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CUvÂnt Înainte

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

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

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

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

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

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

Ca urmare, prezenta broşură a fost elaborată pe baza „Raportului 
de autoevaluare instituţională a Universității „Hyperion” din București, 
„Raportului de autoevaluare instituţională întocmit de studenţi”, Rapoartelor 
de autoevaluare ale  specializărilor  selectate pentru evaluarea calităţii, 
Rapoartelor experţilor evaluatori din cadrul comisiei de evaluare externă 
(numite de Departamentul de acreditare al ARACIS), întocmite în timpul 
vizitei de evaluare la Universitatea „Hyperion” din București (cu sediul în 
Bucureşti, strada Calea Călăraşilor nr.169, sector 3 tel: 021 327 4467; 
fax: 021 321 6425; e-mail: rectorat@hyperion.ro) din perioada 26-28 mai 
2010, în care se includ: Raportul expertului Comisiei Consultative, Raportul 
expertului Comisiei Instituţionale, Raportului expertului străin, Ph.D. 
Zadori Ivan de la Universitatea din Pecs, Ungaria, Rapoartele  experţilor 
de programe, la care se adaugă Raportul celor doi studenţi evaluatori 
şi Raportul de evaluare instituţională externă a calităţii educaţiei la 
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Universitatea „Hyperion” din București, elaborat de directorul de misiune 
şi coordonatorul de misiune. De asemenea, la baza elaborării prezentei 
broşuri se află, în ultimă instanţă, Raportul Departamentului de Evaluare 
a Calităţii al ARACIS şi Raportul Consiliului ARACIS privind evaluarea 
externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată 
Universitatea „Hyperion” din București.

În cadrul raportului, Universitatea Hyperion din Bucureşti va fi 
referită în mod frecvent ca şi Universitatea sau cu abrevierea UHB.

scopul evaluării instituţionale externe este acela de a identifica şi 
certifica măsura în care Universitatea „Hyperion” din Bucureşti răspunde 
interesului public şi se preocupă de creşterea calităţii, cu referire, mai ales, 
la următoarele componente ale activităţii academice:

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

- în activitatea de cercetare pentru obţinerea de rezultate care sa-i 
asigure vizibilitatea la nivel naţional si internaţional;

-  în activitatea cultural artistică pentru transmiterea valorilor 
culturale naţionale;

- în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi 
calificărilor.

Obiectivele evaluării instituţionale externe sunt:
- să contribuie, alături de alte mecanisme, la promovarea şi 

asigurarea unei înalte calităţi în procesul de predare-învăţare în 
instituţiile de învăţământ superior;

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

- să creeze premisele pentru iniţierea acţiunilor de îmbunătăţire, 
acolo unde acestea se impun;
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- să aplice mecanisme de evaluare externă prin care sunt 
garantate calitatea procesului de predare-învăţare, transparenţa 
gestiunii şi responsabilitatea publică a Universităţii Hyperion din 
Bucureşti.

Organizarea şi desfăşurarea evaluării instituţionale la 
Universitatea Hyperion din Bucureşti s-a realizat cu respectarea tuturor 
prevederilor metodologice specifice ARACIS, pe baza unui program detaliat 
stabilit în colaborare cu instituţia vizitată. 

Evaluarea instituţională externă a avut în vedere, pe de o parte, 
instituţia în ansamblu, iar pe de altă parte măsura în care mecanismele 
instituţionale sunt implementare şi funcţionează la nivelul programelor de 
studii. În acest context, din totalul de 21 programe de studii de licenţă şi 27 
programe de masterat organizate de cele 11 facultăţi, s-au selectat pentru 
evaluarea calităţii un număr de 5 programe de licenţă şi 12 programe de 
masterat: Tabelul 1.

Tabelul 1. Programele de studiu evaluate in cadrul evaluării 
instituţionale

Nr Facultatea Domeniul Denumire program Program

1 Facultate de 
Psihologie Psihologie Psihologie Licenţă

2 Facultate de 
Jurnalism

Ştiinţe ale 
comunicării Jurnalism Licenţă

3 Facultate de 
Ştiinţe economice Management Management Licenţă

4 Facultate de Arte Cinematografie şi 
media

Cinematografie, fotografie, 
media (Regie de film şi TV, 
Imagine de film şi TV)

Licenţă

5

Facultate de 
Electro-nică, 
Automatică 
şi Informatică 
aplicată

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică 
aplicată Licenţă

6 Facultate de 
Ştiinţe economice Finanţe Tehnici bursiere, bancare şi 

de asigurări Masterat

7 Facultate de 
Drept Drept Dreptul penal al afacerilor Masterat
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8

Facultate de 
Electronică, 
Automatică 
şi Informatică 
aplicată

Ingineria sistemelor Managementul proiectelor 
tehnice şi tehnologice Masterat

9 Facultate 
de Istorie si 
Geografie

Istorie Geopolitica, istorie şi relaţii 
internaţionale Masterat

10 Geografie Managementul mediului şi 
dezvoltare durabilă Masterat

11
Facultate de 
Litere şi limbi 
străine

Limba şi literatură Comunicare interculturală şi 
traducere profesională Masterat

12

Facultate de 
Ştiinţe politice, 
Sociologie 
si relaţii 
internaţionale

Sociologie Politici comunitare şi 
intervenţii sociale Masterat

13 Facultate de 
Jurnalism

Științe ale 
comunicării

Comunicare mediatică şi 
publicitate Masterat

14 Facultate de 
Fizică Fizică Fizica materialelor şi 

aplicaţii Masterat

15 Facultate de 
Psiholgie Psihologie Psihologie clinică şi 

consiliere psihologică Masterat

16 Facultate de Arte Teatru
Arta actorului. Metode de 
înnoire a mijloacelor de 
expresie

Masterat

17 Cinematografia şi 
media

Dramaturgie 
cinematografică. 
Scenaristică Film şi TV

Masterat

Comisia de evaluare instituţională externă este prezentată în 
Tabelul 2 :

Tabelul 2. Componenţa Comisiei de evaluare instituţională externă
Director misiune: Prof. univ. dr. Mircea IVĂNESCU – 

Universitatea din Craiova
Coordonator misiune: Prof. univ. dr. ing. Marius BULGARU – 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
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Secretar ştiinţific: Lect.univ.dr. Iuliana PREDESCU – 
Universitatea Româno-Americană din 
Bucureşti

Expert străin Ph.D. Ivan ZADORI – Universitatea din 
Pecs, Ungaria

Expert 
Comisie Consultativă

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

Expert 
Comisie Instituţională

Prof.univ.dr. Nicolae TODEA – 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia

Expert program –
Psihologie (licenţă)

Prof.univ.dr. Cornel HĂVÂRNEANU – 
Universitatea A.I.Cuza din Iaşi

Expert program – 
Jurnalism (licenţă)

Prof.univ.dr. Dorin POPA – 
Universitatea A.I.Cuza din Iaşi

Expert program –
Management (licenţă)

Prof.univ.dr. Cristina Teodora  ROMAN – 
Universitatea A.I.Cuza din Iaşi

Expert program –
Cinematografie, 
fotografie, media (licenţă)

Prof. univ. Dr. Liviu MALIŢA – 
Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj-Napoca

Expert program – 
Automatică şi informatică 
aplicată (licenţă)

Prof. univ.dr. Toma Leonida DRAGOMIR –
Universitatea Politehnica din Timişoara

Expert program – 
Tehnici bursiere, bancare 
şi de asigurări (masterat)

Prof.univ.dr. Ovidiu STOICA – 
Universitatea A.I.Cuza din Iaşi

Expert program – 
Dreptul penal al afacerilor 
(masterat)

Prof.univ.dr. Adrian BOGDAN – 
Universitatea din Craiova

Expert program – 
Managementul proiectelor 
tehnice şi
tehnologice (masterat)

Prof.univ.dr.ing. Francisc SISAK –
Universitatea Transilvania din Braşov
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Expert program – 
Geopolitica, istorie şi 
relaţii internaţionale 
(masterat)

Prof.univ.dr. Ion HORGA - 
Universitatea din Oradea

Expert program – 
Managementul mediului şi 
dezvoltare durabilă 
(masterat)

Prof. univ. Dr. Constantin RUSU – 
Universitatea A.I.Cuza din Iaşi

Expert program – 
Comunicare interculturală 
şi traducere profesională 
(masterat)

Prof. univ.dr. Andrei BODIU – 
Universitatea Transilvania din Braşov

Expert program – 
Politici comunitare şi 
intervenţii 
sociale (masterat)

Prof.univ.dr. Mircea  ALEXIU - 
Universitatea de Vest din Timişoara

Expert program – 
Comunicare mediatică şi 
publicitate 
(masterat)

Prof.univ.dr. Radu Gabriel PÂRVU - 
Universitatea din Piteşti

Expert program –
Fizica materialelor şi 
aplicaţii 
(masterat)

Prof. univ. dr. Moraru Luminiţa – 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Expert program – 
Psihologie clinică şi 
consiliere 
psihologică (masterat)

Prof.univ.dr. Constantinescu Maria – 
Universitatea din Piteşti

Expert program – 
Arta actorului. Metode de 
înnoire a 
mijloacelor de expresie 
(masterat)

Prof.univ.dr. Maniuțiu Anca – 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
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Expert program –
Dramaturgie 
cinematografică. 
Scenaristică Film şi TV 
(masterat)

Prof. univ. dr. Ulmu Bogdan – 
Universitatea George Enescu din Iaşi

Student evaluator 1: Carmen Dobocan - 
Școala Naţională de Studii Politice si 
Administraţie din Bucureşti

Student evaluator 2: Greculescu Deborah – 
Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din 
Târgu Jiu

Ca persoană de contact a fost desemnat Conf. univ. dr. Iulian 
CÂRŢÂNĂ, prorectorul universităţii. 

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

Principalele aspecte vizate în cadrul vizitei de evaluare instituţională 
externă au fost următoarele:

• Statutul juridic şi baza legală de funcţionare a Universităţii Hyperion 
din Bucureşti, ca instituţie de învaţământ superior, acreditată şi 
recunoscută, respectiv misiunea declarată;

• Organizarea şi funcţionarea instituţiei şi a organelor de conducere 
academice şi administrative  ale acesteia, în concordanţă cu 
legislaţia în vigoare;

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

• Examinarea mecanismelor de asigurare şi îmbunătăţire continuă a 
calităţii, respectiv a rezultatelor aplicării acestor mecanisme la nivel 
instituţional şi la nivelul programelor de studii oferite de Universitate;
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• Modul în care Universitatea Hyperion din Bucuresti a utilizat 
referinţele, recomandările şi cerinţele incluse în Metodologia şi 
Standardele ARACIS privind asigurarea calităţii, precum şi modul în 
care elaborează şi aplică strategiile de creştere a calităţii procesului 
instructiv-educativ, cercetării ştiinţifice, structurilor instituţionale de 
conducere academică şi administrativă etc.;

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

• Analiza şi evaluarea activităţii financiar-contabile a instituţiei, 
inclusiv preocupările pentru diversificarea surselor de finanţare 
proprii;

• Aprecierea corpului profesoral al Universităţii cu privire la activitatea 
desfăşurată de Universitate, la posibilităţile de dezvoltare personală, 
a modului şi atmosferei de lucru etc.;

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

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

• Aprecierea de către angajatori a nivelului de cunoştinte teoretice 
şi practice, a absolvenţilor şi a integrării acestora în societăţile 
şi instituţiile la care se angajează, precum şi a modului în care 
beneficiarii principali sprijină Universitatea şi colaborează cu 
aceasta.
Toate aceste aspecte s-au analizat pe baza Dosarului de 

autoevaluare instituţional şi a Dosarelor de autoevaluare a programelor de 
studii, elaborate de către Universitate, a altor documente puse la dispoziţie 
în cursul vizitei de evaluare, a informaţiilor publice disponibile pe site-ul 
UHB, precum şi în cursul discuţiilor purtate cu diverse grupuri ţintă, în 
cadrul întâlnirilor organizate cu prilejul vizitei de evaluare: 
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• echipa de management a universităţii (membrii Biroului Senatului, 
decani ai facultăţilor, membrii ai Senatului); 

• corpul profesoral, cercetători, doctoranzi, reprezentanţi ai 
sindicatului cadrelor didactice; 

• coordonatorii serviciilor universităţii: Secretarul şef, Serviciul 
Financiar-Contabil, Serviciul de Resurse Umane, Bibliotecă; 

• membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe universitate; 
• studenţi; 
• absolvenţi; 
• angajatori.

La întâlnirile cu studenţii, absolvenţii şi angajatorii au participat 
inclusiv experţii evaluatori ai programelor de studii, la celelalte întâlniri au 
fost prezenţi doar membrii echipei instituţionale, alături de expertul străin. 

Modul de desfăşurare a vizitei de evaluare instituţională externă a 
fost monitorizat, din partea ARACIS, de prof. univ. dr. Alexandru POPOVICI 
reprezentantul Comisiei consultative.

