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             I. INTRODUCERE 

 

          Evaluarea externă a Universității „ATHENAEUM” din București s-a realizat 

în conformitate cu metodologia şi standardele de calitate ale ARACIS.  

          Scopul evaluării instituționale externe a UATH din București a fost pentru 

reevaluarea instituțională în vederea schimbării calificativului și de reacreditarea 

acesteia ca instituţie de învăţământ superior din România.  

        Obiectivele evaluării instituționale externe: 

a. verificarea conformităţii informaţiilor şi a datelor prezentate de instituţia 

vizitată în Raportul de Evaluare Internă (autoevaluare), precum şi a 

celor prezentate în anexele la raport; 

b. verificarea conformităţii cadrului juridic de organizare şi funcţionare a 

instituţiei; 

c. evaluarea, din punct de vedere cantitativ şi calitativ a personalului 

didactic şi a tuturor aspectelor legate de activitatea acestuia; 

d. evaluarea existenţei unor regulamente specifice pentru toate tipurile de 

activităţi, a procedurilor şi a modului de aplicare a acestora; 

e. evaluarea capacităţii instituţionale, aşa cum a fost ea descrisă în 

Raportul de Evaluare Internă şi argumentată prin anexele la raport, 

precum şi prin constatări la faţa locului în ceea ce priveşte baza 

materială, existenţa tuturor structurilor funcţionale (management 

academic şi administrativ etc.);  

f. verificarea modului de aplicare a reglementărilor în vigoare în legătură 

cu activitatea profesională a studenţilor, de la admiterea în universitate 

şi până la absolvirea cursurilor, utilizarea sistemului de credite 

transferabile, efectuarea practicii, asigurarea cadrului necesar 

desfăşurării activităţilor de cercetare specifice pentru programele de 

studii din ciclurile II şi III etc.; 

g. evaluarea eficacităţii educaţionale prin verificarea satisfacerii 

standardelor de performanţă referitoare la conţinutul programelor de 

studii, rezultatele învăţării, realizarea de activităţi ştiinţifice, valorificarea 

cercetării ştiinţifice, asigurarea resurselor învăţării etc.; 

h. evaluarea modului de implementare a managementului calităţii sub 

toate aspectele şi pentru toate domeniile de activitate, care fac obiectul 

misiunii instituţiei vizitate; 

i. evaluarea modului în care se aplică codul de etică şi integritate 

academică şi se asigură un climat academic şi ştiinţific real; 

j. evaluarea nivelului de transparenţă a informaţiei publice în legătură cu 

activităţile specifice, care se efectuează în cadrul UATH din București.    
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 Organizarea și desfășurarea evaluării instituționale externe:  

- Programe de studii de licență/master evaluate. Au fost evaluate  două 

programe de studii de licență (Administrație publică, Contabilitate și 

informatică de gestiune)  

- Componența echipei de evaluare externă a ARACIS: 

Director de misiune: Prof. univ. dr. Ladislau NAGY, Universitatea “Babeș Bolyai”,  

                din Cluj-Napoca; 

Coordonatorul echipei de experți evaluatori: Prof. univ. dr. Alexandru - Silviu 

     APAHIDEAN, USAMV Cluj-Napoca; 

Reprezentantul comisiei consultative: Prof.univ.dr. Gheorghe SOLOMON, 

    Universitatea Politehnica din București; 

Expert străin: Prof.univ.dr. Ivan ZADORY, Universitatea din Pecs; 

Expert evaluator comisie instituțională: Prof.univ.dr. Alexandru ȚUGUI, Universitatea 

   „Al. I. Cuza” din Iași; 

Secretar tehnic ARACIS: Mihaela BĂJENARU 

Reprezentant studenți: (Delegat ANOSR): Daniela-Maria STOICA, Universitatea 

              Politehnica din Timișoara; 

Reprezentant studenți: (Delegat UNSR); Ștefănuț Iulian BUHUȘ, Universitatea 

              „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Expert program - Administrație publică: Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL –  

               Universitatea din Craiova; 

Expert program - Contabilitate și informatică de gestiune: Prof.univ.dr. Marius Sorin DINCĂ 

                Universitatea „Transilvania” din Brașov. 

 

- Calendarul evaluării: 

Data semnării protocolului - 24.05.2018 

Data desemnării directorului de misiune și a secretarului tehnic - 24.05.2018 

Data depunerii dosarelor - 30.07..2018 

Perioada vizitei de evaluare - 24-26.10.2018 

 

- Calendarul vizitei de evaluare – Descriere succintă a vizitei de evaluare: 

                Miercuri, 24.10.2018:  

9,00-9,30-Întâlnire preliminară a Comisiei de evaluare cu reprezentanții Conducerii 

UATH (prezentarea scopului, obiectivelor și a programului detaliat al vizitei de 

evaluare; 

9,30-10,00 - Întâlnirea tehnică a comisiei de evaluare; 

10,00-13,00- Program de lucru pe subcomisii la nivel instituțional și pe programe de 

studii; 

13,00-14,00- Pauza de masă;  

14,00-15,00- Vizitarea bazei materiale: în clădirea  UATH din București au fost 

vizitate  5 săli de curs, 5 săli de seminar, laboratorul de informatică, biblioteca și 

sălile de lectură, laboratorul de cercetare și sala COCC; 
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15,00-16,00- Program de lucru pe subcomisii la nivel instituțional și pe programe de 

studii; 

16,00-17,00- Întâlnirea echipei de evaluare cu absolvenții (au participat 25 absolvenți 

de la programele de licență și master) 

17,00-18,00- Întâlnirea echipei de evaluare cu angajatorii ( au participat 12 

angajatori); 

 

                   Joi, 25.10.2018: 

9,00-13,00- Program de lucru pe subcomisii la nivel instituțional și pe programe de 

studii; 

13,00-14,00- Pauza de masă;  

14,00-15,00- Întâlnirea echipei de evaluare cu studenții ( au participat aproximativ 35 

de studenți); 

15,00-18,00- Program de lucru pe subcomisii la nivel instituțional și pe programe de 

studii; 

 

                Vineri, 18.05.2018: 

9,00-11,00- Finalizarea fișelor de vizită și a anexelor, la nivel instituțional și pe 

programe de studii; 

11,00-12,00- Întâlnirea în plen a Comisiei de evaluare cu reprezentanții  UATH din 

București, pentru concluzii la finalul vizitei de evaluare; 

 

II. EVALUAREA EXTERNĂ,  LA NIVEL INSTITUȚIONAL A UNIVERSITĂȚII 

ATHENAEUM DIN BUCUREȘTI 

 

II.1 PREZENTAREA GENERALĂ A INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

  
- Statutul juridic al instituției. Universitatea „ATHENAEUM” din Bucureşti (UATH) 

este o instituţie de învăţământ superior, componentă a sistemului educaţional din 

România, acreditată în baza Legii nr.135/24 mai 2005, publicată în 

M.Of.nr.436/24.05.2005. A luat fiinţă în anul 1990, în cadrul Fundaţiei Academia 

Universitară ,,Athenaeum”, din iniţiativa unui grup de personalităţi recunoscute ale 

vieţii academice. Activitatea instituţiei s-a desfăşurat iniţial în baza Hotărârii de 

Guvern nr.568/1995 privind autorizarea de funcţionare provizorie a specializării 

Finanţe, Contabilitate şi Informatică. În anul 2009, urmare a evaluării externe 

periodice efectuate de ARACIS, Universitatea a obţinut calificativul „Încredere”, iar în 

anul 2015 „Lipsă de Încredere”. În prezent, se află în proces de monitorizare, 

conform OMENCS 5803/23.11.2015 (Anexa A111-1 Legea nr.135/24 mai 2005 şi 

Anexa A111-2 OMENCS 5803/23.11.2015 ). 

 

- Sediul instituției: Strada Giuseppe Garibaldi nr. 2A, sectorul 2, Bucureşti, unde se 

află, atât sediul instituţiei, cât şi spaţiile pentru toate activităţile didactice, de 

file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A111%20Misiune%20si%20obiective/Anexa%20A111-1%20Legea%20135
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A111%20Misiune%20si%20obiective/Anexa%20A111-2%20Ordin%20MENCS%205803%20din%2023.11.2016.doc
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cercetare şi administrative (Anexa A211-1 Contract de vânzare -cumpărare sediu şi 

Anexa A211-2 Extras de Carte funciară). 

 

- Structura instituției: În componenţa Universităţii „Athenaeum” funcţionează două 

facultăţi, după cum urmează:  

-Facultatea de Științe Economice, cu 4 specializări Licență (durata studiilor 3 

ani, Învățământ cu frecvență): Contabilitate și informatică de gestiune, Administrarea 

afacerilor, Finanțe și bănci, Marketing și 3 specializări Master (durata studiilor 2 ani, 

învățământ cu frecvență): Contabilitate, audit și consultanță, Eficiență și riscuri în 

activitatea bancară, asigurări și piețe de capital, Administrarea și eficiența în afaceri. 

-Facultatea de Administrație Publică,  cu o specializare Licență (durata 

studiilor 3 ani, învățământ cu frecvență): Administrație publică și 2 specializări Master 

(durata studiilor 2 ani, Învățământ cu frecvență): Administrație europeană- Instituții și 

politici publice, Puterea executivă și administrația publică. 

- Structuri academice și competențe decizionale. Structurile de conducere ale 

UATH din București sunt: la nivel de universitate, Senatul Universității și Consiliul de 

Administraţie; la nivel de facultate, Consiliul facultăţii și Biroul Consiliului Facultăţii, la 

nivelul departamentului, Consiliul departamentului. Competenţele decizionale 

specifice pentru organismele de conducere sunt stabilite prin Carta Universitară. 

Atribuţiile şi raporturile dintre aceste structuri sunt precizate prin regulamente, care 

sunt aprobate de Senat şi fac parte integrantă din Carta universităţii. Senatul 

universităţii, cu rol deliberativ şi de control, format din reprezentanţi aleşi în mod 

democratic din fiecare facultate şi departament (personal academic și de cercetare 

75 % şi studenţi 25 %) decide asupra problemelor majore privind activităţile 

academice şi politicile UATH. Managementul operativ este asigurat de Consiliul de 

Administraţie reprezintă structura de decizie în domeniul economico–financiar şi 

administrativ, asigură conducerea operativă a universității, având competențe 

decizionale exclusive privind patrimoniul universității, precum și competențe 

organizatorice, economico-financiare, de formare și alocare a resurselor pe priorități, 

în scopul îndeplinirii misiunii asumate de către universitate.  

- Oferta educațională (domenii, programe de studii) 

                  În UATH, în cadrul celor două facultăți sunt incluse 5 programe de studii 

universitare de licență  și 5 programe de studii universitare de Master.  

                  În prezent se derulează 3 programe de licență (Contabilitate și informatică 

de gestiune, Administrarea afacerilor și Administrație publică) și 2 programe de 

master (Contabilitate, audit și consultanță, Puterea executivă și administrația 

publică). 

                În UATH nu funcţionează specializări neautorizate. 

 

Ciclul I- Studii universitare de licență: 

                 Domeniul Științe economice: Specializările Contabilitate și informatică de 

gestiune, Administrarea afacerilor  (durata 3 ani, 180 credite); 

               Domeniul Științe administrative: Administrație publică (durata 3 ani, 180 

credite). 

file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A211%20Spatii%20de%20invatamant,cercet.si%20alte%20activ/Anexa%20A211-1%20Contract%20vanzare%20cumparare%20sediu
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A211%20Spatii%20de%20invatamant,cercet.si%20alte%20activ/Anexa%20A211-2%20Extras%20Carte%20funciara_%20UATH.pdf
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                Ciclul II- Studii universitare de Master: 

                Domeniul Științe economice: Specializarea - Contabilitate, audit și 

consultanță (durata 2 ani, 120 credite); 

                Domeniul Științe administrative: Specializarea - Puterea executivă și 

administrația publică (durata 2 ani, 120 credite). 

 

         II.1.1 Analiza numărului de studenți înmatriculați 

Evoluția numărului de studenți înmatriculați în anul I de studii, în corelație cu cifrele 

de școlarizare aprobate de ARACIS și publicate în HG, de la ultima evaluare 

instituțională, la: 

  programele de studii universitare de licență –învățământ cu frecvență, 

anul I de studii: 

Programul de licență/ cifra de școlarizare aprobată de 

ARACIS, publicată în HG 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

Contabilitate și informatică de gestiune /50 36 33 33 

Administrarea afacerilor /50 30 29 30 

Administrație publică /50 41 40 34 

 

            După cum se poate constata din datele prezentate în tabelul anterior nu au 

fost depășite cifrele de școlarizare aprobate de ARACIS și publicate în HG.  

 Domenii/programe de studii universitare de master-învățământ cu 

frecvență: 

Programul de master/ cifra de școlarizare aprobată de 

ARACIS, publicată în HG 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

Contabilitate, audit și consultanță /50 26 17 25 

Puterea executivă și administrația publică /25 46 49 26 

 

Evoluția numărului total de studenți  la licență și master: 

Ciclu de studii 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Studii de licență 267 271 282 

Studii de masterat 116 121 110 

Total C I+II 383 392 392 

 

Evoluția numărului de absolvenți de licență și master după ultima evaluare 

instituțională. 

Evoluția numărului de absolvenți de licență, învățământ cu frecvență 

Programul de licență 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Contabilitate și informatică de gestiune  46 30 21 

Administrarea afacerilor  32 25 23 

Administrație publică  33 13 27 

Total absolvenți Licență 111 68 71 
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Evoluția numărului de absolvenți de master 

Programul de master 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Contabilitate, audit și consultanță  22 18 21 

Administrație europeană - Instituții și politici 

publice  

21 17 26 

Total absolvenți - Master 43 35 47 

 

Rata de promovabilitate a absolvenților la licență și master  de la ultima evaluare 

instituțională. 

Rata de promovabilitate la studiile de licență, învățământ cu frecvență (%) 

Programul de licență 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Contabilitate și informatică de gestiune  80 72 88 

Administrarea afacerilor  74 89 89 

Administrație publică  92 93 96 

 

Rata de promovabilitate la studiile de master (%) 

Programul de master 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Contabilitate, audit și consultanță  86 72 91 

Administrație europeană - Instituții și politici 

publice  

81 89 81 

 

II.2 CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ A INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR 

 

II.2.1 Carta Universitară. Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti îşi desfăşoară 

activitatea conform Cartei Universitare, revizuită şi aprobată în data de 10.06.2016 şi 

avizată de către MEN (Anexa A111-3 Carta Universitară şi Anexa A111-4 Avizul 

MEN). Prevederile Cartei Universitare sunt în concordanţă cu legislaţia naţională şi 

cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior, fiind aduse la cunoştinţa 

membrilor comunităţii universitare şi publicului larg prin postarea pe site-ul 

universităţii www.univath.ro.  

