
UNIVERSITATEA
ATHENAEUM

uNtvERstTAlEA íAIHENAEUM" DIN BUCURE$T|
STR.GIUSEPPE GARIBALDI, NR.2A

BUCURESTT, SECTOR 2
Tel.: 230.57.38; 230.57.26; fax: 231.7 4.18

CIF: 18967528

Nr. 95/15.02.2019

i9 /5 Scrisoare de Räspuns

Cãtre,
Agenfia Românä de Asigurare a Catitäfii în Înväfämântul Superior (ARACIS)

Domnului Preçedinte Prof.univ.dr. Iordan Petrescu

Stimate Domnule Preçedinte Prof.univ.dr. Iordan Petrescu,

Am primit scrisoarea dvs. înregistratã sub nr. 693105.02.2019 prin care am fost informali cu

privire la conlinutul rapoartelor de evaluare externá a calitã1ii învä{ámântului din Universitatea

,,Athenaeum" din Bucureçti realizafe în urma vizitei efectuate în perioada 23-26 ocfombrie 2018, în

vederea reacreditãrii institulionale .

Cu privire la aprecierile Comisiei de experji evaluatori, consemnate în rapoartele primite, ne

exprimãm opinia cä se prefigureazá, unraport in extenso, obiectiv, pebazá de informalii çi argumente

menite sä dovedeascä îndeplinirea misiunii Universitálii, atãf în plan national cât çi în Spa{iul European

al Învä]ãmântului Superior.

Totodatá, facem precizarea cá am luat la cunoçtinjã de Raportulde evaluare externã întocmit de

domnul prof.dr. Ivan Zodor de la Universitatea Pecs-Ungaria, çi facem urmãtoarele preczári:

1. Referitor la aflrmafia cá ,,în universitatea este încadrat un nuntãr relativ scõzut de personal" çi

se înregistreazá, o încárcare a unor posturi çi functii, precizân (pag.3 - Raport expert evaluator sträin)

câ:

Rãspuns: Nurnäru1 de personal este corespunzátor structurii organizaforice çi numãrului de studen{i ai

universitätrii, fiind respectate: standardele ARACIS în ceea ce priveçte raportul referitor la nurnärul de

studenli per cadru didactic, numãrul de norme didactice maxim admisibile conform legii, precum çi

prevederile Codului muncii. Totodatä, calitaTea de membru a\ Senatului universitar nu este

incompatibilá cu de{inerea altor func}ii de conducere din cadrul universitã{ii.

2. Referitor la recomandarea expertului stráin ,,de e organiza conferinle çi work-shop-uri, în

vederea creçterii vizibi|itãÍii"(pag.5 din Raport), aducem urmätoarea precizare:

Rãspuns: Prin tradiJie, Universitatea ,,Atheneaum" organizeazá conferin{a interna{ionalä anualá

,,Challenges of the modem economy in the globalizalion context", în prezent ajungând la editia alX-a.

Totodatã Universitarea participá anual în calitate de partener la organizarea unor conferinle
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internaJionale aláturi de institulii prestigioase din tarã çi sträinãtate cum ar fr: Institutele de Cercetare ale

Academiai Române, Universitatea ,,Yalahia" din Tîrgoviçte, The Institute For Peace Studies In Eastern

Christianity- Maryland SUA)

3. Referitor la concluzia formulatá în legäturá cu dinamica studenlilor din ultimii trei ani,

evaluatorul extern a apreciat eronat o scádere cu 30(% ( pag.8 din Raport). În legãturá cu acest aspect

formulãm urmátorul

Rãspuns: În ultimii trei ani universitari numárul studentilor s-a menlinut aproximativ constant în jurul

cifrei de 390, iar faþ de anul2015-2016 a scãzut cu 17Yo.

