu actele normative în vigoare privind învăţământul superior 
şi cu regulamentele militare, conţinând prevederi privind înmatricularea şi 
documentele studenţilor, drepturile şi îndatoririle lor, frecvenţa la activităţile 



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Academia forţelor Aeriene „henri coandă” din braşov

17

prevăzute în planurile de învăţământ, modalităţile de evaluare a pregătirii 
studenţilor şi condiţiile de promovare a anului universitar, recompense şi 
sancţiuni. Prevederile Regulamentului sunt în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. Regulamentul pentru activitatea profesională a studenţilor 
face referire şi la condiţiile de utilizare a creditelor transferabile.

Comisia de evaluare a constatat, în urma analizei funcţionale şi 
de conţinut a misiunii instituţionale, că aceasta este formulată în acord cu 
Carta academiei şi cu tehnicile manageriale specifice, având obiective clare 
şi o orientare axiologică şi pragmatică, toate adaptate contextului socio-
economic şi militar naţional şi local-regional de existenţă şi funcţionalitate 
a academiei.

Evaluarea misiunii instituţionale a evidenţiat elementele de 
specificitate şi de oportunitate în concordanţă cu dezvoltarea regională, cu 
evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă şi cu respectul pentru valorile eticii 
universitare. Domeniile în care academia pregăteşte specialişti, corespund 
cerinţelor  de dezvoltare a zonei în care îşi desfăşoară activitatea, fiind 
în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi cu cerinţele pieţei. 
Pentru programul de licenţă „Managementul organizaţiei” s-a elaborat 
documentaţia specifică solicitată de A.C.P.A.R.T. pentru înscrierea în 
Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.

Controlul activităţii didactice din academie se execută periodic de 
către persoane cu titluri didactice cel puţin egale celor care sunt controlate, 
nominalizate de prorectorul (locţiitorul comandantului pentru învăţământ) 
pe baza unui plan ce conţine indicatorii standardelor de performanţă vizaţi. 
Controlul documentelor legate de învǎţǎmânt se execută de către comisii 
sau de către persoane abilitate, la propunerea decanului şi aprobate de 
către comandantul (rectorul) academiei. Constatările se înscriu în actul de 
control şi se prelucrează cu personalul didactic controlat, iar concluziile se 
prezintă Consiliului facultăţii şi Senatului, în vederea adoptării măsurilor 
preventive şi corective.
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iii.1.2.  răspundere şi responsabilitate publicăconducere şi 
administraţie

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” dispune de practici de 
auditare internă cu privire la principalele domenii ale activităţii universitare, 
pentru a se asigura că angajamentele pe care şi le-a asumat sunt respectate 
riguros, în condiţii de transparenţă publică. 

În academie funcţionează, pe baza unei metodologii proprii, 
aprobată de Senat, Comisia de audit intern universitar, care îşi desfăşoară 
activitatea în mod permanent, conform planului de audit intern aprobat de 
comandant (rector) pe perioada unui an universitar. Comisia de audit intern 
universitar are un cod privind conduita etică a auditorilor interni a calităţii, 
pe care îl respectă.

Auditarea activităţilor financiar - contabile se realizează de către 
Secţia Audit Intern din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Auditul 
extern se face în fiecare an de către Curtea de Conturi, procesele verbale 
corespunzătoare acestei acţiuni existând la sediul academiei.

Auditarea internǎ se realizeazǎ periodic pe baza reglementǎrilor 
interne, Raportul de audit intern universitar fiind dezbătut şi aprobat de 
Consiliul facultăţii şi Senatul academiei, rezultând măsurile corective şi 
preventive necesare creşterii calităţii educaţiei.

Auditarea calităţii este coordonată la nivelul academiei de Comisia 
de Evaluare şi Asigurare a Calităţii conform procedurilor cuprinse în 
manualul calităţii. 

iii.1.3.  Sistem de conducere
Alegerile organelor colective şi ale personalului cu funcţii de 

conducere s-au realizat în conformitate cu metodologia cadru adoptată de 
MECTS, cu metodologia proprie a academiei de organizare şi desfăşurare 
a alegerilor academice, succesiv la nivelul catedrelor, facultăţii şi al 
academiei, fiind organizate de conducerile în exerciţiu la nivelul respectiv, 
în condiţiile dispoziţiilor legale şi cu respectarea Cartei universitare. Toate 
persoanele care exercită funcţii de conducere la nivelul academiei, facultăţii 
şi departamentelor au funcţia didactică de profesor sau conferenţiar 
universitar şi au norma de bază în Academia Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă”. La două catedre (Catedra Electronică şi Informatică şi Catedra de 
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Specialitate şi Instrucţie Militară de Bază) funcţiile de şef de catedră sunt 
neocupate, fiind asigurate temporar de prorectorii academiei, prin ordinul 
comandantului (rectorului), la propunerea Senatului. Această situaţie se 
datorează faptului că, în cadrul catedrelor menţionate nu există cadre 
didactice cu gradul didactic de conferenţiar sau profesor, care nu ocupă 
alte funcţii de conducere. 

Comisia recomandă scoaterea la concurs a posturilor, astfel încât, 
funcţiile de şef de catedră să fie ocupate potrivit cerinţelor legislative.

Valabilitatea mandatului organismelor de conducere alese este 
de 4 ani. Organele alese au fost confirmate de Senat, iar Rectorul actual 
a fost numit prin Ordin al ministrului apărării naţionale nr. MP 822 din 
21 august 2008. În acelaşi timp, comandantul academiei îndeplineşte şi 
funcţia de rector, fiind ales de Senatul universitar, conform metodologiei 
proprii, respectând prevederile Cartei universitare şi pe cele din Legea 
128/1997 privind Statutul personalului didactic. Din punct de vedere militar, 
comandantul Academiei Forţelor Aeriene ”Henri Coandă” are competenţele 
şi atribuţiile care decurg din funcţia sa, potrivit prevederilor regulamentelor, 
ordinelor şi dispoziţiilor militare.

Participarea studenţilor în organismele de conducere ale facultăţii 
şi academiei este în procent de minimum 25%. Mecanismul de alegere este 
democratic şi transparent şi se respectă dreptul studenţilor de a reprezenta 
şi de a fi reprezentaţi în structurile de conducere academică.

Hotărârile Senatului AFAHC şi alte acţiuni decizionale de importanţă 
pentru întreaga comunitate academică se publică pe site-ul academiei. 
Comisia recomandă ca, în cel mai scurt timp, comunicarea cu membrii 
comunităţii academice să se desfăşoară prin sistemul de Intranet, încă 
nefinalizat. Toate informaţiile de interes public sunt disponibile prin paginile 
de Internet ale AFAHC, existând şi un serviciu informatizat de informare şi 
comunicare cu publicul. 

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” are un sistem de 
conducere care respectă reglementările legale în vigoare, principiile  
managementului modern şi bunele practici promovate în sistemele 
educaţionale ale ţărilor din Uniunea Europeană. Toate compartimentele de 
suport academic şi serviciile administrative din cadrul AFAHC sunt încadrate 
cu personal corespunzător din punct de vedere al calificării profesionale şi 
condiţiilor cerute pentru ocuparea posturilor respective.
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Regulamentul de ordine interioară al academiei conţine şi prevederi 
specifice mediului militar, în baza regulamentelor militare generale, instrucţiunilor, 
dispoziţiilor, ordinelor şi precizărilor elaborate de eşaloanele superioare.

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” are o organigramă 
încadrată cu personal propriu, existând Statul de organizare la nivel instituţional. 
În cadrul acestuia există Stat de funcţiuni pentru personalul didactic universitar 
(Anexa 80), pentru instructorii militari şi Stat de funcţiuni pentru personalul 
administrativ (nedidactic), acesta din urmă nefiind prezentat în anexele din 
dosarul de evaluare, ci doar în Statul de organizare al academiei.

iii.1.4.  management strategic
Academia a adoptat Planul strategic pe perioada 2008-2012, pe 

baza acestuia fiind elaborate planurile operaţionale, pentru fiecare an 
universitar. Planul strategic are ca obiectiv general proiectarea, organizarea 
şi derularea proceselor educaţionale în corelaţie cu nevoile şi priorităţile 
de instruire ale structurilor operaţionale din Forţele Aeriene, precum şi ale 
celorlalţi beneficiari. Planul strategic al academiei a fost proiectat ţinând 
cont şi de Ordinul Şefului Statului Major al Forţelor Aeriene privind instrucţia 
şi învăţământul în Forţele Aeriene în perioada 2007-2010.

desfăşurarea aplicaţiilor practice de zbor pe iAr 316
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Planul strategic este elaborat pe termen lung, mediu şi scurt şi a 
fost reactualizat pentru perioada 25.01.2010-30.12.2013. 

Există o etapizare riguroasă a aplicării Planului strategic pe perioada 
propusă precum şi a documentelor menţionate, acestea actualizându-se 
periodic (sau ori de câte ori este necesar). Acesta este disponibil pe site-ul 
AFAHC, fiind aplicat şi urmărit în mod riguros. Gradul de îndeplinire a acestor 
planuri (strategic şi operaţionale) reprezintă criteriu de apreciere în evaluarea 
performanţelor conducerii şi administraţiei.

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice academia a implicat 
personalităţi prestigioase care activează în domeniul aviaţiei militare, cum ar fi 
cele din Statul Major al Forţelor Aeriene. Acestea  formulează propuneri privind 
dezvoltarea structurii academiei şi a programelor de studii, domeniile de cercetare 
prioritare, diversificarea surselor de finanţare, îmbunătăţirea managementului 
academic şi administrativ, dezvoltarea şi gestionarea patrimoniului.

iii.1.5.  Administraţie eficace 
Administraţia AFAHC respectă reglementările legale în vigoare, având 

o activitate eficientă în ceea ce priveşte organizarea, numărul şi calificarea 
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, oferind cu rigurozitate 
servicii comunităţii academice. Administraţia îşi controlează prin activitatea 
Senatului, a Comisiilor Senatului, a Biroului Senatului, propriile performanţe şi 
propune măsuri de dezvoltare a acestora. Gradul de informatizare a activităţii 
administrative este conform cu cel din spaţiul European. Conducerea 
academiei este preocupată de informatizarea serviciilor administrative, ca şi 
a procesului didactic. Instituţia utilizează reţele compatibile cu cele din Spaţiul 
european (INTERNET, MILNET, Compartiment specializat în evidenţa şi 
utilizarea documentelor NATO etc.).

Există mecanisme de control şi de evaluare a activităţii administrative. 
Anual, personalul administrativ este supus evaluării cu consecinţe asupra 
salarizării, urmată de participarea periodică la programe de formare continuă 
şi dezvoltare a competenţelor. Administraţia academiei este dimensionată 
prin Statul de organizare aprobat de eşaloanele superioare din M.Ap.N., cu 
personal calificat (cel actual se aplică de la 01.09.2008).