 II.2.2 Misiunea instituției de învățământ superior. Universitatea „Athenaeum” 

este o instituție de învăţământ privată care și-a asumat misiunea de a forma 

specialiști în diverse domenii ale științei şi de a genera noi cunoștințe în scopul 

progresului economic și social. Este o instituție de învățământ centrată pe educație și 

cercetare științifică, abilitată să acorde titlurile prevăzute de lege, în contextul 

autonomiei universitare și al libertății academice.  Misiunea și obiectivele strategice 

ale Universității „Athenaeum” sunt înscrise în Carta universitară (Anexa A111-3 Carta 

universitara a Universitatii Athenaeum) și în Codul asigurării calității în activitatea 

didactică și de cercetare științifică din UATH (Anexa C111-3 Codul asigurarii calitatii). 

Misiunea Universităţii constă în promovarea unui mediu de învăţare şi cercetare 

file:///C:/Users/Ladislau%20Nagy/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K1VRB91V/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A111%20Misiune%20si%20obiective/Anexa%20A111-3%20Carta%20universitara.pdf
file:///C:/Users/Ladislau%20Nagy/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K1VRB91V/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A111%20Misiune%20si%20obiective/Anexa%20A111-4%20Aviz%20MEN%20Carta%20universitara.pdf
file:///C:/Users/Ladislau%20Nagy/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K1VRB91V/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A111%20Misiune%20si%20obiective/Anexa%20A111-4%20Aviz%20MEN%20Carta%20universitara.pdf
file:///C:/Users/Ladislau%20Nagy/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K1VRB91V/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A111%20Misiune%20si%20obiective/Anexa%20A111-3%20Carta%20universitara.pdf
file:///C:/Users/Ladislau%20Nagy/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K1VRB91V/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A111%20Misiune%20si%20obiective/Anexa%20A111-3%20Carta%20universitara.pdf
file:///C:/Users/Ladislau%20Nagy/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K1VRB91V/C.%20MANAGEMENTUL%20CALITATII/C111%20Organizarea%20sistemului%20de%20asigurarea%20a%20calitatii/Anexa%20C111-3%20Codul%20asigurarii%20calitatii.pdf
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creativ şi inovativ, cu scopul de a forma specialişti capabili să susţină progresul 

economic şi social. Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti  se defineşte ca o 

instituţie de învăţământ superior centrată pe activităţile didactică (art. 5.1 din Carta 

Universității) şi de cercetare ştiinţifică (art. 48.1 din Carta Universității). Universitatea 

are o misiune care o individualizează în sistemul naţional de învăţământ superior. 

Obiectivele strategice sunt precis definite, specifice şi în concordanţă cu misiunea 

universităţii (Anexa A122-1 Strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii 

Athenaeum 2016 - 2020)  

 

 II.2.3 Regulamentele, procedurile și metodologiile instituției de învățământ 

superior 

- Existența și respectarea acestora: 

                 Carta Universităţii este însoţită de o serie de regulamente specifice, norme 

şi proceduri de aplicare a acestora, cu scopul de a acţiona în spiritul şi litera legii, a 

eticii profesionale şi a integrităţii academice). Activitatea în cadrul Universităţii 

„Athenaeum” se desfăşoară cu respectarea prevederilor Regulamentului intern, 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a UATH, precum şi a dispoziţiilor legale 

specifice învăţământului universitar, Statutului personalului didactic şi Codului muncii 

(Anexa A121-5 Regulamentul intern şi Anexa A121-6 Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al UATH). 

- Actualizarea periodică conform legislației în vigoare: 

                  Atât Carta Universităţii, cât şi regulamentele, sunt revizuite periodic de 

organele reprezentative ale Universităţii, în conformitate cu legislația privind 

învăţământul superior la nivel naţional şi european. Toate aceste documente, care 

reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii academice şi ştiinţifice, sunt 

supuse analizei şi aprobării Senatului, sunt aduse la cunoştinţa personalului didactic 

şi a celui administrativ, putând fi consultate și pe site-ul universității 

(www.nou.univath). 

 

II.2.4 Conducerea instituției, structuri manageriale  

- Mecanisme de alegere: 

                  În UATH au fost respectate dispoziţiile legale pentru alegerea organelor 

colective de conducere (consiliul facultăţii şi senat) precum şi a cadrelor de 

conducere și sunt respectate prevederile parag.4.2 , subcap.8, lit.a, din Metodologie. 

Toţi membrii din structurile manageriale ale Universităţii au fost desemnaţi prin 

procese de tip piramidal. Alegerile pentru funcţiile şi structurile de conducere ale 

Universităţii „Athenaeum" din Bucureşti pentru perioada 2016 – 2020 s-au 

desfăşurat, conform planificării, în intervalul 01.02.2016 – 22.04.2016.  Pentru 

aceasta, s-au organizat alegeri succesive la nivel de departament/ 

facultate/universitate, în acord cu Legea educației naţionale nr 1/2011, şi conform  

aleşi în conformitate cu prevederile Cartei Universitare, a Regulamentului şi 

metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor şi funcţiilor de 

conducere ale UATH 2015–2016 şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
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alegerilor pentru structurile şi funcţiile de reprezentare a studenţilor (Anexa A111-3 

Carta Universitară, Anexa A121-8 Regulamentul şi metodologia de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere, Anexa A121-9 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile 

de reprezentare a studenţilor ). Conform rezultatului referendumului, desfăşurat în 

12.08.2015, Rectorul Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti a fost desemnat pe 

bază de alegeri generale, prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor 

didactice şi de cercetare titulare şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul 

Universitar şi Consiliile Facultăţilor (Anexa  A121-11 Metodologie privind organizarea 

referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului). 

 Rectorul instituției a fost confirmat de Ministerul Educației şi Cercetării 

Ştiinţifice prin ordinul nr. 3538 din 31.03.2016 (Anexa A121-2 Ordin numire Rector). 

- Management strategic: 

             Conducerea și dezvoltarea universității are la bază o strategie adusă la 

cunoștința comunității academice și făcută publică pe site-ul instituției (Anexa A122-1 

Strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii Athenaeum 2016 - 2020). Există 

preocupări permanente pentru a asigura un management modern şi eficient, 

generator de ordine, disciplină şi responsabilitate  în îndeplinirea obligaţiilor de către 

cadrele didactice, studenţi şi personalul administrativ. Universitatea elaborează şi 

implementează strategii şi planuri operaţionale la nivel instituţional şi departamental,  

pentru dezvoltarea instituţională, asigurarea calităţii, desfăşurarea activităţilor 

didactice şi de cercetare ştiinţifică (Anexa A122-1 Strategia de dezvoltare 

instituţională a Universităţii Athenaeum 2016 - 2020, Anexa A122-2 Strategia de 

asigurare a calităţii 2016 - 2020, Anexa A122-3 Strategia de cercetare ştiinţifică 2016 

- 2020, Anexa A122-4 Planuri operaţionale Universitate Athenaeum, Anexa A122-5 

Planuri operaţionale Facultatea de Ştiinţe Economice, Anexa A122-6 Planuri 

operaţionale Facultatea de Administraţie publică). 

                  Planul strategic, elaborat pe termen lung, mediu şi scurt, este actualizat 

anual sau în funcţie de evoluţia şi contextul legislaţiei învăţământului superior. În 

procesul managerial s-a urmărit creşterea implicării tuturor eşaloanelor decizionale – 

decanii, directorii de departament etc, iar gradul de îndeplinire a acestor planuri 

reprezintă criteriul de apreciere în evaluarea performanţelor managementului 

universitar. Realizarea obiectivelor strategice şi operaţionale este analizată în cadrul 

Consiliului de Administraţie al UATH şi, anual, Rectorul prezintă în Senat un raport 

privind starea Universităţii. Senatul discută, analizează şi aprobă raportul împreună 

cu un plan de măsuri de ameliorare a practicilor şi mecanismelor de urmărire 

riguroasă a realizării obiectivelor strategice şi a obiectivelor operaţionale. 

- Conducere /Organizare administrativă: 

             În conformitate cu reglementările naționale și cu Carta proprie, UATH este 

structurată, sub aspect organizatoric, pe facultăți, departamente, structuri funcționale 

pentru cercetare. Atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere 

ale Universității „Athenaeum" sunt stabilite prin Carta universitară a instituţiei și 

Regulamentul intern, cu respectarea prevederilor legale în domeniu (Anexa A111-3 
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Carta Universitară şi Anexa A121-5 Regulament intern al UATH). Structura 

organizatorică de învățământ și cercetare a Universității este prezentată în 

organigramă (Anexa A121-4 Organigrama Universităţii ,,Athenaeum”).  

                Structurile de conducere la nivelul Universităţii sunt: Senatul Universităţii şi 

Consiliul de Administraţie. Funcţiile de conducere la nivelul Universităţii sunt : 

Preşedintele Universităţii, Preşedintele Senatului, Preşedintele Consiliului de 

Administraţie, Rectorul. 

             Structurile de conducere la nivelul facultăţii sunt: Consiliul Facultăţii, Biroul 

Consiliului Facultăţii şi Consiliul Departamentului. Funcţiile de conducere la nivelul 

Facultăţii sunt: Decan şi Prodecan. Funcţia de conducere la nivelul departamentului 

este Directorul de Departament. 

              UATH are un sistem de conducere şi un Regulament de funcţionare internă 

care respectă reglementările legale în vigoare. În timpul vizitei s-a constatat că trei 

funcții de conducere la nivelul Universității (Preşedintele Universităţii, Preşedintele 

Senatului, Preşedintele Consiliului de Administraţie) și încă două președinții de 

comisie (de Etică și de Cercetare) sunt cumulate de aceeași persoană.  Personalul 

de conducere al Universității „Athenaeum"  este format din cadre didactice titularizate 

în învățământul superior, cu normă de bază în instituție și nu se află în condiții de 

rezervare a postului. Atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de 

conducere ale Universității „Athenaeum"  sunt stabilite prin Carta universitară a 

instituţiei și Regulamentul intern, cu respectarea prevederilor legale în domeniu 

(Anexa A111-3 Carta Universitară şi Anexa A121-5 Regulament intern al UATH). 

Studenţii UATH sunt reprezentaţi în structura Senatului universitar cu o pondere de 

25 %. De asemenea, studenţii sunt delegaţi să reprezinte comunitatea studenţească 

în structurile de conducere ale Universităţii şi la nivelul fiecărei facultăţi, în 

conformitate cu legislaţia naţională, Carta universitară. Structura organizatorică de 

învățământ și cercetare a Universității este prezentată în organigramă (Anexa A121-

4 Organigrama Universităţii ,,Athenaeum”). Din discuțiile cu studenții a reieșit, că  au 

cunoștință numai de un singur reprezentant de al lor în Senat și nu fac diferența  

între Consiliul de Administrație și Senat. 

 

II.2.5 Personalul didactic 

- Respectarea drepturilor și obligațiilor personalului didactic și de cercetare: 

             În UATH din București sunt respectate drepturile și obligațiile personalului 

didactic și de cercetare, în conformitate cu specificațiile Contractului de muncă, 

aspecte care s-au desprins și în urma întrevederii membrilor echipei de evaluare 

instituțională cu unele cadre didactice din universitate.  

- Concurs ocupare posturi didactice – respectarea condițiilor legale: 

            În vederea ocupării posturilor didactice se organizează concurs în 

conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1, HG 457 din 4 mai 2011 şi 

Metodologia proprie de concurs privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 

(Anexa C411-16), care a fost aprobată de Senatul Universităţii. Posturile didactice 

sunt publicate în Monitorul Oficial partea a III-a, pe pagina principală a site-ului web 
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al instituţiei de învăţământ superior şi pe site-ul web specializat, administrat de 

Ministerul Educaţiei Naţionale, iar în urma concursului se realizează numirea legală 

pe post. Condiţiile au fost respectate, posturile  sunt încadrate cu personal propriu 

care corespunde din punct de vedere al calificării profesionale condiţiilor cerute 

pentru ocuparea posturilor prevăzute în statele de funcţiuni. Toate cadrele didactice 

al Universităţii „Athenaeum" din Bucureşti îndeplinesc cerinţele legale pentru 

ocuparea posturilor didactice, sunt titularizate în învăţământul superior, având titlul 

ştiinţific de doctor, sau pregătirea iniţială şi competenţe în domeniu ( Anexa C411 -3 

Diplome de doctor, Anexa C 4111 – 4 Ştate de funcţii personal didactic şi 

acoperirea). 

               - Număr cadre didactice titulare: 

                  În  anul universitar 2017-2018, numărul total al personalului didactic 

titularizat, cu carte de muncă şi cu norma de bază la UATH, era de 18 cadre 

didactice (d.c. 3 profesori univ., 6 conferențiari univ., 9 șefi de lucrări/lectori ). La 

începutul anului  universitar 2018 – 2019, personalul didactic din cadrul universităţii 

este alcătuit din: 23 cadre didactice, din care 19 cadre didactice titulare și 4 cadre 

didactice asociate. 

- Număr cadre didactice asociate: 

                  Pentru acoperirea posturile didactice, în anul univ.2018/2019, există 

personal didactic asociat, care nu este titularizat în învăţământul superior (4 

persoane acoperă norme parţiale de lector şi  asistent). Personalul didactic asociat 

satisface condițiile legale pentru ocuparea posturilor, însă două cadre didactice 

asociate nu au acordul Senatului universității din care provin pentru a preda la UATH. 

- Îndeplinirea condițiilor legale de ocupare a posturilor: 

                Cadrele didactice din UATH îndeplinesc cerinţele legale de ocupare a 

posturilor, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale. Condiţiile pentru ocuparea 

posturilor didactice  au fost respectate, posturile sunt încadrate cu personal 

corespunzător cerinţelor. În universitate se asigură evidenţa corectă şi completă a 

tuturor dosarelor de concurs ale personalului didactic, fapt constatat în timpul vizitei 

prin sondaj. 

- Încărcarea pe posturi pe grade didactice: 

În UATH din București nu există cadre didactice care să acopere în prezent mai mult 

de trei norme didactice. 

- Raport studenți/cadre didactice (pe instituție, pe domenii, și programe de 

studii): 

                  Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi este stabilit în 

funcţie de specificul programului de studiu, pentru atingerea obiectivelor acestuia. 

Raportul dintre numărul de studenţi şi numărul de cadre didactice este fluctuant, de 

la facultate la facultate, de la un program de studiu la altul şi de la an la an, ca 

urmare a structurii universităţii şi a valorilor diferite recomandate de Standardele 

specifice, pentru programele de studii pe domenii fundamentale, ale ARACIS.  
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 Raportul dintre cadrele didactice şi numărul total de studenţi din universitate: 

                -în 2015-2016 a fost de 1 la 20      (21 : 421) 

                -în 2016-2017 a fost de 1 la 19,6   (20 : 393)    

                -în 2017-2018 a fost de 1 la 17,0    (23 : 392) 

                   În anul univ. 2018-2019, sunt 23 de cadre didactice care desfăşoară 

activităţi specifice cu un număr  de  392  studenţi  şi  masteranzi,  raportul  cadre 

didactice / studenţi fiind de 1/17. 

 

Raport studenți/cadre didactice-studii de licență, învățământ cu frecvență, anul 

univ.2017-2018 

Programul de licență Nr. 
stud. 

Nr.C.D. 
cu 
normă 
întreagă 

Nr.total 
de C.D./ 
program 

Raport 
student/ 
C.D. 

