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Proiectul: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. 
Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional 

Contract nr. POSDRU/2/1.2/S/1 

Activitatea nr  IV. d. Training-ul nr. 9 pentru formarea evaluatorilor externi 
 

Marţi 25 ianuarie 2011 
Sosirea participanţilor hotel Capitol 
18.00 – 20.00 Înregistrarea participanţilor – Hotel Capitol - în zona recepţiei 
19.00 – 21.00 Cina – Restaurant Capitol 
 
 
Miercuri  26 Ianuarie 2011 
Locaţia Aula Sergiu T. Chiriacescu – Universitatea Transilvania din Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 41 
 

Ora  Miercuri 26 Ianuarie 2011 

08.00 –09.00 Înregistrarea participanţilor 

09.00 -10.30 Activitate ARACIS prin proiect 
Cuvânt de deschidere (Rectorul Universităţii Transilvania din Braşov, prof. univ. dr. ing. 
Ion VIŞA ) 
Prezentarea strategiei ARACIS prin proiectul ACADEMIS (Preşedintele ARACIS / 
Manager de Proiect - prof. univ. dr. ing. Ioan CURTU)  
Calitatea  in învăţământul superior  (Prof. univ. dr. ing. Radu Mircea DAMIAN) 

10.30  – 11.15 Structura metodologiei ID şi a raportului de autoevaluare (Prof. dr. Nicolae PĂUN) 

11.15 – 11.30 Pauza de cafea 

11.30 – 
13.00 

 Standarde specifice ID – Structuri instituţionale, administrative şi manageriale 
(Prof. univ. dr. Bogdan LOGOFĂTU şi Prof. univ. dr. Florin MIHAI) - departamente 
ID, centre de suport ID, conducere şi administrare, colaborări, documente 
prezentate de instituţie, deficienţe frecvente întâlnite la evaluarea 
departamentelor ID) 

 Sesiune de aplicare practică a standardelor specifice (Prof. univ. dr. Bogdan 
LOGOFĂTU şi Prof. univ. dr. Florin MIHAI) 

13.00 - 14.30 Masa de prânz 

14.30 – 15.45  Standarde specifice ID – Baza materială, resurse financiare, taxe şi rambursări, 
contracte de şcolarizare şi de studiu Spaţii şi dotări pentru activităţi educaţionale, 
Resurse financiare, Practici de alcătuire a taxei de studiu, Practici de rambursare 
a taxelor de studiu, Documente prezentate de instituţie, Deficienţe frecvente 
întâlnite la evaluarea bazei materiale şi a resurselor financiare) - (Prof. univ. dr. 
ing. Mihai ROMANCA) 

 Sesiune de aplicare practică a standardelor specifice (Prof. univ. dr. ing. Mihai 
ROMANCA, Prof. univ. dr. ing. Inocenţiu MANIU) 

15.45 – 16.00 Pauza de cafea 

16.00 – 18.00  Standarde specifice ID – Structura programelor de studiu, planuri de învăţământ, 
fişa disciplinei, calendarul disciplinei (Admiterea studenţilor, Structura şi 
prezentarea programelor de studiu, Organizarea procesului de instruire, 
Documente prezentate de instituţie, Deficienţe frecvente întâlnite la evaluarea 
programelor de studiu) -  Prof. univ. dr. ing. Aurel VLAICU 

 Intervenţie - Credite transferabile în ID (Prof. univ. dr. Bogdan Logofătu) 

 Sesiune de aplicare practică a standardelor specifice (Prof. univ. dr. ing. Aurel 
VLAICU şi Prof. univ. dr. Alexandru CHIŞ) 

19.00-22.00 Cina – Restaurant Capitol 
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Notă: la activităţile din program şi dezbaterile în plen, participă echipa de implementare a proiectului şi experţii ARACIS: prof. dr. ing. 
Iordan PETRESCU, prof. dr. ing. Aurel VLAICU, prof. dr. Nicolae PĂUN, prof. dr. ing. Mihai ROMANCA, prof. dr. Bogdan 
LOGOFĂTU, prof. dr. ing. Mircea NEAGOE 

 

