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CUVÂNT ÎNAINTE

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

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

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

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

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti este cea mai mare 
instituţie de învăţământ de profil din România, cuprinzând toate specializările 
existente în domeniul arte plastice, arte decorative şi design. Universitatea 
Naţională de Arte din Bucureşti s-a înfiinţat în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea după modelul Academiei franceze de arte frumoase şi a păstrat 
în programul ei tradiţional o constantă din regulile de limbaj impuse de arta 
franceză care, în prima perioadă a artei moderne, a constituit un centru de 
avangardă. Universitatea Naţională de Arte organizează, în conformitate cu 
H.G. nr. 82 din 19.01.2006, studii universitare de licenţă, studii universitare 
de masterat şi studii universitare de doctorat. În consecinţă, în fiecare 
facultate funcţionează câte un departament de coordonare didactică a 
programelor de masterat. La nivelul instituţiei funcţionează un departament 
pentru doctorat în Arte Plastice, Decorative şi Design.

Broşura a fost redactată ca urmare a evaluării instituţionale externe 
la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, efectuată de Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), în 
perioada 2-4 iunie 2010. Scopul evaluării l-a constituit verificarea măsurii în 
care Universitatea (numită în continuare UNArte) răspunde interesului public 
şi este preocupată de ridicarea nivelului calităţii procesului de învăţământ.

Scopul evaluării l-a constituit verificarea măsurii în care 
Universitatea (numită în continuare UNArte) răspunde interesului public şi 
este preocupată de ridicarea nivelului calităţii procesului de învăţământ. 
Obiectivele evaluării instituţionale externe au fost:

1. Să verifice modul în care se asigură şi se promovează o înaltă 
calitate în procesul de învăţare-predare;

2. Să asigure studenţilor, angajatorilor şi publicului larg un acces cât 
mai rapid şi larg la informaţii clare, de încredere şi sigure despre 
modul în care UNArte oferă programe de studii, diplome şi calificări 
care respectă cerinţele naţionale în conformitate cu standardele 
europene;

3. Să creeze premisele pentru acţiunile de îmbunătăţire acolo unde 
se impun;
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4. Să aplice mecanisme de evaluare externă prin care sunt garantate 
calitatea procesului de învăţământ, transparenţa gestiunii şi 
responsabilitatea publică a UNArte.
Organizarea şi desfăşurarea evaluării externe s-a realizat în 

conformitate cu prevederile metodologice specifice ale ARACIS, pe baza 
unui program detaliat, stabilit de comun acord cu reprezentanţii instituţiei 
vizitate. Evaluarea externă a avut în vedere atât instituţia în ansamblu, 
cât şi măsura în care mecanismele instituţionale sunt implementate şi 
funcţionează la nivelul programelor de studii. În vederea realizării acestor 
obiective, au fost alese spre evaluare următoarele programe de studii:

- Program de studii la nivel de licenţă – Arte plastice-Fotografie-
Procesarea computerizată a imaginii;

- Program de studii la nivel de licenţă – Arte plastice-Grafică;
- Program de studii le nivel licenţă – Arte textile-Design textil;
- Program de studii la nivel de licenţă - Conservare-restaurare
Echipa de experţi evaluatori a fost formată din:
- Director de misiune: Prof.univ. dr. Adrian Lungu, Universitatea 

„Dunărea de Jos”din Galaţi
- Coordonator de misiune: Prof. univ. dr. Antal Lukács, Universitatea 

din Bucureşti
- Secretar ştiinţific misiune: Lect. univ. dr. Mariana Riana Nicolae, 

Universitatea „Artifex” din Bucureşti
- Studenţi evaluatori: Cezar Mihai Haj, SNSPA din Bucureşti, 

Adrian Murtaza, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
- Expert străin: Prof. John Butler, Head of School of Art, 

Birmingham Institute of Art & Design
- Expert Comisie Consultativă: Prof. univ. dr. Mihaela Gheorghe, 

Universitatea Transilvania din Braşov
- Expert Comisie Instituţională: Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea, ASE 

Bucureşti
- Expert program Arte plastice-Fotografie, videoprocesarea 

imaginii pe calculator: Prof. univ. dr. Adriana Lucaciu, 
Universitatea de Vest din Timişoara
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- Expert program Arte plastice-grafică: Prof. univ. dr. Atena Elena 
Simionescu, Universitatea „George Enescu” din Iaşi 

- Expert program Arte textile-Design textil: prof. univ. dr. Daniela 
Acea, Universitatea de Vest din Timişoara

- Expert program Conservare şi restaurare: Prof. univ. dr. Dumitru 
N. Zaharia, Universitatea „George Enescu” din Iaşi

Din partea conducerii UNArte, a participat pe întreaga durată a 
vizitei, prof. univ.dr. Ruxandra Demetrescu, Rectorul universităţii, iar ca 
persoană de contact, prof. univ. dr. Cătălin Bălescu, cancelarul UNArte. 
Comisia de evaluare a apreciat buna colaborare cu reprezentanţii UNArte, 
atât la nivel instituţional, cât şi la nivelul programelor de studii, pe întreaga 
durată a vizitei. Universitatea a dovedit profesionalism şi deschidere, oferind 
toate informaţiile şi documentele suplimentare cerute de membrii comisiei.

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

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

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

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

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

materială a instituţiei în vederea asigurării condiţiilor optime de 
funcţionare;

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

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

- aprecierea de către studenţi şi absolvenţi a mediului de învăţare, 
a nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe care să le permită 
o inserţie profesională rapidă;
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- aprecierea de către angajatori a nivelului de cunoştinţe teoretice 
şi practice a absolvenţilor, a modului în care beneficiarii principali 
apreciază UNArte şi colaborează cu aceasta.

Toate aceste aspecte au fost analizate pe baza dosarelor de 
autoevaluare, pe baza unor documente suplimentare puse la dispoziţie 
de conducerea UNArte, precum şi pe baza discuţiilor purtate cu diverse 
grupuri-ţintă în cadrul întâlnirilor organizate în timpul vizitei cu:

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

director administrativ, bibliotecar-şef);
- membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii;
- studenţi;
- absolvenţi;
- angajatori

II.   EVALUAREA EXTERNĂ A UNIVERSITĂŢII DE 
ARTE BUCUREŞTI, LA NIVEL INSTITUŢIONAL.

II.1.   CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
Prezentare, misiune, obiective şi integritate academică
Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti este o instituţie de 

învăţământ superior de stat acreditată, care funcţionează pe baza legilor 
în vigoare. Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti s-a înfiinţat sub 
titulatura de Şcoala de Belle Arte prin Decretul dat la 5 Octombrie 1864 
de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Premisele învăţământului artistic 
academic bucureştean se regăsesc în perioada premodernă în dimensiunea 
tradiţională a şcolilor aflate sub patronaj eclesiastic, descendente ale 
vechilor şcoli mănăstireşti, în care se predau cunoştinţe tehnice şi 
iconografice de bază. O modernizare mai pronunţată a pedagogiei artistice 
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se datorează înfiinţării catedrelor de desen în cadrul şcolilor susţinute de 
stat, în prima jumătate a secolului al XIX-lea; în Bucureşti, la şcoala de la 
Sfântul Sava, între anii 1830 şi 1848, o asemenea catedră a fost ocupată 
de Carol Wallenstein. Amploarea demersului său didactic este confirmată 
şi de înfiinţarea unui muzeu în 1836, fapt simptomatic pentru o perioadă 
în care învăţământul artistic şi instituţia muzeală erau concepute într-o 
strânsă interdependenţă, ca şi de tipărirea între 1836 şi 1837 a unui manual 
intitulat „Elemente de desen şi arhitectură” – traducerea şi adaptarea ediţiei 
veroneze din 1811 a tratatului lui Giacomo Barozzi da Vignola, Regole delle 
cinque ordini d’architettura.