Constatările, concluziile şi recomandările efectuate de către echipa 
de evaluare instituţională, în urma analizei documentelor de evaluare şi a 
vizitei la Universitatea “Hyperion” din București sunt prezentare în capitole 
următoare ale prezentului raport.
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ii.   eVALuAreA eXternĂ  A cALitĂŢii 
AcAdeMice LA uniVerSitAteA „HYPeriOn” 

din BucureŞti

ii.1.   Prezentarea generală a instituţiei
Universitatea Hyperion din Bucureşti este o instituţie de învăţământ 

superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a 
sistemului naţional, de învăţământ (Legea 275 din 15 mai 2002). Înfiinţată 
iniţial sub denumirea de Fundaţia Universitară Hyperion prin Sentinţa 
Civila nr. 2064 din 14 sept 1990, instituţia îşi schimbă denumirea şi statutul 
juridic prin Sentinţa Civilă nr. 315 din 18 sept.1992 devenind Universitatea 
Hyperion din București cu statut de persoana juridică. În anul 1995 prin H.G. 
568/1995 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 185 din 16 august 
1995 Universitatea Hyperion din Bucureşti este autorizată să funcţioneze 
provizoriu cu un număr de 4 facultăţi, 4 programe de studiu în 8 locaţii.  Prin 
Legea 275 din 15 mai 2002, publicată in Monitorul Oficial al României nr. 
335 din 20 mai 2002 se acordă Universităţii Hyperion statutul de instituţie 
de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate 
publică, parte a sistemului naţional de învăţământ. Numărul de facultăţi 
aprobate este de 4. Acreditarea universităţii a fost reconfirmată prin H.G. 
749/24.06.2009 când universitatea avea funcţionale 11 facultăţi.  

Universitatea este afiliată la: Consiliul Naţional al Rectorilor din 
România (CNR). 

Universitatea este o componentă activă a comunităţii academice 
europene, împărţind aceleaşi valori morale şi academice, fapt dovedit prin 
afilierea la asociaţii internaţionale de profil, cum ar fi: membru fondator al 
Forumului Universităţilor Europene cu sediul la Universitatea  „Sapienza’ 
din Roma (P1_A_I_084), iar din anul 1996 este membru fondator al Reţelei 
inter universitare Europa-Asia. Din 1997 Universitatea Hyperion este 
membru a organizaţiei „Universităţii fără Frontiere” (Paris) iar din 1998 este  
membru al „Academiei Internaţionale de Persona”l (Kiev, Ucraina), care 
funcţionează sub egida Consiliului Europei şi UNESCO. 
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Ca unitate de învăţământ superior, Universitatea HYPERION din 
Bucureşti este persoană juridică şi dispune de autonomie universitară 
în spiritul şi litera Legii Învăţământului şi a Cartei Universitare proprii. În 
relaţiile sale cu societatea, Universitatea se identifică prin: nume, sigiliu, 
siglă stabilite prin hotărâre de Senat, şi este prezentată în imagine publică 
pe Internet prin site-ul www.hyperion.ro, www.uhb.ro.

Comunitatea universitară a UHB este constituită din cadre didactice 
cu funcţie de bază, asociate sau invitate, profesori consultanţi, personal de 
cercetare cu studii superioare, studenţi ai ciclurilor de studii universitare 
de licenţă şi materat şi participanţi la studii postuniversitare, precum şi din 
cadre didactice onorifice şi Doctori Honoris Causa. Ea este sprijinită în 
activitatea sa de personalul administrativ şi de întreţinere.

Managementul Universităţii se desfăşoară pe baza legilor în 
vigoare şi a Cartei Universităţii. Forul suprem de conducere în Universitate 
este Consiliul de Administraţie (Anexa P1_A_I_004, pag. 12), ce are 
în competenţă: „întreaga activitate a  universităţii din punct de vedere 
managerial, didactic şi ştiinţific având sarcini organizatorice, economico-
financiare, de formare a resurselor şi de alocare a  acestora”. Senatul 
coordonează activitatea academică, (Anexa P1_A_I_004, pag. 10) şi îşi 
desfăşoară activitatea în plen şi pe comisii.

Conducerea operativă a universităţii este asigurată de Biroul 
Executiv al Senatului alcătuit din rector, prorectori, secretar ştiinţific, 
director general administrativ şi reprezentantul organizaţiilor studenţeşti 
legal constituite la nivel de universitate. Preşedintele Biroului Senatului este 
Rectorul Universităţii .

La data evaluării instituţionale externe, în cadrul UHB (Anexa 
P1_A_I_009) funcţionează următoarele 11 facultăţi: Facultatea de Arte, 
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Facultatea de Electronică, 
Automatică şi Informatică aplicată, Facultatea de Fizică, Facultatea de 
Istorie – Geografie, Facultatea de Jurnalism, Facultatea de Litere şi Limbi 
străine, Facultatea de Matematică Informatică, Facultatea de Psihologie, 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Politice, Sociologie 
şi Relaţii internaţionale care au in subordine un număr de 16 catedre 
(Anexa P1_A_I_012): Catedra de Actorie, Catedra de Regie, Imagine, Film, 
Televiziune, Catedra de Drept, Catedra de Administraţie publică, Catedra de 
Electronica, Automatica şi Informatică aplicată, Catedra de Fizică, Catedra 
de Istorie, Catedra de Geografie, Catedra de Jurnalism, Catedra de Limba 
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Română, Catedra de Limbă şi Literatură străină, Catedra de Informatică, 
Catedra de Psihologie, Catedra de Management şi afaceri internaţionale, 
Catedra de Finanţe Contabilitate şi Administrarea afacerilor, Catedra de 
Științe politice şi Sociologie. La nivelul rectoratului sunt active un număr 
de 5 departamente, (Anexa P1_A_I_012): Departamentul pentru pregătirea 
personalului didactic, Departamentul pentru învăţământ la distanţă şi 
frecvenţă redusă, Departamentul pentru asigurarea calităţii, Departamentul 
pentru audit intern, Departamentul Administrativ. Administraţia este condusa 
de un director administrativ având în subordine serviciile administrative 
conform reglementarilor în vigoare.

În universitate se desfăşoară activităţi didactice în două din 
cele trei sisteme Bologna: licenţă şi masterat. În universitate studenţii 
programelor de licenţă sunt înmatriculaţi pentru: a) învăţământ la zi; b) 
învăţământ la distantă, c) învăţământ cu frecvenţă redusă. Învăţământul la 
zi se desfăşoară pentru programe de licenţă şi masterat. Numărul total de 
studenţi înmatriculaţi este de 11167 dintre care: 9416 studenţi, (84,32%), la 
programele de licenţă şi 1571 studenţi,(15,68%) la programele de masterat. 
Numărul studenţilor înmatriculaţi la programele de licenţă este: 4725 
studenţi, (50,18%), la programele de învăţământ la distanţă, 4310 studenţi, 
( 45,77%), şi la programele cu frecvenţă redusă, 381 studenţi, (4,05%), 
Tabelul 3.

Tabelul 3. Situaţia numărului de studenţi la Universitatea Hyperion din 
Bucureşti

Facultatea
Licenta Master

TOTAL
ZI ID FR ZI

Facultate de Drept şi Administraţie 
Publică 

394 1930 - 122 2446

Facultatea de Arte 372 - - 83 455

Facultate de Litere şi Limbi Străine  232 - - 35 267

Facultatea de Istorie-Geografie 173 - - 118 291

Facultate de Jurnalism 777 - 318 145 1240

Facultate de Fizică 39 - - 18 57

Facultatea de Electronică, Automatică şi 
Informatică Aplicată

290 - - 27 317
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Facultatea de Știinţe Economice 1902 2380 - 769 5051

Facultate de Matematică-Informatică 92 - - 0 92

Facultate de Psihologie 407 - - 168 575

Facultate de Ştiinţe Politice, Sociologie 
şi Relații Internaţionale 

47 - 63 86 196

TOTAL 4725 4310 381 1751 11167

Situaţia la zi a acreditării/autorizării provizorii/evaluării periodice a 
programelor de studii de licenţă în conformitate cu H.G. 749 din 24/06/2009 
publicată în M.O. 465 din 06/07/2009 este prezentată în Tabelul 4. 

Tabelul 4. Situaţia programelor de studii de licenţă

Nr Domeniul Denumire program

D
at

a 
ul

tim
ei

 
ev

al
uă

ri

In
st

itu
ţia

 
ev

al
ua

to
ar

e

D
ec

iz
ie

1 Informatică Informatică Zi 17.07. 
2008

ARACIS 
(2 ani)

A

2 Fizica Fizica Zi 22.03. 
1999

CNEA (11 
ani)

A

3 Geografie Geografie Zi 11.12. 
2008

ARACIS 
(2 ani)

A

4 Istorie Istorie Zi 19.05. 
2003

CNEA (7 
ani)

A

5 Limba si literatura Limba şi literatura 
română – o limbă şi 
literatura străină

Zi 20.03. 
2000

CNEA 
(10ani)

A

6 Psihologie Psihologie Zi 05.06. 
2000

CNEA (10 
ani)

A

7 Sociologie Sociologie Zi 05.06. 
2000

CNEA (10 
ani)

A

8 Ştiinţe politice Ştiinţe politice Zi 30.04. 
2009

ARACIS 
(1 an)

N

9 Ştiinţe politice Ştiinţe politice FR 01.07. 
2002

CNEA (8 
ani)

AP
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10 Drept Drept Zi 20.03. 
2000

CNEA 
((10 ani)

A

11 Drept Drept ID 28.06. 
2004

CNEA (6 
ani)

AP

12 Ştiinţe administrative Administraţie publică Zi 29.09. 
2008

ARACIS ( 
2 ani)

N

13 Ştiinţe administrative Administraţie publică 
NU

ID 05.07. 
1999

CNEA (11 
ani)

AP

14 Ştiinţe ale comunicării Jurnalism Zi 19.06. 
2000

CNEA (10 
ani)

A

15 Ştiinţe ale comunicării Jurnalism FR 01.07. 
2002

CNEA (8 
ani)

AP

16 Finanţe şi banci Finanţe şi bănci Zi 13.12. 
2004

CNEA (6 
ani)

A

17 Finanţe şi banci Finanţe şi bănci ID AP

18 Administrarea 
afacerilor

Economia comerţului, 
serviciilor şi turismului

Zi 18.02. 
2010

ARACIS 
(0 ani)

A

19 Administrarea 
afacerilor

Economia comerţului, 
serviciilor şi turismului

ID 26.04. 
2004

CNEA (6 
ani)

AP

20 Contabilitate Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune

Zi 19.01. 
2004

CNEA (6 
ani)

A

21 Contabilitate Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune

ID AP

22 Economie şi afaceri 
internaţionale

Afaceri internaţionale Zi 13.06. 
2007

ARACIS 
(3 ani)

A

23 Economie şi afaceri 
internaţionale

Afaceri internaţionale ID AP

24 Management Management Zi 28.06. 
2004

CNEA (6 
ani)

A

25 Management Management ID 26.04. 
2004

CNEA (6 
ani)

AP

26 Teatru Artele spectacolului 
(actorie)

Zi 22.03. 
1999

CNEA (11 
ani)

A

27 Cinematografia şi 
media

Cinematografie, 
fotografie şi media

Zi 22.05. 
2000

CNEA (10 
ani)

A
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28 Inginerie electronica si 
telecomunicaţii

Electronică aplicată Zi 02.07. 
2001

CNEA (9 
ani)

AP

29 Ingineria sistemelor Automatică şi 
informatică aplicată

Zi 23.10. 
1995

CNEA 15 
ani

A

30 Inginerie şi 
management

Inginerie economică 
în domeniul electric, 
electronic şi energetic

Zi 01.07. 
2002

CNEA (8 
ani)

Ap

Legendă
- în culoare rosie programe „cu probleme”
 a) care au primit calificativul „neîncredere” (poz.8, 12) şi care au 

continuat să funcționeze
- în culoare albastru programe de licențe evaluate în cadrul evaluării 

instituţionale (poz.6, 14, 24, 27, 29)
- N neîncredere
- A acreditare
- AP autorizare provizorie.
Din analiza situaţiei programelor de studii de licenţă rezultă 

următoarele.
- universitatea organizează studii de licenţă pentru 30 de 

programe dintre care 21 programe, (70,00%), învăţământ de 
zi, 7 programe, (23,33), învăţământ la distanţă şi 2 programe, 
(6,66%), învăţământ cu frecvenţă redusă. 

- pentru programul de studii „Administraţie publică” în 17/07/2008 
universitatea a primit calificativul „Neîncredere” care a fost 
menţinut prin decizia Consiliului ARACIS din 28/09/2008. 