Proiectul: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. 
Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional 

Contract nr. POSDRU/2/1.2/S/1 

Activitatea nr  IV. d. Training-ul nr. 9 pentru formarea evaluatorilor externi 
 

Joi 27 Ianuarie 2011  
Locaţia Aula Sergiu T. Chiriacescu – Universitatea Transilvania din Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 41 
 

Ora  Joi 27 Ianuarie 2011 
 

09.00-10.45 
 

 Standarde specifice ID – Materiale de instruire, suportul studenţilor, evaluarea 
cunoştinţelor (Proiectarea materialelor de studiu, Relevanţa proceselor de 
instruire şi evaluare, Documente prezentate de instituţie, Deficienţe frecvente 
întâlnite la evaluarea procesului de instruire şi a sistemului de suport al 
studenţilor) - Prof. univ. dr. ing. Iordan PETRESCU 

 Sesiune de aplicare practică a standardelor specifice (Prof. univ. dr. ing. Iordan 
PETRESCU şi prof. univ. dr. ing. Ştefan STANCIU) 

10.45 – 11.00 Pauza de cafea 

11.00 – 13.00  Standarde specifice ID – Managementul calităţii proceselor educaţionale prin ID. 
Calificarea personalului (Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 
programelor de studiu, Prezentarea elementelor concrete de managementul 
calităţii, Calitatea personalului didactic, Raportul dintre numărul de cadre didactice 
şi studenţi, Informaţie publică, Documente prezentate de instituţie, Deficienţe 
frecvente întâlnite la evaluarea procedurilor prin care se asigură managementul 
calităţii) - Prof. univ. dr. ing. Mircea NEAGOE 

 Intervenţie: Transparenţa informaţiilor de interes public - Prof. univ. dr. ing. Ştefan 
STANCIU  

 Sesiune de aplicare practică a standardelor specifice (Prof. univ. dr. Ing. Mircea 
NEAGOE şi prof. univ. dr. ing. Ştefan STANCIU) 

13.00 - 14.30 Masa de prânz 

14.30 – 15.45 
 

 Elemente specifice activităţilor educaţionale şi administrative ID implementate pe 
platforme e-Learning - Prof. univ. dr. Ing. Mircea NEAGOE şi Prof. univ. dr. ing. 
Aurel VLAICU 

15.45 - 16.00  Pauza de cafea 

16.00 – 18.00  Concluzii, discuţii finale (invitaţi prof. univ. dr. Ştefan Ruth SZAMOSKOZI şi prof. 
univ. dr. Pavel NĂSTASE) 
 

19.00 – 22.00 Cina festivă  

 
Notă: la activităţile din program şi dezbaterile în plen, participă echipa de implementare a proiectului şi experţii ARACIS: prof. dr. ing. 
Iordan PETRESCU, prof. dr. ing. Aurel VLAICU, prof. dr. Nicolae PĂUN, prof. dr. ing. Mihai ROMANCA, prof. dr. Bogdan 
LOGOFĂTU, prof. dr. ing. Mircea NEAGOE 
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Proiectul: Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. 
Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional 

Contract nr. POSDRU/2/1.2/S/1 

 
Activitatea nr  IV. d. Training-ul nr. 9 pentru formarea evaluatorilor externi 

 
 
 

Vineri 28 Ianuarie 2011  
Locaţia Aula Sergiu T. Chiriacescu – Universitatea Transilvania din Braşov, Str. Iuliu Maniu nr. 41 A 
 
 

Ora  Vineri 28 Ianuarie 2011  

08.30-10.00 

 

Sesiune de evaluare – test grilă cu 20 - 30 întrebări care acoperă toate subiectele 

tratate 

10.00 – 10.30 Cuvânt de închidere şi acordarea certificatelor de participare 

10.30 – 11.00  Pauza de cafea 

11.00 – 13.00 Barometrul calității în învățământul superior în anul 2010 – prof. univ. dr. Lazăr 

VLĂSCEANU 

13.00 – 14.30 Masa de prânz 

14.30 – 17.00 Discuții și dezbateri asupra Barometrului calității în învățământul superior în anul 2010 

 
 