Există planuri de control şi registre în care se consemnează 
controalele efectuate în toate compartimentele administraţiei, cu măsurile 
corective impuse şi cu termene precise de execuţie.
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Personalul administrativ al academiei se perfecţionează continuu 
conform normativelor în vigoare (Ordinul ministrului apărării nr. M-76 privind 
participarea personalului din Armata României la cursuri de perfecţionare). 
Cu ocazia vizitei comisia a constatat existenţa la biroul de resurse umane a 
programelor de formare continuă a personalului administrativ.

iii.2.   baza materială (patrimoniu, dotare, resurse 
financiare)

iii.2.1.  Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte 
activităţi

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

Patrimoniul Academiei Forţelor Aeriene, înregistrat în registrul de 
inventar, aparţine Ministerului Apărării Naţionale şi este dat în folosinţă şi 
administrare academiei de Direcţia Domenii şi Infrastructuri a ministerului.

Academia dispune de săli de predare, laboratoare didactice şi 
centre de cercetare în concordanţă cu normele tehnice, de siguranţă şi 
igienico-sanitare în vigoare.

Academia Forţelor Aeriene dispune în locaţia sa de următoarele 
spaţii de învăţământ:

- 8 săli de curs (o aulă cu 230 de locuri şi 7 săli de curs cu minimum 
46 de locuri fiecare);

- 10 săli de seminar, cu minimum 20 de locuri fiecare;
- 18 săli de laborator, cu minimum 14 de locuri fiecare;
- 16 săli de specialitate, cu minimum 20 de locuri fiecare;
- 8 săli de bibliotecă, din care două săli de lectură, cu 40 de locuri.
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laboratorul de tehnologia materialelor

Fiecare grupă de 
studenţi dispune de sală de 
studiu proprie.

Rapoartele de evaluare 
a programelor de studii relevă 
faptul că numărul locurilor 
în sălile de curs, seminar şi 
laborator prezentate mai sus este 
corelat cu formaţiile de studiu şi 
cu orarele acestora, asigurând 
desfăşurarea activităţilor 
didactice în academie.

Există două laboratoare cu câte 14 calculatoare fiecare (sălile E44, 
E46), conectate în reţea, unde activitatea se desfăşoară pe semigrupe. 
Printr-o planificare judicioasă a programului de activităţi didactice se 
asigură un calculator la cel mult 2 studenţi.

Sălile de curs şi seminar sunt dotate cu videoproiectoare, 
retroproiectoare, ecrane de proiecţie şi table interactive. 

centru de pregătire a limbilor străine

Dotarea laboratoarelor 
asigură aparatura funcţională 
pentru lucrările de laborator la 
disciplinele care au prevăzute 
această activitate. O serie 
de echipamente au fost 
achiziţionate în ultimii ani, 
îndeosebi prin finanţările 
aferente granturilor şi 
proiectelor de cercetare în care 
AFAHC a fost/este promotor 
sau partener, câştigate de 
cadrele didactice din academie, prin competiţie.

AFAHC are în proprietate un număr de două simulatoare destinate 
procesului de învăţământ şi instruire în domeniul aviaţiei.
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Se impune completarea dotării laboratoarelor academiei cu tehnică 
şi aparatură modernă atât pentru îmbunătăţirea actului didactic, cât şi 
pentru creşterea calitativă a activităţii de cercetare ştiinţifică.

laboratorul de motoare de aviaţie

Existǎ planuri de 
dezvoltare a bazei materiale a 
învăţământului din academie 
şi de achiziţie a soft-urilor 
educaţionale. Planurile de 
investiţii şi dezvoltare sunt 
prevǎzute şi în planurile 
operaţionale şi în cel strategic 
ale academiei.

Biblioteca academiei 
are două săli de lectură, ambele 

asigurând un număr de 40 de locuri la 247 de studenţi. Orarul bibliotecii 
asigură buna desfăşurare a activităţii, informaţiile şi serviciile specifice 
solicitate de studenţi fiind asigurate de cele două bibliotecare, cu studii de 
specialitate.

În perioada sesiunilor de examene programul bibliotecilor este 
flexibilizat, în funcţie de necesităţile studenţilor.

Suprafaţa totală a bibliotecii este de 304 m2 dintre care 224 m2 sunt 
spaţii de depozitare a cărţilor şi 80 m2 reprezintă spaţiul pentru cele două 
săli de lectură.

În perioada 2000-2010 fondul de carte a fost completat cu cărţi, 
manuale etc. pe următoarele categorii de discipline,:

- discipline fundamentale: 1.456 titluri;
- discipline ştiinţe militare şi manageriale: 3.476 titluri;
- discipline inginerie mecanică: 328 titluri;
- discipline inginerie electrică şi electronică: 1.191 titluri;
- discipline de specialitate: 787 titluri;
- limbi străine: 424 titluri.
Academia are şi bibliotecă cu documente militare clasificate la care 

au acces şi studenţii.
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Sala de lectură din cadrul bibliotecii Academiei 
forţelor Aeriene „henri coandă”

Numărul abonamente-
lor la publicaţii şi periodice 
româneşti şi străine în perioada 
2005-2010 a fost de 42. 
Comisia recomandă creşterea 
semnificativă a numărului de 
abonamente la reviste indexate 
în baze de date internaţionale.

Comisia a constatat 
că soft-urile pentru sistemul 
de operare (Microsoft Office) 
şi antivirus (NOD32) sunt cu 
licenţă, documentele găsindu-se 
la Compartimentul Comunicaţii 
şi Informaţii din academie.

Soft-urile utilizate în procesul de învăţământ sunt: ANSOFT 
MAXWELL Student version, ANSOFT SIMPLORER Student version, 
ANSOFT PEXPRT Student version, MATLAB & SIMULINK Student version, 
PSPICE 9.1 Student version, CDS ISIS 1.5., SOFTEDU- Mecanisme şi 
organe de maşini. 

Există solicitări înaintate eşaloanelor superioare cu privire la 
achiziţionarea soft-urilor educaţionale noi, cu licenţă, cuprinse în planurile 
de dezvoltare ale bazei materiale a învăţământului din academie în anii 
2010 şi 2011. Structura care are competenţa de a achiziţiona soft-uri este 
Direcţia Comunicaţii şi Informaţii din M.Ap.N.

Din rapoartele de evaluare a programelor de studii rezultă că orele 
de aplicaţii practice sunt realizate cu soft-uri proprii şi comerciale pentru 
care există licenţă de utilizare.

Comisia recomandă achiziţionarea unor soft-uri de specialitate 
utile în activitatea didactică şi în cea de cercetare.

AFAHC are tipografie şi editură proprie acreditată de CNCSIS 
(Editura Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”).

Multiplicarea cursurilor, manualelor, îndrumarelor şi a altor materiale 
necesare procesului de învăţământ, elaborate de cadrele didactice 
se realizează la editura academiei în număr corespunzător, funcţie de 
specialităţi (arme) şi dinamica numărului de studenţi.
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Căminul studenţesc dispune de condiţii de cazare (2-3 studenţi/
cameră) fiind dotat cu mobilier nou, adecvat. Spaţiile de cazare au fost 
renovate în mare parte în decursul anilor 2005-2009, urmând ca procesul 
de renovare să se încheie în acest an. Cantina academiei oferă servicii 
foarte bune.

Academia dispune de o sală de sport modernă, cu o suprafaţă de 
520 m2, o sală de fitness dotată cu aparatură specifică, terenuri de sport şi 
baze militare de antrenament.

iii.2.2.  resurse financiare
Academia este ordonator terţiar de credite.
Proiectul de buget pe anul 2010 a fost întocmit având la bază notele 

de calcul şi de fundamentare întocmite de catedrele şi compartimentele de 
specialitate şi a fost corelat cu proiectul anual de achiziţii publice.

Academia dispune de buget propriu care este aprobat de Statul 
Major al Forţelor Aeriene, buget care, prin resursele financiare menţionate, 
asigură îndeplinirea misiunii fundamentale, a obiectivelor generale şi 
specifice ale instituţiei.

În perioada octombrie 2009-martie 2010 Academiei Forţelor 
Aeriene i-au fost repartizate fonduri în sumă de 5.743.680 lei.

Proiecţia bugetară pe termen mediu asigură echilibrul venituri – 
cheltuieli şi este actualizată periodic în funcţie de situaţiile concrete din 
anumite perioade de timp. Până în prezent academia nu a avut situaţii de 
exerciţii financiare fără excedent.

Academia a încheiat un contract de prestări servicii şcolarizare cu 
Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru şcolarizarea unui număr de 13 
studenţi în perioada 01.10.2007-31.07.2010. 

Academia mai dispune de fonduri obţinute în urma derulării 
contractelor de cercetare menţionate anterior, acestea fiind folosite la 
modernizarea laboratoarelor.

Senatul academiei a aprobat Regulamentul de acordare a burselor 
şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi. Statul Major al Forţelor 
Aeriene nu a alocat fonduri pentru burse. Toţi studenţii academiei primesc 
ca formă de sprijin soldă, diferenţiată funcţie de anul de studiu şi de funcţia 
pe care studentul o îndeplineşte pe linie militară.
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AFAHC dispune de surse de finanţare şi de resurse financiare 
suficiente, pe termen scurt (anual) şi în perspectivă, alocate pentru 
realizarea în mod adecvat a misiunii şi obiectivelor fixate. AFAHC are o 
politică financiară actualizată prin planurile de dezvoltare a bazei materiale 
şi de investiţii, susţinute de existenţa unor rezerve financiare şi a unor 
surse diversificate de finanţare. Planificarea şi definirea politicilor de 
investiţii şi de gestiune financiară se face în mod riguros. Bugetul anual 
şi bugetul previzionat pentru următorii ani cu referire la veniturile proprii şi 
alocaţii de la buget, justifică politicile financiare pe termen scurt şi mediu şi 
demonstrează sustenabilitatea financiară a acestora.

iv.   eficAciTATeA edUcAţionAlă

iv.1.   conţinutul programelor de studiu
Programele de studiu derulate în academie sunt incluse în domeniile 

şi specializările aprobate la nivel naţional şi dezvoltă competenţe generale 
şi specifice care definesc corect calificările oferite. În anul universitar 2009-
2010, oferta educaţională a Academiei Forţelor Aeriene “Henri Coandă” 
din Braşov a constat într-un singur program de licenţă (”Managementul 
organizaţiei”- acreditat). Alte două programe (”Management în aviaţie” 
şi ”Managementul traficului aerian” - programe autorizate să funcţioneze 
provizoriu de A.R.A.C.I.S. în anul 2009) vor şcolariza începând cu anul 
universitar 2010-2011. 

Pentru fiecare dintre programele evaluate membrii Comisiei au avut 
discuţii cu studenţii, cu angajatorii şi cu absolvenţii academiei.