O primă etapă în istoria şcolii de Belle Arte din capitală o reprezintă 
cea a directoratului lui Theodor Aman, perioadă în care tânăra instituţie 
s-a consolidat, căutându-şi o formulă organizatorică adecvată. Ajutat 
de Gheorghe Tattarescu, numit încă de la început în postul de al doilea 
profesor şi de cei care vor ocupa catedrele înfiinţate în 1865 pentru a asigura 
predarea tuturor disciplinelor necesare unei formări artistice depline – Karl 
Storck la Sculptură, Alexandru Marcovici la Anatomie, Gaetano Burelly la 
Arhitectură şi Constantin I. Stăncescu la Estetică – energicul director va 
reuşi să facă faţă unor situaţii dificile. Dintre studenţii şi profesorii marcanţi, 
de importanţă naţională şi internaţională ai Şcolii Naţionale de Arte îi amintim 
pe: Theodor Aman, Gheorghe Tăttărescu, Constantin Brâncuşi, Ştefan 
Luchian, Ioan Andreescu, Dimitrie Paciurea, Francisc Şirato, Camil Ressu, 
Nicolae Dărăscu, Victor Brauner, Cornel Medrea, Alexandru Ciucurencu, 
Catul Bogdan, Corneliu Baba, Paul Neagu, Ion Bitzan şi alţii. Alături de 
aceştia apar, ca profesori eminenţi ai şcolii de la Bucureşti, istoricii de artă 
George Oprescu, Ion Frunzetti, Eugen Schileru, Ionel Jianu, Vasile Drăguţ 
şi alţii.

Prestigioasa instituţie de învăţământ superior a purtat de-a lungul 
timpului mai multe denumiri, după cum urmează:

- până în 1931, Şcoala de Belle Arte;
- din 1931, Academia de Belle Arte, prin Legea Învăţământului 

Superior;
- din 1948, Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” 

(Hotărârea Consiliului de Miniştri prin care Academia Română 
devine Academia R.P.R., Hotărârea publicată în M.O. nr. 32 
bis/09.06.1948); 
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- din 1990, Academia de Arte (Decret lege nr. 4/1990 privind 
funcţionarea şi organizarea Academiei Române);

- din 1995, Universitatea de Arte (Hotărârea de Guvern 
690/13.11.1997);

- din 2002, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti (H.G. 
410/25.04.2002).

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti are statut juridic 
propriu confirmat ultima dată de H.G. 749/24.06.2009, anexa 1, punctul 
9 privind structurile şi specializările universitare, publicată în Monitorul 
Oficial 465/06.07.2009. Ultima evaluare a ciclului de licenţă, efectuată de 
către CNEEA, a avut loc în anul 2005 aşa cum rezultă din deciziile 1741; 
1728/13.07.2005 anexate prezentului raport. Universitatea Naţională de Arte 
din Bucureşti are sediul juridic în str. General Budişteanu nr. 19, Bucureşti, 
010774, telefon 0040 21 3125791, fax 0040 21 3125429, site www.unarte.
org. Ziua universităţii se serbează în ultima sâmbătă a lunii mai.

Instituţia are o Cartă universitară, adoptată în forma actuală 
de Senatul UNArte la data de 20 iunie 2005, ale cărei prevederi sunt în 
concordanţă cu legislaţia naţională şi cu principiile spaţiului european al 
învăţământului superior. Misiunile didactică şi de cercetare sunt definite 
prin Cartă (art. 10, 11, 12), fiind centrate pe: valorificarea aptitudinilor 
membrilor comunităţii universitare, promovarea şi diseminarea culturii 
artistice, pluralismul opţiunilor, asumarea rolului de pol de creaţie artistică şi 
ştiinţifică. Îndeplinirea misiunii se realizează prin promovarea unor obiective 
strategice în cadrul cărora prevalează asigurarea managementului 
calităţii, participarea la programe educaţionale şi de cercetare naţionale şi 
internaţionale, modernizarea logisticii universitare. Evaluarea a semnalat 
definirea şi exercitarea corectă a libertăţii academice şi a autonomiei 
universitare. În cadrul UNArte nu funcţionează programe de studii 
neautorizate în conformitate cu reglementările în vigoare.
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Atelier de lucru UNArte

Misiunea şi obiectivele Universităţii Naţionale de Arte sunt definite 
în Carta universităţii.  Înscrisă în tradiţia şcolii superioare româneşti, 
cultivând valorile artei şi ale culturii  universale, evaluându-şi corect nivelul 
de competenţă şi responsabilitatea pe care o are faţă de comunitate, 
analizând cererea socială, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti îşi 
asumă ca roluri fundamentale:

a. tezaurizarea şi difuzarea valorilor artei ca parte a spiritualităţii, 
culturii şi civilizaţiei umane; promovarea spiritului de liberă expresie 
artistică, a gândirii critice, înnoirea şi înlocuirea cunoştinţelor şi 
mijloacelor de expresie;

b. formarea şi perfecţionarea resurselor umane;
c. participarea artei şi ştiinţei româneşti la dezvoltarea artei şi ştiinţei 

universale;
d. afirmarea indentităţii culturii artistice naţionale;
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e. dezvoltarea societăţii româneşti sub forma unui stat de drept, liber 
şi democratic.
Universitatea Naţională de Arte îndeplineşte aceste funcţii prin:
1. Formarea de profesionişti cu pregătire superioară pentru artă, 

învăţământ, ştiinţă şi cultură, performanţi în raport cu nivelul 
internaţional.

2. Actualizarea continuă a pregătirii specialiştilor prin programe de 
specializare.

3. Formarea de artişti şi cercetători adaptaţi exigenţelor artei, 
ştiinţei şi societăţii contemporane.

4. Formarea studenţilor din alte ţări şi participarea la edificarea 
unităţii europene.

5. Desfăşurarea de activităţi de cercetare artistică şi ştiinţifică 
fundamentală şi aplicată prin laboratoare şi catedre. Aceste 
activităţi au ca finalitate:
a. susţinerea, prin cercetări artistice şi ştiinţifice proprii, a 

pregătirii studenţilor şi contribuţia la progresul cunoaşterii;
b. afirmarea performanţelor artistice şi ştiinţifice ale membrilor 

comunităţii academice în cadrul comunităţii artistice şi 
ştiinţifice internaţionale şi în cadrul cooperării interuniversitare;

c. participarea, prin cercetări artistice şi ştiinţifice, la dezvoltarea 
artei şi culturii.

6. Asumarea şi realizarea misiunii de centru artistic şi cultural 
naţional, care să contribuie la formarea, dezvoltarea, transmiterea 
şi difuzarea valorilor artistice, culturale şi ştiinţifice specifice.

7. Afirmarea constantă şi progresivă ca centru de promovare a 
relaţiilor de cooperare internaţională, intra şi transeuropeană în 
sfera activităţii artistice.

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti emite diplome de 
licenţă, diplome de master, diplome de studii academice (postuniversitare), 
atribuie titlul de doctor în ştiinţe, încununează contribuţia unor personalităţi 
din ţară şi din străinătate la viaţa artistică, ştiinţifică şi culturală a lumii 
contemporane cu titlurile de Doctor Honoris Causa, titlul de Magister Artium 
Liberorum, profesor onorific, membru de onoare al Senatului şi membru de 
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onoare al Universităţii Naţionale de Arte. În Planul strategic al universităţii 
2007-2011 sunt precizate obiectivele de dezvoltare cu caracter strategic, 
atât în ceea ce priveşte planul de învăţământ, cât şi dezvoltarea materială 
sau a resursei umane.

