
Raport al Comisiei Consultative ARACIS 
 

Vizita de evaluare instituțională în vederea evaluării externe a calității educaționale la  

Universitatea „Athenaeum” din București 

Perioada  24-26.10.2018  
 

1. Activitățile preliminare vizitei 

 

1.1.  Cererea de evaluare instituțională externă a fost depusă în data de 25.04.2018, prin adresa 

nr. 183 și înregistrată la ARACIS cu nr 2436/27.04.2018. 

 

1.2.  Directorul Departamentului de Evaluare Externă a Calității a invitat la sediul ARACIS 

reprezentanţii Universităţii „Athenaeum” din București în data de 24.05.2018, când au fost 

stabilite obiectivele vizitei de evaluare externă periodică, cu precizarea a 2 programe de studii 

universitare de licenţă de evaluat (Protocol încheiat între UAB și ARACIS cu nr. de înregistrare 

3125/24.05.2018).  

Directorul de misiune, dl. Prof. univ. dr. Ladislau Nagy (Universitatea „Babeș-Bolyai” 

din Cluj-Napoca) și Secretarul științific, Dna. Mihaela Băjenaru de la ARACIS, au fost 

desemnați în ședința Consiliului ARACIS în data de 24.05.2018, la propunerea Departamentului 

de Evaluare Externă a Calității al ARACIS. 

 

1.3.  La propunerea Departamentului de Evaluare Externă a Calității al ARACIS, Consiliul 

ARACIS a aprobat componența echipei de vizită în ședința din data de 27.09.2018, având 

coordonator al echipei de experți evaluatori pe dl. Prof. univ. dr. Silviu Alexandru Apahidean de 

la Universitatea de Științe Agricole și de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. 

 

1.5.   Raportul de autoevaluare instituțională a fost depus la ARACIS în data de 30.07.2018, cu 

nr. de înregistrare 4545. 

 Raportul are structura cerută în „Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de 

studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior”. 

 Anexele aferente cerute în fișa vizitei de evaluare, semnate de conducerea Universității, 

respectiv conducerea facultăților (plan de învățământ, studenți, spații de învățământ, stat de 

funcții), se găsesc în varianta electronică pe site-ul Universităţii. 

 

1.6.  Directorul de misiune, dl. Prof. univ. dr. Ladislau Nagy, s-a întâlnit cu Rectorul 

Universităţii „Athenaeum” din București, Conf. univ. dr. Daniela Mitran, în data de 26.07.2018, 

la sediul ARACIS, prilej cu care a fost definitivat programul vizitei de evaluare (vezi document 

înregistrat la ARACIS cu nr. 4872/30.08.2018). 

 

2. Desfășurarea vizitei la Universitatea „Athenaeum” din București 

 

2.1. Echipa de evaluatori și-a început activitatea în dimineața zilei de 24 Octombrie 2018, la 

sediul Universităţii „Athenaeum” din București, când a avut loc întâlnirea echipei de experţi 

evaluatori ARACIS, fomată din 10 persoane, cu conducerea Universităţii „Athenaeum” din 

București. 

Presedintele Consiliului de Administratie al Universităţii „Athenaeum” din București, 

dna. Prof.univ.dr. Emilia Vasile, care a avut și calitatea de persoana de contact a universității, a 

prezentat un scurt istoric al universității, a doua universitate privată acreditată din România, iar 

Rectorul Universităţii „Athenaeum” din București, Conf univ. dr. Daniela Mitran, a prezentat 

echipa de conducere a universității (decani, responsabilii programelor de studii, studenți,etc.) 

Directorul de misine al echipei de vizită ARACIS, dl. Prof. univ. dr. Ladislau Nagy, a prezentat 

misiunea și obiectivele echipei de vizita. 



Domnul Prof. univ. dr. Silviu Alexandru Apahidean de la Universitatea de Științe 

Agricole și de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, coordonatorul echipei de experți evaluatori, 

a prezentat componența echipei de vizită și câteva detalii organizatorice privind evaluarea 

instituţională şi a programelor de studii supuse evaluării. 

2.1. În conformitate cu programul convenit la sediul ARACIS, din data de 26.07.2018, de către 

coordonatorul echipei de experți evaluatori și secretarul tehnic al misiunii, împreună cu 

reprezentanții instituției evaluate, în data de 24.10.2018, a avut loc vizitarea bazei materiale a 

Universităţii „Athenaeum” din București (săli de curs și seminar, spații de cercetare, biblioteca) 

precum și întalnirea echipei de vizita cu absolvenții și angajatorii universității evaluate. 

  

2.2. Întâlnirea cu absolvenții universității, care au participat în număr mare la întâlnire, a avut un 

caracter deschis, interactiv, aceștia exprimându-și satisfacția pentru calitatea relațiilor 

profesionale profesor-student și pentru deschiderea cadrelor didactice de a accepta un orar de 

desfășurare a activităților didactice care să dea posibilitatea studenților să lucreze pe perioada 

școlarizării. 

 

2.3. Întalnirea cu angajatorii, de la aceeași dată, a evidențiat buna pregătire profesională a 

absolvenților Universităţii „Athenaeum” din București, comparabilă după opinia dumnealor cu a 

absolvenților marilor universități din țară, și, relațiile de colaborare pe care aceștia le au cu 

conducerea universității, dar și necesitatea îmbunătățirii activității de practică și capacitatea de 

comunicare a absolvenților. 