Pregătirea practică a studenţilor de la 
programul de studii ”managementul 

organizaţiei”
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Reprezentanţii angajatorilor prezenţi au subliniat rolul Academiei 
Forţelor Aeriene “Henri Coandă”, prin aportul adus de absolvenţii săi la 
dezvoltarea strategică, economică şi socială, la creşterea calitativă a vieţii 
pentru locuitorii oraşului, judeţului şi regiunii. 

Discuţiile distincte derulate cu absolvenţii şi cu angajatorii 
(beneficiarii) absolvenţilor s-au concentrat pe integrarea absolvenţilor 
în instituţiile din domeniul aviaţiei militare, pe bunele practici deprinse de 
aceştia în timpul formării lor profesionale în cadrul academiei, pe latura 
informativă şi formativă a programelor de studii şi specializărilor ulterioare 
urmate de absolvenţi. A fost apreciată pozitiv reuşita academiei de a se 
adapta cererii de pe piaţa muncii şi buna relaţie întreţinută de aceasta cu 
absolvenţii ei.

iv.1.1.  Principii ale politicii de admitere la programele de 
studiu oferite de instituţie, practici de admitere
Admiterea studenţilor se realizează transparent, acordându-se 

şanse egale tuturor candidaţilor, conform normelor legale în vigoare, respectiv 
Legea Învăţământului, Instrucţiunile Direcţiei Management Resurse Umane 
şi criteriilor proprii elaborate şi aprobate de Senatul universitar, sub forma 
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere. 
Admiterea se bazează exclusiv pe competenţele candidaţilor şi nu aplică 
niciun fel de criterii discriminatorii, singurele criterii suplimentare de selecţie 
fiind acelea impuse de condiţiile de sănătate, dezvoltare fizică şi abilitate 
psihică specifice sistemului militar.

Cu cel puţin şase luni înainte de desfăşurarea admiterii sunt făcute 
publice (site-uri academie, M.Ap.N., S.M.F.A., birouri de recrutare judeţene, 
emisiuni radio-tv, postere, pliante etc.) datele privind numărul locurilor 
scoase la concurs pe programe de studii/arme şi pe categorii de beneficiari, 
graficul organizării şi desfăşurării concursului şi tematica admiterii.

La concursul de admitere participă doar absolvenţii colegiilor/
liceelor militare şi civile, cu diplomă de bacalaureat. Media examenului 
de bacalaureat, are ponderea de 10% în media de admitere, conform 
Metodologiei organizării şi desfăşurării concursului de admitere în Academia 
Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.
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Selecţia şi înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se 
efectuează prin Birourile informare-recrutare ale Centrelor Zonale de 
Selecţie şi Orientare ale Ministerului Apărării Naţionale.

Concursul de admitere se desfăşoară în Academia Forţelor Aeriene 
“Henri Coandă”, iar la acesta se prezintă numai candidaţii declaraţi „ADMIS” 
la fiecare din probele de selecţie desfăşurate în centrele zonale de selecţie 
şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale.

Admiterea cuprinde o probă eliminatorie şi o probă de verificare 
a cunoştinţelor ce se susţin conform graficului organizării şi desfăşurării 
admiterii în academie, astfel:

- Proba I: Limba engleză (scris), probă eliminatorie, cu pondere de 
15% în media de admitere;

- Proba a II-a: Matematică. Psihologie (scris), are ponderea de 75 
% în media de admitere:

- în cadrul probei, subiectul la Matematică - test grilă, cu o pondere 
de 2/3;

- în cadrul probei, subiectul la Psihologie - test grilă, cu o pondere 
de 1/3.

- Media examenului de bacalaureat, are ponderea de 10 % în 
media de admitere.

 Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandǎ” a şcolarizat 
studenţi din Republica Moldova, în perioada 2000-2007, cu respectarea 
dispoziţiilor legale.

iv.2.   rezultatele învăţării
Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” din Braşov foloseşte 

mecanisme proprii de sondare a opiniei studenţilor cu privire la calitatea 
activităţilor profesionale şi ştiinţifice. Din concluziile acestora şi cu ocazia 
discuţiilor purtate de către experţii din comisie cu reprezentanţii studenţilor 
s-a desprins aprecierea pozitivă a studenţilor privind mediul de învăţare 
şi preocuparea membrilor corpului profesoral pentru utilizarea metodelor 
interactive de predare şi pentru configurarea unei relaţii parteneriale între 
toţi participanţii la procesul educaţional.
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iv.2.1.  valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaţa 
muncii

Pe baza rapoartelor de autoevaluare a programelor de studiu 
rezultă că 100% din absolvenţii Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandǎ” 
se angajează la nivelul calificării obţinute în academie.

iv.2.2.  valorificarea calificării prin continuarea studiilor 
universitare

Procentul absolvenţilor de studii universitare de licenţă care îşi 
continuă studiile a crescut în ultimii ani, acesta depăşind 20%.

Academia va derula începând cu anul universitar 2011-2012 două 
programe de masterat (Securitatea spaţiului aerian şi Managementul 
sistemelor de luptă din forţele aeriene), existând posibilitatea ca cel puţin 
50% dintre absolvenţii academiei să fie admişi la studii universitare de 
masterat.

iv.2.3.  nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu 
dezvoltarea  profesională şi personală  asigurată de 

universitate, centrarea pe student a metodelor de învăţare
Conform analizei efectuate de Statul Major General la inspecţia din 

data de 07.05.2010 a rezultat că mai mult de 50% dintre studenţi apreciază 
pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de către academie şi propriul lor 
traseu de învăţare.

laboratorul „bazele construcţiei şi funcţionării 
gurilor de foc”.
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Au fost elaborate fişe pentru fiecare disciplină, care includ date de 
identificare a cursului şi a titularului acestuia, prezentarea specificului şi 
a competenţelor asigurate, referinţe bibliografice adecvate, metodologia 
didactică utilizată, cerinţele şi criteriile de evaluare pe parcurs şi finală, 
materiale de studiu disponibile în format electronic. 

Pe parcursul derulării procesului de predare, cadrele didactice 
încurajează comunicarea şi transmiterea feedback-ului din partea 
studenţilor prin anunţarea şi respectarea orelor de consultaţii şi tutoriat, cât 
şi prin trimiterea propunerilor studenţilor pe adresele de e-mail ale acestora.

Fişele disciplinelor, programele analitice, suporturile de curs, 
culegerile de probleme, îndrumarele de laborator şi de proiectare sunt 
accesibile, în bună parte, tuturor studenţilor pe pagina web a AFAHC.

Cadrele didactice au o pregătire corespunzătoare realizării 
activităţilor didactice la nivel universitar, atât din punct de vedere ştiinţific 
cât şi metodic. 

Nivelul predării este continuu îmbunătăţit (dezvoltarea de metode 
interactive de predare în vederea învăţării eficiente) fiind luate în considerare 
aplicaţii noi ale calculatoarelor şi ale tehnologiei informaţiei.

Programele de studii sunt integrate cu stagii de practică şi cu 
implicarea studenţilor în teme de cercetare. Se utilizează metode interactive, 
procesul de predare fiind orientat după ritmul şi modul de învăţare al 
studenţilor.

Cadrul didactic orientează dezvoltarea intelectuală a studentului 
dându-i o dimensiune strategică, utilizând tehnici de simulare a unor acţiuni 
specifice aviaţiei şi apărării antiaeriene.

iv.2.4.  orientarea în carieră a studenţilor
Pentru o mai bună orientare profesională a studenţilor academiei, 

fiecare grupă de studenţi are un tutore propriu care se ocupă de consilierea 
vocaţională şi profesională a studenţilor, de prezentarea oportunităţilor de 
care aceştia pot beneficia etc. 

Din discuţiile purtate cu studenţii a rezultat că există un program de 
consultaţii la nivelul fiecărei catedre, programe de tutoriat prin intermediul 
tutorilor, întâlniri periodice ale decanului cu studenţii pe ani de studii, 
conform planificărilor lunare şi alte activităţi conexe. Din discuţiile purtate 
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cu studenţii a reieşit asigurarea permanenţei din partea cadrelor didactice, 
fixată săptămânal, cu un orar stabilit de comun acord. Cadrele didactice 
menţin legătura cu studenţii prin e-mail şi au planificate ore de consultaţie 
săptămânal. În urma întâlnirilor, decanul prezintă rapoarte de informare 
în şedinţele de lucru ale comandantului (rectorului). De asemenea, prin 
intermediul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră se 
asigură un tutoriat colegial al studenţilor din primii ani de studii. Acest 
centru se ocupă de consilierea vocaţională şi profesională a studenţilor  şi 
absolvenţilor, de prezentarea oportunităţilor de care aceştia pot beneficia.

Un rol major al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în 
Carieră este asistarea studenţilor în alegerea rutei de studii prin valorificarea 
optimală a conţinutului informativ al „Ghidului  Studentului”.

iv.3.   Activitatea de cercetare

iv.3.1.  Programarea cercetării
Misiunea academiei cuprinde o componentă de cercetare ştiinţifică, 

statuată prin Cartă.
Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” din Braşov are 

capacitatea de a atrage şi dezvolta proiecte ştiinţifice, proiecte structurale, 
proiecte educaţionale şi alte tipuri de proiecte de nivel regional, naţional 
şi european. AFAHC a fost autorizată ca instituţie de cercetare-dezvoltare 
conform deciziei ANCS nr. 9696 din 14.06.2008.

În Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” se desfăşoară 
activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul misiunii asumate, după planuri 
de cercetare ştiinţifică la nivel de academie/facultate şi respectiv catedre, 
planurile de cercetare ştiinţifică de perspectivă şi respectiv anuale fiind 
aprobate de Senatul academiei. 

Cercetarea ştiinţifică are caracteristici distincte, complementare 
procesului de învăţământ, precum şi activităţi de interes ştiinţific pentru 
Statul Major al Forţelor Aeriene. 

Există „Planul de perspectivă al activităţii de cercetare ştiinţifică din 
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, pentru perioada 2008-2012”, 
plan aprobat de Senatul academiei, care stă la baza planurilor anuale de 
cercetare.
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Valorificarea cercetării ştiinţifice s-a făcut prin: resurse financiare 
atrase, modernizarea bazei materiale a învăţământului şi cercetării, 
valorificări prin publicaţii, teze de doctorat finalizate etc.

Documentele de planificare a cercetării menţionează sursele de 
finanţare şi modalităţile de valorificare a cercetării. În urma evaluării s-a 
constatat că activitatea de cercetare a fost derulată, la nivelul temelor 
abordate, în acord cu ariile ştiinţifice ale domeniilor de licenţă.

Planul activităţii de cercetare ştiinţifică pentru anul universitar 
2009-2010 conţine 62 de teme de cercetare în domeniile „Ştiinţe militare şi 
informaţii”, „Ştiinţe inginereşti” şi „Ştiinţe socio-umane”.