Conducere şi administraţie
Managementul universităţii se desfăşoară pe baza legilor în vigoare şi 

a Cartei universităţii. Toate regulamentele specificate în Cartă sunt conforme 
cu reglementările legale, Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul 
pentru activitatea profesională a studenţilor respectând cerinţele Metodologiei 
ARACIS. Structura organizatorică a UNARTE este formată din:

- structuri didactice (facultăţi, departamente, catedre şi Biblioteca 
universităţii);

- structuri de cercetare;
- structuri de administraţie (direcţii şi servicii); titulatura, componenţa 

şi competenţele acestora sunt stabilite prin prezentul Regulament 
de Organizare şi Funcţionare al UNArte Bucureşti; structura 
statului de funcţiuni pentru direcţii şi servicii se aprobă de Senatul 
universitar şi se actualizează periodic;

- structuri pentru evaluarea calităţii serviciilor educaţionale, 
promovarea eticii universitare şi relaţii de parteneriat. 

Orice modificare a structurii organizatorice se face cu aprobarea 
Senatului universitar, în funcţie de modificările aprobate ale activităţii 
academice, de evoluţia cererii socio-economice şi de necesităţile exprimate 
sau implicite ale unei bune funcţionări a întregului ansamblu universitar. 
Universitatea Naţională de Arte este condusă de către Senat, care este 
prezidat de Rector. Rectorul universităţii este ordonatorul de credite 
şi managerul universităţii. Obligaţiile Rectorului sunt definite în Carta 
universităţii şi în fişa postului. Rectorul este coordonatorul executiv principal 
al activităţii academice şi administrative din universitate şi preşedinte 
al Senatului. (cf. Cartei universităţii). Rectorul acţionează astfel încât să 
aplice prevederile Cartei, ale regulamentelor universităţii şi deciziile luate 
de Senat. Rectorul este responsabil de activitatea sa în faţa Senatului şi 
este obligat să prezinte la sfârşitul anului universitar un raport privind starea 
Universităţii pe care îl trimite şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sprotului. Rectorul poate delega oricare din competenţele sale membrilor 
Biroului Senatului. Rectorul are următoarele competenţe:
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- numeşte şi eliberează din funcţie personalul tehnic şi administrativ;
- dispune înmatriculări şi exmatriculări ale studenţilor;
- acordă titlul de doctor pe baza propunerilor facultăţilor, în urma 

îndeplinirii procedurilor legale în vigoare;
- reprezintă Universitatea în raporturile cu Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării, în Consiliul Naţional al Rectorilor, şi în organismele 
internaţionale la care Universitatea poate fi afiliată;

- are obligaţia de a prezenta periodic, conform legii, rapoarte 
asupra strategiei pe termen mediu şi scurt abordate şi asupra 
stadiului cheltuielilor finanţate de la bugetul de stat şi din 
veniturile proprii ale universităţii.

Organismul operativ de decizie este Biroul senatului compus din 
Rector, secretar ştiinţific al Senatului, decani, director general administrativ 
şi reprezentantul studenţilor. Secretarul ştiinţific al Senatului îndeplineşte 
sarcinile care îi sunt formulate de Rector prin ordin verbal sau scris şi 
asigură funcţionarea statutară a Senatului şi a Biroului Senatului. Secretarul 
ştiinţific al Senatului coordonează activitatea decizională a Senatului şi 
asigură legalitatea îndeplinirii acestor decizii.

Decanii coordonează cele trei facultăţi şi consiliul profesoral. 
Facultăţile se compun din catedre, colective şi departamente. Acestea 
sunt coordonate de şefi de catedră, colectiv, respectiv departament. 
Responsabilitatea Consiliilor profesorale este definită în Carta universitară, 
Statutul personalului didactic, Regulamentul de ordine interioară şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare. În principal, atribuţiile acestora 
sunt legate de aprobarea unor direcţii de studiu, a programelor universitare, 
a statelor de funcţii şi a problemelor de natură didactică sau administrativă 
care implică facultăţile. Atribuţiile directorului general administrativ sunt 
definite în Regulamentul de organizare internă şi în Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al universităţii, precum şi în fişa postului.

Mecanismul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în consilii, senat 
şi alte structuri este clar descris în Carta Universitară şi în regulamentele 
interne. Din discuţiile purtate de membrii comisiei de evaluare cu reprezentanţii 
studenţilor din  UNArte, a rezultat că alegerea reprezentanţilor studenţilor 
în consiliile facultăţilor şi în senatul universitatii se face în conformitate 
cu regulamentele în vigoare. Reprezentanţii studenţilor în structurile de 
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conducere ale UNArte trebuie să aibă media minimă 8 şi să fie integralişti. În 
situaţii bine argumentate (cauze obiective) se pot accepta temporar derogări 
de la condiţia de integralist. Studenţii apreciază că majoritatea iniţiativelor 
supuse discuţiei în consiliile facultăţilor au avut succes.

Sală de curs UNArte

Activitatea didactică în UNArte Bucureşti este organizată sub formă 
de învăţământ universitar în sistem integrat de trei ani şi în sistem pe cicluri 
de studii universitare – licenţă, masterat şi doctorat, în învăţământ pe cicluri 
de studii universitare. Activitatea didactică este inseparabilă de activitatea 
de cercetare. Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică reprezintă, alături 
de componenta didactică, un criteriu fundamental de evaluare a activităţii 
profesionale a personalului didactic.

Membrii structurilor de conducere academică se aleg, la toate 
nivelurile, de către membrii comunităţii universitare, prin vot secret. 
Admiterea în comunitatea academică se face pe baza activităţii didactice 
şi de cercetare ştiinţifică. Rezultatele activităţii didactice şi ştiinţifice din 
structurile UNArte Bucureşti se fac publice prin rapoarte anuale de evaluare 
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internă a calităţii educaţiei. Activitatea didactică şi ştiinţifică a personalului 
didactic şi de cercetare-proiectare este evaluată periodic. Senatul apreciază 
periodic activitatea structurilor universitare, potrivit standardelor naţionale şi 
ale celor proprii. 

Structurile organizatorice ale  UNArte au asigurată autonomie 
organizatorică, şi funcţională, care constă în dreptul de a:

- stabili propriile structuri;
- elabora reglementări proprii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
- selecta, evalua şi promova personal didactic, personal de cercetare-

proiectare, studenţi, precum şi personal auxiliar şi administrativ.
Organismele şi persoanele care ocupă funcţii de conducere academică 

şi conducătorii compartimentelor administrative respectă următoarele principii 
fundamentale:

- principiul independenţei intelectuale şi morale faţă de orice 
activitate politică sau grup de interese;

- principiul libertăţii de gândire şi exprimare în activitatea academică;
- principiul toleranţei şi al deschiderii spre dialog;
- principiul respectului faţă de competenţa profesională şi ştiinţifică 

a membrilor comunităţii academice şi a altor comunităţi ştiinţifice 
şi de cercetare;

- principiul deschiderii, fără discriminare, spre comunicare între 
cetăţenii români şi între cetăţenii români şi străini;

- principiul inviolabilităţii spaţiului academic.

Sală de curs UNArte

 Spaţiul academic 
este inviolabil şi nu 
poate fi utilizat pentru 
activităţi sau confruntări 
ale partidelor politice 
sau ale altor grupări 
sau organizaţii care 
promovează interese, 
ideologii sau activităţi 
politice. Funcţionarea 
în spaţiul universitar a 
oricărei structuri 
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organizatorice publice sau private se face numai cu aprobarea Senatului 
UNArte sau, prin delegare, de cea a Rectorului. Deciziile privind activităţile 
academice, politicile de personal, activităţile economico-administrative, 
activităţile privind asigurarea calităţii sunt luate, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare şi cu principiile autonomiei universitare, prin respectarea 
prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare internă al UNArte, 
de către organele colective de conducere alese (Senat, Consilii ale 
facultăţilor, catedre). Deciziile privind activităţile tehnico-administrative se 
iau la propunerea Consiliului de administraţie şi se aprobă de către Senat.

Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate
Baza materială a UNArte îndeplineşte toate cerinţele şi standardele 

ARACIS pentru desfăşurarea unui proces instructiv-educativ de înaltă 
calitate. Universitatea dispune de spaţii adecvate şi suficiente pentru 
activităţile didactice şi de cercetare (în forme specifice ale creaţiei artistice), 
de cămin, toate dotate corespunzător. Se constată efortul instituţional 
sistematic pentru modernizarea spaţiilor de învăţământ şi creaţie, a 
serviciilor sociale şi culturale pentru studenţi. Dotarea spaţiilor de studiu 
şi de creaţie asigură o învăţare interactivă prin echipamente moderne, 
sisteme multimedia, tehnică de amplificare audio şi de proiecţie video, 
ateliere de pictură, sculptură, laboratoare de conservare şi restaurare, 
sticlărie, ceramică, foto, textile, grafică etc.

UNArte dispune de 8 săli de bibliotecă cu o suprafaţă totală 
de 427m, ceea ce permite ca un procent de 29% din studenţi să poată 
efectua activităţi de documentare. In prezent, biblioteca deţine peste 46. 
000 de publicaţii româneşti şi străine, creşterea anuală a colecţiilor fiind de 
aproximativ 1000 de volume pe an. Bogăţia specifică a bibliotecii universităţii 
o constituie albumele de artă adunate de generaţiile de profesori într-un 
veac şi jumătate de existenţă. Fondul de periodice este constituit din 750 de 
titluri, din care 16 sunt curente Universitatea dispune de capacităţi proprii 
de editare şi multiplicare a materialelor didactice, având editură proprie 
UNArte, acreditată CNCSIS. 

UNArte dispune de un buget anual realist care acoperă fondurile 
necesare desfăşurării procesului de învăţământ. Proiecţia bugetară pe 
termen mediu asigură echilibrul venituri-cheltuieli. Compartimentele 
financiar-contabile sunt gestionate de personal calificat, cu studii 
corespunzătoare, situaţia financiară fiind auditată de departamentul de 
audit intern şi Curtea de Conturi ca societate de audit extern. Universitatea 
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a fost auditată pentru exerciţiul financiar 2009 de către societatea de audit 
DCL FINANCIAL SERVICES SRL.

Spaţii de educaţie şi administrative din incinta UNArte

Pentru sprijinirea materială a studenţilor, universitatea manifestă 
o preocupare constantă şi eficientă. Bursele studenţilor sunt acordate pe 
baza Regulamentului de acordare a burselor, ele fiind: de merit, de studiu 
şi burse sociale.

II.2.   EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
Universitatea dispune de o metodologie proprie de recrutare a 

studenţilor, conform căreia admiterea se face numai pe baza diplomei 
de bacalaureat. Instituţia a implementat şi aplică sistemul ECTS. Forul 
decizional suprem este Senatul Universităţii, care are în competenţă 
toate domeniile autonomiei universitare. Rectorul, cu un mandat de 
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patru ani, a fost ales în conformitate cu legile în vigoare şi a fost validat 
de MECTS, atribuţiile sale fiind stabilite prin Carta universităţii. Alegerea 
organelor colective s-a realizat în conformitate cu metodologiile MECTS şi 
regulamentele proprii, întregul personal de conducere fiind format din cadre 
didactice titularizate în învăţământul superior. 

Personalul didactic a fost selectat pe baza condiţiilor legale, 
îndeplineşte condiţiile cerute pentru ocuparea posturilor didactice şi au 
calificarea corespunzătoare. La 1 noiembrie 2009, în UNArte existau 192 
norme didactice, din care ocupate cu personal didactic titular cu norma 
de bază 132, restul de 47 fiind ocupate în cumul şi plata cu ora de cadre 
didactice titulare cu norma de bază în UNArte şi cadre didactice asociate. În 
prezent există 13 posturi vacante. Personalul didactic titularizat acoperă într-
un an universitar maximum două norme didactice, indiferent de facultatea, 
programul de studii din UNArte sau alte instituţii în care-şi desfăşoară 
activitatea. Cadrele didactice pensionate la limită de vârstă acoperă cel mult 
o normă didactică. Pe baza rapoartelor de evaluare a programelor de studii 
rezultă că peste 70% din totalul posturilor sunt acoperite cu cadre didactice 
cu norma de bază, cu respectarea procentelor privind raportul dintre 
profesori şi conferenţiari. Comisia a constatat existenţa declaraţiei scrise 
a cadrelor didactice asociate şi a acordului instituţiei de la care provin. Nu 
au fost identificaţi titulari de disciplină care să nu aibă titlul de doctor sau de 
doctorand în domeniul disciplinei din postul ocupat. Pentru programele de 
studii evaluate s-a constatat acoperirea pentru cel puţin un ciclu de licenţă a 
activităţilor didactice, numărul de cadre didactice pensionabile în următorul 
ciclu nedepăşiind 5% din totalul cadrelor didactice.

Conţinutul programelor de studiu
Admiterea în universitate se face prin proceduri de admitere 

proprii, menţionate în Metodologia de admitere, criteriile de selecţie fiind 
adaptate specificului creativ-vocaţional al instituţiei. Politica de admitere 
este transparentă, criteriile de admitere, bibliografia şi toate celelalte 
informaţii care privesc admiterea fiind anunţate cu cel puţin 6 luni înainte de 
aplicare. Şcolarizarea studenţilor străini s-a făcut cu respectarea legislaţiei 
în vigoare. Dosarul de admitere conţine obligatoriu diploma de bacalaureat, 
iar pentru programul de studii de masterat, diploma de licenţă şi suplimentul 
de diplomă.
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Planurile de învăţământ sunt structurate din discipline dispuse într-o 
coeziune logică în care gradul de complexitate al noţiunilor predate creşte în 
raport cu ciclul de învăţământ şi cu experienţa dobândită de către student. 
Raportul între cursurile aplicativ-practice şi cele teoretice, între cursurile de 
sinteză şi cele de aprofundare este echilibrat conform standardelor propuse 
de metodologia A.R.A.C.I.S. Planurile de învăţământ au fost structurate 
conform sistemului Bologna şi au durata de:

- Ciclul de licenţă, 3 ani – 180 de credite.
- Ciclul de Master, 2 ani – 120 de credite.
- Doctorat (zi şi fără frecvenţă) – 180 de credite.

Pregătirea unei expoziţii

Examenul de absolvire, atât la nivelul ciclului de licenţă cât şi al celui 
de master, se face în baza unei metodologii proprii. Această metodologie este 
concepută cu scopul de a evidenţia cât mai mult din cunoştinele dobândite de 
studenţi în cadrul ciclurilor de învăţământ parcurse.  Lucrarea de finalizare a 
studiilor trebuie să evidenţieze aspectele ştiinţifice sau artistice, după caz, ale 
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abordării temei de licenţă sau master. Aceasta trebuie să reflecte în acelaşi 
timp cunoştinţele şi nivelul intelectual al studentului absolvent al licenţei sau 
al masterului.

Pornind de la ideea că evaluarea instituţională externă are în vedere, 
pe de o parte, instituţia în ansamblu, iar pe de altă parte măsura în care 
mecanismele instituţionale sunt implementate şi funcţionează la nivelul 
programelor de studii, ţinând cont şi de dimensiunile relativ reduse ale UNArte, 
comisia, în acord cu conducerea universităţii, a ales pentru evaluarea calităţii 
un număr de 4 programe de studii.