Raport 
stud./ 
total 
C.D. 

Contabilitate și informatică de 

gestiune  

89 16 20 5,56 4,45 

Administrarea afacerilor  81 14 18 5,78 4,50 

Administrație publică  101 9 10 11,22 10,1 

Total UATH  Cadre didactice (titulare +asociate)= 23; studenți (licență+master) =392; 
Raport Studenți/Cadre didactice =17,04 
 
          Evoluția  raportului dintre cadrele didactice titulare şi numărul total de studenţi : 

                - în 2015-2016 a fost de 1 la 28       (15 : 421) 

                - în 2016-2017 a fost de 1 la 26,2    (15 : 393) 

                - în 2017-2018 a fost de 1 la 21,7    (18 : 392) 

              

          Raportul dintre posturile  didactice şi numărul total de studenţi 

                 - în 2015-2016 a fost de 1 la   12,7       (33 : 421) 

                 - în 2016-2017 a fost de 1 la   12,6       (31 : 393)  

                 - în 2017-2018 a fost de 1 la   15,1       (26 : 392) 

 

- Pondere acoperire posturi didactice cu personal titular din total posturi 

didactice:  

                   La programele de studiu de licenţă şi master, care funcţionează în cadrul 

UATH, în anul universitar 2017-2018 au fost normate prin statele de funcţii în total 23  

posturi didactice, din care, 18 posturi, respectiv 78,26 %, au fost acoperite cu cadre 

didactice titularizate în învăţământul superior conform normelor legale, pe perioadă 

nedeterminată.  

                   Pentru anul universitar 2018-2019 au fost normate 23 posturi didactice 

din care 19 posturi sunt ocupate de către cadre didactice titulare, respectiv 82,61% 

Pondere cadre didactice titulare cu grad de profesor și conferențiar, din total cadre 

didactice din IIS: 

                   În anul universitar 2017-2018, profesorii și conferențiarii, au fost în număr 
de 9 dintr-un total de 18 posturi ocupate, ceea ce reprezintă 50 %. La începutul 
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anului univ. 2018-2019 profesorii și conferențiarii sunt în număr de 9 dintr-un total de 
19 posturi ocupate, ceea ce reprezintă 47,36 %. 

- Mobilitatea cadrelor didactice în străinătate: 

                  Cadrele didactice din UATH participă la sesiuni științifice, organizează în 

parteneriat manifestări internaționale (Sesiunea internațională anuală de comunicări 

științifice pentru cadrele didactice și cercetători). 

-  Participarea cadrelor didactice la manifestări științifice internaționale și 

stagii de documentare: în anul 2017, 3 cadre didactice au participat la 

manifestări științifice internaționale. 

 

II.2.6 Administrația instituției 

- Structurile administrative:  

                       UATH  dispune de o administraţie dimensionată în funcție de necesități 

și în corelare cu numărul de studenți înmatriculați. Aceasta respectă reglementările 

legale în vigoare, este eficace în privinţa organizării, numărului şi calificării 

personalului şi funcţioneaza riguros prin serviciile oferite comunităţii universitare. 

Serviclui de contabilitate este externalizat fiind realizat prin intermediul firmei de 

contabilitate şi audit “S.C. DKL ACCOUNTING PARTNERS SRL”. 

- Organigrama instituției:  

                     Structura organizatorică de învățământ și cercetare a Universității este 

prezentată în organigramă (Anexa A121-4 Organigrama Universităţii ,,Athenaeum”). 

 UATH are o organigramă încadrată cu personal propriu care corespunde,  din punct 

de vedere al calificării profesionale, condiţiilor cerute pentru ocuparea posturilor 

prevăzute. Comisia de evaluare a verificat la fața locului componentele administrative 

ale universității, starea de fapt a organigramei organizaționale, resursele umane 

existente și nivelul lor de calificare, arhitectura logistică a universității și suportul 

informatic existent. Numărul personalului administrativ poate fi apreciat ca acoperitor 

pentru dimensiunea activităților derulate de către universitate iar calificarea 

personalului este compatibilă cu structura posturilor deținute de către angajați. 

- Mecanisme de control a activității administrative - Audit: 

               Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti dispune de practici de auditare 

internă cu privire la principalele domenii ale activităţii universitare pentru a se asigura 

că angajamentele pe care şi le-a asumat sunt respectate riguros. Universitatea 

Athenaeum dispune de un calendar anual şi de proceduri proprii de auditare pentru 

domeniile financiar contabil, administrativ, cercetare (Anexa A113-2 Planuri audit). 

Auditarea se efectuează periodic, opiniile auditorului fiind ulterior supuse analizei în 

ședințe de Senat. Anual se publică un raport de audit academic, împreună cu 

măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților auditate (Anexa A113-3 

Rapoarte audit financiar și Anexa A113-4 Rapoarte audit intern). 

   

           II.2.7 Baza materială 

- Spații de învățământ și cercetare: 
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                  Universitatea „Athenaeum”  dispune de un spațiu propriu, situat în str. 

Giuseppe Garibaldi, nr. 2A, sector 2, București, în cadrul căruia se află sediul 

administrativ, săli de curs, seminar, laboratoare de informatică, bibliotecă cu săli de 

lectură și alte dotări necesare desfășurării în bune condiții a procesului de 

învățământ și cercetare (Anexa A211-1 Contract de vânzare cumpărare sediu şi 

Anexa A211-2 Extras carte funciară). Toate spațiile și dotările tehnice corespund 

standardelor în vigoare și sunt într-o stare bună de funcționare (Anexa A211-3 

Autorizație sanitara si PSI). În ultimii doi ani s-au derulat o serie de activităţi de 

dotare, reabilitare, igienizare, reparaţii asupra spaţiilor proprii ale Universităţii, 

precum şi o serie de investiţii necesare adaptării spaţiilor de învăţământ pentru 

persoanele cu handicap (pentru care se asigură accesul numai la parter, în zona 

administrativă), conform prevederilor legale. 

               UATH dispune de 4 săli de curs (470 m2), 5 săli de seminar (225 m2), 3 

laboratoare (165 m2) și 2 săli de lectură (80 m2), asigurând astfel 100% din spațiile 

necesare derulării procesului de învățământ la programele de licență și master care 

funcționează în prezent. 

- Dotare spații de învățământ și cercetare:  

                   Sălile de la UATH, în care se desfăşoară activităţi de predare/ 

seminarizare, dispun parțial de echipamente tehnice de predare, învăţare şi 

comunicare, care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea studentului. 

Laboratoarele didactice şi de cercetare dispun de echipamente şi mijloace de 

funcţionare corespunzătoare cerinţelor disciplinelor obligatorii din planurile de 

învăţământ care au prevăzute prin programa analitică activităţi de laborator.                   

La UATH se asigură desfăşurarea lucrărilor aplicative la disciplinele de specialitate 

din planurile de învăţământ în laboratoare dotate cu tehnică de calcul astfel încât, la 

nivelul unei formaţii de studiu, există un calculator pentru fiecare studenţ pentru ciclul 

de licenţă şi respectiv, ciclul de masterat. În unele săli de curs există 

videoproiectoare, precum şi  instalaţii moderne de aclimatizare. Situaţia dotării 

spaţiilor didactice este prezentată sintetic în anexă împreună cu o parte din facturile 

de achiziție (Anexa A212-2 Dotare laboratoare, săli curs şi seminar şi Anexa A212-

10 Facturi). Dotarea laboratoarelor de informatică  cu calculatoare și software de 

specialitate, este adecvata disciplinelor de studiu din planul de învăţământ al 

diverselor specializări din cadrul Universităţii  (Anexa A212-7 Lista licenţelor pentru 

pachete software şi Anexa A212-10 Facturi). Universitatea „Athenaeum" dispune de 

un sistem intranet modern (Anexa A212-3 Prezentare sistem intranet) şi o platformă 

de e-learning (Anexa A212-4 Prezentare platforma e-learning). 

- Analiză spații și dotări în raport cu numărul de studenți (pe universitate, 

pe domenii și programe de studii): 

                Dotările laboratoarelor şi amenajările existente sunt în concordanţă cu 

normele tehnice de funcţionare. Acestea sunt suficiente pentru desfăşurarea 

activităţilor didactice şi de cercetare de la toate domeniile şi programele de studii 

(licenţă, master), la care sunt înmatriculaţi (la începutul anului univ.2018/2019) 392 

studenţi. UATH asigură spaţii de învăţământ şi cercetare care corespund specificului 
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său, prin săli de predare, laboratoare didactice şi de cercetare, în concordanţă cu 

normele tehnice, de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare. Calitatea acestora este 

evaluată în funcţie de suprafaţă, volum, starea tehnică, numărul total de studenţi, 

numărul de personal didactic şi de cercetare, diferenţiate pe domenii, programe de 

studii şi instituţional prin raportare la normele menţionate.  Capacitatea spaţiilor de 

învăţământ este conformă cu cerinţele minime, asigurând cel puţin 1 m2/loc (ex. sala 

100 are 95 m2 cu 78 loc. rezultă 1,22 m2/loc), în sălile de curs, aprox. 1,4 m2/loc (ex. 

sala 201 are 50 m2 cu 36 loc. rezultă 1,39 m2/loc) în sălile de laborator şi seminar, 

1,5 m2/loc în sălile de lectură (sala lectura 80 m2 cu 45 loc., rezultă 1,77 m2/loc şi 2,5 

m2/loc, în laboratoarele de informatică(ex. sala lab.inf. 90 m2 cu 35 loc. rezultă 2,57 

m2/loc), mărimea sălilor fiind corelată şi cu mărimea formaţiilor de studiu (Anexa 

A212-1 Detalierea indicatorilor privind spaţiile de învăţământ). 

 

                 - Bibliotecă (spații, săli de lectură, dotare, număr volume, abonamente):              

                 Biblioteca asigură baza documentară necesară proceselor de învăţământ 

şi cercetare fiind specializată pe profilul universităţii şi facultăţilor componente (Anexa 

C511-2 Fond de carte pe specializări). Biblioteca UATH dispune de un fond total de 

publicații de peste 27.598 de cărți, reviste, cd-uri și există posibilitatea de consultare 

a fondului de publicații în sistem de acces liber la raft. Biblioteca Universităţii 

funcţionează pe baza unui regulament aprobat de Senat (Anexa C511-1 Regulament 

de organizare şi funcţionare a Bibliotecii  Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti) şi 

gestionează întregul fond de carte şi publicaţii formând un sistem integrat de 

documentare destinat studenţilor, cercetătorilor şi cadrelor didactice.  Disciplinele din 

planurile de învăţământ pentru toţi anii de studiu se reflectă în fondul de carte al 

Universităţii, cu precizarea că 60% din colecţia bibliotecii o constituie publicaţiile 

apărute în ultimi 10 ani la edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate (Anexa A212-8 

Listă abonamente). Universitatea Athenaeum a devenit membră în American 

Economic Association, din ianuarie 2016, ceea ce a permis accesul electronic la 

toate cele 7 publicaţii ale acesteia. Din anul 2016, Universitatea are  abonament la 

biblioteca online Globethics.net. Sălile de lectură sunt dotate cu calculatoare 

conectate wireless la internet, o imprimantă, un scanner şi  un xerox, unde cititorii se 

pot informa şi documenta, accesând fondul de carte, periodicele existente, precum şi 

biblioteca virtuală. Biblioteca virtuală  a Universităţii Athenaeum  din Bucureşti  îşi 

propune să publice  diverse materiale în format digital: cărţi, cursuri universitare, 

suporturi de curs şi seminar, lucrări practice, monografii elaborate de cadrele 

didactice ale universităţii. Vor putea fi incluse şi alte cărţi şi studii cu acordul / 

propunerea autorilor care îşi asumă responsabilitatea şi acordul editurii de difuzare a 

publicaţiilor. Materialele în format digital pot fi texte, materiale vizuale, audio sau 

video. Biblioteca deserveşte  studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii din 

universitate. Totodată, Biblioteca virtuală permite accesul gratuit la bazele de date 

online la care Universitatea este abonată (Anexa A 212-11 Acces la baze de date). 

Accesul la biblioteca virtuală se face pe baza de parolă.  

- Cantină: UATH nu dispune de o cantină proprie. 
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- Spații de cazare:  

            In vederea asigurării  pentru studenţi a spaţiilor de cazare în cămine, 

universitatea a avut până în anul universitar 2017/2018  un contract de închiriere cu 

Colegiul Tehnic Media (Anexa A211-4 Contract servicii cazare). Din anul univ. 

2018/2019 a fost încheiat un contract de servicii ( nr.0617/26.09.2018) cu 

Universitatea Bioterra pentru asigurarea cazării pentru 25 de studenți. Din discuțiile 

cu studenții a reieșit faptul că aceștia nu au solicitat astfel de servicii (având 

domiciliul în București sau în localitățile din apropiere. 

- Alte spații destinate studenților / cadrelor didactice: 

            Pentru desfășurarea activităților la disciplina Educaţie Fizică, universitatea a 

a avut încheiat un contract cu Clubul Sportiv Dinamo București, care a permis 

accesul la terenurile, pistele de atletism şi alte funcţionalităţi, până în anul universitar 

curent (Anexa A211-6 Contract baza sportivă C.S.DINAMO). Din anul 

univ.2018/2019 este în vigoare contractul de parteneriat  nr.1892/20.09.2018 încheiat 

cu Liceul teoretic „Traian” din București, care prevede utilizarea sălii de sport de 

către studenții UATH (o grupă de studenți de 20-25 studenți, în zilele de luni-vineri, 

între orele 16-20). 

             Pentru asigurarea serviciilor medicale UATH are încheiat un contract 

(9160/20.06.2017) cu Spitalul clinic Colentina, care se obligă să asigure asistența 

medicală studenților (care vor prezenta carnetul de student/masterand vizat de 

universitate). 

 

II.2.8 Activitatea financiară 

- Serviciul Financiar – Contabil – organizare și conducere: 

                 Activitatea financiar–contabilă a Universităţii „Athenaeum” este 

externalizată fiind realizată prin intermediul firmei de contabilitate şi audit “S.C. DKL 

ACCOUNTING PARTNERS SRL” (Anexa A213-1Contract Firma contabilitate). 

Aceasta asigură înregistrarea documentelor contabile conform normelor în vigoare, 

întocmeşte şi depune bilanţul contabil, realizează toate raportările contabile, 

calculează obligaţiile de plată, întocmeşte fişele fiscale, asigură gestiunea 

personalului şi a contractelor de muncă etc. Externalizarea activităţilor financiar-

contabile ale universităţii s-a realizat în vederea reducerii costurilor şi a riscurilor 

profesionale. Firma de contabilitate şi audit “SC DKL ACCOUNTING PARTNERS 

SRL” deţine o bogată experienţă şi expertiză contabilă. Încasarea taxelor se 

realizează în cadrul universității, de o persoană calificată pentru gestiune financiară.  

 

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 (mii lei): 

Nr. 

crt. 

Indicatori Realizat 

2017 

Proiect 

2018 d.c. 

Sem.I Sem.II. 