- pentru programul de studii „Ştiinţe politice” în 30/04/2009 
universitatea a primit calificativul „Neîncredere”. În ciuda 
calificativului obţinut, pe site-ul universităţii specializarea  „Ştiinţe 
politice” apare cu calificativul „specializare acreditată” deşi în 
H.G. 749 din 24/06/2009 publicată în M.O. 465 din 06/07/2009 
calificativul este „autorizare provizorie”
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Fig. 1. Dinamica programelor evaluate la Universitatea Hyperion in 
perioada 1995-2010
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- universitatea nu s-a prezentat la termenul prevăzut în Metodologia 
ARACIS pentru acreditarea programelor autorizate provizoriu 
sau pentru evaluarea periodică a programelor acreditate. În Fig. 
1 se prezintă numărul programele de licenţă „întârziate” (care 
nu au mai fost evaluate din 1995 până în anul 2004 inclusiv) 
numărul acestora fiind de 21 programe (77,77%). Din totalul de 
27 programe de licenţă evaluate până în prezent doar 6 (22,2%) 
au fost evaluate de experţi ARACIS.

Situaţia programelor de masterat este prezentată în Tabelul 5. Sunt 
de remarcat următoarele aspecte:

- dintr-un total de 27 programe de masterat prezentate de 
universitate numai un număr de 24 (88,88%), programe de 
masterat îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare, dintre care 
3 (11,11%) au fost acreditate de ARACIS, celelalte fiind supuse 
unei evaluări interne. Universitatea nu a furnizat informaţii 
documentate privind modul de evaluare internă:

- programul de master „Geopolitică şi relaţii internaţionale” 
figurează în Ordinul MECI 5356 din 03.08.2009 cu 60 credite, 
nefiind un program de masterat tip Bologna. El este destinat 
absolvenţilor din „sistemul de învăţământ de lungă durată” şi 
este impropriu denumit program de masterat;

- programul  „Negocieri, relaţii şi afaceri Internaţionale” figurează 
în Ordinul MECI 5356 din 03.08.2009 la domeniul „Administrarea 
afacerilor”, care nu este acreditat ci numai autorizat provizoriu. 
Demersurile pentru transferarea programului la domeniul 
„Economie şi afaceri internaţionale” au demarat doar în luna 
februarie a acestui an deşi programul de masterat a debutat în 
octombrie 2008, funcţionând astfel fără respectarea legalităţii;

- pe site-ul universităţii figurează programul de masterat 
„Psihoterapii psihanalitice”  la domeniul „Psihologie” program 
care nu apare nici în Ordinul MECI 5356 din 03.08.2009, nici 
în lista programelor de masterat prezentată de universitate ( 
P1_A_I_011). 
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Tabelul 5. Situaţia programelor de studii de masterat

Nr Domeniul Denumire program

D
at

a 
ul

tim
ei

 
ev

al
uă

ri

In
st

itu
ţia

 
ev

al
ua

to
ar

e

D
ec
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1 Istorie A Geopolitică şi relaţii 
internaţionale (60 ECTS)

Zi Sept. 
2009

Intern AP

2 Istorie A Geopolitică, istorie şi 
relaţii internaţionale

Zi Sept. 
2009

Intern AP

3 Istorie A Muzeologie, patrimoniu 
şi turism

Zi Sept. 
2009

Intern AP

4 Geografie A Managementul mediului 
şi dezvoltare durabilă

Zi Sept. 
2009

Intern AP

5 Fizică A Fizica materialelor şi 
aplicaţii

Zi Sept. 
2009

Intern AP

6 Limba si literatura A Comunicare 
interculturală şi traducere 
profesională

Zi Sept. 
2009

Intern AP

7 Psihologie A Psihoterapii psihanalitice Zi AP

8 Psihologie A Psihologie judiciară Zi Sept. 
2009

Intern AP

9 Psihologie A Psihologie clinica şi 
consiliere psihologică

Zi Sept. 
2009

Intern AP

10 Sociologie A Integrarea europeană 
Problematica socială

Zi Sept. 
2009

Intern AP

11 Sociologie A Politici comunitare şi 
intervenţii sociale

Zi Sept. 
2009

Intern AP

12 Drept A Dreptul penal al 
afacerilor

Zi Sept. 
2009

Intern AP

13 Drept A Drept international si 
legislatie europeana

Zi Sept. 
2009

Intern AP

14 Ştiinţe ale 
comunicării

Mass-media şi 
comunicarea socială 

Zi Sept. 
2009

Intern AP

15 Ştiinţe ale 
comunicării

Comunicarea mediati-că 
şi publicitatea

Zi Sept. 
2009

Intern AP

16 Ştiinţe ale 
comunicării

Jurnalism de radio şi 
televiziune

Zi Sept. 
2009

Intern AP
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17 Management A Leadership şi 
managementul resurselor 
umane

Zi Aug. 
2009

ARACIS A

18 Management A Managementul 
investitiilor

Zi Aug. 
2009

ARACIS A

19 Management A Managementul 
instituţiilor publice şi al 
colectivităţilor locale

Zi Sept. 
2009

Intern AP

20 Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune

A Audit financiar contabil şi 
consiliere

Zi Aug. 
2009

ARACIS A

21 Finanţe şi bănci A Analiză economico-
financiară şi evaluare

Zi Sept. 
2009

Intern AP

22 Finanţe şi bănci A Tehnici bursiere bancare 
şi de asigurări

Zi Sept. 
2009

Intern AP

23 Administrarea 
afacerilor 
(Economie 
şi afaceri 
internaţionale)

AP Negocieri, relaţii şi 
afaceri Internaţionale

Zi Sept. 
2009

Intern AP

24 Teatru A Arta actorului. Metode 
de inoire a mijloacelor de 
expresie 

Zi Sept. 
2009

Intern AP

25 Cinematografia şi 
media

A Dramaturgie 
cinematografica 
Scenaristica Film şi 
Televiziune

Zi Sept. 
2009

Intern AP

26 Ingineria 
sistemelor

A Achiziţia şi prelucrarea 
datelor

Zi Sept. 
2009

Intern AP

27 Ingineria 
sistemelor

A Managementul 
proiectelor tehnice şi 
tehnologice

Zi Sept. 
2009

Intern AP

Legendă
- în culoare rosie programele de masterat „cu probleme” (poz.1,7,22)
- în culoare albastru programe de masterat evaluate în cadrul 

evaluării instituţionale (poz.2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 22, 24, 25, 27)
- A acreditare
- AP autorizare provizorie
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ii.2.   capacitatea instituţională a universităţii „Hyperion” 
din Bucureşti

ii.2.1.  Structurile instituţionale, administrative şi 
manageriale

II.2.1.1.  Misiune, obiective și integritate academică
Universitatea Hyperion din București este o instituţie de învăţământ 

superior înfiinţată şi funcţională conform legii. Instituţia are o Cartă 
Universitară ale cărei prevederi sunt concordante cu legislaţia naţională 
şi cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior şi sunt 
cunoscute de membrii comunităţii universitare. 

Misiunile universităţii (didactică, de cercetare şi în domeniul artistic) 
definite prin Carta Universitară (P1_A_1_004) sunt:

- desfăşurarea activităţilor de învăţământ superior şi de cercetare 
ştiinţifică în vederea pregătirii de specialişti, cadre didactice şi 
cercetători pentru diferite domenii de activitate cum sunt: ştiinţele 
exacte şi ştiinţele tehnice, ştiinţele umaniste, ştiinţele juridice, 
economice, politice, psihosociopedagogice şi alte asemenea;

- desfăşurarea activităţilor cultural-artistice şi cele de învăţământ 
superior în domeniul artelor (teatru. film. TV etc.) şi de creaţie 
artistică;

- tezaurizarea şi răspândirea valorilor culturii şi civilizaţiei umane 
în orice domeniu al ştiinţelor, culturii şi creaţiei umane;

- asigurarea condiţiilor pentru a face posibilă transmiterea şi 
diseminarea cunoştinţelor şi dezvoltarea acestora prin cercetare 
şi inovaţie;

- cooperarea permanentă cu universităţi şi alte aşezăminte de 
ştiinţă, artă, cultură şi învăţământ ca o preocupare constantă 
de a se ajunge la o cât mai bună cunoaştere şi dezvoltare a 
valorilor umane şi spirituale, ignorând orice frontieră geografică 
şi restricţiile de orice fel.

Carta universităţii a fost aprobata în 18 dec.1998 fiind ulterior 
revizuită în anii 2002, 2003, 2004, 2007, 2009. 
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Unele prevederi nu sunt în concordanţă cu situaţia actuală. 
Universitatea precizează în Cartă că „nu sunt încă organizate cursuri 
doctorale dar se fac pregătiri pentru solicitarea ca Universitatea Hyperion din 
Bucureşti să devină instituţie organizatoare de cursuri doctorale începând cu 
anul universitar 2011-2012”, dar în Cartă apar referiri la acesta (Art.4 alin. e) 
(„adâncirea specializării absolvenţilor, prin programe de masterat, doctorat, 
organizate în cadrul facultăţilor acreditate”), Art.23 alin i) (rectorul „dispune 
înmatricularea, exmatricularea, studenţilor, semnează diplomele de licenţă, 
de absolvire de studii post-universitare, masterate,  de doctorat”), Art.45 
(„În cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti la facultăţile şi programele 
de studii acreditate se pot organiza studii de masterat şi de doctorat  precum 
şi alte cursuri postuniversitare de specialitate în conformitate cu prevederile 
Legii 84/1995”), Art. 77 („Cadrele didactice şi cercetătorii care au drept de 
conducere de doctorat, pot accepta doctoranzi români sau străini - pe bază 
de concurs – în cadrul Universităţi Hyperion”).

Carta precizează principiile care stau la baza activităţilor din 
universitate:

- comunitatea academică si spaţiul universitar
- autonomia universitară si libertatea academică
- respectarea prevederilor din Constituţia României şi a legilor 

care reglementează activităţile cultural ştiinţifice şi de învăţământ
- promovarea principiilor democraţiei şi statului de drept şi 

interdicţia oricărui tip de discriminări etnice, politice, religioase 
sau de statut economic ori social etc.

- principiile Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS)
- principiul competentei profesionale in politica de resurse umane.
Dintre principiile de bază din Cartă lipseşte cel al eticii şi integrităţii 

dar există regulamente şi comisii care să-l aplice. 
În Cartă apar numeroase informaţii care fac referire la modul de 

organizare a universităţii şi care se regăsesc în regulamente separate:
Cap 4 Organizare. principii şi structuri organizatorice ale Universităţii 

Hyperion
Cap 5 Conducerea activităţilor din Universitatea Hyperion
Cap 6 Alegerea organelor de conducere
Cap.7 Activitatea didactică
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Cap.8 Activitatea de cercetare ştiinţifică
Cap.9 Activitatea profesională a studenţilor
Cap10 Personalul didactic şi de cercetare. alte categorii de personal 

din Universitatea Hyperion din Bucureşti.
Carta face referire la un număr de 32 de regulamente a căror 

existenţă a fost verificată constatându-se prezenţa acestora în dosarul de 
evaluare. Toate documentele prezentate au fost semnate, ştampilate şi au 
număr de înregistrare. Carta limitează rolul studenţilor în Senatul aceştia 
având „drept de vot consultativ  în probleme strict studenţeşti”, (Art 20).

II.2.1.2.  Conducere și administrație
Conducerea universităţii este reglementată de Cartă în Cap. 5 

„Conducerea activităţilor Universităţii Hyperion”. Există două organe de 
conducere: Senatul universităţii şi Consiliul de administraţie. Carta nu 
delimitează în mod clar atribuţiile şi responsabilităţile celor două organe 
de conducere astfel încât ele se suprapun. La Art. 21 sunt prevăzute un 
număr de 20 de atribuţii care revin Senatului dar care conform Art. 24 
aparţin şi Consiliului de Administraţie care „conduce întreaga activitate 
a universităţii din punct de vedere managerial, didactic şi ştiinţific având 
sarcini organizatorice, economico-financiare, de formare a resurselor şi 
de alocare a acestora, ....... ,Consiliul de Administraţie are în competenţele 
sale domeniile autonomiei universitare, având puteri depline de decizie 
în problemele de organizare, coordonare, dezvoltare şi  coordonare 
având putere de control a tuturor sectoarelor  şi unităţile componente ale 
universităţii”.

Senatul îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii (7) dintre care 
(4) care au regulamente proprii: (P2_A_II_003 -  005, P2_A_II_009).  

Conducerea operativă este asigurată de Biroul Senatului condus 
de rectorul universităţii. Carta permite existenţa funcţiei de preşedinte a 
universităţii dar nu-i precizează atribuţiile şi responsabilităţile.

Universitatea are un Cod de etică şi integritate universitară, 
(P1_A1_104), în care sunt definite principiile morale care stau la baza 
activităţilor din universitate, şi o Comisie de etică şi integritate universitară, 
(P1_A1_102), care funcţionează pe baza unui Regulament de funcţionare 
a Comisiei de etică şi integritate universitară, (P1_A1_104), care cuprinde 
inclusiv sancţiunile pe care le pot primi membrii comunităţii din universitate. 
Universitatea are şi o Comisie pentru probleme juridice, disciplină 
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universitară şi de control a activităţilor didactice, ştiinţifice şi administrative, 
(P2_A_II_008). Până la data vizitei, Comisia de etică a fost sesizată în 
două cazuri finalizate, unul prin desfacerea contractului de muncă şi celălalt 
prin avertisment. 

