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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.1. Training-ul Formarea de Evaluatori Externi 

02-03.04.2009 

 
 

Programul finanţat din fonduri Europene (contract nr.: POSDRU/2/1.2/S/1) „Asigurarea calităţii în 

învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii 

academice la nivel de sistem şi instituţional“ ţinteşte în mod direct priorităţile programului operaţional 

sectorial de dezvoltare a resurselor umane atât prin acţiuni pentru sistem, cât şi prin acţiuni vizând 

îmbunătăţirea capacităţii instituţionale: evaluatori de calitate, dezvoltarea personalului de conducere din 

universităţi, decidenţii şi cei implicaţi în elaborarea de politici.  

Unul din obiectivele forte al proiectului îl reprezintă formarea evaluatorilor externi în vederea 

evaluărilor instituţionale, între care, pe lângă cadrele didactice implicate, fac parte şi studenţi – 

componentă importantă atât ca resursă umană a procesului de învăţare, cât şi în procesul de evaluare. 

Trainingul pentru studenți evaluatori instituționali s-a aflat anul acesta la a treia editie.  

Pentru realizarea acestui training s-au parcurs următoarele etape: 

 Stabilirea locaţiei şi obiectivelor training-ului, conform cu dezideratele ARACIS, ANOSR şi 

proiectului POSDRU/2/1.2/S/1.  

În acest sens au avut loc şedinţe de proiect şi de activitate în care s-au discutat coordonatele traning-ului 

şi s-au împărţit atribuţiile între părţile participante (ARACIS şi ANOSR). În urma acestor şedinţe şi a 

solicitărilor studenţilor de a realiza în cadrul traning-ului şi activităţi de simulare a evaluării instituţionale, 

s-a stabilit ca locaţie Universitatea Transilvania din Braşov, ca urmare a experienţei acestei instituţii în 

evaluare.  



 
 

                                       

 S-a stabilit ca numărul de studenţi participanţi să fie de 25, în urma procedurilor şi criteriilor de 

selecţie stabiliţi de ANOSR. Anunţul de selecţie pentru training-ul de formare a evaluatorilor externi a fost 

mediatizat şi promovat prin  mijloace specifice  

 Site ( http://calitate.anosr.ro ) 

 Presa online (http://www.studis.ro/content/view/1831/65/ 

http://www.edumanager.ro/articol.php?id=3510&cmd=print http://www.bihoreanul.ro/studenti-

bihoreni/training-pentru-formarea-de-studenti-evaluatori-pentru-aracis-2532885  

http://www.studentie.ro/ANOSR_ANUNTADESCHIDEREA_REGISTRULUI_DE_EVALUATORI_S

TUDENTI-a814-55465862.html  

 Radio (spoturi radio 21). 

Conform anunţului de selecţie, s-a înscris un număr de 78 de studenţi, din care au fost selectaţi un 

număr de 25 de studenţi din următoarele centre: Timişoara, Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Braşov, 

Suceava, Baia-Mare, Galaţi, Constanţa, Sibiu.  

Modalitatea de înscriere s-a realizat astfel: 

 Fiecare student a completat un formular online din formularul de pe site-ul http://calitate.anosr.ro , 

formular ce cuprinde: întrebări din aria de activitate, CV şi scrisoarea de intenţie. Principalele 

criterii de selecţie au fost: 

  răspunsul la întrebările din chestionarul online 

o Care este cea mai mare problema, in ceea ce priveşte calitatea, in Universitatea ta?  

o Care ar putea fi masurile luate in vederea ridicării nivelului de calitate in Universitatea ta? 

o Care crezi ca este cea mai mare problema in ceea ce priveşte calitatea sistemul superior de învăţământ 

din Romania? * 

o Care ar fi primul lucru care trebuie făcut pentru a creste calitatea întregului sistem educaţional din 

Romania? 

o Ce fel de activităţi pot desfăşura studenţii obişnuiţi pentru a contribui la procesul de creştere a calităţii in 

Învăţământul Superior? 

o Care crezi ca va fi rolul tău in echipa de evaluatori? 

o Care sunt elementele/factorii care pot bloca desfăşurarea cu succes a unei evaluări ? 

http://calitate.anosr.ro/
http://www.studis.ro/content/view/1831/65/
http://www.edumanager.ro/articol.php?id=3510&cmd=print
http://www.bihoreanul.ro/studenti-bihoreni/training-pentru-formarea-de-studenti-evaluatori-pentru-aracis-2532885
http://www.bihoreanul.ro/studenti-bihoreni/training-pentru-formarea-de-studenti-evaluatori-pentru-aracis-2532885
http://www.studentie.ro/ANOSR_ANUNTADESCHIDEREA_REGISTRULUI_DE_EVALUATORI_STUDENTI-a814-55465862.html
http://www.studentie.ro/ANOSR_ANUNTADESCHIDEREA_REGISTRULUI_DE_EVALUATORI_STUDENTI-a814-55465862.html
http://calitate.anosr.ro/


 
 

                                       

 implicarea in structuri de reprezentare studenţeşti (consilii, senate, organizaţii studenţeşti) 

 interes pentru aria de acţiune 

 centrul de provenienţă 

 specializarea de studiu 

 raport echilibrat pe sexe. 