Planul de cercetare ştiinţifică este corelat cu priorităţile Forţelor 
Aeriene, cu programele şi subprogramele de dezvoltare ale învăţământului 
universitar, iniţiate şi monitorizate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului.

Activitatea de cercetare ştiinţifică este valorificată prin:
- participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice interne, naţionale şi 

internaţionale;
- tipărirea de lucrări la editura academiei sau la alte edituri recunoscute;
- publicarea de articole în publicaţiile ştiinţifice interne şi internaţionale;
- încheierea unor contracte cu beneficiari din afara academiei;
- difuzarea, în întregime sau în extras, a realizărilor obţinute către 

diverse structuri din Forţele Aeriene etc.
Academia a încheiat protocoale de colaborare în domeniul 

învǎţǎmântului şi cercetǎrii ştiinţifice cu instituţii/universitǎţi naţionale 
similare sau apropiate ca profil (Universitatea „Transilvania” din Braşov, 
Institutul Naţional de Cercetare Aerospaţialǎ „Elie Carafoli”).  

Academia este membru network la două proiecte internaţionale. 
Cadre didactice din academie fac parte din echipele unor proiecte 

internaţionale. 
Academia a încheiat protocoale de colaborare în domeniul 

învǎţǎmântului şi cercetǎrii ştiinţifice cu universitǎţi/instituţii din străinătate 
similare (Bloomfield College din New Jersey, USA, Academia Forţelor 
Armate “Gen. Milana Rastislava Stefanik” din Liptovsky Mikulas, Slovacia).

Rezultatele cercetǎrilor obţinute au fost publicate în reviste cotate 
ISI şi indexate în baze de date internaţionale. 
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iv.3.2.  realizarea cercetării
Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintǎ o componentă 

principală a procesului de învăţământ superior din academie. 
Cercetarea din AFAHC dispune de resurse umane, financiare şi 

logistice dimensionate la nivelul programelor de studii aflate în derulare şi a 
numărului de studenţi aferente acestora. 

Obiectivele propuse în planurile de cercetare sunt realizate de 
cadrele didactice ale academiei cu resursele financiare proprii şi de la buget.

Din rezultatele obţinute în domeniul cercetǎrii ştiinţifice în perioada 
2005-2010 se constatǎ o creştere a calitǎţii activitǎţii de cercetare ştiinţificǎ 
desfǎşuratǎ în ultimii ani, în academie. 

Nu există şcoală doctorală în academie.
La baza activitǎţii de cercetare ştiinţificǎ din academie stau: 

Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică din Academia Forţelor Aeriene 
„Henri Coandă” şi respectiv, Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Centrelor de Cercetare, activitatea de cercetare fiind monitorizatǎ continuu 
de Consiliul ştiinţific al academiei.

Fazele programate ale proiectelor de cercetare au fost realizate în 
totalitate, existând comisii interne de avizare a rezultatelor şi comisii interne 
de audit, conform reglementǎrilor CNCSIS.

iv.3.3.  valorificarea cercetării
Rezultatele activităţilor de cercetare ştiinţifică în perioada 2005-

2010 au fost valorificate prin:
- publicaţii în reviste de specialitate în ţară şi străinătate: 114;
- comunicări ştiinţifice la sesiuni naţionale şi internaţionale: 260;
- manuale, cursuri, culegeri: 65; 
- dintre publicaţiile de mai sus, 43 articole sunt publicate în reviste ISI 

şi în proceeding-uri ISI;
- contracte de cercetare/ proiecte: coordonator la două proiecte 

din PNCDI II câştigate prin competiţie, membru network la două 
programe internaţionale, coordonator la 62 de teme de cercetare în 
domeniile „Ştiinţe militare şi informaţii”, „Ştiinţe inginereşti”şi „Ştiinţe 
socio-umane”.
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Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” a fost:
Editura Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” editează revista 

„Review of the Air Force Academy”, ISSN: 1842-9236, revistă cotată „B+” 
de C.N.C.S.I.S. şi Buletinul ştiinţific al Academiei Forţelor Aeriene “Henri 
Coandă”, ISSN 2067-0850.

Fiecare cadru didactic are cel puţin o publicaţie sau o lucrare 
didacticǎ sau ştiinţificǎ.

În perioada 2006-2010:
- lucrări cotate “ISI”: 43;
- lucrări cotate “B+”: 33;
- lucrări susţinute la conferinţe menţionate în “BDI”: 92.
Numeroase lucrǎri ale cadrelor didactice din academie sunt citate 

în baze de date internaţionale.
Sunt încheiate patru acorduri de colaborare cu instituţii / universităţi 

/ academii de profil din ţară şi străinătate în mod direct, având drept 
obiective: activităţi ştiinţifice şi de cercetare comune, schimb de studenţi, 
cadre didactice şi cercetători, organizarea în comun de activităţi ştiinţifice 
(seminarii, colocvii etc.).  

Comisia recomandă:
- creşterea numărului de lucrări publicate în reviste de prestigiu;
- participarea la competiţiile de obţinere a unor proiecte naţionale/

internaţionale;
- creşterea relevanţei internaţionale;
- evidenţierea şi creşterea numărului de citări în baze de date 

internaţionale.

iv.4.    Activitatea financiară

iv.4.1.  bugetul de venituri şi cheltuieli
Academia dispune de buget propriu de venituri şi cheltuieli pentru 

activitatea de învăţământ superior, cod fiscal şi cont la Trezoreria Braşov, 
fiind ordonator terţiar de credite. Academia are, prin Statul de organizare, un 
compartiment financiar-contabil, unde se găsesc documentele specifice: 
registru inventar, situaţii financiare, bilanţ contabil, cont de execuţie bugetară etc.
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În perioada octombrie 2009 - martie 2010 Academiei Forţelor 
Aeriene i-au fost repartizate fonduri în sumă de 5.743.680 lei.  În perioada 
01.01.2009 - 31.12.2009 cheltuielile ocazionate cu plata salariilor au 
reprezentat 61,8% din totalul creditelor alocate academiei, iar în anul 
universitar 2009 - 2010 (01.10.2009-31.03.2010) acestea au reprezentat 
64,3% din totalul creditelor deschise academiei.

Academia nu percepe taxe pentru şcolarizare, studenţii militari 
beneficiind de gratuitatea pregătirii, hrănirii, cazării, asistenţei sociale şi 
medicale. 

Studenţii au fost informaţi despre posibilităţile de asistenţă 
financiară din partea Ministerului Apărării Naţionale, conform statutului pe 
care îl au, prevăzut la art.70 şi 71 din Legea nr.466/2006 privind Pregătirea 
populaţiei pentru apărare şi din Anexa 4 din Legea nr.330/2009 privind 
Salarizarea unitară a personalului din fonduri publice, precum şi despre 
modul de utilizare a taxelor pentru procesul de învăţământ.

Patrimoniul Academiei Forţelor Aeriene, înregistrat în registrul de 
inventar, aparţine Ministerului Apărării Naţionale şi este dat în folosinţă 
şi administrare academiei de către Direcţia Domenii şi infrastructuri a 
ministerului, printr-un procesul verbal de predare-primire din data de 
31.05.2007.

Academia are prin Statul de organizare Compartimentul financiar-
contabil, încadrat cu personal calificat (6 persoane), unde se găsesc 
documentele specifice: registru inventar, situaţii financiare, bilanţ contabil, 
cont de execuţie bugetară etc. 

Pregătirea practică a studenţilor de la arma 
rachete şi Artilerie Antiaeriană
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În Compartimentul financiar-contabil, activitatea este informatizată, 
utilizându-se soft-uri specifice cu licenţă, bazele de date având caracter 
transparent în permanenţă. Activitatea de contabilitate este informatizată, 
existând 8 calculatoare, precum şi sisteme software specializate, utilizându-
se: “Programul de contabilitate financiară”, “Programul de salarii” şi 
“Programul de gestiune materială” aprobate de Direcţia Financiar Contabilă 
a M.Ap.N. Există, de asemenea, programe utilizate la nivel naţional pentru 
gestionarea taxelor, impozitelor, asigurărilor sociale şi şomajului pe care 
academia le foloseşte.

iv.4.2.  Auditare şi răspundere publică
Auditarea financiară a academiei s-a efectuat anual de către 

Direcţia Audit Intern a Ministerului Apărării Naţionale prin intermediul 
Secţiei V Audit Intern Braşov. Academia a fost controlată în anul 2008 de 
Curtea de Conturi şi a primit descărcarea de gestiune pentru anul bugetar 
2007. Rezultatele auditărilor au fost analizate de conducerea academiei şi 
de structurile de conducere ale Ministerului Apărării Naţionale, acestea fiind 
aduse la cunoştinţă întregului personal al academiei. În urma controalelor 
nu s-au constatat deficienţe majore, iar la cele constatate s-au întocmit 
planuri de măsuri cu activităţile necesare remedierii acestora.

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost  dezbătut în Senat.

v.   mAnAGemenTUl cAliTăţii

v.1.   Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

v.1.1.  organizarea sistemului de asigurare a calităţii
La nivelul academiei funcţionează „Comisia pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii” (CEAC), pe baza unui regulament propriu, aprobat de 
Senat, la data 05.11.2008, formată din cinci membri, dintre care un student. 
Începând cu anul universitar 2010-2011, prin apariţia a două noi programe 
de studii, se va înfiinţa câte o comisie pentru fiecare program de studii.
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În organigrama academiei a fost introdus un compartiment nou 
denumit „Compartimentul de Asigurare a Calităţii Educaţiei şi Informatizare 
Învăţământ”. Personalului care încadrează acest compartiment i-au fost 
stabilite responsabilităţi şi atribuţiuni clare pe linia evaluării şi asigurării 
calităţii procesului educaţional. Exista un Regulament de organizare 
şi funcţionare a Compartimentului de Asigurare a Calităţii Educaţiei şi 
Informatizare Învăţământ.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii participă la 
implementarea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii educaţiei în Academia 
Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, în concordanţă cu standardele naţionale 
/ internaţionale în domeniu.

Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt:
• coordonarea modului de aplicare a procedurilor şi activităţilor de 

evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea academiei;
• elaborarea, anuală, a unui raport de evaluare internă privind 

calitatea educaţiei în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, 
având la dispoziţie concluziile şi propunerile comisiei de audit intern, 
precum şi datele statistice prezentate de serviciul de specialitate;

• formularea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
• constituirea de structuri operaţionale de monitorizare şi evaluare 

periodică a calităţii programelor de studii, validate de Senatul 
universitar sau, după caz, Biroul Senatului.

v.1.2.  Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii
Există un Regulament pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea 

periodică a programelor de studii, care stabileşte etapele şi documentele 
necesare pentru promovarea noilor programe de studiu precum şi pentru 
monitorizarea şi evaluarea periodică a celor existente. 