  

2.4. În a doua zi a vizitei, 25.10.2018, a avut loc întâlnirea echipei ARACIS de evaluare externă 

a calității, cu studenții Universităţii „Athenaeum” din București. 

 Aceștia s-au declarat mulțumiți de relațiile profesionale pe care le au cu cadrele didactice 

din universitate, au apreciat profesionalismul acestora și disponibilitatea pentru un orar care să le 

permită să lucreze în timpul frecventării cursurilor universității. 

 Discuțiile purtate au arătat cunoașterea de către studenți a condițiilor contractuale cu 

universitatea și a modului de desfășurare a practicii, dar și necesitatea informării mai atente în 

legătură cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră și desfășurarea de sesiuni de comunicare 

științifică studențească. Deoarece studenții aveau deja un job, nu considerau necesară consultarea 

CCOC.  

 Reprezentanții studenților nu știau din ce structura fac parte, Senat sau Consiliul de 

Administrație. 

 Întâlnirile cu studenții, absolvenții și angajatorii, precum și cu diferite grupuri (cercetare, 

CEAC, Comisie de etica, Departamentul financiar-contabil), au fost relevante și menite să 

conducă la completarea unei imagini de ansamblu a Universităţii „Athenaeum” din București. 

 Meritul pentru reușita acestor întâlniri aparține atât întregii echipe de vizită, cât și 

condițiilor asigurate de universitatea gazdă. 

 

2.5. Evaluarea la nivel instituțional a fost realizată de Prof. univ. dr. Silviu Alexandru Apahidean 

de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, coordonatorul 

echipei de experți evaluatori și Prof.univ.dr. Alexandru Țugui, de la Universitatea “Al. I.Cuza” 

din Iași, expert evaluator al Comisiei instituționale a ARACIS, fișele vizitei fiind întocmite în 

conformitate cu cerințele ARACIS și analizate colegial de Directorul de misiune, împreună cu 

Coordonatorul echipei de experți evaluatori și Expertul evaluator al Comisiei instituționale. 

 

2.6. Evaluarea pe programe de studii s-au desfășurat în zilele de 24 si 25 Octombrie 2018, 

concluziile fiind finalizate în data de 26 Octombrie 2018, când a avut loc o ședință de lucru a 

întregii echipe de vizită ARACIS. 

 

 



2.7. Beneficiind de informații privind toate activitățile din universitatea gazdă, evaluatorul străin, 

Prof.univ.dr. Ivan Zadori de la Universitatea din Pecs, Ungaria, a întocmit un raport separat, iar 

studenții evaluatori, Daniela Maria Stoica (ANOSR) de la Universitatea Politehnica din 

Timișoara și Ștefănuț Iulian Buhuș (UNSR) de la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, 

au întocmit de asemenea separat un alt raport comun, pe care în urma definitivării îl vor depune 

la ARACIS. 

 În același timp, expertul străin, experții pe programe de studii și evaluatorii studenti au 

participat la toate activitățile comune ale echipei de vizită, conform progamului vizitei de 

evaluare institutională a ARACIS. 

 

2.8. Toate  activitățile coordonate cu competență și profesionalism de dl. Prof. univ. dr. Ladislau 

Nagy  (director de misiune), Prof. univ. dr. Silviu Alexandru Apahidean (coordonatorul  echipei  

de  experți  evaluatori) și Prof.univ.dr. Alexandru Țugui (expert evaluator comisie institutională) 

s-au desfășurat într-o atmosferă colegială și potrivit procedurilor prevăzute în Ghidul activităților 

de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ 

superior, partea a III-a, Evaluarea externă a calității academice din instituțiile de învățământ 

superior acreditate (evaluarea externă instituțională). 

 

2.9. De asemenea, experții evaluatori pe cele două programe de studii “Administrație Publică” - 

Prof.univ.dr. Sevastian Cercel de la Universitatea din Craiova și “Contabilitate și Informatică de 

Gestiune” - Prof.univ. dr. Marius Sorin Dincă, de la Universitatea “Transilvania” din Brașov, și-

au îndeplinit cu profesionalism obligațiile care decurg din Metodologia ARACIS. 

 

2.10. De menționat organizarea minuționasă a vizitei de evaluare externa a calitatii si asigurarea 

suportului logistic, realizate de secretarul tehnic al echipei de experți, Mihaela Bajenaru. 

Apreciez, de asemenea, disponibilitatea și solicitudinea instituției gazdă, Universitatea 

„Athenaeum” din București, referitoare la informațiile cerute de experții evaluatori. 

 

2.11. Coordonatorul echipei de experți evaluatori și expertul Comisiei instituționale au întocmit 

proiectul raportului de evaluare instituțională la nivelul întregii instituții, urmând ca acesta să fie 

definitivată împreună cu directorul de misiune și depus la ARACIS. 

 

2.12. În ultima zi a vizitei, 26.10.2018, a avut loc întâlnirea întregii echipe de experți evaluatori 

într-o ședința de lucru în care experții evaluatori și-au prezentat preconcluziile vizitei, urmată de 

întâlnirea cu conducerea Universităţii „Athenaeum” din București. 

 Conducerea universității gazdă a fost informată asupra modului de desfășurare a evaluării 

și i-au fost prezentate unele observații, care urmează a fi menționate sub forma unor recomandări 

în raportul de evaluare. 

 

 

 

București, 26.10.2018 

 

 

 

Prof.univ.dr. Gheorghe SOLOMON 

Reprezentantul Comisiei Consultative și de Auditare - ARACIS 