După selecţia participanţilor, acestora li s-au distribuit prin e-amil materiale informative necesare 

formării unei baze de cunoştinţe legate de metodologia de evaluare, ghidurile ARACIS, politici europene 

in domeniul calităţii, politici si poziţii ale ANOSR pe domeniul asigurării calităţii. 

Simultan au avut loc întrevederi cu reprezentanţii Universităţii Transilvania din Braşov, 

reprezentanţii ANOSR şi ARACIS pentru elaborarea programului de activităţi, având în vedere specificul 

şi modul de organizare a traning-ului. 

Din partea ARACIS, asist. coord. de act. 4 a elaborat şi distribuit prin e-mail coordonatele de 

organizare a traning-ului: programul, datele privind cazarea, harta de orientare, formularul de grup ţintă. 

De asemenea s-au pregătit mapele pentru trening conţinând: programul, Metodologia  şi Ghidurile 

ARACIS, Fişa Vizitei, block-notes, pix, prezentările power-point ale lectorilor.  

Desfăşurarea traning-ului 

Activităţile training-ul au constat în două părţi corelate: în perioada 30.03-01.04.2009 s-au 

desfăşurat activităţile de formare a evaluatorilor propuse şi organizate de ANOSR, la care ARACIS a fost 

invitat pentru prezentarea scopului ARACIS, activităţilor de evaluare şi aspectelor practice privind 

implicarea studenţilor în activitatea de evaluare, iar în perioada 02-03.04.2009 s-au desfăşurat activităţile 

de formare a evaluatorilor externi propuse prin proiectul ARACIS, finalizat cu testarea cunoştinţelor 

studenţilor privind standardele şi indicatorii de performanţă din Metodologia si Ghidurile ARACIS. 

Ziua I: luni 30 martie 2009 

Sala UII3 - Aula Universitatii Transilvania din Brasov, Str. Iuliu Maniu 41 A 

Responsabil: ANOSR, invitat ARACIS 

 



 
 

                                       

Introducere, sesiune de cunoastere 

Prezentarea obiectivelor training-ului si a programului actiunilor  

Rolul ARACIS si Implicatia ANOSR  

 

Prezentari generale Calitatea  in invatamantului superior - dezbateri sub forma de sesiune plenara 

- Rectorul Universitatii Transilvania din Brasov, prof. univ. dr. ing. Visa Ion 

- Ministru MECI, prof. univ. dr. ing. Andronescu Ecaterina 

- Presedintele ARACIS - prof. univ. dr. ing. Curtu Ioan   

- prof. univ. dr. ing. Mircea Radu Damian -prezentarea generală a activităţii de evaluare externă  

Discutii/ intrebari 

Test initial pentru a vedea nivelul participantilor dupa ce au primit materialele si s-au documentat 

 

Ziua II: marti 31 martie 2009  

Sala UII3 - Aula Universitatii Transilvania din Brasov, Str. Iuliu Maniu 41 A 

Responsabil: ANOSR 

 

Importanta QA in invatamantul superior Ligia Deca, invitat NUS (context European) 

Context European Viorel Proteasa  

Prezentare modalitati de lucru pentru ziua urmatoare (pe domenii, dicutii suplimentare) 

 

Ziua III: miercuri  01 aprilie 2009 

Sala Senatului – Rectorat, B-dul Eroilor 29, Brasov 

Responsabil: ANOSR 

 

Prof. univ. dr. Popescu Maria - Departamentul de Asigurare a Calitatii -UTBv – prezentarea modului in 

care s-a realizat evaluarea institutionala la UTBv (formularistica, probleme aparute, aspecte pozitive si 

negative ale metodologiei de evaluare institutionala)  

Discutii si intrebari din partea studentilor 

Prezentare modului in care decurge o evaluare institutionala  (Partea I) 

(experienta studentilor evaluatori care au participat) 

Prezentare modului in care decurge o evaluare institutionala (Partea II) 



 
 

                                       

Focus grupuri pe domenii fundamentale -Completarea fişei vizitei, aplicaţii (metodologia segmentata pe 

teme mari, dezbateri pe cazuri concrete) 

 

Ziua IV: joi  02 aprilie 2009 

Sala UII3 - Aula Universitatii Transilvania din Brasov, Str. Iuliu Maniu 41 A 

Responsabil: ARACIS – proiect POSDRU/2/1.2/S/1  

Prezentarea actiunii de simulare – cum se desfasoara, itinerar (UTBv) 