II. In ceea ce priveçte raportul întocmit de studentii evaluatori Stoica Daniela Maria çi Buhut $teftnuj,

facem o serie de precizári, dupá cum urmeazá:

1. Referitor la constatarea care vizeazá, ,,Misiunea çi obiectivele" universitäjii în care s-a sus{inut cã

nu toate drepturile beneficiile studenjilor sunt respectate çi /sau implementate în mod real (pag. 6 din

Raport), aducem urmätoarele lämuriri :

Rùspuns: Drepturile çi beneflrciile studentilor au fost çi sunt respectate în cadrul Universitá1ii

,,Athenaeurn". Conducerea universitãlii acordá sprijinul necesar în vederea informárii tuturor studenlilor

cu privire la drepturile çi obligaJiile acestora, precum çi la reglementãrile interne care le vizeazá. Lipsa

unei organiza{ii studenfeçti înregistratã legal, care sá desñçoare o activitate mai amplá çi sä

întocmeascá rapoarte anuale privind modul de respectare a drepturilor studenlilor, nu poate cädea

exclusiv în sarcina universitã1ii çi níci privitã drept un punct slab.

2. Referitor la constatarea care vizeazá, ,,Integritatea academicã" (pag.1 din Raport), conform

cäreia Comisia de Eticä cã nu are o abordare proactivã çi nu combate derapajele de la normele de eticã

având o activitate slabä, formuläm urmätorul

Rãspuns: Comisia de Eticä desñçoarã o activitate susJinutã çi asigurá în permanen!á îndeplinirea

prevederilor Codului de Eticá çi Deontologie Profesionalã urmárind diseminarea confinutului acestuia,

în cadrul întregii comunitá1i academice, lucru dovedit de procesele verbale de activitate ale comisiei,

precum çi de rapoartele anuale prezentate Senatului çi ñcute publice pe pagina de internet a

universitã1ii. (acestea fiind anexate çi Raportului de Autoevaluare institulionalä).

În acest sens, considerám cã observaJiile çi recomandárile formulate de studentii evaluatori sunt

superfìciale çi denotä o lipsä de informare çi documentare a acestora. Aprecierile cu privire la aça-zisa

,,activitate slabà", le considerám subiective în lipsa unor argumente clare care sá sustiná aceastã opinie.

Totodatä, nu considerän necesará existen{a unui formular pentru sesizäri cu privire la încãlcári ale

normelor de eticä çi integritatea academicá. Regulamentul de organizare çi funcJionare a Comisiei de

Eticá (ñcut public pe site-ul universitã{ii), prevede modul în care se pot fonnula sesizári cãtre Comisia

de Eticá. Având în vedere cá la nivelul Universitã1ii ,,Athenaeum" nu au existat încãlcári ale Codului de

Eticä çi nici sesizäri sau abateri de la prevederile Codului de eticã, era normal ca în raportul comisiei de

eticä sã se consemneze situa¡ia realã, respective cá nu a constatat încálcãri ale codului de eticä. Cornisia

de eticã se poate sesiza din oficiu, uumai în situa{ia în care constatä încälcári ale codului, în mod direct

çi nemijlocit.



3. Referitor la punctele slabe formulate la sec{iunea ,,Spaliile de îwãlãmânt, cercetare si pentnt

alte activitð|i", în ceea ce priveçte cunoaçterea de cátre studenji a posibilitä1ii obJinerii unui loc de

cazare, precizäm:

Rùspuns: Universitatea ,,Athenaeum" a asigurat în permanan!ä locuri de cazare pentru studenfi, a

informat la înscrirea în anul universitar despre aceste posibilitali, cu toate acestea din anul 2009 pânä în

prezenl nu a existat nici o solicitare privind cazarea (având în vedere cá studentii noçtri sunt din

Bucureçti sau zonele limitrofe).

4. Referitor la secliunea ,,Sistemul de acordare a burselor çi altor forme de sprijin material pentru

studenli"(pag.I2 din Raport), se considerã cã studenfii nu sunt implicafi activ în procesul de acordare a

burselor çi nici inforrnati cu privire la acestea.

Rãspuns: Reprezentanlii studenlilor, atãt în Consiliile facultatrilor, cât çi în Senatul universitar sunt

implicati activ în procesul de acordare a burselor. Regulamentul de acordare a burselor çi a altor forme

de sprijin este public, fiind postat pe site-ul universitãfii, cunoscut de cätre studenli, dovadã fiind çi

faptul cã majoritatea studenfilor beneficiazá, la cerere, de o serie de facilitã{i privind achitarea taxelor de

çcolarizare.