Programul de politici ale academiei centrate pe calitate este alcătuit 
dintr-un pachet compact de strategii, reglementări, proceduri şi instrumente 
care alcătuiesc Sistemul de Management al Calităţii (SMC). 

Sinteza programului de politici centrate pe calitate este cuprinsă 
în Declaraţia Rectorului privind politica în domeniul calităţii. Anual se 
întocmeşte de către CEAC un Raport de evaluare internă privind calitatea 
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educaţiei, pe baza căruia se elaborează un Plan de măsuri pentru 
îmbunătăţirea calităţii educaţiei în anul următor. 

Dintre documentele cele mai importante ale Sistemul de 
Management al Calităţii menţionăm: Regulamentul pentru asigurarea 
calităţii serviciilor educaţionale în AFAHC, Manualul Calităţii împreună cu 
procedurile aferente etc.

AFAHC stabileşte în fiecare an planuri operaţionale în domeniul 
asigurării calităţii în care sunt precizate activităţile şi termenele de realizat.

La nivelul fiecărui compartiment există un responsabil privind 
calitatea, cu atribuţiuni clare în domeniu.

Cadrele didactice şi studenţii participǎ la programului de politici al 
academiei privind calitatea.

 
v.2.   Proceduri privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea 

şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor 
desfăşurate

v.2.1.  existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la 
iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studiu
În urma adoptării Legii Calităţii în Învăţământul Superior, s-a elaborat 

şi s-a aplicat Regulamentul privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea 
şi evaluarea periodică a programelor de studiu. Acesta stabileşte etapele 
şi documentele necesare pentru promovarea unui nou program de studii, 
responsabilitatea principală revenind Consiliului facultăţii, iar aprobarea 
Senatului academiei.

Regulamentul conţine dispoziţii de monitorizare a derulării 
programelor de studii care se efectuează prin analize colegiale folosind 
bazele de date de la Secţia Management Educaţional, din rapoartele 
decanului privind rezultatele obţinute la finalul sesiunilor de examene 
precum şi din rezultatele obţinute de cadrele didactice titulare în urma 
activităţii de evaluare.

Programele de studiu sunt monitorizate având la bazǎ informaţiile 
furnizate de catedre şi beneficiari.
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Semestrial este analizatǎ activitatea de învǎţǎmânt şi de cercetare 
ştiinţificǎ, conform normelor interne şi solicitǎrilor beneficiarilor.

Raportul de audit intern academic este dezbătut în Senatul 
academiei, rezultând măsurile corective şi preventive necesare creşterii 
calităţii programelor de studiu.

v.2.2.  corespondenţa dintre diplome şi calificări
Programele de studiu sunt elaborate, iar diplomele sunt emise în 

conformitate cu prevederile legale referitoare la domeniile şi specializările 
privind studiile universitare de licenţă şi la denumirile calificărilor şi titlurile 
conferite absolvenţilor  învăţământului  universitar de licenţă (HG 749/2009 
Monitor Oficial nr. 465/6 iulie 2009 şi HG nr. 890 din 20.08.2008). 

Programul de studiu „Managementul organizaţiei” este înregistrat 
de către A.C.P.A.R.T. în registrul calificărilor din învăţământul superior.

Anual, funcţie de cerinţele beneficiarilor, cu participarea acestora, 
programele de studiu sunt revizuite prin actualizarea planurilor de învăţământ 
şi a fişelor disciplinelor.

Pentru adaptarea rapidă a programelor de studiu la cerinţele 
beneficiarilor, AFAHC organizează întâlniri cu angajatorii şi cu reprezentanţi 
ai instituţiilor publice implicate în aviaţia militară. Ca urmare, pentru toate 
specializările de licenţă, după finalizarea unui ciclu de studii au fost revizuite 
toate planurile de învăţământ şi programele analitice, tocmai pentru a face 
faţă cerinţelor de pe piaţa muncii.

În cadrul unor cercuri studenţeşti, precum şi la nivelul Comisiei de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul programelor de studiu sunt invitaţi 
angajatori şi reprezentanţi ai autorităţilor,  studenţii confruntându-se cu 
dezbaterea unor teme  reale din domeniul aviaţiei militare. 

Academia aplică procedura  de colectare şi prelucrare a 
informaţiilor curriculare de la  mai multe universităţi din străinătate ce au 
specializări similare, în vederea efectuării unor comparaţii cu acestea, 
pentru stabilirea de repere calitative şi cantitative. În dosarele de evaluare 
a tuturor programelor de studii au fost prezentate curriculumuri universitare 
de la mai multe specializări similare din universităţi europene şi din SUA, 
comparaţia punând în evidenţă asemănarea cu planurile de învăţământ şi 
cu programele analitice ale AFAHC.
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v.3.   Proceduri de evaluare obiectivă şi transparentă a 
rezultatelor învăţării

v.3.1.  Academia are un regulament privind examinarea 
şi notarea studenţilor care este aplicat în mod riguros şi 

consecvent
Desfăşurarea evaluării studenţilor şi modul de calcul a mediilor sunt 

prezentate în Metodologia de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor 
dobândite de studenţii Facultăţii de Management Aeronautic din Academia 
Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.

Există un Regulament al activităţii profesionale a studenţilor, unde 
se fac precizări clare privind examinarea şi notarea studenţilor.

Fiecare examen/colocviu este coordonat de titularul disciplinei şi 
ajutat de un alt cadru didactic de specialitate.

Titularul de disciplină elaborează “Foaia probatorie” pentru examen/
colocviu, document ce conţine date organizatorice şi indicaţii metodice, 
subiectele de examen/verificare, grila de corectare (evaluare). Modul şi 
forma de examinare sunt aduse la cunoştinţa studenţilor de cǎtre fiecare 
titular de disciplinǎ în prima orǎ de curs.  

Regulamentul cuprinde metodele, tipurile, criteriile de evaluare, 
formele de examinare, notarea şi modalitatea de promovare a studenţilor. 
Aceste documente care reglementează activitatea de evaluare în AFAHC 
sunt postate pe site-ul oficial al academiei, putând fi consultat de toate 
părţile implicate.

v.4.   Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului 
profesoral

v.4.1.  raportul dintre numărul de cadre didactice şi 
studenţi

Numărul de cadre didactice cu norma de bazǎ în academie raportat 
la numărul de studenţi este mai mare sau cel puţin egal cu 1/12, raport 
stabilit prin reglementări specifice domeniului militar.
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Astfel:
- Pentru  anul universitar 2009-2010:  

36 
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5.4.1. Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi 
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Fiecare cadru didactic are norma de bază la o singură instituţie de învăţământ 

superior. 

Fiecare cadru didactic desfǎşoarǎ activitate de cercetare ştiinţificǎ în cuantum de cel 

puţin patru ore pe sǎptǎmânǎ, care se adaugǎ la norma didacticǎ obligatorie. 

 

5.4.2. Evaluarea colegială 

 

Fiecare cadru didactic, indiferent de poziţia pe care o are în facultate, academie sau în 

societate este evaluat anual de către şeful de catedră precum şi de către colegii de catedră. 

În acest sens există Metodologia evaluării personalului didactic universitar în Academia 

Forţelor Aeriene „Henri Coandă” adoptată de Senatul academiei. 

Evaluarea colegială a cadrelor didactice este obligatorie şi se efectuează anual, 

realizându-se conform metodologiei menţionate. Această activitate este realizată pe 

formular tipizat. 

Comisia de evaluare anuală a performanţelor cadrelor didactice, la nivel de catedră 

este constituită din membrii Biroului catedrei. Şeful de catedră prezintă în Consiliul facultăţii 

şi Senat un raport anual privind calitatea personalului didactic din catedră. 
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Forţelor Aeriene „Henri Coandă” adoptată de Senatul academiei. 

Evaluarea colegială a cadrelor didactice este obligatorie şi se efectuează anual, 

realizându-se conform metodologiei menţionate. Această activitate este realizată pe 

formular tipizat. 

Comisia de evaluare anuală a performanţelor cadrelor didactice, la nivel de catedră 

este constituită din membrii Biroului catedrei. Şeful de catedră prezintă în Consiliul facultăţii 

şi Senat un raport anual privind calitatea personalului didactic din catedră. 

Fiecare cadru didactic are norma de bază la o singură instituţie de 
învăţământ superior.

Fiecare cadru didactic desfǎşoarǎ activitate de cercetare ştiinţificǎ 
în cuantum de cel puţin patru ore pe sǎptǎmânǎ, care se adaugǎ la norma 
didacticǎ obligatorie.

v.4.2.  evaluarea colegială
Fiecare cadru didactic, indiferent de poziţia pe care o are în facultate, 

academie sau în societate este evaluat anual de către şeful de catedră 
precum şi de către colegii de catedră. În acest sens există Metodologia 
evaluării personalului didactic universitar în Academia Forţelor Aeriene 
„Henri Coandă” adoptată de Senatul academiei.

Evaluarea colegială a cadrelor didactice este obligatorie şi se 
efectuează anual, realizându-se conform metodologiei menţionate. Această 
activitate este realizată pe formular tipizat.

Comisia de evaluare anuală a performanţelor cadrelor didactice, 
la nivel de catedră este constituită din membrii Biroului catedrei. Şeful 
de catedră prezintă în Consiliul facultăţii şi Senat un raport anual privind 
calitatea personalului didactic din catedră.

Rezultatele obţinute în urma evaluării colegiale sunt incluse în 
evaluarea efectuată de managementul academiei pentru fiecare cadru 
didactic civil şi reprezintă criteriu de salarizare.
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v.4.3.  evaluarea personalului didactic de către studenţi
Există formular şi metodologie de evaluare prezentate la vizită.
Chestionarul face referire la: actualitatea informaţiilor prezentate, 

pregătirea cadrului didactic pentru îndeplinirea misiunii cerute de procesul 
educaţional, îmbinarea armonioasă dintre teorie şi aspectele practice 
ale disciplinei în procesul de transmitere a informaţiilor, calitatea relaţiilor 
interumane specifice relaţiei student-cadru didactic, încurajarea creativităţii 
studenţilor, acceptarea abordărilor nonconformiste de către studenţi, 
angrenarea studenţilor în rezolvarea unor probleme specifice disciplinei sau 
ridicate de cercetările contractuale ale catedrei sau facultăţii, obiectivitatea 
sistemului de evaluare şi notare abordat de cadrul didactic, gradul de 
dăruire al cadrului didactic pentru misiunea aleasă etc.

Rezultatele procesului de evaluare a cadrului didactic de către 
studenţi sunt confidenţiale fiind accesibile doar decanului facultăţii şi 
rectorului academiei şi persoanei evaluate.

Evaluarea cadrului didactic de către studenţi este obligatorie şi 
confidenţială, chestionarele fiind anonime.