Relaţiile de muncă dintre universitate şi angajaţi sunt definite printr-
un „Regulament de ordine interioară”, (P1_A_I_014), aprobat in Senatul 
universităţii în 23 sept.2004 şi revizuit de Biroul Senatului în 3 sept.2009,  
care respectă reglementările legale în vigoare. Principalele prevederi se 
referă la:

- drepturile şi obligaţiile membrilor Universităţii Hyperion din 
Bucureşti;

- îndatoririle conducerii  Universităţii Hyperion din Bucureşti;
- organizarea activităților şi utilizarea timpului de muncă;
- retribuirea muncii, recompense;
-  sancţiuni.
Activitatea profesională a studenţilor este stipulată în mai multe 

regulamente: 
1. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor, 

(P1_A_I_015);
2. Regulament pentru aplicarea sistemului european de credite 

transferabile, (P1_A_I_029);
3. Metodologie privind criteriile generale de organizare  şi desfăşurare 

a concursului de admitere a studenţilor în anul universitar 2009-
2010, (P1_A_I_027);

4. Contractul de şcolarizare, (P1_A_I_028);
5. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

finalizare a studiilor universitare, (P1_A_I_049);
6. Regulament privind desfăşurarea activităţilor didactice la 

Universitatea Hyperion din Bucureşti, (P1_A_I_115);
7. Criterii de evaluare a masteranzilor, (P1_A_I_116);
8. Regulament privind activitatea profesională a masteranzilor, 

(P2_A_II_008);
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9. Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor la 
Universitatea Hyperion din Bucureşti, (P2_A_II_031);

10. Regulament privind transferul studenţilor la Universitatea 
HYPERION din Bucureşti, (P2_A_II_032).
Sunt reglementate principalele activităţi desfăşurate de studenţi în 

universitate cu excepţia cazurilor de transfer în care studenţii vor sa plece 
la altă universitate. 

Alegerea organelor de conducere s-a efectuat legal, fapt dovedit 
prin confirmarea primită de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin 
OM nr 3581 din 27.03.2008 (P1_A_I_025), şi lipsa contestaţiilor. 

Alegerile s-au desfăşurat pe baza Cartei universitare („Cap. 6 
Alegerea organismelor de conducere”) toate persoanele alese în funcţii de 
conducere îndeplinesc condiţiile legale având norma de bază în universitate 
şi funcţia de profesor sau conferenţiar (P2_A_II_014). Există două excepţii 
în cazul a două funcţii de secretari ştiinţifici care sunt ocupate de lectori. 
Studenţii au fost aleşi în mod democratic prin alegeri organizate de Asociaţia 
studenţilor din Universitatea Hyperion, ei ocupând 25% din locurile de 
senator sau de membru în Consiliile Profesorale ale facultăţilor. Studenţii 
au un reprezentant în Biroul Senatului. Regulamentele sunt comunicate în 
mod transparent pe site universităţii dar din discuţia cu studenţii a rezultat 
că ei nu prea sunt interesaţi de activitatea asociaţiei şi că nu prea cunosc 
regulamentele.

Ocuparea posturilor se face prin concurs cu respectarea dispoziţiilor 
legale, cuprinse în „Metodologiei de organizare si desfăşurare a concursului 
de ocupare a posturilor didactice vacante la Universitatea Hyperion” 
(P1_A_I_018), Dosarele sunt verificate de secretariatul rectoratului şi au 
viza Oficiului juridic. Prin sondaj au fost verificate 4 dosare, 2 de profesor 
şi 2 de şef de lucrări constatându-se că sunt îndeplinite cerinţele legale 
şi de calitate referitoare la angajarea şi promovarea personalului didactic 
titularizat. Pentru personalul didactic asociat nu există prevederi care să 
stipuleze modalitatea de angajare.

În universitate îşi desfăşoară activitatea un număr de 171 de cadre 
didactice (P2_A_II_016). Pentru un total de 248 de posturi care figurează în 
Statele du funcţii, gradul de ocupare este de 68,95%. Defalcată pe facultăţi 
şi catedre situaţia este prezentată în Tabelul 6. 
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Tabelul 6. Gradul de încărcare la catedrele  Universităţii Hyperion din 
Bucureşti

Facultatea Catedra Total 
posturi Oc. Grad 

ocupare
Grad 

ocupare

Facultate de Drept şi 
Administraţie Publică 

Catedra de Drept 16 9 56,25%
51,61%Catedra de Administratie 

Publică 15 7 46,66%

Facultatea de Arte 

Catedra de 
Cinematografie, 
Fotografie, Media

15 14 93,33%
89,66%

Catedra de Artele 
Spectacolului Teatral 14 12 85,71%

Facultate de Litere şi limbi 
străine  

Catedra de Litere si 
Limbi străine 22 17 77,27% 77,27%

Facultatea de Istorie-
Geografie

Catedra de Geografie 10 7 70,00%
68,42%

Catedra de Istorie 9 6 66,66%

Facultate de Jurnalism Catedra de Mass-Media 31 24 77,41% 77,41%

Facultate de Fizică Catedra de Fizică 14 7 50,00% 50,00%

Facultatea de Electronică, 
Automatică şi Informatică 
Aplicată 

Catedra de Automatică şi 
Informatică Aplicată 15 13 86,66% 86,66%

Facultatea de Ştiinţe 
Economice 

Catedra de Management 
si Afaceri Internationale 18 12 66,66%

65,79%Catedra de Finanțe, 
Contabilitate si 
Administrarea Afacerilor

20 13 65,00%

Facultate de Matematică-
Informatică 

Catedra de Matematică-
Informatică 11 7 63,63% 63,63%

Facultate de Psihologie Catedra de Psihologie 18 12 66,66% 66,66%

Facultate de Ştiinţe 
Politice, Sociologie şi Rel.
internaţionale 

Catedra de Ştiinţe 
Politice, Sociologie şi 
Rel.internaţionale

20 11 55,00% 55,00%

TOTAL 248 171 68,95% 68,95%

Din prezentarea datelor rezultă că dintr-un total de 11 facultăţi numai 
4 (36,36%)- Fig. 2.- îndeplinesc condiţiile în care li s-a acordat acreditarea şi 
acoperă posturile în proporţie de 70%. Pe catedre dintr-un total 15 catedre,  
6 catedre (40%) au personal în proporţie de peste 70%.
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Fig.2. Gradul de încărcare la facultăţile  Universităţii Hyperion din Bucureşti

Încărcarea cadrelor didactice din prisma indicatorului număr 
de studenți/cadru didactic este prezentata în Fig.3. O limită ce poate 
fi considerată normală de 14-20 studenţi /cadru didactic (respectiv 4-7 
studenţi/cadru didactic la învăţământul superior artistic), la Universitatea 
HYPERION este depăşită  de 6 facultăţi, (55,00%), dacă ar funcţiona 
numai programele de licenţă şi de 7 facultăţi, (63,63%), în condiţiile în 
care funcţionează şi programele de masterat. Având în vedere numărul 
de studenţi înscrişi la facultăţile respective la programele de licenţă zi şi 
masterat, procentul studenţilor afectaţi de numărul mic al  cadrelor didactice 
titulare este prezentată de 51,46%.
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Fig.3. Situaţia statistică a indicatorului Nr. studenţi/cadru didactic 
repartizată pe facultăţi
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Datele de mai sus au rezultat din Statele de funcţii puse la 
dispoziţie de conducerea universităţii dar, este de remarcat că în statele 
prezentate nici activitatea de la învăţământul la distanţă ID şi nici cea de la 
învăţământul cu frecvenţă redusă IFR nu era normată ca activitate de bază 
(tip A). Activitatea la cele două sisteme este normată ca activitate de tip B şi 
având în vedere că procentul de studenţi al celor două sisteme (ID şi IFR) 
este de 42,00%, dacă s-ar efectua o normare corectă şi centralizată pentru 
toate activităţile didactice se poate estima că gradul de ocupare ar fi în jur 
de  40-45%. În aceste condiţii nu se pot determina numărul şi structura 
posturilor precum şi încadrarea în condiţiile a trei norme. 

Raportul între numărul cadrelor didactice titulare cu normă de bază 
în universitate şi numărul total de studenţi este pentru programul de licenţă 
de 1/28.

Raportul între numărul cadrelor didactice titulare cu normă de bază 
în universitate şi numărul total de studenţi este pentru toate programele la 
zi (licenţă + masterat) de 1/38.

Raportul între numărul cadrelor didactice titulare cu normă de bază 
în universitate şi numărul total de studenţi este pentru toate programele 
(licenţă+master+ID+IFR) de 1/65.

Raportul între numărul posturilor şi numărul total de studenţi este 
pentru toate programele (licenţă+master+ID+IFR) de 1/45.

Ultimele două rapoarte nu depăşesc în mod uzual 1/25. Atât 
aceste rapoarte, cât şi gradul de încărcare, ne arată că fie universitatea nu 
dispune de suficient personal pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi 
de cercetare, fie o parte din activităţi nu sunt normate conform cerinţelor 
legale. 

La nivelul Universităţii, din totalul de 171 de titulari, un număr de 59 
sunt profesori şi conferenţiari, ceea ce înseamnă că ponderea profesorilor 
şi conferenţiarilor în total titulari, este de 34,5% (P1_A_I_019-020). Pe 
facultăţi ponderea profesorilor şi conferenţiarilor se înscrie în interval 
(19,20% - Facultatea de Arta şi 50% - Facultatea de Fizică) fiind prezentată 
în Fig.4.  
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ii.2.2.  Baza materială 
Universitatea dispune de spaţii de învăţământ adecvate pentru 

diferitele forme de învăţământ şi pentru cercetare, de cămine, şi de 
complex sportiv, oferind spaţiu Asociaţiei studenților din Universitatea 
HYPERION. Toate spaţiile de învăţământ, cercetare, sociale, sportive ş.a. 
sunt amenajate şi mobilate corespunzător şi sunt dotate cu echipamente 
moderne. Spaţiile respective respectă normele tehnice de siguranţă şi 
igenico-sanitare în vigoare. Numărul de locuri în sălile de curs, seminar şi 
laborator este corelat cu mărimea formaţiilor de lucru, aşa cum rezultă din 
Fişa vizitei pe programe de studiu. Totuşi în cadrul discuţiei cu studenţii 
aceştia au semnalat ca există situaţii în care numărul locurilor în sălile de 
curs este insuficient. 
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Universitatea gestionează o suprafaţă totala de 6896 m2 împărţită 
în 18 săli de curs cu un număr de 1245 locuri şi suprafaţă de 2705 m2, 24 
săli de seminar  cu un număr de 737 locuri şi suprafaţă de 3769 m2, 14 de 
laboratoare cu un număr de 512 locuri şi suprafaţă de 1382 m2. Procentul 
de utilizare a spaţiului numai pentru învăţământul la zi (licenţă şi master) 
este  6896 m2/6476 studenţi =1,07 m2/stud din care 

- 0,41 m2/ stud săli de curs
- 0,58 m2/ stud săli de seminar
- 0,21 m2/stud săli de laborator.
Din documentele puse la dispoziţie rezultă că universitatea dispune 

si are drept de proprietate pentru 4 clădiri din Bucureşti, învăţământul la 
distanţă desfăşurându-se în spaţii închiriate. Situaţia patrimonială este:

- clădirea din str. Calea Călăraşilor 169, Corp A;
-  clădirea din str. Calea Călăraşilor 169, Corp B;
- clădirea din str. Mihai Bravu nr.288 C;
- clădirea din str. B-dul Energeticienilor 9-11.
Universitatea dispune de planuri de dezvoltare şi de investiţii, 

lucrările fiind realizate în totalitate din venituri proprii. A fost acordată 
prioritate dezvoltării şi întreţinerii patrimoniului prin construirea şi reabilitarea 
clădirilor. Parţial un corp de clădire este destinat cazării studenţilor (350 
locuri). Universitatea dispune de o cantină (50 locuri), o baza sportivă 
formată din sala de sport şi un teren cu zgură.

cantina universităţii
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Universitatea dispune de amfiteatre, noi sau modernizate, ale 
căror spaţii de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de 
învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic 
şi receptivitatea fiecărui student. Este de remarcat dotarea cu aparate si 
echipamente a unor laboratoare precum şi calitatea  amenajărilor sportive, 
cu acces gratuit pentru studenţi, angajaţi şi foşti angajaţi ai universităţii.

sala de sport

teren de sport
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Prin dotarea cu tehnică de calcul constând în  137 de calculatoare, 
din care la 118 au acces studenţii fiind amplasate în laboratoare, săli de 
lectură, repartizate fiecărei facultăţi. Au fost create premizele utilizării 
calculatorului pe scară largă, în cadrul a cât mai multor discipline - mai ales 
pentru proiectarea asistată de calculator, dar şi pentru prelucrarea datelor 
experimentale, efectuarea de simulări, întocmirea de referate, prezentări, 
etc., utilizare a cărei promovare a fost asumată drept una din priorităţile 
managementului la vârf. În UHB, la nivelul unei săptămâni de lucru fiecare 
student de la învăţământ de zi are un fond de timp de 1,3 ore acces la un 
calculator. Ţinând seama de structura programelor de studiu fondul de timp 
este corespunzător.