I. VENITURI     

1. Venituri din taxe școlare 1.138.292 1.400.00 800.000 600.000 

2. Venituri din cercetare științifică, 

sponsorizări 

201.299 200.000 - 200.000 
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3. Alte venituri (dobânzi),etc. 83.339 110.000 60.000 50.000 

 TOTAL VENITURI 1.422.930 1.710.000 860.000 850.000 

II. CHELTUIELI     

1. Salarii personal de bază, calcul 

impozit, șomaj 

1.143.619 1.300.000 600.000 700.000 

2. Cheltuieli întreținere (apă, 

energie, gaze) 

100.974 120.000 65.000 55.000 

3. Dotări 98.123 200.000 75.000 125.000 

4. Cheltuieli cercetare științifică - 200.000 - 200.000 

5. Alte cheltuieli 75.270 100.000 25.000 75.000 

6. Investiții     

 TOTAL CHELTUIELI 1.417.986 1.920.000 765.000 1.155.000 

 

- Situația veniturilor pe ani  de la ultima evaluare: 

Anul Total venituri (lei) 

2016 1.527.717,59 

2017 1.422.929,97 

 

- Situația cheltuielilor pe ani  de la ultima evaluare: 

Anul Total cheltuieli (lei) 

2016 1.365.749,39 

2017 1.417.986,21 

2018 1.130.595,06 

 

- Nivelul taxelor de școlarizare. Devizul de fundamentare a taxei de 

școlarizare: 

                  Taxele şcolare ale studenţilor sunt calculate în concordanţă cu costurile 

medii de şcolarizare pe an universitar (Anexa A213-6 Procedură privind 

fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ) şi 

sunt aduse la cunoştinţă studenţilor prin pagina web a UATH prin afişare la avizierele  

facultăţilor, cât  şi  prin  tutorii  specializărilor  şi  anilor  de studiu.  

               Taxele de studiu practicate în anul univ. 2018-2019 sunt de 2400 lei (anul I- 

Licență), 2850 lei ( anii II-III, Licență) și respectiv 3200 lei/an la programele de 

Master. Taxele şcolare ale studenţilor sunt calculate în concordanţă cu costurile 

medii de şcolarizare pe an universitar (Anexa A213-6 Procedură privind 

fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ). 

Universitatea îşi stabileşte anual, cu aprobarea Senatului Universităţii, diverse tipuri 

de taxe şcolare (Anexa A213-7 Lista taxe universitare 2017 – 2018).  

 

               - Burse și alte forme de stimulare a studenților de la ultima evaluare: 

Studenţii sunt informaţi pe site-ul instituţiei despre modul de utilizare a taxelor şi 

despre posibilităţile de asistenţă financiară din partea universităţii. Pentru anul 
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univ.2017-2018 au fost aprobate un număr de 74 de cereri pentru scutirea de 

penalități la tranșele de rate ale taxei universitare și nu au fost acordate burse de 

merit și de excelență deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de acordare ale 

acestora prevăzute în Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de 

sprijin material pentru studenți. Din discuțiile cu studenții a reieșit faptul că aceștia 

erau la curent cu posibilitățile de accesare a burselor și a altor forme de stimulare. 

             -     Audit financiar :  

                UATH beneficiază de auditarea situaţiilor financiare de către auditori 

independenți, rezultatele auditului și execuția bugetului de venituri și cheltuieli sunt 

dezbătute în Senatul universității și sunt date publicităţii pe site-ul Universităţii 

www.univath.ro, (Anexa A113-3  Rapoarte de audit financiar). Firma de contabilitate 

şi audit “SC DKL ACCOUNTING PARTNERS SRL” deţine o bogată experienţă şi 

expertiză contabilă. 

- Alte aspecte financiare: 

         Resursele financiare ale Universității Athenaeum provin din următoarele 

surse: taxe școlare, sponsorizări, cercetare. În implementarea strategiei sale de 

dezvoltare, Universitatea „Athenaeum” a urmărit utilizarea raţională şi eficientă a 

resurselor financiare, dar şi creşterea bugetului prin atragerea de venituri proprii, 

conform bugetului de venituri şi cheltuieli.  

 

II.2.9 Etica în Instituția de învățământ superior 

- Codul de Etică și Deontologie Profesională Universitară (parte 

componentă a Cartei Universitare): 

                 Universitatea „Athenaeum” dispune de un Cod de etică şi deontologie 

profesională universitară prin care apară valorile libertăţii academice, autonomiei 

universitare şi integrităţii etice ca parte componentă a Cartei Universitare (Anexa 

A112-1 Codul de etica si deontologie profesionala universitara al Universităţii 

,,Athenaeum” din Bucureşti). Prevederile Cartei şi ale Codului de etică şi deontologie 

universitară sunt aduse la cunoștinţa membrilor comunităţii universitare prin afişare 

pe site-urile facultăţilor şi pe site-ul universităţii. 

- Comisie de Etică și Deontologie Profesională Universitară (componență și 

activitate): 

                  În Universitate există şi funcţionează pârghiile pentru a controla modul în 

care se respectă implementarea prevederilor Cartei şi ale Codului de etică şi 

deontologie universitară, privind integritatea academică. Prevederile Codului de etică 

universitară sunt aplicate prin Comisia de Etică a Universităţii „Athenaeum”. Această 

comisie își desfășoară activitatea pe baza unui regulament aprobat de Senatul 

universitar (Anexa A112-2 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de 

etică și deontologie profesională). 

                  Comisia de Etică şi deontologie profesională a UATH este alcătuită din 5 

membri, dintre care: 3 cadre didactice, un reprezentant  al personalului economico-

administrativ şi un reprezentant al studenţilor. Actuala componenţă a Comisiei de 

etică şi deontologie profesională a fost aprobată de către Senatul UATH  în 
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28.09.2016 (Anexa A112-3 Componenţa Comisiei de Etică). Comisia de etică  

analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, urmare a  sesizărilor 

primite sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie profesională 

universitară. 

- Raportul anual al Comisiei de Etică 

                  Comisia de Etică se întruneşte semestrial, în şedinţe ordinare şi prezintă 

periodic Senatului Universităţii rapoarte de activitate (Anexa A112-4 Rapoarte 

comisie de etică, Anexa A112-5 Procese verbale şedinţe Comisia de Etică). Din 

Rapoartele anuale prezentate în ultimii ani și din discuțiile cu reprezentanții comisiei 

de etică, a reieșit faptul că nu s-au constatat încălcări ale Codului de etică și nu au 

existat sesizări ale comisiei privind astfel de aspecte. 

II.3 EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ A INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR 

 II.3.1 Admiterea 

- Organizarea procesului de admitere – respectarea condițiilor legale: 

               Înscrierea şi selectarea candidaţilor în cadrul Universităţii UATH s-a făcut şi 

se face conform reglementărilor MEN şi metodologiei de admitere aprobată de 

Senatul Universităţii „Athenaeum”. Admiterea în anul I se face pe baza unei 

metodologii proprii, respectându-se prevederile legale în vigoare (Anexa B111-1 

Metodologie organizare concurs de admitere în anul I licenţă 2018 – 2019 şi Anexa 

B111-2 Metodologie organizarea concurs de admitere în anul I master 2018 – 2019). 

Admiterea la învăţământul de licenţă se face prin concurs, pe baza de dosar, luându-

se în considerare media obţinute la examenul de bacalaureat, în limita numărului de 

locuri acordate pentru domeniul de studii. Admiterea la studiile de master se face prin 

concurs, în limita numărului de locuri aprobate de MEN conform metodologiei proprii 

de admitere. Admiterea într-un ciclu de studii universitare se face numai pe baza 

diplomei de studii precedente şi ţinând cont de ordinea ierarhică a mediilor de 

absolvire. 

- Admiterea studenților străini: nu este cazul, în UATH nu au fost admiși 

studenți străini. 

- Respectarea numărului maxim de studenți școlarizați în anul I pe 

programe de studii de licență/ domenii de master (programe de master)   

                   În anul I sunt admiși pentru școlarizare un număr de studenți/programe 

de studii, fără depășirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați 

(acreditare programe ARACIS). 
- Transparența procesului de admitere: 

                     Pentru a-şi promova oferta educaţională, Universitatea „Athenaeum” din 

Bucureşti uzează de o serie de demersuri publicitare: întâlnirile directe ale 

colectivului cadrelor didactice cu absolvenţii claselor a XII-a din licee, unde se 

prezintă programele de studiu, oferta educaţională ; organizarea anuală în luna mai a 

„Zilelor porţilor deschise” în vederea atragerii de potenţiali studenţi; postarea pe 

pagina web a universităţii de informaţii cu privire la admitere, pliante, afişe, ghiduri 
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(Anexa B111-3 Pliant de promovare 2017 – 2018, Anexa B111-4 Ghidul viitorului 

student). Prin aceste mijloace, viitorii studenţi au acces la informaţii cu cel puţin 6 luni 

înainte de declanşarea procesului de admitere. 

  

 II.3.2 Activitatea de formare profesională a studenților 

             Activitatea profesională, drepturile şi obligaţiile studenţilor sunt prevăzute în 

Carta Universităţii “Athenaeum”, în Codul universitar al drepturilor și obligațiilor 

studenților, precum și în Regulamentul privind funcționarea activității academice pe 

baza ECTS  (Anexa B121-10 Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților, 

Anexa B121-11 Regulament privind activitatea profesională  a studenţilor în  sistemul 

european de credite transferabile (ECTS), Anexa B121-18 Regulament privind 

recunoaşterea perioadelor de studiu şi sau plasament efectuate de către studenţi în 

cadrul programului ERASMUS).   

             Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor face referiri la 

procedurile de admitere în facultate şi de înmatriculare a studenţilor, la drepturile şi 

îndatoririle studenţilor, la frecventarea activităţilor didactice, la promovarea anului 

universitar şi utilizarea Sistemului European de Credite Transferabile, la transferul 

studenţilor, la întreruperea studiilor, la mobilităţi, la recompense şi sancţiuni, la 

procedurile utilizate pentru finalizarea studiilor. 

- Respectarea drepturilor și obligațiilor studenților (contractul de 

școlarizare): 

                  În contractul de școlarizare sunt menționate drepturile și obligațiile 

studenților care sunt cunoscute de către aceștia iar din discuțiile cu studenții nu au 

fost semnalate încălcări ale acestora. 

- Respectarea regulamentelor, procedurilor și metodologiilor referitoare la 

activitatea studenților: 

                  Regulamentele, procedurile referitoare la activitatea studenților sunt 

cunoscute de către aceștia și sunt transpuse în practică. 

- Respectarea curriculumului universitar / planului de învățământ pe fiecare 

promoție: 

                  Activitatea didactică a studenţilor se desfăşoară în conformitate cu 

planurile de învăţământ care sunt stabilite pentru fiecare program de studiu şi cu 

planificările din fişele disciplinelor, urmărindu-se realizarea obiectivelor predării şi 

învăţării şi concretizarea acestora în rezultatele învăţării, respectiv în competenţele 

pe care studenţii trebuie să le dobândească după parcurgerea fiecărei discipline. 

Planurile de învățământ, aprobate de către senat sunt întocmite conform 

standardelor ARACIS, sunt transpuse în practică și se regăsesc în foile matricole ale 

fiecărei promoții. Acest lucru a fost evidențiat și în urma verificării programelor de 

studii care au fost evaluate. 

- Respectarea conținutului fișelor disciplinelor:  

                   Fișele disciplinelor cuprind obiective, competenţe profesionale și 

transversale, numărul de ore de curs, seminar, conținutul tematic al cursurilor și 
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seminariilor, teste și teme de control, forma de evaluare, modul de stabilire a notei 

finale, bibliografia și lista materialelor didactice necesare.  

                  Din discuțiile cu studenții a rezultat faptul că ei nu știu (în mod concret), 

ce este fișa disciplinei, dar în primele ore de curs, cadrele didactice prezintă 

studenților conținutul  disciplinelor, inclusiv modul de evaluare al cunoștințelor. 

- Respectarea normelor privind formațiile de studii; corelarea cu spațiile de 

învățământ, conform orarelor afișat: 

                     În UATH formațiile de studiu sunt în concordanță cu spațiile de 

învățământ  care sunt corespunzătoare din punct de vedere al numărului de locuri, al 

dotării cu elemente de logistică educațională modernă (indicatorii de spațiu efectiv 

realizați respectă standardele în vigoare) și respectă normele tehnice de siguranță și 

igienico-sanitare în vigoare.  

- Respectarea reprezentativității studenților în structurile IIS: 

                 Studenţii UATH sunt reprezentaţi în structura Senatului universitar cu o 

pondere de 25 %. De asemenea, studenţii sunt delegaţi să reprezinte comunitatea 

studenţească în structurile de conducere ale Universităţii şi la nivelul fiecărei facultăţi, 

în conformitate cu legislaţia naţională, Carta universitară, Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de reprezentare a 

studenţilor , (Anexa A121-9 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor 

pentru structurile şi funcţiile de reprezentare a studenţilor ). Mecanismul de alegere al 

studenților este democratic și transparent. Cu ocazia întâlnirii Comisiei de evaluare 

cu reprezentanții studenților a rezultat că studenții reprezentanți în Consiliile 

facultăților și în Senatul universitar participă la procesele organizaționale și 

decizionale dar fac confuzii între structurile universității din care fac parte. 

- Condiții privind transferul studenților. Modul de realizare al transferurilor 

studenților.  

                 Transferul studenţilor între instituţiile de învăţământ superior, facultăţi şi 

specializări, se face cu respectarea dispoziţiilor legale şi reglementările interne, 

numai înainte de începerea anului universitar care succede anul înregistrării solicitării 

(Anexa B121-3 Procedură privind transferul studenţilor şi Anexa B121-11 

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în Sistemul European de 

credite transferabile ECTS) şi nu se efectuează pe parcursul anului de învăţământ. 

Anul de studiu în care se realizează transferul este anul de învăţământ următor în 

raport cu cel în care studentul este înmatriculat când îl solicită. În timpul anului 

universitar nu se realizează transferări ale studenţilor 

- Recunoașterea și validarea creditelor transferabile: 

                      Fiecare semestru are 30 de credite de studiu transferabile în sistemul 

european (ECTS). Disciplinele facultative care sunt prevăzute în planul de 

învățământ – semestrele I și III se încheie cu un colocviu, iar punctele credit care li 

se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv. Creditele obținute de către 

studenți sunt recunoscute. 

- Evaluarea pe parcurs, examinarea și notarea studenților: 
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                    Examinarea studenţilor se bazează pe dovedirea obținerii competențelor 

specifice fiecărei discipline.  Fișele disciplinelor cuprind formele de evaluare și 

procentul deţinut în nota finala de fiecare modalitate de examinare și sunt 

comunicate studenților la începerea fiecărui semestru de fiecare cadru didactic, fapt 

confirmat de studenți la întâlnirea cu aceștia 

- Organizarea examenelor de finalizare a studiilor: 

               Studiile de licenţă şi masterat se desfăşoară conform prevederilor legale şi 

a propriului regulament (Anexa B121-6 Regulament privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor de licenţă şi master). La finalizarea studiilor se organizează 

examen de licență, respectiv examen de disertație. Din discuțiile cu studenții și 

absolvenții a reieșit faptul că aceștia își aleg tema pentru finalizarea studiilor 

(Lucrarea de licență, respectiv disertație) și beneficiază de îndrumarea cadrului 

didactic care coordonează lucrarea. 