Program interactiv (simularea evaluarii) in vederea formarii evaluatorilor externi – program organizat de 

UTBv 

Program interactiv (simularea evaluarii) in vederea formarii evaluatorilor externi – program organizat de 

UTBv 

 

 

Ziua V: vineri 03 aprilie 2009 Proiect ARACIS 

Sala UII3 - Aula Universitatii Transilvania din Brasov, Str. Iuliu Maniu 41 A 

Responsabil: ARACIS – proiect POSDRU/2/1.2/S/1  

 

prof. univ. dr. ing. Lache Simona (prorector cu calitatiea  in UTBv) – Concluzii  

student evaluator Viorel Proteasa: Dezbateri rapoarte si analiza rapoartelor 

Sesiune lucru, rapoarte de evaluare (ANOSR)  

prof. univ. dr. ing. Mircea Ivănescu Prezentarea modalităţii de evaluare on-line ()  

Test de evaluare a evaluatorilor externi (cu documentatia pe masa) 

 

Ziua VI: sambata 04 aprilie 2009 

Sala UII3 - Aula Universitatii Transilvania din Brasov, Str. Iuliu Maniu 41 A 

Responsabil: ANOSR 

 

Evaluare participanti  

Program liber, vizita Brasov 



 
 

                                       

Participanţii au beneficiat de materiale teoretice, acestea constând intr-o serie de cărţi editate de către 

ARACIS şi de materiale puse la dispoziţie de către ANOSR.  

Pe întreaga perioadă a evenimentului, participanţilor le-au fost prezentate mai multe perspective din 

domeniul evaluării instituţionale, prezenţi fiind atât reprezentanţi ai ARACIS, cât si ai universităţii. Drept 

urmare participanţii au beneficiat de o simulare timp de o zi, prin intermediul căreia au putut să 

experimenteze cadrul unei evaluări reale. La sfârşitul zilei, echipele de evaluatori (care au fost formate 

din 2, 3 sau 4 studenţi), au realizat un raport al vizitei, ulterior acesta a fost prezentat si analizat. 

 

Rezultatele Training-ului 

1. Cunostinţe 

La sfârşitul traning-ului, studenţii şi-au însuşit principalelor cunoştinţe privind etapele evaluării, 

aspectele urmărite în evaluare, documentele necesare în evaluarea instituţională, modalităţi de 

comunicare şi adresare, îmbogăţirea vocabularului cu termeni specifici, aspecte legate de codul 

de bune practici; 

2. Competenţe şi abilităţi 

-referitoare la modul de întocmire a fişei vizitei 

-referitoare la elaborarea raportului de evaluare 

-referitoare la obiectivitatea judecăţilor de valoare, 

-referitoare la sesizarea aspectelor de fineţe; 

-referitoare la conduita şi bunele practici în timpul procesului de evaluare 

Întreaga perioadă fiind concentrată pe dezvoltarea abilităţilor practice, studenţii pe lângă activitatea 

de simulare a evaluării la facultăţile din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov, au mai realizat şi 

activităţi de simulare a unor situaţii problemă ce pot apărea într-o evaluare instituţională. 

 Evaluarea participanţilor 

Studenţii participanţi au trecut printr-un amplu proces de evaluare (continuu şi sumativ) care s-a 

desfăşurat pe întreaga perioada a evenimentului, punctele principale au fost constituite de: 

-          raportul întocmit in timpul simulării (conform anexei –Raport de evaluare -simulare) 



 
 

                                       

-          pro-activitatea si interesul arătat în timpul training-ului 

-          testul de evaluare a cunoştinţelor din partea ARACIS (conform anexei – Teste şi rezultate) 

-          evaluare finală (care a constat intr-un interviu realizat cu comisii separate, urmărindu-se 

identificarea  abilităţilor  pe care participanţii le au sau si le-au însuşit in cadrul training-ului) 

Rezultate în cadrul proiectului 

Din partea ANOSR, în luna aprilie-mai, 2 dintre cei mai bine clasaţi studenţi (în urma evaluării finale de la 

training), au participat deja la evaluările instituţionale care au fost realizate prin Activitatea 1 a proiectului, 

urmând ca formarea studenţilor ca evaluatori externi în cadrul Training-ului de Formare a Evaluatorilor 

Externi organizat în cadrul proiectului : Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in 

context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi 

instituţional, să fie valorificată în cadrul acţiunilor de evaluare instituţională prevăzute în cadrul Act. 1. 

 

Coordonator Activitatea nr. 4 

Prof. univ. dr. ing. Mircea IVĂNESCU 

 

Asistent Coordonator activitate nr. 4 

Ing. Stanciu Mariana Domnica 