Laborator informatică

Numărul calculatoarelor este totuşi foarte redus având in vedere 
că fiecărui cadru didactic ar trebui sa-i fie repartizat câte un calculator. De 
asemenea administraţia ar trebui să dispună de tehnică de calcul care sa-i 
permită să desfăşoare activităţi corespunzătoare.

Universitatea Hyperion are licenţe de bază pentru utilizarea sistemelor 
informatice (Microsoft Windows – anexa I.56) şi un număr de 14 licenţe specifice 
diverselor programe de studiu (Macromedia-Fireworks 4, Macromedia Flash 
5, Macromedia FreeHand 10, Macromedia Dream Wave 4, Coreldraw 11, 
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Indesign CS4 6.0 winaoo, ContWin Omnidata, SalWin Omnidata, GestWin 
Omnidata, SPSS 18 Base, Mathematica 7, Eviews 4, Original Lsab – anexa 
suplimentară).

Universitatea Hyperion are amenajate un număr de 15 laboratoare: 
laborator de circuite integrate, laborator metode fizice de examinări 
nedestructive, laborator electricitate, laborator fizică atomică şi nucleară, 
laborator mecanică şi fenomene termice, laborator chimie fizică şi biofizică, 
laborator optică, laborator psihologie experimentală, laborator foto şi 
criminalistică, laborator radio, laborator foto, laborator audio-video-montaj, 
laborator studio foto, laborator film-video; un atelier recuzită; un studio 
TV; o tipografie. Dotările acestora însumează 314342 lei (P1_A_I_052). 
S-a constatat că unele laboratoare nu sunt dotate la nivel corespunzător 
(managementul mediului şi dezvoltare durabilă).

studio tv

Biblioteca UHB este organizată ca o entitate centrală dispunând 
de o sală de lectură şi fond de carte propriu. Fondul de carte existent în 
bibliotecă este de aproximativ 185220 volume şi 41 de colecţii electronice, 
reprezentând 66910 titluri lucrări de specialitate (P1_A_I_068), nivel 
aparent corespunzător numărului de studenţi şcolarizaţi.  Biblioteca 
Universităţii Hyperion are în anul 2010 un număr de 40 abonamente la 
reviste de specialitate şi periodice.
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Biblioteca universităţii

Atât din constatările directe cât şi din discuţiile cu studenţii rezultă 
că nu în toate cazurile există toate titlurile necesare, că nu pentru toate 
programele de studiu numărul de exemplare este suficient (programele 
de studiu psihologie, automatică şi informatică aplicată, comunicare şi 
publicitate). A fost constatată lipsa de publicaţii de specialitate la unele 
programe de studiu: psihologie, managementul mediului şi dezvoltare 
durabilă, comunicare şi publicitate, automatică şi informatică aplicată. 

Sălile de lectură ale Universităţii Hyperion dispun de 631 de locuri, 
ceea ce înseamnă 11,8% din numărul total al studenţilor cursuri de zi licenţă 
şi masterat.   

Pentru învăţământul la distantă Universitatea asigură accesul on-
line la documentaţia elaborată de responsabilii de disciplină. Pe platforma 
universităţii sunt postate toate cursurile şi programele de seminar şi 
laboratoare unde fiecare student se identifică cu o parolă personală şi îşi 
poate accesa materialul necesar. Activitatea bibliotecii este informatizată, 
există un catalog on-line al publicaţiilor aflate în inventarul universităţii. 

Universitatea are un contract de asociere în participaţiune cu 
editura Victor  acreditata CNCSIS. Distinct de editură, universitatea are o 
tipografie. În anul 2009 au fost editate 16 titluri și în anul 2010 au fost editate 
5 titluri. 
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Universitatea dispune de servicii sociale, culturale şi sportive 
bune pentru studenţi, cazarea se face într-un cămin modern care asigură 
350 locuri; masa se serveşte intr-o cantină cu 50 de locuri; universitatea 
dispune de un complex sportiv bine organizat şi dotat, alte spaţii pentru 
activităţi cultural-artistice sunt la dispoziţia studenţilor. Se oferă servicii de 
consultanţă şi orientare în carieră. Anual se organizează Balul bobocilor și 
Balul absolvenţilor. Sunt organizate schimburi cu universităţi din străinătate 
cum ar fi Universitatea Hirosaki din Japonia. Nu sunt organizate schimburi 
Erasmus.

cameră de cămincăminul universităţii

ii.2.3.  Activitatea financiară
Universitatea HYPERION din Bucureşti dispune de un buget anual 

de venituri şi cheltuieli (anexele P1_A1_070-074), aprobat de Senat care 
este respectat în mod riguros. Serviciul contabilitate întocmeşte toate 
actele financiar-contabile specifice unei instituţii de învăţământ superior. 
UHB este instituţie non-profit care are organizat un compartiment financiar-
contabil distinct, întocmeşte bilanţ contabil şi cont de execuţie bugetară 
propriu din care rezultă că efectuarea cheltuielilor este în concordanţă 
cu legislaţia în vigoare, iar veniturile încasate sunt evidenţiate pe surse 
şi destinaţia acestora. Activitatea de contabilitate este informatizată fiind 
utilizate programe comune sistemului educaţional  naţional. 

Începând cu anul 2008 universitatea este auditată de către o 
persoană fizică autorizată membră a CAFR., auditor Luminiţa Clain (2008), 
Nr. certificat 1344, auditor Pundichi Stana (2009) Nr. certificat 2924. Pentru 
anii 2009 2010 rapoartele de audit extern nu au fost făcute publice.
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Activitatea de auditare internă este coordonată de Departamentul 
pentru audit intern (P1_A1_107) care acţionează pe baza unei proceduri 
de audit intern  (P1_A1_107). Departamentul pentru audit intern este 
evidenţiat în Organigrama UHB. Auditul intern este documentat în formulare 
prezentate în anexa P2_A2_033. Din anul 2008, Departamentul de audit 
efectuează auditarea activităţilor educative si administrative. În anul 2009 
au fost realizate un număr de 4 audituri interne pentru 21 de programe de 
studii pe temele :

- baza materială;
- modul de înregistrare a situaţiei şcolare; 
- modul de organizare a examenului de licenţă;
- evaluarea procesului de învăţământ.
UHB dispune de mai multe categorii de surse de finanţare: taxele 

de studiu ale studenţilor, din cercetare pe bază de granturi naţionale şi din 
contracte de cercetare şi de asistenţă tehnică cu firme. Politicile financiare 
vizează sustenabilitatea tuturor proceselor de bază din universitate pe 
termen scurt, mediu şi lung. Universitatea Hyperion din București întocmeşte 
toate situaţiile financiare specifice instituţiilor de învăţământ superior.

Taxele şcolare sunt stabilite prin raportare la nivelul practicat 
pe piaţa educaţională din Bucureşti. Pe baza datelor din Contabilitate a 
rezultat un cost mediu/student de 500 Euro/ student. Taxele sunt cuprinse 
între 1200 lei la Istorie-licență şi 3200 lei la arte. Cuantumul taxelor şcolare 
se stabileşte ţinând cont de costul mediu, de reglementările legale şi 
regulamentele interne ale UHB (hotărâri de Senat) fiind publice. Regimul 
taxelor se aprobă la începutul fiecărui an universitar de către Senatul 
Universităţii Hyperion. Studenţii sunt informaţi prin anunţuri la aviziere şi 
prin site-ul UHB cu privire la regimul burselor, posibilităţile de asistenţă 
financiară oferite de UHB, utilizarea taxelor,

Bursele studenţilor se acordă în baza unui regulament specific 
elaborat la nivelul Universităţii (P2_A_II_028)). Din resurse proprii se 
acordă: burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social, burse 
speciale. Există preocuparea pentru obţinerea de sponsorizări din partea 
companiilor pentru studenţii cu rezultate foarte bune. De asemenea, 
UHB acordă scutiri sau reduceri de taxe de şcolarizare, regiei de cămin 
ş.a. precum şi diferite ajutoare, studenţilor cu rezultate bune şi posibilităţi 
financiare reduse. Datorită crizei financiare numărul burselor acordate este 
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foarte redus. În anul universitar 2009-2010 universitatea nu a acordat burse 
ci numai scutiri de taxa in proporţie de 1% pe facultate.

ii.3.   eficacitatea educaţională a universităţii „Hyperion” 
din Bucureşti

ii.3.1.  Admiterea
Admiterea la Universitatea Hyperion din Bucureşti se face  conform 

„Metodologiei privind criteriile generale de organizare și desfăşurare 
a concursului de admitere a studenților în anul universitar 2009-2010” 
(P1_A1_027) și a „Regulamentului și  Metodologiei privind organizarea și 
desfăşurarea admiterii la studii universitare de masterat (septembrie 2009) 
la Universitatea Hyperion”, (P2_AII_030). Selectarea candidaţilor se face 
prin concurs. Ca acţiune premergătoare admiterii poate fi menţionată 
publicarea informaţiilor utile legate de admitere pe site-ul UHB și pe Panoul 
admiterii.

Regulamentele de admitere prevăd:
- admiterea la studiile de licenţă se face pe baza diplomei de la 

bacalaureat
- admiterea la studiile de masterat se face pe baza diplomei de 

licenţă.
Admiterea se face pe baza notelor obţinute la Bacalaureat respectiv 

licenţă. La Facultatea de Arte se susţine un test de aptitudini care este 
eliminatoriu.

ii.3.2.  Activitatea profesională a studenţilor
Activitatea profesională a studenţilor este reglementată de mai 

multe acte normative: 
- Regulament privind activitatea profesională a studenţilor, 

(P1_A_I_015); 
- Regulament pentru aplicarea sistemului european de credite 

transferabile (P1_A_I_029);
- Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor 

de finalizare a studiilor (examen de absolvire. licenţă, diplomă, 
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disertaţie) la facultăţile şi specializările acreditate şi autorizate 
ale Universităţii Hyperion din Bucureşti, (P1_A_I_049);

- Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor, 
(P1_A_I_022);

- Regulament privind activitatea profesională a rnasteranzilor, 
(P2_A_II_002);

- Regulament privind transferul studenţilor, (P2_A_II_032).
O parte din prevederile regulamentelor se regăsesc în mai multe 

documente simultan, fiind necesară o revizuire a acestora. 
Transferul studenţilor este reglementat numai pentru transferurile 

interne și pentru studenţi care vin în Universitatea Hyperion. În Regulamentul 
privind transferul studenţilor nu sunt prevederi referitoare la studenţii care 
vor sa plece la altă universitate şi nici la perioada de transfer.

Documentele de absolvire sunt conferite cu respectarea condiţiilor 
stabilite de lege. Rezultatele obţinute de studenţi sunt specificate în 
Suplimentul la Diplomă al cărui mod de completare este specificat. Există 
un program informatic prin care se gestionează completarea, eliberarea şi 
gestiunea numerelor la diplome şi suplimente. Documentele sunt emise de 
Secretariatul Rectoratului şi sunt semnate de persoanele autorizate prin 
lege.

ii.3.3.  rezultatele învăţării
Universitatea are o organizaţie a foştilor absolvenţi alumni din 2009, 

dar nu are o  evidență a situaţiei angajării absolvenţilor. În dosar există un 
tabel cu absolvenţii ultimelor trei promoţii ale specializării management. În 
acest caz procentul de angajare a absolvenţilor este de 60% după 3 ani, din 
care 54% în domeniul programului de studii absolvit. La întâlnirea organizată 
cu absolvenţii  şi la cea cu angajatorii aceştia au exprimat satisfacţia privind 
nivelul competențelor transmise studenţilor în perioada petrecută la UHB.

Conducerea universităţii a pus la dispoziţia evaluatorilor documente 
care atestă că în perioada 2008-2009 la masterat s-au scos la concurs şi 
s-au ocupat un procent de aproximativ 35% din locuri de către absolvenţi 
ai UHB.

Din rezultatele evaluărilor activităţii didactice de către studenţi, 
coroborate cu discuţiile purtate cu studenţii în cursul vizitei de evaluare, 
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rezultă că aceştia apreciază, în general, ca favorabil mediul de învăţare. 
Totuşi procentul studenţilor cu rezultate bune la învăţătură care au reuşit să 
obţină o bursă de performanţă de merit sau studiu este foarte mic - sub 5%. 