- Asigurarea  mobilităților la nivel național și internațional: 

                   UATH are încheiate acorduri Erasmus cu: Institute of Entrepreneurship 

Development-IED, Larissa, Grecia, United Societies of Balkans-USB, Thessaloniki, 

Grecia, University of Humanities and Economics in Lods (AHE) și University of 

Salermo, Italy. 

                 Mobilitățile destinate studenților și cadrelor didactice în perioada 2016 – 

2017 nu s-au derulat din lipsa de solicitări. Din discuțiile cu studenții a rezultat faptul 

că aceștia nu au făcut astfel de solicitări având în vedere faptul că majoritatea 

lucrează și nu își permit să participe la programul Erasmus.  

 

             II.3.3 Valorificarea calificării obținute 

- Concordanța între planurile de învățământ și competențele așteptate la 

finalizarea ciclului de studii; consistența fișelor de disciplină (se corelează 

cu evaluarea programelor din cadrul evaluării) 

                Programele de studiu de licenţă, care funcţionează la UATH, au definite 

competenţele corespunzătoare calificărilor pe care le realizează în raport cu 

exigenţele Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România. 

Astfel, absolvenţii specializărilor din  cadrul  Universităţii  sunt solicitaţi  de  piaţa  

forţei de muncă, cei mai mulţi dintre aceştia fiind recrutaţi pe posturi corespunzătoare 

calificărilor dobândite. Cadrele didactice titulare de discipline stabilesc metodele şi 

tehnicile de predare şi învăţare în conformitate cu cerinţele de a centra activitatea 

didactică pe student şi pe rezultatele învăţării, şi pe care le prezintă explicit în fişele 

disciplinelor, după care sunt discutate în consiliile facultăţilor şi aprobate de decan. 

Fişele disciplinelor sunt aduse la cunoştinţa studenţilor la  începutul  semestrului de 

către fiecare cadru didactic. Din studierea la fața locului a cadrului reglementar și 

funcțional și din discuțiile cu personalul de conducere al universității și al facultăților a 

rezultat că există preocupări în universitate pentru adaptarea conținuturilor 

curriculare la cerințele în schimbare ale pieței muncii. 

- Practica studenților: 
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                  La fiecare program de studii sunt prevăzute, în planurile de învăţământ, 

perioade de practică de specialitate normate în anii II (3 săptămâni practică de 

specialitate) și anul III ( o săptămână practică de specialitate și 2 săptămâni practică 

pentru elaborarea lucrării de licență), cărora le corespund un anumit număr de 

credite, iar tematica este  dezvoltată în cadrul fişelor disciplinelor de practică și în 

caietele de practică, urmărindu-se şi în acest caz centrarea pe rezultate. Stagiile de 

practică se desfăşoară pe baza convenţiilor de practică, încheiate de universitate 

conform regulamentului propriu (Anexa B121-7 Regulament privind organizarea 

stagiilor de practică şi Anexa B121-8 Convenţii practică). 

                  -Folosirea noilor tehnologii în procesele educaționale. Centrarea predării 

– învățării – evaluării pe student: 

                  Universitatea, respectiv facultăţile, au implementat un  program de  

modernizare a spaţiilor de  predare, pentru a pune  la  dispoziţia  cadrelor  didactice  

şi  studenţilor  mijloace  tehnice  moderne pentru realizarea, în  condiţii  dintre  cele  

mai eficiente, a proceselor de predare şi învăţare  (sisteme multimedia, table 

smart, table magnetice, etc). La UATH, în procesul de predare, cât şi în cel de 

învăţare, cadrele didactice folosesc metode care stimulează dezvoltarea 

personalităţii studenţilor, creativitatea, iniţiativa, imaginaţia etc. Astfel, cadrele 

didactice folosesc metode de predare interactive pentru cursuri, iar în cadrul lucrărilor 

practice şi seminariilor sunt generate modele şi studii de caz care stimulează şi 

determină intervenţia creativă a studenţilor. De asemenea, cadrele didactice folosesc 

sistemele  moderne  de  informare  a   studenţilor  (pagina web, e-mail, Platforma e-

learning), prin care pun la dispoziţia  acestora   materialele   necesare   informării   şi   

formării   şi prin  care comunică pentru atingerea obiectivelor fiecărei specializări. 

Cadrele didactice au pregătirea necesară pentru a realiza procese didactice în 

conformitate cu planurile de învăţământ şi cu respectarea programelor analitice 

specificate în fişele disciplinelor, urmărindu-se realizarea obiectivelor predării şi 

învăţării şi concretizarea acestora în rezultatele învăţării, respectiv în competenţele 

pe care studenţii trebuie să le dobândească după parcurgerea fiecărei discipline. În 

consecinţă, la UATH se urmăreşte, pe toată durata programelor de studii, realizarea 

obiectivelor ce privesc managementul calităţii procesului de învăţământ de a centra 

activitatea didactică pe student şi pe rezultatele învăţării. Universitatea „Athenaeum” 

are un site nou www.univath.ro, cu o prezentare modernă, care conţine  informaţii 

utile. Actualizarea paginii web lasă de dorit, orarul pentru semestrul I și alte 

documente importante au fost postate numai în timpul vizitei. Studenţii, masteranzii şi 

cadrele didactice pot comunica şi prin reţeaua de socializare facebook.com/univath. 

Toţi studenţii şi masteranzii beneficiază de un cont în sistemul informaţional online 

EDATA şi un cont pentru accesarea platformei e-learning şi parolă pentru accesarea 

bibliotecii virtuale. Fiecare cadru didactic are o pagină personală pe site–ul UATH, 

care poate conţine CV-ul, tematica pentru examen, datele de contact, orele de 

consultaţii, precum şi alte informaţii legate de activitatea de predare: tematica 

cursului, bibliografie, resurse în format electronic. 

- Mecanisme de urmărire a traseului absolvenților: 
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               Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti urmăreşte încadrarea şi evoluţia 

profesională a absolvenţilor, conform “Procedurii privind monitorizarea traseului 

profesional al absolvenţilor” şi asigură păstrarea contactului cu aceştia, oferă sprijin 

şi consiliere în carieră pentru studenţii şi absolvenţii săi. Totodată, Universitatea 

„Athenaeum” din Bucureşti oferă numeroase oportunităţi pentru actualizarea 

cunoştinţelor, perfecţionare continuă şi găsirea unui loc de muncă adecvat pregătirii 

absolvenţilor (Anexa B211-1 Procedură privind monitorizarea traseului profesional al 

absolvenţilor). În cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră a fost creată o 

bază de date cu absolvenţii şi traseul profesional al acestora. Datele sunt colectate 

prin intermediul unor chestionare distribuite absolvenţilor la perioade de timp 

prestabilite, email-uri şi discuţii telefonice, conform Procedurii privind monitorizarea 

traseului profesional al absolvenţilor. Informaţiile din baza de date cu absolvenţii 

permit formarea unei imagini privitoare la  relevanţa pregătirii oferite de universitate 

pe de o parte, iar pe de altă parte, constituie premisa îmbunătăţirii şi revizuirii 

programelor de studiu (Anexa B211-1 Procedură privind monitorizarea traseului 

profesional al absolvenţilor). Situația gradului de inserție a absolvenților pe piața 

muncii este prezentată pentru fiecare generație de absolvenți și publicată pe site-ul 

instituției (Anexa B211-2 Rapoarte privind inserția absolvenților pe piața muncii). Din 

datele analizate s-a concluzionat că absolvenţii Universităţii „Athenaeum”  din 

Bucureşti, promoţiile 2013 – 2017, au înregistrat un procent ridicat de încadrare în 

muncă, atât pentru studiile de licenţă, unde ponderea celor cu contract de muncă 

legal, pe posturi corespunzătoare specializării absolvite, a variat între 84,6% (pentru 

promoţia 2013), 78,7% (pentru promoţia 2016) şi 77,9% (pentru promoţia 2017), cât 

şi pentru studiile de master unde procentul a variat între 90,0% (pentru promoţia 

2013), 82,5% (pentru promoţia 2016) şi 80,0% (pentru promoţia 2017).  Procentele 

ridicate se justifică şi prin faptul că numeroşi absolvenţi au deja un loc de muncă 

înainte de finalizarea studiilor. 

                Din discuția cu reprezentanții absolvenților a rezultat însă că majoritatea 

acestora  au lucrat și pe parcursul perioadei de studii în profilul specializării urmate 

sau în domenii conexe iar după absolvire au ocupat posturi conform pregătirii..  

- Existența și funcționarea Centrului de orientare în carieră a studenților: 

                În cadrul Universităţii „Athenaeum” funcţionează Centrul de Consiliere și 

Orientare în Carieră a studenților/absolvenților care are ca obiectiv fundamental 

optimizarea cadrului instituțional în vederea oferirii de noi oportunităţi de angajare a 

tinerilor din sistemul educaţional, prin activităţi de consiliere şi orientare în carieră. 

Centrul oferă servicii specializate de asistență și consiliere studenților/absolvenților 

Universității “Athenaeum” din București, indiferent de design-ul programelor de studiu 

pe care aceştia îl frecventează, cu accent pe creșterea abilităților/competențelor 

specifice necesare identificării  celui mai potrivit loc de muncă. Totodată, se încearcă 

consilierea studenților  în vederea diminuării ratei abandonului universitar determinat 

de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale 

sau de adaptare la mediul universitar (constrângeri materiale, pregătire inadecvată 

pentru studiile universitare etc.). Activitatea CCOC se desfăşoară conform unui plan 
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şi regulament propriu (Anexa  B215-3 Regulament organizarea Centrului de 

Consiliere şi Orientare în Carieră, Anexa B215-1 Planuri de activitate CCOC). 

 

      II.3.4 Activitatea de cercetare științifică 

- Obiectivele activității de cercetare conform misiunii asumate în Carta 

Universitară: 

                 Dezvoltarea cercetării ştiinţifice constituie un obiectiv important al 

managementului instituţional din UATH fiind menită să echilibreze raportul dintre 

activitatea de învăţământ şi cea de cercetare şi să contribuie astfel la realizarea 

misiunii Universităţii „Athenaeum”, în calitate de instituţie de învăţământ şi cercetare.          

Unul din obiectivele universității îl constituie dezvoltarea activității de cercetare în 

concordanță cu strategia și prioritățile definite la nivel național și european. 

               Misiunea Universităţii cuprinde elemente de specificitate în legătură cu 

cercetarea ştiinţifică, iar obiectivele ştiinţifice pe termen mediu şi lung sunt clar 

definite în strategia Universităţii.  

- Planuri strategice privind activitatea de cercetare 

                    Universitatea „Athenaeum”   dispunde de o strategie de cercetare pentru 

perioada 2016 – 2020, precum şi de un plan de cercetare pe aceiaşi perioadă, iar 

anual se întocmesc planuri de cercetare la nivel de departamente (facultăţi) prin care 

sunt fixate temele de cercetare, termenele de finalizare şi modul de valorificare a 

rezultatelor obţinute,  Anexa B311-1 Strategia de cercetare ştiinţifică perioada 2016– 

2020, Anexa B311-4 Plan de cercetare UATH 2018,  Anexa B311-3 Planuri de 

cercetare  Facultatea de Ştiinţe Economice, Anexa B311-8 Planuri de cercetare 

Facultatea de. Administrație Publica ). 

- Institute / Centre de cercetare proprii: 

                    Activitatea de cercetare ştiinţifică, consultanţă, expertiză şi alte servicii 

ştiinţifice se desfăşoară la nivelul departamentelor şi a Centrului de cercetare, în 

baza unui regulament propriu (Anexa B311-2 Regulament de organizare, 

desfășurare și finanțare a activității de cercetare științifică în Universitatea 

Athenaeum).  

                Centrul de Cercetare Ştiinţifică al Universităţii "Athenaeum" din Bucureşti 

este atestat prin Decizia ANCS nr.9692/04.07.2008. Centrul de Cercetare Ştiinţifică 

este constituit ca o structură de cercetare fundamentală şi aplicativă, propunându-şi 

să dezvolte cercetări multidisciplinare din domenii cum sunt:  

 analiză economico-financiară, analiza şi evaluarea capitalului uman, 

diagnosticul şi strategia firmei; 

 contabilitate internaţională, epistemologie şi teorie contabilă, contabilitate şi 

control de gestiune, audit, guvernanţă corporativă; 

 informatică de gestiune, sisteme informatice de asistare a deciziilor, sisteme 

de gestiune a bazelor de date; e-learning, e-commerce; 

 dreptul afacerilor, contracte comerciale. 

- Număr conducători de doctorat: 
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                  În UATH nu se derulează Ciclu III de studii universitare - Doctorat. Un 

cadru didactic este conducător de doctorat, în cadrul Școlii doctorale al Universității 

Valahia-Târgoviște. 

- Implicarea studenților în activități de cercetare 

                Studenții sunt implicați în activitatea de cercetare științifică iar rezultatele 

obținute se regăsesc în lucrările de licență sau sunt prezentate în sesiunile anuale de 

comunicări științifice ale studenților.  Prin tradiţie, anual, in luna mai se organizează o 

sesiune de Comunicări ştiinţifice pentru studenţi şi masteranzi care înregistrează o 

largă participare. Lucrările cele mai valoroase sunt publicate in volumul conferinţei 

(ISSN – L 2559 – 0448)  (Anexa B312-3 Rapoarte sesiuni ştiinţifice studenţi). 

- Domenii și teme de cercetare 

                Temele de cercetare se înscriu pe direcţia unei politici echilibrate care 

urmăreşte să răspundă în egală măsură comandamentelor societăţii, progresului 

tehnologic, lumii profesiilor, priorităţilor europene etc. Ele au ca scop creşterea 

vizibilităţii cercetării universitare în context european şi internaţional. 

                Personalul didactic propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în 

domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică pe care o acoperă. Potrivit 

uzanţelor Universităţii, şi planurilor de cercetare, fiecare cadru didactic angajat cu 

normă de bază, desfăşoară cercetare ştiinţifică. 

- Rezultatele cercetării (cărți, articole, lucrări științifice, brevete, proiecte 

etc.) 

                  Datele obţinute în urma cercetărilor efectuate sunt raportate beneficiarilor 

granturilor de cercetareprestări servicii şi, de asemenea, sunt valorificate prin 

publicaţii în reviste de specialitate sau edituri din ţară, recunoscute CNCSIS, sau din 

străinătate, comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni, simpozioane, seminarii etc. 

din ţară şi/sau străinătate, contracte, expertiză, consultanţă etc., pe bază de 

contracte sau convenţii încheiate cu partenerii.   În anul 2017, au fost publicate 5 

articole ISI Proceedings, 14 articole BDI, 15 lucrări prezentate la conferinţe 

internaţionale şi publicate în volumele conferinţei, 10  lucrări prezentate la conferinţe 

naţionale,  precum şi 14 de cărţi, din care 1 în edituri internaţionale. Aceste date 

demonstrează faptul că a existat o productivitate de 1,88 lucrări ştiinţifice pe fiecare 

cadru didactic. 