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

Programul de studii: Arte plastice – Fotografie-videoprocesarea 
imaginii pe calculator

Este programul cu cel mai mare număr de candidaţi la admitere, ceea 
ce relevă interesul faţă de această specializare şi oportunitatea organizării ei. 

Puncte tari:
- Finalizarea studiilor asigură competenţe generale şi speciale 

competitive pe plan naţional şi internaţional
- Cadrele didactice sunt personalităţi recunoscute cu o foarte bună 

pregătire ştiinţifică
- Cooptarea studenţilor în proiectele de creaţie şi de cercetare

Expoziţie de artă fotografică a studenţilor
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Programul de studii de licenţă: Arte plastice - Grafică
Puncte tari:
- Rezultatele educaţiei artistice sunt concretizate în activităţi 

specifice de înaltă calitate, diseminate pe plan naţional şi 
internaţional

- Departamentul este foarte bine dotat pe linie de gravură
- Reţeaua de computere este de ultimă generaţie (UNArte este 

partener Apple)
Puncte slabe:
Lipsa unui program intern care să pună la dispoziţia studenţilor 

informaţii privind situaţia şcolară; intensificarea relaţiilor cu instituţii similare 
din ţară

Grafică realizată de studenţi

Program de studii – Arte textile-Design textil
Puncte tari:
- Structură bine conturată, direcţia Moda fiind orientată egal către 

direcţia vestimentară şi experimentul artistic cu vizibilitate mare 
în cotidian
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- Activitate de creaţie artistică şi de cercetare ştiinţifică recunoscută 
în domeniu

- Performanţele studenţilor sunt atestate de premiile câştigate
- Bună organizare managerială
- Feedback pozitiv din partea angajatorilor cu privire la 

competenţele absolvenţilor
- Activităţile de tutoriat sunt vizibile în relaţia cadrelor didactice cu 

studenţii
Puncte slabe:
- Număr mic de cadre didactice cu grad de preparator şi asistent
- Necesitatea unui număr mai mare de locuri în cămine
- Fonduri insuficiente pentru valorificarea rezultatelor activităţii de 

creaţie şi de cercetare ştiinţifică
Recomandări: separarea direcţiei Modă ca specializare de sine 

stătătoare datorită programului şi a cererii mari 
- scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru asigurarea unei 

structuri echilibrate în acoperirea posturilor

Prezentare de lucrări
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Programul de studii Conservare şi Restaurare
Programul funcţionează din 1990, fiind acreditat CNEA şi apoi 

ARACIS a masteratului aferent. 
Puncte tari:
- specialişti reputaţi în domeniu
- planul de învăţământ şi programele analitice corespund pe 

deplin exigenţelor ARACIS
- spaţiile şi nivelul dotărilor corespund nevoilor activităţii didactice 

şi de cercetare
Puncte slabe: 
- insuficienţa schimburilor de studenţi şi cadre didactice cu instituţii 

de profil din ţară şi de peste hotare
- acces relativ limitat la sursele de informare de tipul publicaţiilor 

on-line
- „golul” dintre generaţiile de cadre didactice

Rezultatele învăţării
Din rapoartele de autoevaluare, din evidenţele universităţii şi din 

discuţiile cu absolvenţii şi angajatorii, a reieşit faptul că peste 80% din 
absolvenţi se angajează la nivelul calificării obţinute în termen de doi ani 
de la absolvire. De asemenea, peste 50% din absolvenţii ultimelor două 
promoţii ale studiilor de licenţă sunt admişi la studiile de master. Din analizele 
realizate la faţa locului şi din rapoartele anuale de autoevaluare internă a 
calitaţii educaţiei, reiese că mai mult de 75% din studenţi apreciază pozitiv 
mediul de învăţare şi dezvoltare oferit de UNArte. Principala preocupare 
a cadrelor didactice este proiectarea metodelor de învăţare centrate pe 
studenţi, existând o relaţie de parteneriat între profesor şi student potenţat 
şi de specificul artistic al instituţiei care presupune o conlucrare nemijlocită, 
individuală chiar. Acest specific reclamă crearea unor grupe cu un număr 
restrâns de studenţi, permiţând aplicarea în condiţii optime a metodelor 
interactiv-participative. Rezultatele examenelor sunt cunoscute şi dezbătute 
de studenţi şi profesori, specificul instituţiei impunând practic acest lucru. 
Fiecare cadru didactic are adresă de e-mail şi comunică cu studenţii şi pe 
această cale.
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Programele de studii sunt integrate cu stagii de practică (mulţi 
studenţi participă efectiv la expoziţii, spectacole) şi implică studenţii în 
proiecte de cercetare şi creativ-artistice. Toate cadrele didactice au prevăzute 
ore de consultaţii pentru studenţi, dar, ca o consecinţă a specificului artistic, 
legătura şi colaborarea dintre cadrele didactice şi studenţi se prelungeşte 
în măsură semnificativă şi în afara orelor de curs. Există îndrumători de 
grupă şi de an. Acelaşi specific determină şi forme adaptate de orientare în 
carieră şi promovarea în rândul studenţilor a unor valori de etică a profesiei.

Ziua UNArte

Activitatea de cercetare ştiinţifică
Identificată ca nevoie şi formulată ca direcţie de dezvoltare, 

Strategia Cecetării Ştiinţifice din UNArte, adoptată în anul 2004, a generat 
un mediu competiţional la nivel intern şi a asigurat un cadru de evaluare şi 
autoevaluare instituţională. După adoptarea Strategiei naţionale a cercetării 
în anul 2007, în urma căreia cercetarea a beneficiat de resurse financiare 
considerabile, o preocupare constantă a fost dezvoltarea activităţilor de 
cercetare la nivelul universităţii, prin crearea de echipe şi dezvoltarea de 
nuclee de cercetare şi accesarea de linii de finanţare. La nivel internaţional, 
programele europene CULTURA 2007–2013 şi Programul Cadru 7, precum 
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şi direcţiile de finanţare din programele Fonduri structurale, au reprezentat 
noi provocări în dezvoltarea cercetării ştiinţifice. Ţinând cont de toate 
aceste mutaţii şi evoluţii, activităţile de cercetare desfăşurate în UNAB şi 
rezultatele acestora au dus la o recunoaştere instituţională la nivel naţional 
şi o integrare în mişcarea ştiinţifică internaţională de profil.

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti aşază cercetarea 
ştiinţifică la baza funcţionării sale, aceasta reprezentând principalul criteriu 
de evaluare a calificării academice. Politicile de cercetare sunt elaborate 
şi realizate de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice, care funcţionează pe 
baza Regulamentului aprobat de Senatul Universităţii. Misiunea cercetării 
ştiinţifice în UNArte este în direcţia contribuţiei, susţinerii, dezvoltării 
şi promovării inovării în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi 
transferului de cunoştinţe, pentru crearea societăţii bazate pe cunoaştere 
în Aria Europeană de Cercetare şi dezvoltarea resurselor umane implicate 
în cercetare. Principalele obiective sunt bazate pe cunoaştere sistematică 
şi inovare, dezvoltarea activităţii de cercetare şi creaţie artistică, 
interculturalitate şi interdisciplinaritate prin stimularea formării de nuclee de 
cercetare, a centrelor de creaţie şi cercetare ştiinţifică şi prin dezvoltarea de 
parteneriate, atragerea şi accesarea unor surse naţionale şi internaţionale 
şi a unor linii de finanţare. 

Activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare din Universitatea 
Naţională de Arte din Bucureşti are la bază cinci scopuri strategice:

1. asigurarea unui avantaj competitiv la nivel naţional şi internaţional, 
în domeniul de profil şi specialitate prin stimularea performanţelor 
şi întreţinerea unui cadru competitiv în direcţia „World-Class 
Research University”;

2. asigurarea cadrului şi generarea contextului necesar ca activitatea 
de CDI din UNArte să se structureze după modelul universităţilor 
de top orientate spre cercetare, prin activităţi academice şi servicii 
de specialitate inovative către comunitate, piaţa de forţă de muncă 
şi contextul cultural european şi internaţional;

3. susţinerea şi promovarea valorilor culturale şi ştiinţifice, crearea 
unui cadru adecvat pentru ca UNArte să îşi menţină rolul activ la 
cultura şi civilizaţia naţională şi europeană;
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4. dezvoltarea infrastructurii de cercetare, dezvoltare şi inovare prin 
completarea dotărilor existente şi dezvoltarea resurselor umane în 
segmentul nedidactic şi aparatul administrativ;

5. crearea unei platforme naţionale de promovare a tinerilor cercetători 
prin dezvoltarea de nuclee de excelenţă, stimularea, susţinerea şi 
promovarea de proiecte care generează dezvoltarea resurselor 
umane din cercetare şi asigură atragerea şi păstrarea tinerilor în 
aria de cercetare.
UNArte din Bucureşti şi-a asumat misiunea de cercetare prin Carta 

universităţii, elaborând o strategie pe termen lung şi programe pe termen 
mediu şi scurt. Senatul a elaborat planuri cu teme de cercetare şi de creaţie 
artistică clar precizate, în acord cu ariile ştiinţifice şi artistice ale domeniilor 
de licenţă, masterat şi doctorat. Creaţia artistică se realizează prin producţii 
artistice pregătite de cadre didactice şi studenţi, prezentate în expoziţii 
proprii, naţionale sau internaţionale. UNArte s-a impus de multă vreme ca o 
instituţie de învăţământ, dar şi de producţie artistică de prim rang în peisajul 
artistic din ţară. Multe din aceste manifestări artistice şi ştiinţifice au fost 
realizate în cadrul unor proiecte de colaborare cu alte instituţii similare din 
ţară şi din străinătate. 

UNArte Bucureşti, prin specificul facultăţilor (Arte Plastice, Arte 
Decorative şi Design, Istoria şi Teoria Artei), dispune de laboratoare 
specializate şi ateliere tehnice de cercetare precum: laborator de tehnici 
grafice de imprimare (serigrafie şi tehnici de gravură), laborator de 
turnătorie (sculptură), cuptoare de ardere pentru ceramică, sticlă şi metal, 
laborator de imprimerie textilă, laborator de tehnici de transpunere artă 
murală, laboratoare de machetare (design de produs şi design grafic, 
scenografie de teatru şi film), laborator de conservare şi restaurare a operei 
de artă, laboratoare de procesare a imaginii fotografice şi film. Acestea 
sunt completate de fonduri documentare de carte specializată – biblioteca 
UNA (peste 20000 volume), diateca (peste 90000 de diapozitive), spaţii de 
expunere în cadrul facultăţilor şi sala de expoziţii, conferinţe şi seminarii 
– UNAgaleria (galeria Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti), 42 de 
ateliere de creaţie, patru săli de conferinţe şi seminarii cu o capacitate între 
20 şi 150 de locuri (Sala de conferinţe ITA, Amfiteatru, Sala de conferinţe 
master şi UNAgaleria).
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La nivel de facultăţi, catedre, departamente şi laboratoare de 
cercetare, dezvoltarea instrumentarului pedagogic şi de cercetare a fost 
cu prioritate îmbunătăţit prin dotări cu echipamente specifice (peste 100 de 
computere, 20 de echipamente fotografice şi de întregistrare şi prelucrare 
film, echipamente specifice fiecărui domeniu specializat). La nivel de 
universitate, există cinci centre de cercetare active, care au în derulare 
proiecte, din care două centre acreditate CNCSIS. Acestea sunt după cum 
urmează:

- „ARTLAB – Laborator pentru analiza şi creaţia imaginii artistice”, 
director prof. univ. dr. Cătălin Bălescu, Facultatea de Arte 
Plastice, catedra de Pictură (acreditat CNCSIS în 2004);

- „Centrul de cercetări în conservarea şi restaurarea operei de 
artă”, director prof. univ. dr. Ioana Gomoiu, Facultatea de Istoria 
şi Teoria Artei, catedra de Conservare şi Restaurare a Operei de 
Artă (acreditat CNCSIS în 2006);

- „CENTRUL DE STUDII VIZUALE – Centru de cercetare în istoria 
şi teoria formelor vizuale”, director prof. univ. dr. Anca Oroveanu, 
Facultatea de Istoria şi Teoria Artei, catedra de Istoria şi Teoria 
Artei (înfiinţat în 2006);

- „ARTA ÎN SPAŢIUL PUBLIC – Centru de cercetare şi creaţie 
artistică”, director prof. univ. dr. Marilena Preda-Sânc, Facultatea 
de Arte Decorative şi Design, catedra de Artă Murală (înfiinţat în 
2006);

- „Centrul de cercetare şi creaţie artistică în domeniul artelor şi 
tehnologiilor textile”, director conf. univ. dr. Viorica Slădescu, 
Facultatea de Arte Decorative şi Design, catedra de Arte Textile 
(înfiinţat în 2007).

O prioritate în dezvoltarea infrastructurii din UNArte este Programul 
de susţinere a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, ce are în vedere 
existenţa surselor de informare şi formare cu privire la aplicarea unor măsuri 
de asigurare a calităţii în cercetare, creşterea fondului de documentare, în 
special prin acces la bazele de date şi achiziţia şi accesarea de biblioteci 
on-line, continuarea programului de investiţii pentru actualizarea, dotarea şi 
echiparea laboratoarelor existente şi crearea unor laboratoare performante.
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UNArte pune accentul pe utilizarea în comun a infrastructurii 
universităţii şi a institutelor de cercetare din consorţiile de cercetare, pe 
dotarea de înalt nivel a unităţilor de cercetare de excelenţă, odată cu 
consolidarea dotării tuturor unităţilor de cercetare, pe utilizarea infrastructurii 
existente cu eficienţă maximă şi în beneficiul tuturor cadrelor didactice 
şi studenţilor din universitate care desfăşoară activitate de cercetare 
şi pe stabilirea unor mecanisme de urmărire a aplicării programului de 
îmbunătăţire şi diversificare a infrastructurii de cercetare a universităţii.

Contribuţia Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti la 
dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice şi artistice constă în organizarea şi 
participarea la diverse manifestări ştiinţifice, de cercetare teoretică, critică şi 
practică, realizate în urma unor studii legate de temele de cercetare (mese 
rotunde, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi artistice, simpozioane, conferinţe 
şi seminarii naţionale şi internaţionale, expoziţii naţionale şi internaţionale, 
personale şi de grup, articole publicate în reviste de specialitate, expertiză 
în domeniu, editarea şi publicarea de cataloage şi cărţi tematice, arhive 
de imagini însoţite de texte critice pe suport digital, CD-Rom şi realizarea 
unor documente, efectuarea unor lucrări de restaurare pe obiective de 
patrimoniu, derularea de contracte cu caracter aplicativ, artistic, studii de 
fezabilitate sau concretizarea unor proiecte artistice.