Universitatea este preocupată de utilizarea corectă a metodelor 
de învăţare centrate pe student, gradul de implementare depinzând de 
mărimea formaţiunilor de studiu. Regulamentele universităţii stimulează, 
deopotrivă, responsabilitatea cadrelor didactice şi a studenţilor. O parte din 
sălile de curs şi de laborator sunt dotate cu echipamente media care permit 
implementarea tehnologiilor moderne de predare.

Studenţii pot interacţiona cu cadrele didactice ca urmare a faptului 
că în universitate şi  cămin există conexiune internet. Stilurile de predare 
sunt diferite, la unele discipline încercându-se  predarea bazată pe un 
studiu anticipat.

Există preocupare pentru monitorizarea şi actualizarea periodică 
a programelor de studii în funcţie de evoluţia domeniului şi de cerinţele 
identificate pe piaţa muncii. Deşi există un cadru instituţional stipulat prin 
„Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 
periodică a programelor de studiu în cadrul Universităţii Hyperion din 
Bucureşti”, (P1_A_I_026) nu  se organizează periodic întâlniri cu angajatorii 
care-și exprimă părerea privind calitatea programelor educaţionale.

În general, cadrele didactice au prevăzute ore de consultaţii. Se 
înregistrează însă şi situaţii în care orele de consultaţii nu sunt periodice şi 
nu sunt afişate, ele desfăşurându-se în funcţie de disponibilitatea cadrului 
didactic. Pentru fiecare an de studiu sunt desemnate cadre didactice care 
îndeplinesc funcţia de decan de an şi tutori. 

ii.3.4.  Activitatea de cercetare ştiinţifică
Universitatea HYPERION din Bucureşti îşi asuma prin misiune şi 

activitatea de cercetare. În anul 2008, prin Decizia 9719, ANCS a validat 
atestarea instituţiei ca având capacitatea de a desfăşura activitate de 
„cercetare-dezvoltare” (P1_A_I 033). Universitatea are o strategie de 
cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică întocmită în 2007, dar nu are planuri 
de cercetare proprii pe toate domeniile de activitate, chiar dacă, formal, 
există „centre de cercetare” pe domenii. Există capitole destinate cercetării 
ştiinţifice în planul strategic al Universităţii pentru perioada 2008-2012 şi în 
planurile operaţionale pe 2008 şi 2009 (P1_A_I_005) şi (P1_A_I_006) În 

Aracis_Interior_SNSPA_42.indd   43 7/29/2011   11:29:24 AM



44

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 42 / 2011

aceste capitole sunt referiri la obiectivele cercetării, modalităţile de realizare 
a obiectivelor şi de valorificare a rezultatelor cercetării şi creaţiei artistice. Din 
evaluarea programelor de studiu reiese  o activitate de cercetare deficitară 
în domeniile managementul mediului şi dezvoltării durabile, economic.

În acest moment există un climat academic orientat spre cercetare, 
considerându-se importantă atât cercetarea fundamentală cât şi cercetarea 
aplicativă. Proiectele de cercetare sunt urmărite prin autoevaluări interne, 
raportări în cadrul departamentelor, analize la nivel de Senat universitar, 
avizare internă a rezultatelor obţinute.

Universitatea stimulează atragerea de contracte, directorii de 
programe de cercetare dispunând de autonomie în ceea ce priveşte 
utilizarea fondurilor. O bună parte din fonduri sunt folosite pentru creşterea 
vizibilităţii universităţii prin participare la manifestări internaţionale. 

Cercetarea ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice din UHB este 
valorificată prin: cărţi publicate în edituri lo¬cale, naţionale şi internaţionale, 
tratate şi monografii, articole publicate în reviste de prestigiu cotate naţional 
sau internaţio¬nal, lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi/
sau internaţionale, 

În perioada 2007 - 2009 cadrele didactice din Universitatea 
Hyperion au derulat, în calitate de prestator, un număr de 49 de contracte de 
cercetare cu ANCS, MECIT, alte instituţii şi entităţi (P1_A_I_040). În aceeaşi 
perioadă au publicat un număr de 95 de articole şi lucrări în reviste şi/sau 
volume cotate ISI sau în baze de date indexate, (P1_A_I_051).. Această 
producţie ştiinţifică este realizată de un număr de 29 cadre didactice prim 
autor (16,95%). Informaţiile referitoare la alt tipuri de publicaţii lipsesc din 
Dosarul de evaluare.

Manifestările ştiinţifice (sesiuni, simpozioane, conferinţe etc) cu 
cadrele didactice şi cu studenţii organizate anterior datei vizitei şi încheiate 
cu publicarea unor volume au avut un caracter mai mult sporadic: în 
anul 2007 domeniul ştiinţe politice, în anul 2008 domeniul electronică şi 
calculatoare, domeniul drept şi domeniul geografie. Singurul domeniu care 
organizează sesiuni începând cu anul 2006 este domeniul economic. În 
mai 2010 a fost organizată Conferinţa Internaţională ECONOPHSICS.
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ii.4.   Managementul calităţii la universitatea „Hyperion” 
din Bucureşti

ii.4.1.  Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
În instituţie există o Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

(CEAC), (P1_A_I_097), şi Comisii la nivel de facultate (P1_A_I_100) 
care funcţionează în baza „Regulamentului Comisiei de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii (CEAQ) în Universitatea HYPERION din Bucureşti”. 
Din documentele aflate în Dosarul de evaluare rezultă că în universitate 
mai există un Consiliu al Calităţii, (P1_A_I_98), înfiinţat în anul 2005 şi 
un Departament pentru asigurarea calităţii, (P1_A_I_101), înfiinţat în anul 
2009. Rolul celor două organisme nu este precizat prin regulamente proprii. 
În plus universitatea beneficiază şi de serviciile Comisiei Senatului de 
Învăţământ şi Evaluare academică din al cărui regulament (P2_A_II_003) 
rezultă că responsabilitatea calităţii programelor de învăţământ îi aparţine. 

Atribuţiile CEAQ sunt: 
- „coordonează acţiunile care au ca scop crearea, funcţionarea 

eficientă şi îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii din 
universitate;

- coordonează proiectarea şi implementarea sistemului de 
asigurare şi evaluare a calităţii tuturor activităţilor din universitate;

- participă la stabilirea şi îndeplinirea standardelor de referinţă 
privind calitatea instituţională;

- coordonează acţiunile de audit intern şi evaluarea calităţii 
serviciilor şi proceselor realizate în universitate;

- formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii;
- elaborează raportul anual privind îndeplinirea standardelor 

de calitate pentru activităţile din Universitatea Hyperion şi îl 
înaintează atât Senatului cât şi la ARACIS;

- asigură transparenta rapoartelor de evaluare şi publicarea 
acestora pe site-ul universităţii;

- acordă consultanţă în managementul calităţii;
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- asigură comunicarea cu organismele similare ale altor 
universităţi respectiv cu Agenţia Română de Asigurarea Calităţii 
în Învăţământul Superior;

- răspunde în faţa Senatului universităţii de implementarea/
actualizarea/dezvoltarea sistemului de management al calităţii 
din universitate;

- reprezintă universitatea în relaţiile cu organismele naţionale şi 
internaţionale pe probleme de calitate;

- reprezintă universitatea la evaluarea externă a calităţii 
instituţionale şi a programelor de studiu;

- răspunde de instruirea personalului şi de crearea culturii calităţii 
în universitate”. 

Pentru toate procesele desfăşurate în Universitate se folosesc, în 
primul rând, repere naţionale (standarde ARACIS). Pentru diferite aspecte 
din domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice prin programe europene, 
organizarea de manifestări ştiinţifice etc, se folosesc şi repere internaţionale 
(ISO 9000).

Sistemul de organizare a calităţii are o structură arborescentă de 
la nivel de universitate, până la nivel de departament/ catedră, incluzând 
alături de procesul de învăţământ şi procesele de cercetare. Nu există 
responsabili privind calitatea la nivelul administraţiei. 

Universitatea are un ansamblu de obiective  centrate pe calitate 
prezentate în Planul strategic si cel operaţional dar nu și-a definit 
strategii specifice nealocând mijloace materiale, neprecizând termenele, 
responsabilii şi indicatorii măsurabili. Pentru atingerea obiectivelor sunt 
implicate, în diferite forme, toate cadrele didactice şi mai puţin studenţii. 
Grilele de evaluare a activităţii ştiinţifice au fost modificate astfel încât să 
fie stimulată vizibilitatea internaţională dar nu este aplicată prevederea din 
Statutul cadrelor didactice care prevede încărcarea suplimentară cu patru 
ore a normei didactice a personalului didactic care nu are performanţe în 
cercetare.

CEAQ a elaborat pentru anul 2009 un Raport privind evaluarea şi 
asigurarea calităţii în Universitatea HYPERION din Bucureşti dar acesta nu 
a fost discutat în Senatul universităţii şi nu se găseşte pe site. 
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Din discuţia cu membrii CEAQ a rezultat că activitatea legată de 
sistemul de calitate este benevolă şi neremunerată, în universitate nu există 
personal angajat pentru activităţile legate de asigurarea calităţii.

ii.4.2.  Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi 
revizuirea periodică a programelor şi activităţilor 

desfăşurate
Universitatea are un regulament de iniţiere, aprobare, monitorizare 

şi evaluare periodică a programelor de studii. El reuneşte un ansamblu de 
reglementări verificate în practică (P1_A_I_026).

Monitorizarea programelor de studii se realizează sub diverse forme, 
la nivelul facultăţilor, prin intermediul CEAQ şi a structurilor de asigurare 
a calităţii şi prin discuţii cu angajatorii. S-a pus accent asupra proiectării 
programelor de studii plecând de la competenţe, structurile responsabile 
fiind conducerile facultăţilor. Programele de studii sunt revizuite periodic în 
urma întâlnirilor cu angajatorii, a cerinţelor comisiilor ARACIS, a studiului 
pieţei educaţionale în funcţie de modificările făcute de concurenţă şi a 
studiilor făcute asupra programelor de studii care funcţionează la universităţi 
din străinătate. Toate programele de studii în sistem Bologna au fost 
proiectate pornind de la competenţele ce trebuie asigurate. Diplomele emise 
reflectă calificările obţinute. În general, se ţine seama de recomandările, 
standardele şi indicatorii ARACIS; totuşi, cu ocazia evaluării externe ale 
celor 17 programe de studii s-au constatat şi unele inadvertenţe cu privire 
la caracterul şi ponderea disciplinelor din planul de învăţământ, care nu 
corespunde în totalitate cu prevederile standardelor specifice ARACIS. În 
consecinţă s-a cerut modificarea planurilor de învăţământ.

ii.4.3.  Proceduri şi obiective transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării

Universitatea are două regulamente privind examinarea şi notarea 
studenţilor care sunt  aplicat în mod riguros şi consecvent:

- Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor, 
(P1_A_I_022);
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- Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor la 
Universitatea Hyperion din Bucureşti, (P2_A_II_031). 

Informaţiile privind evaluarea studenţilor sunt cunoscute de către 
aceştia fiind plasate pe portalul universităţii. Conform reglementărilor, la 
examinare participă minim două persoane. Contestarea evaluărilor se 
face în baza regulamentului privind activitatea profesionala a studenţilor 
(P1_A_I_015). 

Examenele de finalizare a studiilor sunt reglementate prin:
- Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

finalizare a studiilor universitare, (P1_A_I_049);
- Criterii de evaluare a masteranzilor, (P1_A_I_116).

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

În universitate se aplică următoarele patru forme de evaluare:
1. Autoevaluarea;
2. Evaluarea colegială;
3. Evaluarea efectuată de studenţi;
4. Evaluarea şefului de catedră.

În UHB cadrele didactice se autoevaluează, iar rezultatele sunt 
utilizate pentru evaluarea anuală efectuată de managementul universităţii, 
(P1_A_I_113). Autoevaluarea globală anuală se realizează pe formulare 
specifice UHB, care includ rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică 
(P1_A_I_114), rezultatele obţinute în activitatea didactică şi rezultate 
obţinute la ID, (P1_A_I_113). Deşi cadrele didactice trebuie să efectueze 
multe activităţi suport, cu excepţia celor care privesc comisiile de doctorat 
și finalizare a studiilor de licenţă şi masterat, acestea nu sunt luate în 
considerare la evaluare. Promovarea personalului didactic depinde de 
rezultatele evaluării, la care se adaugă şi rezultatele evaluării colegiale şi 
ale celei efectuate de studenţi.

Evaluarea colegială este organizată periodic, de regulă anual, pe 
baza unui chestionar de evaluare colegială (P1_A_I_111), fiind documentată 
prin „Procedura de evaluare colegială şi asigurarea calităţii corpului 
profesoral in Universitatea HYPERION din Bucureşti”. Aceasta se realizează 
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la nivel de catedră. Aprecierea colegială şi aprecierea studenţilor conduc la 
calculul unui coeficient de performanţă a cadrului didactic. Ponderea celor 
două evaluări este de 80%, respectiv 20%.