               Universitatea „Athenaeum”  din București editează Revista INTERNAL 

AUDITING & RISK MANAGEMENT (www.univath.ro/aimr ), indexată în bazele de 

date internaționale (REPEC, CEEOL,  SSRN,  Google Scholar, Ebscohost) în format 

tiparit și electonic (ISSN 2065-8168 versiunea printată, ISSN 2068-2077 versiunea 

online). Aceasta este o revistă trimestrială,  recenzată, fondată în  2006 de către  

Universitatea „Athenaeum” şi Centrul de Excelenţă în Managementul Financiar şi 

Audit Intern, care publică, în limba engleză, lucrări originale.  

- Veniturile obținute din activități de cercetare 

                Din Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2017 rezultă că veniturile 

rezultate din cercetarea științifică și sponsorizări a fost de 201.299 lei iar pentru anul 

2018 se prognozează realizarea a 200.000 lei. 

file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/B.%20EFICACITATEA%20EDUCATIONALA/B312%20Realizarea%20cercetarii/Anexa%20B312-2%20Rapoarte%20sesiuni%20stiintifice%20studenti


RAPORT DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ                                                                            ARACIS 

Pentru Universitatea „ATHENAEUM” din București                                Pag. 28 din 42 

 

 

               

 II.3.5 Relațiile internaționale și parteneriatele Instituției de învățământ 

superior 

                 Universitatea „Athenaeum” a dezvoltat continuu relațiile internaționale, 

concretizându-se prin: Acorduri bilaterale de colaborare; Acorduri Erasmus; 

Colaborări în cadrul unor proiecte. 

                Activitatea de relaţii internaţionale a înregistrat o dinamică bună de-a 

lungul timpului, Universitatea fiind preocupată constant de creşterea vizibilităţii 

instituţiei atât în spaţiul european, cât şi în afara Comunităţii Europene. Universitatea 

„Athenaeum” din Bucureşti are ca obiective fundamentale iniţierea şi extinderea 

permanentă a relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de învăţământ superior din 

Europa şi din alte ţări. Universitatea este interesată  permanent de colaborarea (în 

domeniul cercetării ştiinţifice şi al procesului educaţional) cu universităţi din 

străinătate şi de îmbunătăţirea vizibilităţii internaţionale.  

                    Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti este înscrisă în programul 

ERASMUS+ şi a aplicat, în 2016, în colaborare cu University of Humanities and 

Economics in Lodz, ODAS GLOBAL CONSULTING-România, EG Consult Ltd Sofia 

Bulgaria şi United Societies of BalkNS Thessaloniki, Grecia la Strategic Partnership 

for Higer education cu proiectul “Cooperation for Innovation and the Exchange of 

Good Practices” (Anexa B121-17 Protocoale colaborare ERASMUS+). Totodată, în 

colaborare cu University of Salerno-Italy, in cadrul programului ERASMUS+, a fost 

depus proiectul “Increasig the capacity of labour market integration” (Anexa B121-21 

Protocol colaborare Salerno University). 

 

II.4 MANAGEMENTUL CALITĂȚII  ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR  

 

II.4.1 Situația evaluărilor instituționale și a programelor de studii 

- Respectarea termenelor de evaluare 

                 În UATH  nu au fost respectate termenele pentru evaluarea tuturor 

programelor de studii (cele două programe evaluate nu au fost supuse evaluării din 

2009).  În ceea ce privește evaluările instituționale, în anul 2009, urmare a evaluării 

externe periodice efectuate de ARACIS, Universitatea „Athenaeum” a obţinut 

calificativul „Încredere”, iar în anul 2015 „Lipsă de încredere”. În perioada scursă de 

la ultima evaluare externă întreaga comunitate academică a Universităţii 

„Athenaeum”  a depus eforturi considerabile să consolideze calitatea procesului 

didactic și de cercetare ştiinţifică, în vederea schimbării calificativului obţinut. 

               Pentru cele două programe de licență evaluate cu ocazia reevaluării 

instituționale, s-a propus de către evaluatori, calificativul ÎNCREDERE.  

 

 

file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/B.%20EFICACITATEA%20EDUCATIONALA/B121%20Structura%20si%20prezentarea%20programelor%20de%20studii/Anexa%20B121-17%20Protocoale%20ERASMUS.pdf
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/B.%20EFICACITATEA%20EDUCATIONALA/B121%20Structura%20si%20prezentarea%20programelor%20de%20studii/Anexa%20B121-21%20Protocol%20colaborarea%20Salerno%20University.pdf
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/B.%20EFICACITATEA%20EDUCATIONALA/B121%20Structura%20si%20prezentarea%20programelor%20de%20studii/Anexa%20B121-21%20Protocol%20colaborarea%20Salerno%20University.pdf
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II.4.2 Implementarea recomandărilor făcute la evaluarea externă precedentă 

(implementare plan de măsuri) 

Nr. 

crt. 

Recomandarea ARACIS Măsura (activitatea) pentru punerea în practică 

a recomandărilor ARACIS 

I. CU PRIVIRE LA PROCESUL DIDACTIC 

1. Desfășurarea activităților didactice 

cu respectarea fondului de timp 

alocat, conform planului de 

învățământ. 

Orarele sunt întocmite conform planurilor de 

învățământ. Durata orei de curs (seminar) este 

de 50 minute și pauza de 10 minute. 

2. Completarea planului de învățământ 

cu elemente specifice și necesare, 

inclusiv cu disciplina de Educație 

fizică. 

Planurile învățământ au fost modificate și 

începând din anul univ. 2015-2016 a fost 

inclusă disciplina de Educație fizică 

3. Revizuirea fișelor disciplinelor la 

partea de competențe, conținut și 

bibliografie. 

Din anul univ. 2015-2016, bibliografia din fișele 

disciplinelor a fost actualizată ținându-se cont 

de materialele didactice existente în bibliotecă. 

În completarea fișelor disciplinelor la domeniul 

competențe s-a ținut cont de recomandările 

RNCIS în domeniu și de asemenea s-au 

corelat punctele credit cu competențele 

aferente fiecărei specializări și discipline. 

Suprapunerile de conținut au fost eliminate din 

fișele de disciplină menționate la vizita 

precedentă. 

4. Analiza periodică a conținutului 

practicii studenților pentru a veni în 

întâmpinarea cerințelor angajatorilor. 

Pentru fiecare specializare au fost stabilite 

relații instituționale cu reprezentanți ai pieței 

muncii, pe domenii de activitate. Studenții 

universității au participat la proiectul 

POSDRU/189/2.1/G/155738-Parteneri în 

angajare - Stagii de practică pentru studenți, 

care au avut ca obiectiv crearea unui 

parteneriat performant între mediul academic 

și angajatori, cu scopul dezvoltării 

cunoștințelor și aptitudinilor de muncă ale 

studenților pentru facilitarea unei integrări 

optime pe piața forței de muncă. 

5. Obținerea titlurilor științifice de 

doctor sau încetarea contractelor de 

muncă pentru cadrele didactice care 

nu îndeplinesc condițiile legale. 

Toate cadrele didactice ale UATH dețin titlul 

științific de doctor iar contractele de muncă au 

fost modificate în sensul respectării 

prevederilor legale.  

6. Încadrarea de personal calificat 

conform reglementărilor în vigoare. 

Au fost scoase la concurs posturi didactice 

vacante care au fost ocupate, cu respectarea 
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prevederilor legale. 

7. Creșterea numărului de absolvenți ai 

programelor de licență care-și 

continuă parcursul de pregătire în 

cadrul programului  de master. 

În anul univ. 2016-2017 au fost 68 absolvenți 

de licență iar în anul I master au fost 

înmatriculați 72 studenți. 

În anul univ.2017-2018 au fost 71 absolvenți 

de licență iar în anul I master au fost 

înmatriculați 66 de studenți 

8. Creșterea fondului de carte și 

periodice specifice tuturor 

programelor de studiu oferite. 

La data de 20.01.2016 Biblioteca și-a 

îmbogățit fondul de carte cu 5375 de volume 

(din care 824 volume în limbi străine-engleză, 

franceză, germană). Biblioteca UATH dispune 

de un fond total de publicații de peste 27.598 

de cărți, reviste, cd-uri Universitatea 

„Athenaeum” a devenit membră în American 

Economic Association, din ianuarie 2016, ceea 

ce a permis accesul electronic la toate cele 7 

publicaţii ale acesteia. Din anul 2016, 

Universitatea are  abonament la biblioteca 

online Globethics.net. 

 II. CU PRIVIRE LA CERCETAREA 

ȘTIINȚIFICĂ 

 

9. Implicarea întregului corp academic 

în activitatea de cercetare prin 

stabilirea unor indicatori minimali 

pentru fiecare post didactic. 

În fișa postului au fost incluși indicatori 

obligatorii referitori la activitatea de cercetare 

științifică pe care trebuie să o desfășoare 

cadrele didactice 

10. Intensificarea activității de cercetare 

a cadrelor didactice și a studenților 

asigurându-se o vizibilitate mai bună 

la nivel național și internațional. 

Dezvoltarea activității unui Centru de 

cercetare și implicarea activă a 

studenților. 

S-a implementat o fișă lunară de autoevaluare 

a activității de cercetare științifică a cadrelor 

didactice. S-au înființat cercuri științifice 

studențești cu profil de interes pentru aceștia. 

Studenții sunt implicați în activitatea de 

cercetare științifică iar rezultatele obținute se 

regăsesc în lucrările de licență sau sunt 

prezentate în sesiunile anuale de comunicări 

științifice ale studenților. Centrul de Cercetare 

Ştiinţifică al Universităţii "Athenaeum" din 

Bucureşti este atestat prin Decizia ANCS 

nr.9692/04.07.2008. Centrul de Cercetare 

Ştiinţifică este constituit ca o structură de 

cercetare fundamentală şi aplicativă. 

11. Stimularea publicării lucrărilor 

cadrelor didactice în reviste cu 

adevărat relevante, inclusiv reviste 

Taxele de publicare a articolelor în reviste 

cotate ISI și a celor de participare la 

manifestări științifice internaționale sunt 
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ISI cu factor de impact sau scor 

relativ de influență. 

cofinanțate de către UATH. 

12. Participarea la competiții pentru 

obținerea de granturi de cercetare 

naționale sau internaționale. 

Au fost intensificate eforturile de participare la 

competițiile pentru obținerea de granturi de 

cercetare naționale sau internaționale, 

constatându-se faptul că sunt astfel de 

proiecte depuse, aflându-se în diferite stadii de 

evaluare. 

13. Asigurarea accesului la Baze de 

date internaționale 

Prin convenția de colaborare cu Institutul de 

Economie Național al Academiei Române, 

UATH are acces la bazele de date OECD. 

Universitatea a devenit membru al site-ului 

www.questia.com, care este destinat 

universităților și prin plata abonamentului anual 

(începând din 2016) studenții și profesorii în 

pot accesa gratuit. Există acces la baza de 

date Globethics.net. UATH a devenit membră 

în American Economic Association (din 2016), 

având astfel acces la 7 publicații. 

14. Încercarea de atragere a studenților 

în activitățile de cercetare și 

organizare de manifestări științifice 

naționale sau internaționale 

destinate acestora. 

Anual, in luna mai se organizează o sesiune 

de Comunicări ştiinţifice pentru studenţi şi 

masteranzi care înregistrează o largă 

participare. Lucrările cele mai valoroase sunt 

publicate in volumul conferinţei (ISSN – L 2559 

– 0448). Studenții sunt încurajați să participe la 

manifestări științifice prin cofinanțarea celor 

mai valoroase lucrări. 

 III. CU PRIVIRE LA RELAȚIA CU 

STUDENȚII 

 

15. Creșterea numărului de studenți 

înscriși în unele programe de studii. 

Au fost intensificate eforturile de popularizare a 

ofertei educaționale prin anunțuri online, 

înfrățirea cu un liceu și desfășurarea de 

activități comune, prezentarea ofertei 

educaționale a universității de către cadrele 

didactice în cadrul unor vizite la licee. 

16. Aplicarea reglementărilor proprii și 

naționale legate de promovarea în 

anul superior și mai ales de 

înmatricularea și exmatricularea 

studenților care nu îndeplinesc 

condițiile necesare pentru 

menținerea lor în cadrul universității. 

A fost analizată situația promovabilității 

studenților universității și reglementarea 

situației acestora și a fost emiterea deciziilor 

de exmatriculare pentru cei care nu 

îndeplinesc condițiile necesare. 

http://www.questia.com/
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17. Realizarea unei baze de date care 

să faciliteze legătura cu absolvenții 

și angajatorii, perfecționând astfel și 

sistemul de monitorizare a ratei de 

angajare a absolvenților 

Baza de date cu absolvenții a fost actualizată, 

începând cu anul 2015. Au fost distribuite 

chestionare și s-a îmbunătățit rețeaua cu 

asociația Alumni. Universitatea prin 

Departamentul de Consiliere și Orientare în 

Carieră a completat baza de date cu 

absolvenții universității, în vederea stabilirii 

gradului de inserție pe piața muncii. Din anul 

univ.2015-2016, UATH a organizat anual un 

târg de job-uri pentru studenți și absolvenți 

(Zilele carierei). 

            IV. CU PRIVIRE LA COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ 

18. Preocuparea pentru dezvoltarea 

cooperării internaționale 

În cadrul programului ERASMUS+ s-a încheiat 

un program de parteneriat cu University of 

Salermo, Italia (21.10.2015). A fost încheiat un 

acord de cooperare academică cu Institute for 

Peace Sudies in Eastern Christianity, 

Cambridge (2.07.2015). Din anul 2016 s-a 

aplicat pentru programul Jean Monet -

Parteneriate strategice în domeniul educației, 

formării și tineretului. În anul 2016 au fost 

stabilite un acorduri de colaborare cu United 

Societies of Balkans-USB, Thessaloniki, 

Grecia, Institute of Entrepreneurship 

Development-IED, Larissa, Grecia, University 

of Humanities and Economcs in Lods (AHE), 

Private University. 

 V. CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA 

INSTITUȚIONALĂ 

 

19. Asigurarea corelațiilor și respectarea 

realității în raportările realizate de 

universitate. Achiziționarea unui 

program pentru stocarea 

informațiilor care să nu permită 

raportări diferențiate pentru același 

indicator. Întocmirea unei proceduri 

pentru verificarea informațiilor care 

sunt introduse în sistem 

A fost extins programul de management 

universitar Odată cu un modul destinat 

generării diverselor situații statistice. S-a 

elaborat și implementat o procedură pentru 

verificarea informațiilor care sunt introduse în 

sistem. 

20. Cunoașterea și respectarea 

prevederilor legislației naționale, dar 

și a reglementărilor proprii. 

Au fost luate măsuri pentru publicarea, 

actualizarea permanentă și popularizarea 

prevederilor legale și a reglementărilor interne 

pe site-ul universității, precum și prin alte 
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mijloace de informare. 

