
ACTIVITATEA 4

FORMAREA DE EVALUATORI INTERNI 

AI CALITĂŢII ACADEMICE









• Organizarea şi realizarea în reţeaua universitară
romanească a unui sistem on-line cu support Moodle în
care să fie conectate toate departamentele de calitate
ale universităţilor de stat şi particulare.

• Transmiterea către membrii reţelei a strategiilor,
procedurilor de asigurare a calităţii în reţeaua academică
şi a chestionarelor specifice.

• Transmiterea de cursuri, manuale şi ghiduri necesare
pentru actualizarea nivelului de cunoştinţe în domeniul
calităţii, urmat de examinarea lor.

• Organizarea unei conferinţe cu evaluatorii şi personalul
de specialitate pentru stabilirea calendarului de lucru şi a
etapelor programului de instruire.

• Organizarea unor conferinţe pentru actualizarea şi
diseminarea informaţiilor aferente proiectului.



CALITATEA EDUCAŢIEI UNIVERSITARE

CALITATEA EVALUATORILOR



Formarea de evaluatori 

• Proiectarea şi implementarea unui sistem on-line pentru
evaluarea automată a experţilor şi a personalului de
specialitate implicat în evaluarea calităţii.

• Organizarea bazei de date pentru testarea evaluatorilor
şi a specialiştilor din reţeaua universitară.

• Elaborarea materialelor necesare pentru instruire şi
evaluare.

• Proiectarea şi întreţinerea bazei de date a experţilor şi a
personalului de specialitate din reţeaua universitară
românească.

• Selecţia experţilor şi formarea bazei de date .

• Stabilirea modalităţilor privind exploatarea bazei de date
a experţilor.



Procedura de evaluare - etape

Înscrierea

Evaluare 

NIVEL I

Evaluare 

NIVEL II

EXPERT ARACIS 

NIVEL I

EXPERT ARACIS 

NIVEL II

Evaluare 

NIVEL III

Baza de date

ARACIS

EXPERT ARACIS 

NIVEL III





Cursuri – manuale

Concepte abstracte, 

teorie, modele, analiză
Caz de studiu

Simulări
Observaţii, 

discuţii, publicaţii

•Text

•Vizual

•Audio

•Dinamic



Promovare, Diseminare, Transfer de 

Cunoaştere

• Organizarea unor serii de conferinţe cu participanţi din instituţii cu un
anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie
(Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European
University Association, Universităţi Europene)

• Organizarea unor vizite de lucru în centre universitare europene pentru
cunoasterea procedurilor de bună practică europeană în domeniul evaluării
calităţii învăţământului superior si diseminarea rezultatelor noastre.

• Diseminarea on-line a tuturor informaţiilor aferente proiectului.

• Publicarea unui număr de 6 editii ale Quality Assurance Review. Materialele
publicate vor reprezenta, in mare masura, rezultatele conferintelor
organizate precum si articole şi rapoarte relevante obtinute din
desfăşurarea proiectului.

• Organizarea anuală a unei conferinţe pentru diseminarea rezultatelor
proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.