Universitatea dispune de formulare de evaluare care se aplică, de 
mai mulţi ani, în vederea evaluării de către studenţi a cadrelor didactice, 
pe tot parcursul anului universitar (P1_A_I_111), Potrivit regulamentului de 
aplicare, rezultatele sunt confidenţiale şi accesibile decanului, rectorului şi 
persoanei evaluate.

ii.4.5.  Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
UHB asigură prin bibliotecă, on-line şi prin editura Victor (contra-

cost) resurse de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice etc.) 
pentru fiecare program de studii, în format clasic sau electronic. Biblioteca 
universităţii dispune, pe lângă accesul electronic, de un număr corespunzător 
de volume din ţară şi străinătate şi de abonamente la principalele reviste 
de specialitate din ţară şi străinătate pentru disciplinele care definesc 
programele de studii. Nu toţi studenţii au acces liber la resursele de învăţare 
în format electronic, ci numai cei înscrişi la învăţământul ID. Și aici există 
restricţii remarcate la întâlnirea cu  studenţii în sensul că aceştia au acces 
numai la resursele de învăţare ale programului la care au plătit taxa, accesul 
la cursurile care-i interesează dar care sunt predate la alte programe le este 
interzis. La evaluarea pe programe s-a  constatat că la unele dintre acestea 
lipsesc manuale de specialitate şi abonamente la reviste de specialitate.   

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

Universitatea are o bază de date în ceea ce priveşte evidenţa 
studenţilor, a situaţiei evaluării acestora, precum şi a situaţiei financiare a 
acestora. 

Rezultatele evaluărilor privind calitatea activităţilor efectuate de 
cadrele didactice sunt stocate în baze de date la nivel de catedre şi servesc 
la luarea deciziilor de promovare. 

Activitatea de cercetare este raportată periodic şi este stocată în 
baze de date.
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ii.4.7.  transparenţa informaţiilor de interes public 
Universitatea dispune de un sistem informatic constituit din
- un site la nivel universitate
- un portal cu site pentru uzul intern. 
Pe site-ul universităţii se găsesc puţine informaţii pentru publicul 

extern universităţii. O scurtă prezentare a istoricului acesteia, prezentarea  
facultăţilor respectiv a specializărilor cu date pentru admitere, un forum 
pentru studenţi şi vizitatori precum şi o statistică cu problemele discutate 
de vizitatori.  Nu se găsesc informaţii importante cum ar fi documente, 
regulamente, rapoarte. În această perioadă se lucrează la un nou site, care 
urmează să fie finalizat la sfârşitul anului.

Portalul este structurat pe două elemente: public și privat. Partea 
publica dă acces la site-ul mai sus prezentat. Partea privata dă acces 
studenţilor la Regulamente şi documente, Fişa Individuala de studii şi la 
cursurile on-line. Partea de contabilitate dă posibilitatea de urmărire a 
studentului de la semnarea Contractului de studii din anul I până la ridicarea 
Diplomei de absolvire. Numai intern la nivelul UHB şi a tuturor facultăţilor 
din structura acesteia se oferă informaţii şi date, cantitative şi/sau calitative, 
despre calificările, programele de studiu, diplomele, personalul didactic 
şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspecte de 
interes pentru public, în general. Pentru studenţi în special informaţia de 
interes public este disponibilă, în cantitate şi nivel de detaliere satisfăcător. 
Totuşi mai multe informaţii publice lipsesc, dintre care sunt de remarcat: 
Planurile de Învăţământ pentru fiecare specialitate, Fisa disciplinelor și 
a laboratoarelor astfel încât studenţii să aibă o imagine asupra traseului 
educaţional. 

Universitatea dispune de o reţea Intranet care facilitează 
transmiterea de informaţii numai pentru angajaţii permanenţi si studenţi. Aici 
este organizat un Forum pentru discutarea regulamentelor şi a hotărârilor 
luate de conducere.

Deşi studenţii universităţii beneficiază de acces gratuit la reţeaua 
de Intranet si Internet,  părerea acestora despre calitatea site-ul şi a 
informaţiilor oferite de acesta nu este prea bună, fapt subliniat de aceştia 
la întâlnire şi care poate fi vizualizat şi la adresa: http://www.hyperion.ro/
module/i_forum/viewtopic.php?topic_id=3887&forum=4. 
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ii.4.8.  Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii 
educaţiei, conform legii

În UHB procedurile şi activităţile de evaluare privind calitatea 
educaţiei au fost elaborate şi aprobate de Senatul universitar. Comisia 
de Asigurare şi Evaluare a Calităţii (CEAQ) a UHB elaborează anual un 
raport de evaluare internă, raport care este public dar nu este afişat pe 
site-ul extern UHB. CEAQ are structuri la nivelul facultăţilor şi formulează 
propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. Din CEAQ fac parte şi 
studenţi dar implicarea acestora nu este foarte activă. În componenţa CEAQ 
nu există un reprezentant al angajatorilor. UHB implementează măsurile 
de îmbunătăţire a calităţii educaţiei propuse de CEAQ şi are ca referinţă 
realizări de la universităţi din ţară şi din străinătate. 

CEAQ coordonează audituri pe probleme majore din universitate 
(pro¬grame de studii, cercetare, management, burse, condiţii de studiu, 
cămine etc.). Temele sunt selectate în concordanţă cu indicatorii de 
performanţă promovaţi de ARACIS.

Din anul 2008, activitatea financiar contabilă este auditată extern.
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iii.   ConCLUZii

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

Din cele 17 fise ale vizitei, coroborate cu rapoartele aferente 
întocmite de experţii evaluatori, a rezultat că în general la programele de 
studii sunt îndeplinite standardele şi indicatorii de performanţă la valorile 
minime sau ref1/ ref2, după caz.

Concluzia fiecărui expert evaluator pe programul de studii evaluat 
este prezentată sintetic în Tabelul 6.

Program evaluat evaluator calificativ

Psihologie (licenţă) Prof.univ.dr. Cornel HĂVÂRNEANU –
Universitatea A.I.Cuza din Iaşi Încredere

Jurnalism (licenţă) Prof.univ.dr. Dorin POPA – Universitatea 
A.I.Cuza din Iaşi Încredere

Management (licenţă) Prof.univ.dr. Cristina Teodora  ROMAN –
Universitatea A.I.Cuza din Iaşi

Încredere 
limitată

Cinematografie, 
fotografie, media 
(licenţă)

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

Încredere 
limitată

Automatică şi 
informatică aplicată 
(licenţă)

Prof. univ.dr. Toma Leonida DRAGOMIR 
Universitatea Politehnica din Timişoara

Încredere 
limitată

Tehnici bursiere, 
bancare şi de asigurări 
(masterat)

Prof.univ.dr. Ovidiu STOICA – Universitatea 
A.I.Cuza din Iaşi Neîncredere
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Dreptul penal al 
afacerilor (masterat)

Prof.univ.dr. Adrian BOGDAN –Universitatea din 
Craiova Încredere

Managementul 
proiectelor tehnice şi 
tehnologice (masterat)

Prof.univ.dr.ing. Francisc SISAK –Universitatea 
Transilvania din Braşov Încredere

Geopolitica, istorie şi 
relaţii internaţionale 
(masterat)

Prof.univ.dr. Ion HORGA - Universitatea din 
Oradea Încredere

Managementul mediului 
şi dezvoltare durabilă 
(masterat)

Prof. univ. dr. Constantin RUSU – Univ. A.I.Cuza 
din Iaşi Încredere

Comunicare 
interculturală şi 
traducere profesională 
(masterat)

Prof. univ. Andrei BODIU – Universitatea 
Transilvania din Braşov Încredere

Politici comunitare 
şi intervenţii sociale 
(masterat)

Prof.univ.dr. Mircea  ALEXIU - Universitatea de 
Vest din Timişoara

Încredere 
limitată

Comunicare mediatică 
şi publicitate (masterat)

Prof.univ.dr. Radu Gabriel PÂRVU - Universitatea 
din Piteşti Încredere

Fizica materialelor şi 
aplicaţii (masterat)

Prof. univ. dr Moraru Luminiţa –Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi Încredere

Psihologie clinică şi 
consiliere psihologică 
(masterat)

Prof.univ.dr. Constantinescu Maria –
Universitatea din Piteşti Încredere

Arta actorului. Metode 
de înnoire a mijloacelor 
de expresie (masterat)

Prof.univ.dr. Maniuțiu Anca – Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Încredere 
limitată

Dramaturgie 
cinematografică. 
Scenaristică Film şi TV 
(masterat)

Prof. univ. dr. Ulmu Bogdan – Universitatea 
George Enescu din Iaşi Încredere

Din cei 17 experţi evaluatori implicaţi în procesul de evaluare pe 
parcursul vizitei, 11 (64,7%), au susţinut în rapoartele lor individuale cu 
argumente enumerate în fişa vizitei că Universitatea asigură derularea 
tuturor activităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică prin apelarea la cele 
mai bune practici rezultate din propria experienţă sau sistematizate pe baza 
schimburilor de experienţă cu universităţi similare din ţară şi străinătate. La 
5 programe de studii, (45,45%) calificativul acordat a fost „încredere limitată” 
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semn că universitatea trebuie să revizuiască  o serie de documente şi să 
corecteze neconformităţile constatate de evaluatori. Într-un caz situaţia 
este foarte serioasă deoarece programul evaluat a primit calificativul 
„neîncredere” ceea ce conduce la oprirea programului. Pentru a-l face din 
nou apt de funcţionare universitatea trebuie să revizuiască cerinţele de 
funcţionare în concordanţă cu Metodologia ARACIS. 

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

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

Se remarcă la Universitatea HYPERION din Bucureşti diversitatea 
domeniilor programelor de studii care abordează: psihologie, ştiinţe ale 
comunicării, ştiinţe economice, artă, inginerie, istorie, geografie, drept, 
limba şi literatură, ştiinţe sociale, matematică, fizică, atât la nivel de licenţă 
cât şi la nivel de masterat. 

Calitatea personalului academic este unul din factorii care îi atrage 
pe absolvenţii de liceu să se înscrie la această universitate unde găsesc 
foarte buni profesori dar şi buni comunicatori gata oricând să răspundă 
întrebărilor noi generaţii. Mulţi dintre studenţi sunt sprijiniţi şi susţinuţi să se 
angajeze în domeniul specializării înainte de finalizarea studiilor astfel încât 
ei înţeleg mai repede ceea ce aşteaptă societatea de la ei.   

Deşi foarte tânără, universitatea a abordat cu curaj problematica 
cercetării ştiinţifice. În Universitate se desfăşoară o activitate de cercetare 
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ştiinţifică, se derulează proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale şi 
internaţionale, contracte de cercetare cu terţi, materializate în perioada 
2007-2009 printr-o producţie ştiinţifică importantă. Se remarcă bune 
rezultate în activitatea artistică chiar dacă nu au fost evidenţiate in mod 
corespunzător.

Universitatea HYPERION din Bucureşti dispune de o infrastructură 
de calitate, constând în spaţii, în clădiri reabilitate şi foarte bine dotate, bază 
de cercetare, aparatură şi echipamente moderne, complex pentru activităţi 
sociale, culturale şi sportive, bibliotecă şi editură proprie.

Universitatea are un sistem de management academic şi 
administrativ la toate nivelurile, în permanenţă monitorizat şi perfecţionat. 
Există un sistem informatic, conexiune internet şi intranet în întreaga 
instituţie, fapt ce asigură buna comunicare în cadrul tuturor proceselor 
dezvoltate în Universitate.

Pe lângă aspectele pozitive menţionate exista şi o serie de deficienţe 
dintre care cele mai semnificative sunt:

1. La masterat funcţionează trei programe de studii cu probleme: 
- „Geopolitică şi relaţii internaţionale” cu 60 credite nefiind un 

program de masterat tip Bologna;
- „Negocieri, relaţii şi afaceri internaţionale” la care până în prezent 

domeniul „Administrarea afacerilor” nu este acreditat, ci numai 
autorizat provizoriu;

- „Psihoterapii psihanalitice” nu apare nici în Ordinul MECI 5356 
din 03.08.2009, nici în lista programelor de masterat prezentată 
de universitate, dar are locuri la admitere.

2. Universitatea nu s-a prezentat la termenul prevăzut în Metodologia 
ARACIS pentru acreditarea programelor autorizate provizoriu sau 
pentru evaluarea periodică a programelor acreditate. În Fig. 1 sunt 
prezentate programele de licenţă „întârziate” (care nu au mai fost 
evaluate din 1995 până în anul 2004 inclusiv), numărul acestora 
fiind de 21 programe (77,77%). Din totalul de 27 programe de 
licenţă evaluate până în prezent doar 6 (22,2%) au fost evaluate de 
experţi ARACIS.