21. Inițierea unor procese de analiză și 

îmbunătățire a conținutului 

regulamentelor aplicabile în 

Universitate, în vederea adaptării la 

specificul propriu de funcționare. 

Toate regulamentele au fost analizate și 

îmbunătățite în ceea ce privește conținutul și s-

a stabilit ca acestea să fie revizuite periodic. 

22. Definirea mai clară a modalităților de 

alegere a funcțiilor și structurilor de 

conducere din cadrul Universității și 

aplicarea acestora consecventă. 

A fost actualizată metodologia de alegere a 

structurilor și funcțiilor de conducere din 

Universitate, care a fost aprobată de Senat în 

data de 09.12.2015. 

23. Întocmirea Statelor de funcții cu 

rigoare și cu respectarea 

prevederilor aplicabile legale. 

Statele de funcții au fost întocmite în mod 

riguros, cu respectarea prevederilor legale 

24. Clarificarea statutului fiecărui 

student înmatriculat, cu încadrarea 

mai exactă în legislație, inclusiv a 

studenților înmatriculați prin transfer. 

A fost verificată situația promovabilității 

studenților universității și s-a reglementat 

situația acestora prin emiterea deciziilor de 

exmatriculare pentru cei care nu au îndeplinit 

condițiile necesare. 

25. Promovarea parteneriatului pe bază 

de contracte cu mediul de afaceri ca 

alternativă viabilă de finanțare. 

UATH a elaborat unele prezentări 

personalizate, pe domenii, privind activitatea 

de cercetare, care au fost lansate către 

potențialii beneficiari în cadrul unor manifestări 

specifice care au ca scop încheierea de 

contracte cu reprezentanți ai mediului de 

afaceri din România 

26. Achiziționarea de software-uri 

specifice pentru domeniul economic. 

Universitatea dispune de următoarele 

programe utilitare: 

- IBM DOEJ9LL SPSS Statistics 

- Pachet de programe de gestiune și 

contabilitate WinMentor varianta 

Extins+Salarii+MiFix 

- Visual Studio 6,0 Net 

- Ciel- aplicație contabilitate withcount 

- Licență baze de date SQL SVR Std 2008 R2 

SNGL OLP Acdmc 

- Software Laborator fonetic Sanako Lab.700 

- Eviews si KyPlot-utilizate la cursurile de 

econometrie și statistică 

Există preocupări permanente pentru 

achiziționarea de software-uri specifice 

domeniului economic. 
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27. Elaborarea unei strategii și a unor 

planuri operaționale credibile care să 

pună în evidență obiectivele, 

activitățile, termenele, resursele 

alocate și indicatorii măsurabili care 

să demonstreze atingerea 

obiectivelor. 

A fost elaborată Strategia privind dezvoltarea 

instituțională și Planuri operaționale, în 

conformitate cu recomandările efectuate ( 

Anexa A122-1 Strategia de dezvoltare 

instituţională a Universităţii Athenaeum 2016 - 

2020, Anexa A122-2 Strategia de asigurare a 

calităţii 2016 - 2020, Anexa A122-3 Strategia 

de cercetare ştiinţifică 2016 - 2020, Anexa 

A122-4 Planuri operaţionale Universitate 

„Athenaeum”, Anexa A122-5 Planuri 

operaţionale Facultatea de Ştiinţe Economice, 

Anexa A122-6 Planuri operaţionale Facultatea 

de Administraţie publică). 

28. Asigurarea unei transparențe mai 

bune a informațiilor cu caracter 

public, mai ales prin utilizarea site-

ului universității 

Universitatea „Athenaeum” are un site nou 

www.univath.ro, cu o prezentare modernă, 

care conţine  informaţii utile şi actualizate în 

permanenţă. La nivelul universității a fost 

constituită o Comisie de furnizare și 

actualizare permanentă a informațiilor oferite 

pe site-ul UATH din care fac parte și 

reprezentanți ai studenților.  

29. Contractarea și derularea 

procedurilor specifice de audit 

financiar 

Universitatea beneficiază de auditarea 

situațiilor financiare de către auditori 

independenți, rezultatele auditului și execuția 

bugetului de venituri și cheltuieli sunt 

dezbătute în Senatul universității și sunt date 

publicității pe site-ul Universității 

www.univath.ro. 

 

II.4.3 Alte evaluări externe realizate de Instituția de Învățământ Superior  

            Administrarea UATH face subiectul auditării externe independente prin 

intermediul unui auditor financiar extern (Obadă Calin-Mihai în calitate de auditor 

financiar) și a unui auditor public intern (Ec. Petrescu Mihaela), care întocmesc 

rapoarte pe misiunile asumate. 

 

II.4.4  Strategii și proceduri pentru asigurarea calității 

- Sistemul de management  al calității, (structură Comisii, Departamente, 

Regulamente, proceduri, metodologii de funcționare, atribuții etc ): 

                  În cadrul UATH  este reglementat şi funcţionează un sistem instituţional 

de management al calităţii (Anexa C111-1 Regulament privind evaluarea internă şi 

asigurarea calităţii educaţiei, Anexa C111-2 Manualul calităţii, Anexa C111-3 Codul 

asigurării calităţii în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică din UATH). 

                   Obiectivul fundamental al conducerii universităţii în domeniul calităţii îl 

http://www.univath/
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constituie implementarea unui sistem de evaluare şi asigurare a calităţii bazat pe o 

politică, o structură organizatorică şi o documentaţie care să permită monitorizarea-

evaluarea, intervenţia corectiv-preventivă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii. 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Universităţii ,,Athenaeum” din 

Bucureşti (denumită în continuare CEAC-UATH), reprezintă organismul de 

coordonare a activităţilor de  evaluare şi asigurare a calităţii la nivel instituţional, în 

acord cu reglementările legale, cu misiunea şi reglementările interne ale universităţii, 

precum şi cu dinamica naţională, europeană şi internaţională în domeniu (Anexa 

C111-5  Componenţa CEAC  – UATH).      

- Politici și strategii privind asigurarea calității: 

                  UATH a elaborat politici şi strategii proprii în baza legislaţiei naţionale, a 

procedurilor ARACIS, precum şi a schimburilor de experienţă cu universităţi din ţară 

şi, mai ales, din străinătate. Există un program de politici centrate pe calitate, cu 

precizarea mijloacelor de realizare. Politicile şi strategiile sunt adecvate fiecărui 

compartiment şi stimulează participarea întregului corp academic şi de cercetare, cât 

şi a studenţilor. Politicile de asigurare a calităţii educaţiei din UATH sunt corelate 

permanent cu acţiunile promovate la nivel internaţional şi urmăresc atingerea unor 

obiective specifice pe termen scurt, mediu şi lung, fiind precizate modalităţile de 

îndeplinire, responsabilităţile şi responsabilii. 

- Rapoarte anuale (instituțional și pe facultăți) privind asigurarea calității: 

                   CEAC - UATH întocmeşte anual, un raport privind activitatea desfăşurată  

precum şi un Raport de evaluare internă privind calitatea serviciilor educaţionale şi 

de cercetare din Universitatea „Athenaeum” pe care-l prezintă în faţa Senatului 

Universitar, Anexa C811-5 Rapoarte activitate CEAC UATH, Anexa C811-6  

Rapoarte  evaluarea si asigurarea calității UATH). CEAC-urile de la nivelul facultăţilor 

întocmesc rapoarte anuale pe care le prezintă în  Consiliile facultăţilor (Anexa C811-

3 Rapoarte CEAC FAP, Anexa C811-4 Rapoarte CEAC FSE ). 

                   Raportul anual al CEAC-UTACH  este analizat de către Consiliul de 

Administraţie și este adus la cunoştinţa clienţilor şi celorlalte părţi interesate, prin 

afişare sau prin publicare şi este pus la dispoziţia organismelor abilitate pentru 

evaluarea externă a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică. Pe baza 

acestui raport, se elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor 

educaţionale şi de cercetare ştiinţifică.  

- Proiecte sau alte activități organizate în domeniul asigurării calității: 

                  Cadrele didactice responsabile cu asigurarea calității au participat la 

cursuri de instruire organizate, atât la nivelul universității,  în cadrul unui proiect 

POSDRU, cât  și la sesiunile de instruire din cadrul proiectelor ACADEMIS și 

QUALITAS implementate de ARACIS. 

  

II.4.5 Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a 

programelor și activităților didactice desfășurate 

 În UATH, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu este 

reglementată prin Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și 

file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/C.%20MANAGEMENTUL%20CALITATII/C111%20Organizarea%20sistemului%20de%20asigurarea%20a%20calitatii/Anexa%20C111-5%20Componenta%20CEAC%20UATH.pdf
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/C.%20MANAGEMENTUL%20CALITATII/C111%20Organizarea%20sistemului%20de%20asigurarea%20a%20calitatii/Anexa%20C111-5%20Componenta%20CEAC%20UATH.pdf
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/C.%20MANAGEMENTUL%20CALITATII/C811%20Structura%20institutonala%20de%20asigurare%20a%20calitatii/Anexa%20C811-5%20Rapoarte%20activitate%20CEAC-UATH
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/C.%20MANAGEMENTUL%20CALITATII/C811%20Structura%20institutonala%20de%20asigurare%20a%20calitatii/Anexa%20C811-6%20Rapoarte%20eval%20calitate
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/C.%20MANAGEMENTUL%20CALITATII/C811%20Structura%20institutonala%20de%20asigurare%20a%20calitatii/Anexa%20C811-6%20Rapoarte%20eval%20calitate
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evaluarea periodică a programelor de studii și se realizează în mod riguros (Anexa 

B121-20 Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 

periodică a programelor de studii, Anexa B122–2 Procedură privind evaluarea 

programelor de studii, de către studenţi, absolvenţi şi angajatori, Anexa C211 – 4 

Procedură privind evaluarea cursurilor/activităţii didactice de către membrii 

colectivului de specialitate din cadrul departamentului). Regulamentul privind 

inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii 

este asociat cu un sistem implementat, care funcţionează:  

            - Programele de studii sunt revizuite periodic în baza Cadrului naţional al 

calificărilor şi în concordanţă cu Regulamentul  privind asigurarea inițierea, 

aprobarea, monitorizarea și evaluarea  periodică a programelor de studii, cu 

participarea largă a cadrelor didactice, studenţilor, absolvenţilor, angajatorilor şi 

reprezentanţilor mediului de afaceri (Anexa B121 - 19  Focus Grup 2017).    

              - S-a adaptat structura programelor de studii a celor două cicluri – licenţă şi 

masterat - la un sistem care să răspundă provocărilor şi presiunilor unui context 

economic complex, crescând astfel şansele de angajare ale studenţilor, prin 

revizuirea planurilor de învăţământ pentru toate specializările studiilor universitare de 

licenţă; şi prin conceperea unitară a planurilor de învăţământ (Anexa B121 - 1 Planuri 

de învățământ pentru anul universitar 2017 – 2018), împreună cu documentele 

aferente, de fundamentare, inclusiv a fişelor disciplinelor (Anexa B121 – 2 Model 

Fişă disciplină); 

                  Iniţierea unor noi programe de studiu, planificarea lor, monitorizarea şi 

evaluarea periodică a calităţii programelor derulate în universitate se realizează în 

mod sistematic, cu respectarea unor reguli unitare. Au fost elaborate şi implementate 

instrumente care sprijină optimizarea deciziilor privind proiectarea, organizarea şi 

derularea programelor de studiu. Fundamentarea deciziilor are la bază: armonizarea 

cu piaţa muncii, respectarea reglementărilor naţionale, convergenţa la bunele practici 

şi cerinţele privind asigurarea calităţii din spaţiului european al învăţământului 

superior. Un argument in susținerea monitorizării și evaluării programelor de studii 

stă și decizia de a implementa sau nu un program de studiu. 

                Dovada aplicării Regulamentelor în domeniul iniţierii, aprobării şi 

monitorizării programelor de studii constă în faptul că se întocmesc rapoarte de 

evaluare, care stau la baza revizuirii programelor de studii (Anexa C 211-5 Rapoarte 

evaluare Programul de studii) . 

 

II.4.3 Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral 

- Evaluarea cadrelor didactice de către managementul IIS: 

                 Evaluarea din partea managementului evidenţiază gradul de îndeplinire a 

standardelor de performanţă prin raportarea la fişa postului corespunzător gradului 

didactic şi funcţiei deţinute de fiecare membru al colectivului, precum şi prin 

raportarea la cerinţele de funcţionare optimă a departamentului respectiv. Fiecare 

cadru didactic este evaluat anual de către directorul de departament.  Directorii de 

departament sunt evaluaţi de decanul facultăţii, iar decanii de către rector, conform 
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chestionarelor anexate  (Anexa  C411-11 Chestionar de evaluare din partea 

directorului de departament; Anexa  C411-12 Lista nominală cu rezultatele evaluării 

cadrelor didactice, Anexa  C411-13 Fişa de evaluare a directorului de departament 

de către decan, Anexa  C411-14 Fişă de evaluare a decanului de către rector).  

                 Performanţa cadrelor didactice se stabileşte prin calcularea calificativului 

si punctajului final care cumulează rezultatele setului de evaluări: Autoevaluarea: 

pondere 70 %; Evaluarea din partea studenţilor: pondere 10%; Evaluarea colegială: 

pondere 5%; Evaluarea directorului de departament 15%.  

- Evaluare colegială: 

                    Evaluarea colegială are drept scop menţinerea unui climat colegial între 

membrii comunităţii academice, crearea unei ambianţe specifice de lucru care să 

permită implementarea unei strategii de eficienţă ridicată în rezolvarea tuturor 

problemelor curente. Evaluarea colegială se realizează pe criterii obiective, de 

performanţă, dar şi de interacţiune umană şi este coordonată de directorul de 

departament în care persoana evaluată are norma de bază. Fiecare cadru didactic – 

indiferent de gradul şi funcţia deţinută – este evaluat anual de către 2-3 colegi de 

departament. Pentru realizarea evaluării colegiale, evaluatorul are dreptul să 

consulte fişa de autoevaluarea a colegului evaluat. Evaluarea colegială se realizează 

prin completarea de către evaluatori a Formularului de evaluare colegiala, Comisia 

de evaluare colegială redactând Raportul de evaluare colegială pentru fiecare cadru 

didactic din departament (Anexa C411-7 Formular de evaluare colegială , Anexa 

C411-8 Raport de evaluare colegială –formular) 

- Evaluarea obiectivă și reprezentativă a cadrelor didactice de către 

studenți: 

                   Cadrele didactice sunt evaluate anual de către studenţi, în cel puţin o 

sesiune de evaluare. Completarea chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de 

către studenţi se face în mod voluntar şi anonim. Evaluarea cadrelor didactice de 

către studenţi reprezintă o componentă importantă în formarea unei opinii corecte 

despre performanţa profesională şi morală a fiecărui cadru didactic şi se realizează 

pe baza unui chestionar (Anexa C411-9 Chestionar de evaluare a cadrului didactic 

de către studenţi”). Universitatea publică rezultatele evaluării cadrelor didactice de 

către studenţi pe site-ul propriu, în format vizibil, în condiţiile legislaţiei în vigoare 

(Anexa C411-10 Centralizator rezultate evaluarii cadrelor didactice de catre studenti 

și masteranzi). Din discuțiile cu studenții a reieșit, că aceste evaluări se realizează, 

dar chestionarul se aplică în ziua examenului, înainte sau după examen, deși 

conform procedurii ar trebui aplicate înainte de sesiunea de examene. 