Chestionarele sunt aplicate după sesiunea de evaluare şi notare 
la disciplina predată de cadrul didactic evaluat, de către reprezentantul 
compartimentului specializat (Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic). Acesta prelucrează statistic informaţiile obţinute, după care sunt 
analizate în Consiliul facultăţii şi Senat.

v.4.4.  evaluarea de către managementul academiei
Fiecare cadru didactic se autoevalueazǎ şi este evaluat anual de 

şeful de catedrǎ.
Autoevaluarea se face cu referire la: actualitatea informaţiilor 

transmise studenţilor, calitatea transmiterii informaţiilor către studenţi, 
gradul de antrenare al studenţilor în vehicularea informaţiilor specifice 
disciplinei, încurajarea creativităţii studenţilor, calitatea relaţiilor interumane 
specifice interacţiunii cadru didactic-student, obiectivităţii modului de 
evaluare al studenţilor, participării la orientarea profesională a studenţilor 
şi pentru viaţă etc.
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Evaluarea cadrului didactic de către şeful de catedră se face cu 
referire la modul de îndeplinire a obligaţiilor cadrului didactic cuprinse în 
fişa postului dar şi la calitatea relaţiilor interumane specifice interacţiunii 
şef-subaltern, la gradul de implicare a cadrului didactic în activităţi ce nu 
sunt cuprinse în fişa postului, dar sunt reclamate de continua dezvoltare 
a catedrei şi a facultăţii. Senatul academiei stabileşte anual criteriile de 
departajare ale cadrelor didactice în urma proceselor de evaluare colegială, 
de către studenţi şi de către managementul academiei.

Fiecare cadru didactic cu norma de bază în academie se 
autoevaluează  pe baza unui formular tipizat.

Există formular de evaluare anuală multicriterială a fiecărui 
cadru didactic şi se aplică anual. Criteriile de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale se aplică diferenţiat în raport cu funcţiile didactice 
universitare.

Personalul didactic militar este evaluat suplimentar în cadrul 
aprecierilor anuale de serviciu iar managerii tuturor nivelelor ierarhice 
consemnează periodic aspecte şi elemente ale activităţii salariaţilor civili 
din compartimentele pe care le conduc. Acestea fac obiectul stabilirii 
cuantumului salarizării lunare pentru anul următor. De asemenea,  periodic, 
cadrele didactice sunt supuse testării psihologice şi medicale care sunt 
utilizate în procesul de promovare a personalului şi identificarea necesităţilor 
de perfecţionare.

v.5.   Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

v.5.1.  5disponibilitatea resurselor de învăţare
Biblioteca deţine în colecţiile sale publicaţii româneşti şi străine 

în format tipărit şi electronic, din domeniile: militar, ştiinţe exacte, ştiinţe 
inginereşti, ştiinţe sociale şi umaniste etc. 

Colecţiile bibliotecii însumează:
- colecţii ştiinţifice şi cursuri universitare: 12.960 titluri;
- colecţii militare neclasificate: 677 titluri;
- colecţii militare clasificate: 288 titluri;
- literatură română şi universală: 5.133 titluri.
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În perioada 2005-2010 academia a avut 42 titluri abonamente la 
reviste de specialitate din ţarǎ şi din strǎinǎtate.

În perioada 2000-2010 fondul de carte a fost completat cu cărţi, 
manuale etc. pe următoarele categorii de discipline;

- discipline fundamentale: 1.456 titluri;
- discipline ştiinţe militare şi manageriale: 3.476 titluri;
- discipline inginerie mecanică: 328 titluri;
- discipline inginerie electrică  şi electronică: 1.191 titluri;
- discipline de specialitate: 787 titluri;
- limbi străine: 424 titluri.

biblioteca Academiei forţelor Aeriene 
„henri coandă”

Biblioteca are un 
program bine structurat 
şi dispune de resurse de 
procurare a cǎrţilor şi revistelor. 
Fiecare student are acces liber 
la orice resursă de învăţare din 
academie.

Academia are şi 
bibliotecă cu documente militare 
clasificate la care au acces şi 
studenţii.

Toţi studenţii au acces 
liber la orice resursă de învăţare 
şi cercetare. Cele mai multe 
cursuri pot fi consultate atât 
pe suport de hârtie cât şi în 
format electronic la biblioteca 
academiei. Materialele didactice 
necesare studenţilor sunt 
postate şi pe site-ul academiei.
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v.5.2.  Servicii studenţeşti
Academia asigură spaţii de cazare pentru toţi studenţii.
Academia dispune de o sală de sport modernă, o sală de fitness dotată 

cu aparatură specifică, terenuri de sport şi baze militare de antrenament.
 

Aula Academiei forţelor Aeriene 
„henri coandă”

Sala de sport a Academiei forţelor Aeriene 
„henri coandă”

Activităţile culturale şi sociale se desfăşoară în aula academiei şi la 
Centrul militar cultural şi de asistenţă socială Braşov.
Prin dotările de care dispune academia asigură condiţii optime de viaţă 
pentru studenţi şi cadrele didactice, la nivelul standardelor învăţământului 
militar, efectuându-se o monitorizare şi o evaluare periodicǎ a programelor
 şi serviciilor oferite. Studenţii participă bianual la concursuri sportive 
organizate la nivelul instituţiilor militare de învăţământ.

v.6.   baza de date actualizată sistematic, referitoare la 
asigurarea internă a calităţii

v.6.1.  baze de date şi informaţii
AFAHC prezintă pe site-ul său, informaţii privind starea instituţională 

a calităţii, iar Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii se informează şi 
analizează calitatea procesului educaţional din universităţi partenere din 
Europa şi din SUA, cu care se compară. Există la nivelul AFAHC o bază 
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de date centralizată şi o structură creată pentru gestionarea şcolarităţii, 
precum şi preocupări pentru întregirea bazei de date cu informaţii privind 
locul de muncă al absolvenţilor AFAHC. 

Colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor privind 
asigurarea calităţii este efectuată de Compartimentul  Asigurarea Calităţii 
Educaţiei şi Informatizare Învăţământ, care este organizat şi funcţionează 
conform unei metodologii proprii, aprobată de Senat.

v.7.   Transparenţa informaţiilor de interes public cu 
privire la programele de studiu şi după caz, certificatele, 

diplomele şi calificările oferite.

v.7.1.  oferta de informaţii publice
În urma discuţiilor purtate cu studenţii, cu absolvenţii şi cu 

angajatorii s-a constatat faptul că AFAHC oferă informaţii şi date cantitative 
şi/sau calitative, actuale şi corecte, despre calificările, programele de 
studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite 
studenţilor şi despre orice aspecte de interes pentru public, în general, şi 
pentru studenţi în special. 

AFAHC dispune de o mare varietate de mijloace pentru disiparea 
de informaţii relevante legate de viaţa academiei incluzând un Birou de 
Relaţii Publice şi Secretariat cu procedurile aferente. Desigur, principala 
cale de informare este pagina web (www.afahc.ro), uşor de accesat. 
Informaţiile cuprinse aici se adresează studenţilor şi personalului din 
academie, candidaţilor la studenţie, oricărui membru al publicului, din 
ţară sau străinătate interesat în activitatea din AFAHC. În fiecare an se 
prezintă informaţii detaliate cu privire la concursul de admitere (specializări, 
metodologie, număr de locuri etc.); studenţii academiei sunt informaţi cu 
privire la regulamentele proprii (cămine-cantine), cu privire la drepturile şi 
obligaţiile lor. De asemenea, se prezintă date relevante privind activitatea 
de cercetare ştiinţifică din academie.
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Acţiuni de promovare a Academiei forţelor 
Aeriene „henri coandă”

Sunt prezentate progra-
mele analitice corespunzătoare 
fiecărei specializări, astfel 
încât studenţii să cunoască în 
detaliu programul de studiu. 
Trebuie de asemenea menţionat 
că academia a redactat 
materiale scrise destinate în 
special difuzării în licee, pentru 
informarea viitorilor candidaţi la 
admiterea în AFAHC. În fiecare 
an se organizează atât la nivel 
de academie, o acţiune intitulată 
”Ziua porţilor deschise”. Cu 
acest prilej, viitorii candidaţi la 

admitere pot vizita spaţiile de învăţământ disponibile (laboratore, dotări cu 
echipamente etc). Activitatea de informare a posibililor candidaţi la admitere 
în AFAHC se realizează şi prin mijloace media (posturile locale de radio 
si televiziune, presa locală) precum şi prin Centrele Zonale de Selecţie 
şi Orientare şi prin Centrele Militare Judeţene pentru viitorii candidaţi la 
admitere. 

v.8.   funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii 
educaţiei, conform legii

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) din 
academie este organizată şi funcţionează pe baza unui regulament propriu, 
aprobat de Senat, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Există responsabili cu asigurarea calităţii în învăţământ, la nivelul 
compartimentelor din academie, stabilindu-se şi atribuţiile acestora.

C.E.A.C. coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de 
evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea academiei şi de 
Senatul universitar.

Anual, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a elaborat 
rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Academia 
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Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, având la dispoziţie concluziile şi 
propunerile comisiei de audit intern, precum şi datele statistice prezentate 
de compartimentul de specialitate.

Pentru informarea comunităţii academice, dar şi a celor interesaţi 
din exterior, rapoartele de evaluare internă au fost făcute publice, pe site-
ul academiei şi la avizierele din instituţie. În rapoartele de evaluare internă 
membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii au formulat 
propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

vi.   conclUZii

Din cele patru fişe ale vizitei (una la nivel instituţional şi trei la 
nivelul programelor de studii), din rapoartele aferente întocmite de experţii 
evaluatori şi, mai ales din cele constatate în timpul vizitei, a rezultat că toate 
cerinţele normative obligatorii sunt îndeplinite, atât pentru instituţie, cât şi 
pentru fiecare program evaluat, conform Fişei Vizitei, partea a) – „Verificarea 
Îndeplinirii Cerinţelor Normative Obligatorii”. În acelaşi timp, s-a constatat 
că,  indicatorii de performanţă sunt îndepliniţi, fie la valorile minime, fie la 
nivelul ref1/ref2, conform Fişei Vizitei, partea b), „Standarde şi Indicatori de 
Performanţă”.

Din evaluarea instituţională şi din evaluările programelor de studii, 
a rezultat că sunt îndepliniţi toţi indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi 
infrastructurii academice. Aceasta demonstrează că academia poate să 
asigure derularea în condiţii foarte bune a procesului educaţional. 

Comisia a confruntat declaraţiile din rapoartele de autoevaluare cu 
privire la infrastructura academică cu datele din Compartimentul financiar-
contabil şi a constatat corectitudinea acestora.