Activitatea financiară a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti
Universitatea Naţională de Arte dispune de un Compartiment 

Financiar-Contabil. Directorul economic are studii superioare de specialitate, 
diploma cu nr. 333604, este subordonat nemijlocit rectorului, postul fiind 
ocupat prin concurs. UNArte are un buget anual de venituri şi cheltuieli 
aprobat de Senat. În perioada funcţionării de până acum, instituţia a utilizat 
mai mult de 30% din veniturile anuale provenite din taxe pentru investiţii 
în baza materială proprie. Cheltuielile cu salariile asigură o funcţionare 
sustenabilă a universităţii, în 2008 ele reprezentând 49,30% din totalul 
resurselor provenite din finanţarea de bază. S-a constatat completarea 
corectă a registrului de inventar, a bilanţului contabil, a contului de execuţie 
bugetară şi a raportului de gestiune. Bilanţul contabil anual, contul de 
execuţie bugetară şi raportul de gestiune documentează că, în general, 
cheltuielile efectuate sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi 
evidenţiază caracterul non-profit al universităţii. Activitatea de contabilitate 
este informatizată, se practică auditarea internă şi externă. 
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II.3.   MANAGEMENTUL CALITĂŢII
 Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii 
Universitatea a organizat o Comisie de evaluare şi asigurare a 

calităţii atât la nivel central, cât şi la nivelul facultăţilor şi catedrelor. Comisia, 
condusă de cancelar şi subordonată Senatului, urmăreşte aplicarea 
criterilor, standardelor şi indicatorilor de evaluare a calităţii, corespunzător 
strategiei adoptate de Senat, dar nu există proceduri proprii. Universitatea 
se preocupă de realizarea unui program de politici centrate pe calitate, 
realizând anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei, 
pe baza căruia se elaborează un plan de măsuri pentru asigurarea calităţii 
educaţiei.

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

UNArte are un Regulament privind examinarea şi notarea 
studenţilor, care este aplicat în mod riguros. Regulamentul cuprinde 
metodele, tipurile şi criteriile de evaluare, formele de examinare, notarea 
şi modalitatea de promovare. Raportul dintre numărul cadrelor didactice 
titulare şi numărul de studenţi este în medie de 1:10 studenţi la un cadru 
didactic, ceea ce constituie un raport foarte bun şi în acord cu specificul 
instituţiei. La întocmirea situaţiilor privind personalul didactic s-a considerat 
că un cadru didactic are norma de bază într-o singură universitate.

UNArte practică evaluarea colegială, activitatea fiind reglementată 
sub aspectul procedurii şi instrumentelor prin hotărâre de Senat. Evaluarea 
se face pe baza unei fişe care conţine indicatorii de performanţă ai activităţii 
didactice, de cercetare-creaţie şi aferente funcţiei de responsabilitate 
socială a universităţii. UNArte a elaborat un formular propriu de evaluare 
a cadrelor didactice de către studenţi, compus din itemuri care cuprind 
evaluarea cursurilor, a proiectelor, prestaţia cadrului didactic, dobândirea 
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cunoştinţelor şi formarea competenţelor. Ea este componentă a sistemului 
de evaluare a cadrelor didactice şi este obligatorie. Rezultatele evaluării 
multicriteriale sunt repere de promovare a cadrelor didactice. Fiecare 
cadru didactic se autoevaluează şi este evaluat anual de şeful de catedră. 
Rezultatele evaluărilor sunt confidenţiale, fiind accesibile doar cadrului 
didactic evaluat, şefului de catedră şi rectorului. Anual, toţi membri corpului 
academic şi administrativ sunt supuşi testărilor medico-psihologice.

Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor 
de studiu  

Universitatea dispune de un regulament propriu al C.E.A.C., care 
cuprinde reglementări cu privire la  monitorizare şi evaluarea periodică a 
programelor de studiu. Programele de studii şi diplomele sunt elaborate 
şi emise în conformitate cu actele normative care reglementează lista 
domeniilor şi specializărilor privind studiile universitare de licenţă. Toate 
programele de licenţă ale universităţii sunt înregistrate de către ACPART 
în registrul calificărilor din învăţământul superior. Programele de studii 
asigură flexibilitatea necesară pentru a corespunde cerinţelor beneficiarilor 
acestora. Universitatea cooperează cu peste 15 de universităţi din Europa 
şi echivalează integral semestrele efectuate în cadrul programelor de 
mobilitate internaţională.   Există un regulament referitor la activitatea 
profesională a studenţilor, valabil pentru anul universitar 2009-2010. În 
conformitate cu prevederile acestui regulament, Universitatea dispune de 
o metodologie proprie de recrutare a studenţilor conform căreia, admiterea 
la toate programele de studiu evaluate se face în baza rezultatelor obţinute 
la examenul de admitere. Instituţia a implementat şi aplică sistemul ECTS. 
Evaluarea a evidenţiat existenţa unei proceduri riguros aplicate privind 
transferul studenţilor, echivalenţa creditelor de studii obţinute la universităţile 
străine cu care universitatea are semnate acorduri de parteneriat.

Calitatea personalului didactic şi de cercetare 
Valoarea medie a raportului dintre numărul de studenţi şi numărul 

de posturi didactice este de 1/10, diferenţiată pe facultăţi şi programe de 
studii. Statele de funcţii ale personalului didactic sunt întocmite anual, iar 
funcţiile didactice şi numărul posturilor se stabilesc ţinându-se seama de 
Planurile de învăţământ şi de formaţiile de studiu. Normele didactice şi de 
cercetare se cuantifică în ore convenţionale. Evaluarea din partea colegilor 
(anexa C.6. din Raportul de autoevaluare) este organizată periodic, fiind 

Aracis_Interior_SNSPA_43.indd   33 8/10/2011   3:34:26 PM



34

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 43 / 2011

bazată pe criterii generale şi pe preferinţe colegiale, în conformitate cu Fişa 
de evaluare colegială, care conţine indicatori de performanţă ai activităţilor 
didactice, de cercetare şi cele aferente funcţiei de responsabilitate socială 
a universităţii. Evaluarea colegială utilizează 6 criterii de performanţă 
punctuate fiecare de la 1 la 5, rezultatele obţinute reprezentând elemente 
importante în stabilirea politicii fiecărei catedre privind promovarea 
didactică, acordarea gradaţiilor şi a salariilor de merit. Evaluarea colegială 
se defineşte prin periodicitate, este obligatorie, la nivelul catedrelor exitând 
comisii specializate care elaborează anual rapoarte privind performanţele 
profesionale, ştiinţifice şi manageriale. Evaluarea personalului didactic este 
făcută şi de către studenţi pe baza unor formulare (anexa C.7 din Raportul de 
autoevaluare) tipizate elaborate la nivelul universităţii. Rezultatele evaluării 
studenţilor sunt discutate şi analizate individual, fiind prelucrate statistic 
la nivel de catedre, facultăţi şi universitate. Analiza lor este efectuată la 
nivel de facultate şi universitate. Încă din anul 2000, universitatea utilizează 
evaluarea anuală multicriterială a fiecărui cadru didactic. Rezultatele 
evaluării sunt confidenţiale, nefăcându-se publice rezultatele fiecărui cadru 
didactic. Promovarea personalului didactic depinde de rezultatele evaluării, 
în care sunt avute în vedere şi rezultatele evaluării colegiale şi ale celei 
făcute de studenţi. (anexa C.4 din Raportul de autoevaluare).

Pregătire Ziua UNArte
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Resurse de invăţare şi servicii studenţesti  
Instituţia de învăţământ superior a făcut proba faptului că titularii de 

disciplină au elaborat suporturi curriculare specifice disciplinelor predate, 
care acoperă problematica disciplinei respective, prevăzută în programa 
analitică. Biblioteca dispune de acces larg la sursele de informare şi 
documentare. Comisia apreciază într-o manieră pozitivă raportul dintre 
resursele de învăţare disponibile şi studenţi, care este astfel stabilit încât 
fiecare student să aibă acces liber la orice resursă, conform obiectivelor 
şi cerinţelor programelor de studiu. În urma evaluării s-a constatat faptul 
că Universitatea dispune de un număr minim de servicii sociale şi culturale 
pentru studenţi, cum sunt: spaţii de cazare pentru cel puţin 28% din studenţi 
şi diferite servicii de consiliere, care au o administraţie eficientă.