                 Calificativele primite sunt foarte bune, iar aprecierile studenților sunt 

pozitive, atât pentru calitatea cursurilor/seminariilor/laboratoarelor, capacitatea 

pedagogică a cadrului didactic, cât și pentru condițiile de desfășurare a procesului 

didactic (Anexa C411-17 Raport si rezultate evaluare cadre didactice de catre 

studenţi). 
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- Utilizarea rezultatelor evaluării: 

                  La nivelul departamentelor  se realizează o analiză a fiecărui raport şi a 

activităţii generale a departamentului, din anul precedent. Se fac aprecieri pentru 

performanţele realizate şi se iau măsuri corespunzătoare de îmbunătăţire a activităţii 

ulterioare. Anual facultăţile întocmesc  un  raport privind evaluarea cadrelor didactice 

unde sunt centralizate rezultatele acestor evaluări. Rapoartele anuale sunt 

disponibile pe site-urile facultăţilor. Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către 

studenți, sunt discutate individual, prelucrate statistic şi analizate la nivelul 

departamentelor, respectiv facultăţilor în vederea asigurării transparenţei şi a 

formulării politicii privind calitatea instruirii.  Decanul facultăţii întocmeşte anual un 

raport asupra procesului de evaluare periodică a calităţii cadrelor didactice (Anexa 

C411-15  Rapoarte privind evaluarea calității personalului didactic ). Anual este 

întocmit şi prezentat senatului un raport de sinteză privind evaluarea personalului 

didactic, nedidactic şi tehnic-administrativ (Anexa C411-15 Rapoarte sinteză de 

evaluare a personalului). 

 

 II.4.4 Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a 

calității 

- Mecanisme pentru colectarea, prelucrarea și analiza datelor și 

informațiilor relevante pentru evaluarea și asigurarea instituțională a 

calității 

                     UATH a elaborat politici şi strategii proprii în baza legislaţiei naţionale, a 

procedurilor ARACIS, precum şi a schimburilor de experienţă cu universităţi din ţară 

şi, mai ales, din străinătate. CEAC lucrează în colaborare cu comisiile 

corespondente, constituite la nivelul fiecărei facultăţi şi la nivelul departamentelor, în 

vederea elaborării procedurilor de evaluare a calităţii. Prin competenţele ei, CEAC 

din facultate sprijină crearea culturii calităţii şi asigură implicarea largă, în cadru 

organizat, a cadrelor didactice şi a studenţilor la  acţiunile desfăşurate pentru 

asigurarea, evaluarea şi îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă la nivelul 

programelor de studiu. Membrii CEAC de la nivel de universitate, precum şi de la 

nivel de facultăţi, dispun de multiple posibilităţi de informare şi relaţionare în planul 

calităţii activităţilor academice şi au capacitatea de a pune în aplicare practici şi 

proceduri de asigurare a calităţii comparativ cu cele utilizate în universităţi din ţară 

sau din străinătate. Membrii comisiilor au participat, de asemenea, la seminarii şi 

instruiri, organizate de ARACIS, referitoare la evaluarea şi asigurarea calităţii. 

- Relații cu alte instituții din țară și din străinătate privind schimbul de bune 

practici în domeniul asigurării calității: 

                 UATH dezvoltă activităţi de colaborare şi informare despre "bune practici" 

cu universităţi din ţară precum şi cu alte universităţi de profil din străinătate. 
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         II.4.5 Transparența informațiilor de interes public  

             Promovarea imaginii Universităţii se realizează pe baza unei strategii care îşi 

propune să asigure vizibilitatea sa la nivel local, regional, naţional şi internaţional prin 

evenimentele pe care le organizează sau în care se implică.  

             De la ultima evaluare, Universitatea a modernizat site-ul de prezentare 

pentru a-l face mai util şi atractiv pentru potenţialii studenţi şi parteneri 

www.univath.ro şi şi-a deschis un cont pe o reţea de socializare cunoscută în rândul 

tinerilor www.facebook.com/univath. Universitatea „Athenaeum” oferă informaţii şi 

date, cantitative și calitative, actuale şi corecte, despre calificările, programele de 

studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor, 

oferta educaţională, planurile de învăţământ, programele analitice, bază cercetare, 

centre de cercetare, program secretariat, date statistice, baza legislativă internă şi 

naţională şi despre orice aspecte de interes pentru public, în general, şi pentru 

studenţi în special. Aceste informaţii se găsesc pe site-ul Universităţii 

www.univath.ro, la avizier si INFOCHIOSC-ul din incinta Universității. 

              Avizierul oferă o gamă variată de informații pentru studenți și masteranzi, 

începând de la orarul fiecărei specializări până  la comunicările importante cu privire 

la procesul de învățământ și administrativ.  

              Secretariatul oferă informații publice tuturor persoanelor interesate, inclusiv 

prin telefon, mail și pune la dispoziție pliante și alte materiale informative cu privire la 

oferta educațională a universității. 

            Anual, Rectorul UATH prezintă în faţa Senatului şi face public, conform legii, 

un raport cu privire la starea universităţii (Anexa A113-5 Raport Rector privind starea 

Universităţii ).  

              Informaţia oferită public de universitate este comparabilă cu cea oferită de 

universităţile din Spaţiul European al Învăţământului Superior. Conţinutul site-ului 

este continuu actualizat, încercându-se să se ţină seama de ceea ce se afişează pe 

site-urile universităţilor de prestigiu din ţară şi din afară. 

 

         III. MANAGEMENTUL STRATEGIC ȘI CAPACITATEA DE ADAPTARE 

  III.1 Managementul strategic promovat de IIS  

       La nivel de  universitate există strategii manageriale pe termen lung, mediu și 

scurt stipulate în documente specifice aduse la cunoștința comunității academice și 

făcută publică pe site-ul instituției. Conducerea universităţii se preocupă permanent 

pentru a asigura un management modern şi eficient, generator de ordine, disciplină 

şi responsabilitate  în îndeplinirea obligaţiilor de către cadrele didactice, studenţi şi 

personalul administrativ. Universitatea elaborează şi implementează strategii şi 

planuri operaţionale la nivel instituţional şi departamental,  pentru dezvoltarea 

instituţională, asigurarea calităţii, desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare 

ştiinţifică (Anexa A122-1 Strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii 

„Athenaeum” 2016 - 2020, Anexa A122-2 Strategia de asigurare a calităţii 2016 - 

2020, Anexa A122-3 Strategia de cercetare ştiinţifică 2016 - 2020, Anexa A122-4 

Planuri operaţionale Universitate „Athenaeum”, Anexa A122-5 Planuri operaţionale 
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file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A113%20Raspunderea%20si%20responsabilitatea%20publica/Anexa%20A113-5%20Rapoarte%20rector
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A113%20Raspunderea%20si%20responsabilitatea%20publica/Anexa%20A113-5%20Rapoarte%20rector
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A122%20Management%20strategic/Anexa%20A122-1%20Strategia%20de%20dezvoltare%20institutionala.pdf
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A122%20Management%20strategic/Anexa%20A122-1%20Strategia%20de%20dezvoltare%20institutionala.pdf
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A122%20Management%20strategic/Anexa%20A122-2%20Strategia%20instit.%20privind%20cresterea%20calitatii.pdf
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A122%20Management%20strategic/Anexa%20A122-2%20Strategia%20instit.%20privind%20cresterea%20calitatii.pdf
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A122%20Management%20strategic/Anexa%20A122-3%20Strategia%20de%20cercetare%20stiintifica%202016-2020.pdf
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A122%20Management%20strategic/Anexa%20A122-4%20Planuri%20operationale%20UATH
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A122%20Management%20strategic/Anexa%20A122-4%20Planuri%20operationale%20UATH
file:///C:/Users/pc/Desktop/Univ%20ATH/A.CAPACITATE%20INSTITUTIONALA/A122%20Management%20strategic/Anexa%20A122-5%20Planuri%20op.%20Fac.%20St.%20Ec


RAPORT DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ                                                                            ARACIS 

Pentru Universitatea „ATHENAEUM” din București                                Pag. 40 din 42 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Anexa A122-6 Planuri operaţionale Facultatea de 

Administraţie publică). 

III.2 Fundamentarea şi realizarea programelor operaţionale şi a planului 

strategic 

               Planul strategic, elaborat pe termen lung, mediu şi scurt, este actualizat 

anual sau în funcţie de evoluţia şi contextul legislaţiei învăţământului superior. În 

procesul managerial s-a urmărit creşterea implicării tuturor eşaloanelor decizionale – 

decanii, directorii de departament etc, iar gradul de îndeplinire a acestor planuri 

reprezintă criteriul de apreciere în evaluarea performanţelor managementului 

universitar. Realizarea obiectivelor strategice şi operaţionale este analizată în cadrul 

Consiliului de Administraţie al UATH şi, anual, Rectorul prezintă în Senat un raport 

privind starea Universităţii. Senatul discută, analizează şi aprobă raportul împreună 

cu un plan de măsuri de ameliorare a practicilor şi mecanismelor de urmărire 

riguroasă a realizării obiectivelor strategice şi a obiectivelor operaţionale. 

  III.3   Răspundere şi responsabilitate publică  

        Universitatea şi toate facultăţile oferă, prin pagina web, informaţii şi date, 

cantitative şi/sau calitative, actuale şi corecte, despre calificările, programele de 

studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor și 

despre alte aspecte de interes pentru public, în general, şi pentru studenți, în special. 

 Informaţia oferită public de universitate este comparabilă cantitativ şi calitativ cu cea 

din Spaţiul European al Învăţământului Superior pentru o universitate de această 

mărime. În UATH, Președintele universității coordonează strategic, supervizează și 

controlează întreaga activitate din universitate și este responsabil de calitatea și 

eficiența acesteia, de dezvoltarea universității în concordanță cu planurile 

multianuale și anuale și de respectarea legislației aplicabile în domeniul activităților 

administrativ – financiare. În conformitate cu art.130(2) din Legea 1/2011, Rectorul 

UATH prezintă în fața senatului, cel târziu până în prima zi lucrătoare din luna aprilie 

un raport privind starea universității. Raportul este făcut public pe site-ul UATH și 

este transmis tuturor părților interesate. Organizarea periodică și coordonarea 

misiunilor de audit, care vizează evaluarea calității procesului de învățământ este 

responsabilitatea directorului Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

(CEAC). Acesta conduce operativ activitatea, întocmește rapoarte de evaluare 

internă a calității, pe care le prezintă senatului. După discutare și aprobare rapoartele 

sunt publicate pe site-ul universității. 

 

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

IV.1 CONCLUZII  

 Comisia de evaluare instituțională desemnată de către ARACIS, în urma vizitei 

de evaluare efectuată în perioada 24-26.10.2018 la Universitatea „Athenaeum” din 

București, formulează următoarele concluzii: 
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1.    Universitatea „Athenaeum” se adresează în primul rând studenților care sunt 

deja angajați, și doresc să-și completeze studiile. Orarul programelor de studii 

este adaptat la nevoile lor. 

2.  Programele de studii de licență  propuse pentru evaluare îndeplinesc condițiile 

prevăzute în standardele ARACIS din punct de vedere al conținutului planului 

de învățământ, al bazei materiale, al structurii și calității corpului didactic care 

să poată asigura funcționarea  pe termen lung. În urma evaluării  s-a propus 

calificativul “Încredere” pentru cele 2 programe evaluate (Administrație publică, 

Contabilitate și informatică de gestiune); 

3.   Universitatea „Athenaeum” a transpus în practică recomandările și sugestiile 

făcute cu ocazia precedentei vizite de evaluare instituțională;  

4.   Din discuțiile purtate cu ocazia întâlnirii membrilor comisiei de evaluare cu 

reprezentanții studenților (au participat 35 de studenți) și ai absolvenților (au 

participat 25 de absolvenți) nu a rezultat că ar fi probleme legate de cultivarea 

unui climat de parteneriat între studenți și personalul didactic și de cercetare din 

universitate, studenții au apreciat mecanismul de relaționare cu cadrele 

didactice; 

 5.   Angajatorii sunt mulțumiți de calitatea absolvenților din Universitatea 

“Athenaeum”, menționând că nu au constatat deficiențe majore în pregătirea 

lor, comparativ cu cei proveniți din alte universități. 

  

IV.2 RECOMANDĂRI 

   

- Să se respecte termenele legale, prevăzute de legislația în vigoare, pentru 

evaluarea externă a programelor de studii; 

- Să se evite cumulul excesiv de funcții în conducerea universității, prin 

implicarea mai multor cadre didactice în astfel de activități; 

- Să se asigure o prezență mai bună a studenților la seminarii și la cursuri; 

- Să se asigure spații de lucru (cabinete) pentru cadrele didactice, dotate cu 

mobilier adecvat; 

- Cadrele didactice asociate să fie angajate numai după aprobarea de către 

senatul universității din care provin; 

- Preocuparea personalului didactic de la toate specializările  pentru 

participarea în contracte de cercetare, pe teme compatibile cu domeniul de expertiză 

și antrenarea studenților în activitățile de cercetare; 

- Stimularea materială a cadrelor didactice pentru creşterea eficienţei activităţii 

de cercetare ştiinţifică;  

- Promovarea proiectelor de cercetare în parteneriat cu agenții economici; 

- Extinderea programelor de studii pentru învăţarea continuă, prin înfiinţarea de  

specializări postuniversitare; 

- Organizarea unor întâlniri ale studenților din anii I, cu absolvenții pentru ca 

studenții să afle de la sursă, problemele pe care trebuie să le aibă în vedere pentru o 

bună pregătire teoretică, dar și practică; 
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 - Analiza  practicii, în colaborare cu absolvenții și angajatorii pentru a identifica 

pentru fiecare program de studiu conținutul acesteia dar și modalitățile de 

desfășurare pentru a contribui la o mai bună încadrare a absolvenților în producție; 

- Evaluarea cadrelor didactice de către studenți sa fie efectuată conform 

procedurilor, înainte de sesiunea de examene; 

- Implicarea activă a reprezentaților aleși ai studenților în toate activitățile 

desfășurate la nivel de universitate precum și informarea studenților despre 

activitatea Senatului și a Consiliului de Administrație; 

- Stimularea studenților și cadrelor didactice pentru participare în programul 

Erasmus+; 

- Extinderea acordurilor de parteneriat cu universităţi şi instituţii de cercetare 

recunoscute internaţional. 

 

 

V. PROPUNERE CALIFICATIV 

              

 Pentru modul în care Universitatea „ATHENAEUM” din București a evoluat de 

la precedenta evaluare instituțională până în prezent, pentru modul în care își 

îndeplinește misiunea asumată prin Cartă, pentru nivelul calitativ al actului 

educațional, în concordanță cu standardele ARACIS, constatate și evaluate în 

perioada 24-26 octombrie 2018, comisia propune acordarea calificativului  

ÎNCREDERE. 

 