Experţii evaluatori implicaţi în procesul de evaluare au susţinut 
în rapoartele lor individuale, cu argumente prezentate şi în fişa vizitei, că, 
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov asigură derularea 
tuturor activităţilor de educaţie şi cercetare prin utilizarea celor mai „bune 
practici”, rezultate din propria experienţă sau obţinute pe baza schimburilor 
de experienţă cu universităţi din Europa şi din SUA.
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Prezentăm în continuare câteva „bune practici” identificate de 
membrii comisiei, ce pot fi aplicate şi la nivelul altor academii/universităţi 
din ţară:

• Claritatea definirii atât a misiunii şi obiectivului general al academiei, 
cât  şi a obiectivelor strategice ale programelor de licenţă organizate 
de academie;

• Îmbunătăţirea constantă a procesului de învăţământ, a 
managementului universitar, a cercetării ştiinţifice precum şi a 
activităţilor financiar-contabile;

• Planurile de învăţământ ale programelor de studii evaluate sunt 
elaborate în concordanţă cu standardele de calitate, cu indicatorii 
de performanţă specifici învăţământului universitar şi, mai ales cu 
cerinţele beneficiarilor;

• În stabilirea conţinutului disciplinelor programului de studii s-a avut 
în vedere definirea şi delimitarea precisă a competenţelor generale 
şi a celor de specialitate, compatibilitatea cu domeniul din care face 
parte specializarea, cu cadrul naţional al calificărilor, cu raportarea 
la planuri şi programe de studii similare din ţări membre UE şi din 
SUA etc.;

• Creşterea nivelului aplicativ al  procesului didactic, printr-o mai 
bună organizare a practicii de specialitate şi prin actualizarea 
permanentă a conţinutului disciplinelor din planurile de studii, în 
funcţie de cerinţele angajatorilor, în vederea asigurării unei bune 
compatibilităţi între învăţământul românesc din domeniul aviaţiei 
militare şi cel similar din ţări membre UE;

• Organizarea pregătirii teoretice a studenţilor în sistem modular, 
procedeu care permite organizarea în mod compact a practicii de 
specialitate;

• Menţinerea examenului de admitere în vederea selecţiei noilor 
studenţi ;

• Finalizarea studiilor prin susţinerea a două probe:o probă scrisă şi 
prezentarea lucrării de licenţă;

• Asigurarea stagiilor de practică pentru toţi studenţii, locurile în care 
studenţii efectuează practica putând fi chiar viitoarele locuri de 
muncă ale acestora.
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Comisia a apreciat modul exemplar în care gazdele s-au străduit să 
răspundă cu promptitudine tuturor solicitărilor, ocazie cu care a impresionat 
competenţa pe probleme de calitate a unui mare număr de cadre didactice, 
ceea ce arată preocupări instituţionale constante pentru formarea şi 
completarea unei culturi solide a calităţii.

Apreciem, de asemenea, impactul pozitiv pe care îl au reprezentaţii 
angajatorilor, precum şi contactele constante pe care universitatea le 
menţine cu absolvenţii, în scopul identificării celor mai potrivite mijloace de 
a îmbunătăţi calitatea programelor de studii, în special în ceea ce priveşte 
creşterea eficienţei activităţilor practice.

Primele ore de zbor ale studenţilor din cadrul 
academiei

Din discuţiile avute cu angajatorii absolvenţilor Academiei Aeriene 
„Henri Coandă” din Braşov au rezultat multe aprecieri, un mare număr 
de activităţi comune desfăşurate de angajatori şi de academie si unele 
propuneri de îmbunătăţire a activităţilor desfăşurate de academie:

• Între comandanţii de unităţi de aviaţie şi conducerea academiei 
există o strânsă colaborare în ceea ce priveşte planurile de 
învăţământ,  conţinutul programelor de studii, desfăşurarea practicii 
studenţilor etc.

• Sunt prevăzute periodic vizite de informare şi de specializare a 
cadrelor didactice la unităţile din teritoriu;

• Academia urmăreşte modul în care absolvenţii se adaptează la 
noile sarcini, în momentul în care sunt distribuiţi la unităţile din 
teritoriu;
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• Achiziţia de tehnică militară nouă se face cu consultare bilaterală. 
Există un ordin al Ministerului Apărării Naţionale care specifică 
faptul că, în momentul achiziţiei de tehnică militară nouă, aceasta 
să fie pusă şi la dispoziţia unităţilor de învăţământ superior militar;

• Angajatorii susţin că se impune de urgenţă o dezvoltare şi o 
modernizare a bazei materiale a academiei;

• Datorită complexităţii ridicate a sistemelor şi echipamentelor de 
luptă, este necesară creşterea ponderii disciplinelor de specialitate 
şi creşterea corpului profesoral;

• În ceea ce priveşte cooperarea internaţională, angajatorii susţin că 
se urmăreşte lansarea unui program Erasmus cu specific militar, 
astfel încât să fie posibilă o armonizare a programelor de studii cu 
cele din academiile militare europene;

• În urma discuţiilor între studenţi şi angajatori s-a ajuns la concluzia 
că, programa de studii poate fi optimizată, în special cea referitoare 
la disciplinele fundamentale;

• Angajatorii au apreciat că absolvenţii sunt pregătiţi din punct de 
vedere al managementului militar. 

• Din discuţiile avute cu studenţii şi cu absolvenţi ai Academiei Aeriene 
„Henri Coandă” din Braşov au rezultat multe aprecieri, unele critici 
şi câteva recomandări. Selectiv, prezentăm doar câteva aspecte 
rezultate în urma discuţiei cu aceştia:

• Absolvenţii academiei consideră că pregătirea lor este bună la 
terminarea studiilor de licenţă, atât cea fundamentală cât şi cea de 
specialitate. Aceştia au susţinut că, chiar dacă în timpul anilor de 
studenţie nu considerau că disciplinele de pregătire fundamentală 
sunt relevante în pregătirea lor profesională, ulterior şi-au 
modificat punctul de vedere şi au ajuns la concluzia că, pregătirea 
fundamentală este absolut necesară pentru a putea deveni buni 
specialişti;

• Nivelul profesional al absolvenţilor Academiei Forţelor Aeriene 
„Henri Coandă” din Braşov este echivalent cu cel al absolvenţilor 
de academii similare din străinătate;
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• Pentru a realiza o prezentare cât mai reală a cerinţelor unităţilor de 
luptă în care vor activa, este recomandată realizarea excursiilor de 
studii la începutul anului universitar;

• Este necesară implicarea mai puternică a studenţilor în procesul de 
pregătire de specialitate;

• Se impune oferirea accesului la Internet a studenţilor ;
• Dotarea laboratoarelor de specialitate este deficitară şi trebuie 

găsită de urgenţă o modalitate de a dota laboratoarele cu tehnică 
nouă;

• La arma Radiolocaţie, studenţii au ridicat problema uzurii morale 
a echipamentelor (staţii de radiolocaţie depășite), dotarea slabă 
a laboratoarelor, prea multe discipline fundamentale în programa 
analitică;

• Studenţii au invocat că există puţine discipline de management;
• problemă importantă a studenţilor o reprezintă faptul că, aceştia 

consideră că studiile din academie nu sunt suficiente pentru 
integrarea studenţilor în viaţa civilă după încetarea contractului 
militar;

• Deşi există reprezentarea studenţilor în structurile de conducere 
ale AFAHC, aceştia au o implicare slabă în deciziile manageriale;

• Nu există o organizaţie studenţească solidă care să îi reprezinte, 
există doar consilii studenţeşti, de multe ori ineficiente;

• Din punct de vedere al vieţii studenţeşti, există un deficit de 
organizare în AFAHC. Este solicitată organizarea de activităţi 
extraşcolare, sportive şi culturale la care să participe cât mai mulţi 
studenţi din academie. 

• Este necesară o responsabilizare mai mare a studenţilor din 
AFAHC, în special a studenţilor din anul I, prin participarea la 
activități care să le dezvolte calităţile manageriale.
Compararea permanentă a programelor de învăţământ şi a 

performanţelor ştiinţifice cu cele ale universităţilor cu profil similar din 
Europa şi din SUA, în cadrul unor parteneriate devenite obişnuite, constituie 
o garanţie suplimentară a preocupărilor pentru asigurarea competitivităţii la 
nivel internaţional, a calităţii absolvenţilor Academiei Forţelor Aeriene „Henri 
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Coandă” din Braşov, a cercetării ştiinţifice performante şi a implementării 
acesteia în practică.

Apreciem, în urma misiunii de evaluare externă la Academia Forţelor 
Aeriene „Henri Coandă” din Braşov, pe baza opiniilor experţilor evaluatori 
şi a responsabililor implicaţi, după confruntarea informaţiilor făcute publice 
pe diferite căi şi a celor cuprinse în rapoartele de autoevaluare cu cele 
extrase din documentele în original, şi, acolo unde a fost cazul, cu cele 
solicitate suplimentar, că există un nivel suficient de ridicat de credibilitate a 
informaţiilor diseminate de academie pe diferite canale. 

Comisia a constatat credibilitatea, acurateţea, integritatea, 
caracterul complet şi corect al afirmaţiilor cuprinse în Raportul de 
Autoevaluare Instituţională  al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” 
din Braşov, precum şi al informaţiilor incluse în Rapoartele de autoevaluare 
ale programelor de studii: „Managementul organizaţiei”, „Management în 
aviaţie” şi „Managementul traficului aerian”.

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov dispune 
de o logistică universitară aflată într-un dinamic proces de extindere şi 
modernizare. Această arhitectură logistică oferă, pentru facultate şi pentru 
fiecare program de studii, cât şi pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, 
respectiv pentru administraţie, spaţiile necesare desfăşurării în bune 
condiţii a activităţii, în conformitate cu standardele naţionale. Toate spaţiile 
de învăţământ şi de cercetare ale academiei sunt în proprietatea acesteia. 

În perioada 2000 – 2010, preocupările de natură strategică şi 
organizatorică s-au remarcat prin extinderea şi modernizarea dotărilor 
de laboratoare şi a sălilor de seminar cu echipamente moderne, utile în 
activităţile didactice şi în cele de cercetare ştiinţifică. Un rol important în 
acest proces l-a avut şi obţinerea unor granturi prin competiţie de către 
diferitele structuri academice sau colective de cadre didactice şi studenţi.

O componentă importantă a procesului de modernizare este 
dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii şi de difuzare a informaţiei, 
majoritatea acestora fiind conectate la Internet, iar la nivel de clădire fiind 
legate în reţea. S-au achiziţionat numeroase echipamente şi softuri pentru 
arhivarea informaţiei în format electronic şi s-a îmbogăţit considerabil 
inventarul de echipamente electronice periferice performante (plottere, 
imprimante de înaltă performanţă, scanere, videoproiectoare, camere foto 
şi video etc.).
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laboratorul de cunoaştere radare şi Punct de 
comanda didactic

Importante lucrări de modernizare şi extindere au fost desfăşurate 
în cazul mai multor clădiri ale academiei.