3. Universitatea are o politică de personal şi o strategie a admiterii 
deficitară care nu ţine cont de volumul redus al resursei umane 
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de care dispune.  Dintr-un total de 11 facultăţi numai 4 (36,36%), 
îndeplinesc condiţiile în care li s-a acordat acreditarea şi acoperă 
posturile în proporţie de 70%. Pe catedre, dintr-un total 15 catedre,  
6 catedre (40%) au personal în proporţie de peste 70%. Proporţia 
studenţilor celor 7 facultăţi care suportă consecinţele acestei situaţii 
este de 55,48%. Pentru a face faţă acestei probleme universitatea 
a mărit şi în consecinţă a depăşit limitele prevăzute de Statutul 
cadrului didactic (art 84 alin 5 paragraful a) „în învăţământul 
universitar grupa de studii cuprinde în medie 20 de studenţi dar 
nu mai puţin de 13 şi nu mai mult de 25). În multe cazuri mărimea 
grupei depăşeşte 25 studenţi, depăşirile fiind de până la 33%. Se 
remarcă faptul că toate activităţile se desfăşoară la nivel de grupă, 
aspect care dăunează calităţii activităţilor în special la specializările 
artistice și constatat din Statele de funcţii în care nu există normate 
activităţi de lucrări la nivel de semigrupă la nici o facultate. 
Sunt de remarcat valorile a doi indicatori care arată deficienţele mai 

sus menţionate:
- raportul între numărul cadrelor didactice titulare cu normă de 

bază în universitate şi numărul total de studenţi este pentru toate 
programele (licenţă+master+ID+IFR) de 1/65;

- raportul între numărul posturilor şi numărul total de studenţi este 
pentru toate programele (licenţă+master+ID+IFR) de 1/45.

Uzual raportul ar trebui sa fie 1/15 – 1/25.
consecinţe:
- activitatea de cercetare lasă mult de dorit în ce priveşte 

rezultatele. Numai 29 cadre didactice (16,42%) au lucrări ISI sau 
indexate în baze de date; 

- supraîncărcarea cadrelor didactice;  
- spaţiu insuficient: 
- 1,07 m2/stud, din care: 
- 0,41 m2/ stud săli de curs
- 0,58 m2/ stud săli de seminar
- 0,21 m2/stud săli de laborator. 
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Trebuie remarcat că din cele 171 de cadre didactice titulare, 32 
(18,71%) au depăşit limita de vârstă ceea ce pe termen scurt şi mediu va 
provoca probleme de personal universităţii.

4. Deşi in universitate sunt organizate cursuri de masterat universitatea 
nu are organizată o Instituţie Organizatoare de Studii Universitare 
de Masterat - IOSUM în conformitate cu HG 404/2006.

5. Deşi 38,59% dintre studenţii universităţii urmează forma de 
învăţământ la distanţă şi 3,41% forma de învăţământ cu frecvenţă 
redusă, în Dosarul de evaluare nu se găsesc documente privind 
aceste forme de invăţămînt. Normarea acestor activităţi în statele 
de funcţii ale catedrelor nu respectă cerinţele legale, activităţile 
de la ID sunt trecute în activitatea de tip B. În universitate nu 
există regulamente care să prevadă modul de angajare a cadrelor 
didactice asociate care desfăşoară activităţi la învăţământul la 
distanţă. 

6. Documentele importante (Carta, plan strategic, diverse regulamente) 
cuprind aceleaşi dispoziţii. Rapoartele nu prezintă date şi informaţii 
relevante, ci preiau dispoziţii din Cartă sau din regulamente.  

7. Biblioteca deşi dispune de un volum mare de cărţi şi titluri, în multe 
cazuri nu acoperă bibliografia minimă pentru unele programe de 
studii (vezi obs. evaluatori de program). 

8. Universitatea nu are o structură permanentă care să se ocupe 
de problemele de calitate (departament sau oficiu) încadrată cu 
personal de specialitate ci numai o comisie constituită din cadre 
didactice. Activitatea acestora nu este normată şi nici retribuită.

9. Deşi participarea studenţilor în organismele de conducere ale 
facultăţilor şi universităţii este reglementată prin Carta universităţii 
la 25%, studenţii aleşi au numai drept de vot consultativ.

10. Există o mare deficienţă în prezentarea informaţiilor de interes public 
în exteriorul universităţii. Acestea lipsesc de pe site-ul universităţii, 
(www.hyperion.ro) şi universitatea nu-şi publică  documentele în 
buletine informative. 
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iv.   recOMAndĂri

În vederea îmbunătățirii politicilor instituționale și de asigurare a 
calității educației și de creștere a performanței manageriale și educaționale, 
se fac următoarele recomandări:

Cu privire la procesul didactic:
• dimensionarea cifrelor pentru admitere în funcţie de resursele 

umane și dotarea universităţii;
• respectarea legislaţiei în ceea ce priveşte mărimea formaţiilor de 

studii;  
• revizuirea planurilor de învăţământ cu privire la numărul de ore 

de activitate didactică, la caracterul şi ponderea disciplinelor, în 
concordanţă cu prevederile standardelor specifice ARACIS pentru 
toate domeniile şi formele de învăţământ;

• utilizarea Fișei disciplinei şi Fișei laboratorului de către fiecare 
responsabil de disciplină cu o descriere detaliată a conţinutului 
cursului şi aplicaţiilor precum şi prezentarea acestora pe site-ul 
universităţii sub forma unui Ghid al studentului;

• elaborarea de către toţi titularii de discipline a materialelor pentru 
toate activităţile didactice (curs şi aplicaţii), nu numai pe suport 
electronic, ci şi tipărit;

• concentrarea eforturilor Universităţii pentru găsirea unei soluţii care 
să corespundă standardelor ARACIS în ceea ce priveşte biblioteca 
universităţii şi dotarea cu lucrări recente şi în număr suficient de 
reviste, în domeniile în care se înregistrează lipsuri (în special 
pentru specializările autorizate provizoriu);
Cu privire la cercetarea ştiinţifică:

• implicarea întregului corp academic în activitatea de cercetare prin 
stabilirea unor indicatori minimali pentru fiecare post didactic;

• stabilirea unui set minimal de rezultate pentru fiecare centru de 
cercetare din facultate şi individual pentru fiecare cadru didactic;
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• aplicarea prevederilor Statutului Cadrului didactic prin încărcarea 
cu 4 ore a normei pentru cei care nu-şi îndeplinesc obligaţiile în 
ceea ce priveşte cercetarea; 

• crearea şi implementarea unui sistem de stimulente materiale 
pentru cei care depăşesc setul minimal de rezultate stabilite de 
managementul universităţii;

• atragerea studenţilor de la masterat în activitatea de cercetare 
şi permanentizarea organizării unor manifestări ştiinţifice pentru 
studenţi şi cadre didactice;
Cu privire la relaţia cu studenţii:

• mai multă transparenţă în relaţia cu studenţii prin prezentarea 
informaţilor legate de Programul de învăţământ sub forma unui 
Ghid de studii pentru cele două cicluri şi prezentarea ofertei pentru 
locurile de practică şi de mobilitate; 

• organizarea unor întâlniri între studenţi şi cadrele didactice pentru 
dezbaterea problemelor ridicate de implementarea procesului 
Bologna;

• elaborarea de rapoarte periodice ale ligii studenţilor şi prezentarea 
lor în Senat şi Consiliul Facultăţii, cu privire la activitate şi rezultate;

• implicarea organizaţiei Alumni în activităţile universităţii;
Cu privire la managementul calităţii:

• reanalizarea Cartei şi a regulamentelor în conformitate cu ciclul 
Bologna evidenţiind acolo unde este cazul nivelul de studiu: licenţă, 
masterat;

• reanalizarea regulamentelor pentru evitarea paralelismelor. 
Concentrarea dispozitiilor referitoare la un domeniu într-un singur 
regulament;

• elaborarea de proceduri specifice pentru fiecare regulament, care 
să arate modul de aplicare în sistem a activităţilor;

• elaborarea unei strategii şi a unor planuri operaţionale credibile 
care să pună în evidenţă obiectivele, activităţile, responsabilii, 
termenele, resursele alocate, şi indicatorii măsurabili care să 
demonstreze atingerea obiectivelor.  
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- înfiinţarea IOSUM crearea şi aplicarea regulamentelor de 
funcţionare şi aplicarea dispoziţiilor legale legate de acesta;

- înfiinţarea unui Departament pentru asigurarea calităţii cu 
personal angajat care să aplice strategia universităţii în domeniul 
calităţii (editarea regulamentelor şi a procedurilor de lucru);

- instruirea  corpului academic şi a personalului universităţii în 
domeniul calităţii cu accent pe cerinţele ARACIS, şi prezentarea 
experienţelor pozitive din universităţi europene;  

• analiza modului în care sunt respectate prevederile legale (conform 
Statutului personalului didactic) cu privire la dimensionarea grupelor 
şi subgrupelor de studiu;

• analizarea disponibilului de resurse umane şi a bazei materiale şi 
dimensionarea numărului de locuri la admitere funcţie de acesta;

• intrarea în legalitate a programelor de studii la care au fost 
identificate elemente care dovedesc nerespectarea standardelor 
de calitate și, în câteva cazuri, a reglementărilor în vigoare, după 
cum urmează:

• pentru programul de studii de licență ”Administrație publică” în 
17/07/2008 universitatea a primit calificativul ”Neîncredere” care a 
fost menținut prin decizia Consiliului ARACIS din 28/09/2008; în 
pofida acestui calificativ programul este prezentat pentru admitere 
în anul universitar 2010-2011 pe site-ul universității cu un număr de 
200 locuri la învățământul de zi, universitatea nedepunând un nou 
dosar de autoevaluare conform Legii 87/2006;

• pentru programul de studii de licență ”Științe politice” în 30/04/2009  
universitatea a primit calificativul ”Neîncredere”, dar este prezentat 
pentru admitere în anul universitar 2010-2011 pe site-ul universității 
cu un număr de 50 locuri la învățământul de zi și 200 locuri la 
învățământul cu frecvență redusă, universitatea nedepunând 
un nou dosar de autoevaluare conform Legii 87/2006. În pofida 
calificativului obținut, pe site-ul universității programul de studii 
de licență ”Științe politice” apare cu calificativul ”specializare 
acreditată” deși în H.G. 749 din 24/06/2009 publicată în M.O. 465 
din 06/07/2009 calificativul este ”autorizare provizorie”;
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Cu privire la sursele de finanţare:
• dezvoltarea finanţării prin surse de finanţare alternative, în special 

prin proiecte accesate la nivel naţional (de exemplu POSDRU) şi, 
mai ales,  internaţional;

• continuarea eforturilor pentru dotarea tuturor laboratoarelor 
didactice şi de cercetare cu aparatură modernă;

• atragerea fondurilor necesare definitivării modernizării spaţiilor de 
învăţământ prin sponsorizări de la angajatorii universităţii;
Cu privire la cooperarea internaţională:

• creşterea eforturilor pentru internaţionalizare, prin organizarea de 
programe de studii în limbi străine sau în colaborare cu universităţi 
europene;

• creşterea mobilităţii studenţilor universităţii prin mărirea numărului 
de contracte bilaterale şi integrarea universităţii în cadrul 
programului de mobilităţi Erasmus;

• apreciem că este necesară instituirea de acțiuni de prevenire a 
plagiatului în rândul studenților și cadrelor didactice.
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v.   cALiFicAtiV AcOrdAt inStituŢiei

Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute la 
dispoziţie, Consiliul ARACIS acordă Universității „Hyperion“ din Bucureşti 
calificativul Lipsă de încredere.

În acelaşi timp, se propune respectarea reglementărilor privind 
programele de studii evaluate care au fost apreciate cu calificativele 
Încredere limitată şi Neîncredere, respectiv o nouă vizită a experţilor 
ARACIS după un an pentru a se verifica dacă disfuncţionalităţile constatate 
au fost remediate, cu depunerea în prealabil de către universitate a unor noi 
dosare de autoevaluare pentru aceste programe.

După un an de la finalizarea evaluării, instituţia este obligată să 
depună la ARACIS un raport în care să dovedească îndeplinirea cerinţelor 
prevăzute în planul de măsuri pentru ca activitatea să poată atinge nivelul 
standardelor educaţionale în vigoare. În eventualitatea în care instituţia 
nu se angajează pe calea corectării sau remedierii în perioada de un an 
universitar, Agenţia va  propune MECTS iniţierea procedurilor de anulare 
a autorizaţiei de acreditare, conform legislaţiei în vigoare. Ne exprimăm 
speranţa că prin acţiunea energică a universităţii nu se va ajunge la această 
situaţie.
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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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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
Nr. 40/2011 - Raport privind evaluarea externă a calității academice

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 
din Sibiu

Nr. 41/2011 - Raport privind evaluarea externă a calității academice
Academia de muzică „Gheorghe Dima” 

din Cluj-Napoca
Nr. 42/2011 - Raport privind evaluarea externă a calității academice

Universitatea „Hyperion 
din Bucureşti
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