Transparenţa informaţiilor de interes public 
În urma discuţiilor cu reprezentanţi ai mediului cultural, cu 

reprezentanţi ai firmelor, cu studenţii şi anagajatorii, s-a constatat faptul 
că Universitatea şi toate facultăţile oferă informaţii şi date cantitative şi/
sau calitative, actuale şi corecte, despre calificările, programele de studii, 
diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi 
despre orice aspecte de interes pentru public, în general, şi pentru studenţi, 
în special. Toate aceste informaţii sunt postate şi pe site-ul universităţii.

Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei
Universitatea oferă informaţii şi date cantitative şi calitative, actuale 

şi corecte, despre calificările, programele de studii, diplome, personalul 
didactic, facilităţile oferite studenţilor. Fiind o instituţie cu o vizibilitate publică 
foarte bună la nivel local şi naţional, UNArte valorifică producţiile artistice 
şi în sensul unei bune publicităţi în vederea atragerii unui număr cât mai 
mare de candidaţi pentru programele de studii pe care le oferă. La finele 
procesului evaluativ din universitate a putut fi constatat faptul că procedurile 
şi activităţile de evaluare privind calitatea educaţiei au fost elaborate şi 
aprobate de Senatul universitar. Comisia elaborează raportul anual de 
evaluare internă şi îl face public prin afişare sau publicare, inclusiv în format 
electronic şi formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. În 
urma analizării documentelor anexate şi a discuţiilor purtate, s-a constatat 
faptul că instituţia implementează permanent măsurile de îmbunătăţire a 
calităţii educaţiei propuse de comisie şi colaborează cu alte universităţi din 
ţară sau din străinătate pentru identificarea şi adoptarea bunelor practici în 
domeniile de calitate (de ex. Academia de Belle Arte din Macerata din Italia; 
Academia de Artă din Talinn din Estonia; Universitatea de Arte Utrecht din 
Olanda; Universitatea de Arte Berlin – Weissensse din Germania)
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III.   CONCLUZII 

Din analiza Dosarului de autoevaluare instituţională, a dosarelor 
de autoevaluare a programelor de studii elaborate de UNArte, a altor 
documente şi informaţii care au fost cerute în timpul vizitei precum şi în 
urma discuţiilor purtate cu diverse grupuri ţintă (cadre didactice, studenţi, 
absolvenţi, angajatori), membrii echipei de evaluare instituţională au 
constatat că există concordanţă între documentele de autoevaluare, 
declaraţii şi situaţia găsită la faţa locului. 

Din cele 4 fişe ale vizitei, coroborate cu rapoartele experţilor 
evaluatori asupra programelor de studii, a rezultat în unanimitate că sunt 
îndeplinite standardele şi indicatorii de performanţă la valorile minime, R.1, 
R.2, după caz.

Concluzia fiecărui expert evaluator asupra programului de studii 
evaluat şi asupra componentei instituţionale a fost că Universitatea Naţională 
de Artă prezintă un grad de încredere ridicat din punctul de vedere al 
interesului public, al măsurilor pentru asigurarea calităţii procesului didactic 
şi de cercetare ştiinţifică şi creativ-artistică, precum şi în exercitarea 
dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.

În urma vizitei de evaluare instituţională s-a constatat că există o 
credibilitate mare a informaţiilor diseminate de universitate pe diferite canale. 
Experţii evaluatori au susţinut în rapoartele lor, cu argumente enumerate în 
fişa vizitei, că UNArte asigură derularea tuturor activităţilor de educaţie şi 
de cercetare (creaţie) prin apelul la cele mai bune practici, rezultate din 
propria experienţă sau sistematizate pe baza schimburilor de experienţă cu 
universităţi din ţară şi din străinătate. Deşi este o instituţie de învăţământ 
superior de mici dimensiuni, UNArte ocupă în spaţiul învăţământului de 
profil din ţară un loc privilegiat. Universitatea dispune de un valoros corp 
de cadre didactice, cu o reputaţie profesională recunoscută, care acoperă 
majoritatea activităţilor didactice. Raportul dintre numărul de cadre didactice 
şi studenţi este foarte bun şi asigură un nivel calitativ superior al pregătirii 
profesionale.

În UNArte se desfăşoară o activitate de cercetare ştiinţifică şi creativ-
artistică intensă, conectată la spaţiul european, cu resurse umane, logistice 
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şi financiare corespunzătoare. Se remarcă grija deosebită a universităţii în 
atragerea şi cuprinderea studenţilor în activităţile de cercetare şi creaţie 
artistică. Colaborarea cu mediul administrativ, economic, social, dat fiind 
specificul universităţii, se realizează permanent, prin mijloace variate şi 
eficiente, spre beneficiul ambilor parteneri. Evaluarea misiunii instituţionale 
a evidenţiat elementele de specificitate şi de oportunitate în concordanţă 
cu dezvoltarea contextului cultural, cu evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă 
şi cu respectul pentru valorile eticii universitare. Universitatea îşi asumă ca 
roluri fundamentale:

- Tezaurizarea şi difuzarea valorilor artei, spiritualităţii, culturii şi 
civilizaţiei umane; 

- Promovarea spiritului de liberă expresie artistică, a gândirii critice, 
înoirea şi înlocuirea cunoştiinţelor şi mijloacele de expresie;

- Formarea şi perfecţionarea resurselor umane;
- Participarea artei şi ştiinţei româneşti la dezvoltarea artei şi 

ştiinţei universale;
- Afirmarea identităţii culturii artistice naţionale;
- Dezvoltarea societăţii româneşti sub forma unui stat de drept, 

liber şi democratic.

IV.   RECOMANDĂRI 

1. Urmare a discuţiilor cu angajatorii, a rezultat că studenţii au un 
oarecare deficit de abilităţi practice; prin urmare, recomandăm 
conducerii instituţiei regândirea formulelor de practică, atât în 
ceea ce priveşte conţinutul programelor cât şi în ceea ce priveşte 
modul de organizare a acesteia, în condiţiile în care nu mai există 
stagiatura după absolvirea facultăţii;

2. Implementarea sistemului de tutoriat – ca factor cheie în realizarea 
unui mediu de învăţare centrat pe student – la nivel de grupă, 
definirea clară a activităţilor de tutoriat în fişele posturilor şi 
eventuala remunerare a lor;
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3. Intensificarea eforturilor instituţionale în vederea ridicării nivelului 
ştiinţific, vizibilităţii şi cotării CNCSIS a revistelor în care se 
reflectă contribuţiile de cercetare şi creaţie în domeniul artelor ale 
universităţii;

4. Angrenarea unui număr mai mare de studenţi în activitatea de 
cercetare şi de creaţie ale instituţiei, inclusiv pe bază de contracte 
cu terţi;

5. Ameliorarea comunicării unora dintre secretariatele de facultate în 
relaţia cu studenţii;

6. Asigurarea unui cadru de formare permanentă pentru personalul 
administrativ.

V.   CALIFICATIV

Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute la 
dispoziţie, precum şi managementul instituţiei în materie de asigurare a 
calităţii programelor de studii şi de respectare a standardelor academice de 
acordare a diplomelor universitare, Consiliul ARACIS acordă 

Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, 
calificativul « Grad de încredere ridicat».
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ANEXA A1
 Raportul Consiliului ARACIS
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ANEXA A2
 Raportul Departamentului de Evaluare a Calităţii 

al ARACIS
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ANEXA A3
Scrisoarea de răspuns a Academiei de  muzică 

Gheorghe Dima din Cluj-Napoca către 
ARACIS
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ANEXA A4
 Raportul de evaluare instituţională al studenţilor 
evaluatori la Universitatea de Arte din Bucureşti
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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

Nr. 43/2011 - Raport privind evaluarea externă a calității academice
Universitatea Naţională de Arte 

din Bucureşti
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