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov are în 
derulare un plan de investiţii, de modernizare şi de reabilitare realist şi axat 
îndeosebi pe modernizarea amfiteatrelor, sălilor de seminar şi laboratoarelor. 

Cei mai buni studenţi sunt antrenaţi, împreună cu cadrele didactice 
şi cu doctoranzii, în activităţi de cercetare ştiinţifică, ceea ce contribuie 
semnificativ la îmbunătăţirea pregătirii lor profesionale, la cultivarea 
înclinaţiei spre crearea de cunoaştere şi la motivarea suplimentară a 
acestora. 

La Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov există 
un sistem integrat de asigurare a calităţii la nivel de universitate dar şi de 
facultate care dezvoltă activităţi de colaborare şi informare despre cele mai 
bune practici în domeniu cu o serie de universităţi româneşti.
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vii.   recomAndări

Comisia apreciază claritatea cu care sunt evidenţiate în Carta 
universitară obiectivele strategice ale instituţiei de învăţământ superior 
evaluate şi remarcă preocupările deosebite în direcţia cunoaşterii „bunelor 
practici” în materie de calitate a programelor de studii. 

Întrucât, un management universitar modern se bazează pe 
continuitatea, coerenţa şi credibilitatea informaţiilor privitoare la desfăşurarea 
proceselor de educaţie şi formare profesională, colectarea informaţiilor 
necesare evaluării interne sau externe a calităţii trebuie să devină o 
componentă obligatorie din fiecare activitate desfăşurată (didactică, de 
cercetare, administrativă etc.), astfel încât, măsurile de creştere a calităţii 
să fie temeinic şi durabil fundamentate iar efectele lor să poată fi evaluate 
în mod obiectiv. 

Pentru accentuarea bunelor rezultate menţionate, experţii echipei 
de evaluare recomandă următoarele:

vii.1.   la nivel instituţional
• Continuarea dezvoltării reţelei de parteneriate internaţionale cu 

academii similare din UE ori din ţări membre NATO, la nivelul 
programelor de studii, care să prevadă chiar şi acordarea unor 
diplome comune şi derularea de programe de studii în co-tutelă;

• Creşterea semnificativă a numărului de mobilităţi ale cadrelor 
didactice şi studenţilor;

• Ocuparea posturilor vacante din statele de funcţiuni ale academiei 
prin scoaterea la concurs a acestora (cazul celor două catedre la 
care şefi de catedră sunt prorectorii academiei);

• Includerea în strategia academiei ca obiectiv major, acela de 
înfiinţare a unei şcoli doctorale şi urmărirea acestui obiectiv în 
vederea îndeplinirii;

• Îmbunătăţirea activităţii de comunicare între cadre didactice şi 
studenţi şi dezvoltarea printre aceştia a sentimentului că sunt 
parteneri în procesul educaţional;
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• Îmbunătăţirea activităţii îndrumătorilor de grupe şi de an în procesul 
de consiliere a studenţilor;

• Diversificarea accesului membrilor comunităţii academice la un 
număr mai mare de baze de date internaţionale, cu specific în 
domeniu;

• Creşterea numărului de lucrări publicate în reviste ISI ori la conferinţe 
cu proceeding-uri ISI, și urmărirea și evidențierea acestora;

• Implicarea tuturor cadrelor didactice în modernizarea tehnicilor de 
predare şi a sistemului de evaluare pe parcursul semestrului, cât şi 
la evaluarea finală;

• Evaluarea continuă a activităţii cadrelor didactice, atât de către 
managementul universitar, cât şi de către studenţi şi angajatori. Se 
va asigura astfel o corelaţie permanentă între cerinţele angajatorilor, 
legislaţia în vigoare şi calitatea actului didactic;

• Implicarea substanţială a personalului tânăr de la catedre şi a 
viitorilor masteranzi în activitatea de cercetare, ceea ce le va 
permite şi abordarea unor teme cu aplicativitate practică în cadrul 
lucrărilor de disertaţie şi a tezelor de doctorat;

• Este strict necesară dezvoltarea şi modernizarea dotării cabinetelor 
şi laboratoarelor, inclusiv dotarea cu simulatoare, atât pentru 
creşterea eficienţei formării deprinderilor practice ale studenţilor, 
cât şi pentru efectuarea unor activităţi specifice de cercetare 
ştiinţifică;

• Efectuarea demersurilor necesare pentru dotarea laboratoarelor 
academiei cu tehnică şi aparatură modernă atât pentru 
îmbunătăţirea actului didactic, cât şi pentru creşterea calitativă a 
activităţii de cercetare ştiinţifică;

• Îmbunătăţirea vieţii sociale pentru studenţi (mai multe activităţi 
culturale, sportive etc.);

• Intensificarea parteneriatelor şi pe linia de curriculă universitară;
• Se impune multiplicarea şi diversificarea activităţilor de popularizare 

a instituţiei în scopul creşterii numărului şi calităţii viitorilor candidaţi 
la admitere, mai ales acum când, academia va dezvolta noi 
programe de studii de licenţă şi programe de master;
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• Completarea bibliotecii digitale, prin creşterea numărului de cursuri 
şi aplicaţii practice în format electronic din domeniul specializărilor 
academiei;

• Dezvoltarea unor proiecte şi programe de cercetare în folosul 
beneficiarilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, prin asumarea 
unor teme din Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare a ministerului;

• Participarea la competiţii de obţinere a unor proiecte, granturi etc. 
În vederea unei mai bune participări la proiectele finanțate din 
fonduri europene; 

• Utilizarea pe scară mai largă a tehnologiei informaţionale, ca suport 
al activităţii de asigurare a calităţii procesului de învăţământ şi de 
cercetare ştiinţifică; 

• Îmbunătăţirea calităţii sistemului de documentare în cadrul instituţiei, 
în vederea asigurării accesului la informaţii ştiinţifice valoroase;

• Finalizarea reţelei de comunicare Intranet;
• Identificarea soluţiilor privind accesul studenţilor la documentarea 

pe Internet, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind 
securitatea informaţiilor.
 

vii.2.   Privitor la programele de studii analizate
• Reducerea numărului de ore dedicate exclusiv activităţii didactice;
• Unele discipline au un caracter aplicativ redus (sunt mai multe ore 

de curs decât cele aplicative);
• Optimizarea şi armonizarea permanentă a conţinutului planurilor 

de învăţământ şi a fişelor disciplinelor cu cerinţele beneficiarilor şi 
în acord deplin cu strategia învăţământului superior militar;

• În situaţia actualizării planurilor învăţământ, se impune asigurarea  
din punct de vedere al atribuirii creditelor, a unei mai bune corelări 
între disciplinele care se elimină şi cele care se introduc în planul 
de învăţământ;

• Se impune ca, pe parcursul derulării programelor de studii, să se 
asigure note de curs (în format clasic şi/sau electronic) elaborate de 
titularii de curs, pentru toate disciplinele incluse în planul de învăţământ;
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• În ceea ce priveşte numărul  disciplinelor fundamentale şi de 
specialitate (management), din punct de vedere strict al specializării 
„Managementul organizaţiei”, considerăm că ar fi necesară 
introducerea unor discipline cum ar fi: Management strategic, 
Management comparat, Management internaţional, Comportament 
organizaţional ș.a. Studenții trebuie sa-și însușească mai multe 
cunoștințe transversale 

• Este necesară o corelare  corespunzătoare a competenţelor dobândite 
la licenţă cu cele care urmează a fi realizate prin programele de 
masterat, care sunt preconizate a fi promovate în cadrul academiei;

• Îmbunătăţirea  structurii fişelor disciplinelor, astfel încât:
- să fie mai bine evidenţiate competenţele, respectiv cele 

de cunoaştere şi înţelegere, de explicare şi interpretare, 
instrumental-aplicative şi cele atitudinale;

- efortul de pregătire necesar pentru obţinerea numărului de credite 
alocat unei discipline să fie cât mai corect şi exact cuantificat, 
atât în ceea ce priveşte pregătirea comună la cursuri, seminarii, 
laboratoare, cât şi pregătirea realizată prin studiu individual şi 
orele de studiu individual;

• Creşterea semnificativă a numărului de proiecte de cercetare 
câştigate prin concurs;

• Completarea bibliotecii digitale, prin creşterea numărului de cursuri şi 
aplicaţii practice în format electronic din domeniul managementului;

• Mărirea referinţelor bibliografice aferente programelor analitice;
• Implicarea tuturor cadrelor didactice în activitatea de cercetare 

ştiinţifică şi, eventual, stimularea financiară de către universitate a 
cadrelor didactice cu rezultate remarcabile în cercetare;

• Creşterea numărului de studenţi participanţi la activităţile de 
cercetare ştiinţifică;

• Mărirea numărului de lucrări de specialitate şi de abonamente 
la reviste în limbi străine, specifice programelor de studii ale 
academiei.
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viii.   calificativul acordat instituţiei

Având în vedere totalitatea documentelor și informațiilor avute la 
dispoziție, Consiliul ARACIS acordă Academiei Forțelor Aeriene „Henri 
Coandă” din Brașov calificativul Grad de încredere ridicat.
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AneXA A1
 raportul consiliului ArAciS
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AneXA A2
 raportul departamentului de evaluare a calităţii 

al ArAciS
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AneXA A3
Scrisoarea de răspuns a 

„Universităţii bogdan vodă” din cluj - napoca 
către A.r.A.c.i.S
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AneXA A4
 raportul de evaluare instituţională al studenţilor 

evaluatori la Universitatea „bogdan vodă” 
din cluj - napoca
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AneXA A5
raportul expertului străin
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În cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul 
superior din România în context european. Dezvoltarea managementului 
calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” au fost publicate 
următoarele lucrări: 
Nr. 1/2009 - Indicatori primari şi secundari pentru evaluarea calităţii 
Nr. 2/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea „Politehnica” din Timişoara 
Nr. 3/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea din Piteşti 
Nr. 4/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti 
Nr. 5/2009 - Primary and secondary indicators for quality evaluation 
Nr. 6/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
Nr. 7/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

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

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

Universitatea „Valahia” din Târgovişte 
Nr. 10/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca 
Nr. 11/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea „Bioterra“ din Bucureşti 
Nr. 12/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti 
Nr. 13/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 
Nr. 14/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
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Nr. 15/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi 

Nr. 16/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Ecologică din Bucureşti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Nr. 36/2011 - Raport privind evaluarea externă a calității academice

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 
din București

Nr. 37/2011 - Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“

din București
Nr. 38/2011 - Raport privind evaluarea externă a calității academice

Universitatea „Bogdan Vodă”
din Cluj - Napoca

Nr. 39/2011 - Raport privind evaluarea externă a calității academice
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”

din Braşov
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