5. Referitor la secJiunea ,,Principii ale politicii de admitere la programele de studiu oferite de

institulie" (pag.l3 din Raport), în care este menJionatá aprobarea cu întârziere a Metodologiei de

organizare çi desñçurare a admiterii la studiile de licenJá çi masterat, facem urmãtorele precizári:

Rãspuns: Metodologiile de admitere din anul universitar 2018-2019, au fost întocmite în conformitate

cu O.MEN 3062116.01.2018, publicat în M.Of. 116106.02.2018. Precizám cá Universitatea

,,Athenaeum" a aprobat în çedinla de Senat din data de 28.02.2018, rnetodologiile respective. (dupá trei

sáptãmâni de la publicarea ordinului în M.Of.)

6. Referitor la sec]iunea ,,Structurq programelor de studiu" @ag.14 din Raport), în care se

afirmä cá,,numãrul orelor oplionale nu ajunge kt cota de 30% din credite, cotã recontandatã" ;

Rãspuns: Observa{ia nu este clarã çi nici pertinentã, în sensul cã, nu se precizeazá rogramul de

studii çi specializarea despre care este vorba çi nici indicatorul ARACIS de referin!á.

7. Referitor la recomandarea privind ,,sporirea stagiilor de practicã oferite sau suslinute" - (pag.

16 din Raport), facem precizarea cá,:

Rãspuns: Stagiile de practicä oferite studenlilor din cadrul Universitä1ii ,,Athenaeum"sunt în

conformitate cu standardele ARACIS, iar recomandarea rãmâne ñrã obiect.

8. Referitor la secJiunea ,,Evaluarea personalului didactic de cãtre studenli", fpag. 23-24 din

Raport) , în care se afinnã cá 90Yo din studenlii chestionati nu cunosc rezultatele evaluärii cadrelor

didactice de cätre studenli, precizám'.

Rãspuns: Opiniile formulate de studentii evaluatori pebaza chestionarului aplicat de cãtre aceçtia cu

ocazia vizitei, nu sunt bine fundamentate, având în vedere modul neprofesionist de întocmire a

chestionarului çi de prelucrare a inforrnaliilor oblinute (nu sunt respectate regulile specifice de

formulare a întrebärilor, nu este reprezentativ din punct de vedere al eçantionãrii). Mai mult, precizäm



cá o parte dintre studenfii intervievali erau din anul I de studii, iar anul universitar începuse de doar

douã säptãrnâni.

9. Referitor la sectiunea ,,Servicii studenleSti" (pag.26 din Raport), afirma{ia studen{ilor evaluatori

privind platforma e-Learning çi Edata, ,,cõ nu sunt actualizate çi nu sunt cunoscute de studenli",

precizäm cä :

Rãspuns: Platforma e-learning este o facilitate suplimentarä oferitá studenlilor universitãlii, fiind

actualizatá la începutul fiecãrui an. Universitatea utilizeazá platforma în special pentru colaborarea

grupurilor de studenJi în vederea elaborärii în comun de proiecte economice, cât çi colaborarea cu

studenti din alte universitãli. Sistemul informatic Edata, este un program de management universitar,

implementat în anul 2008, cunoscut de cátre to{i studentii çi este principala sursá de informare cu

privire la disciplinele, notele obtinute, taxele çcolare. Toti studenfii primesc o parolä de acces pin

poçta electronicä la începutul çcolarizárii çi au la dispozilie ghidul de utilizare al Edata, acesta fiind

postat pe site-ul universitä1ii.

10. Referitor la afnmalia cá ,disciplìna Educalie fizicõ nu se aflã în orar çi la specializarea

Administrarea Afacerilor" (pag.26 din Raport), menf ionãm cã:

Rãspuns: Disciplina Educa{ie fizicá începând cu anul universitar 2018-2019 este disciplinã obligatorie

la programele de studii de licenJá Contabilitate çi Informaticã de Gestiune çi la Administra{ie Publicá

anul I, învã!ámânt cu frecven!á. Pentru programul de studii de licen!ä Adrninistrarea Afacerilor, la care

se face referire, disciplina Educa{ie fizicã se regaseçte la anul II ca disciplinã facultativá, nefiind trecutä

în orar ca urmarea a inexistenfei de solicitári din partea studentilor .

Din cele 24 de puncte slabe consemnate în Raportul studenlilor evaluatori, se remarcä faptul cá

mai mult de jurnátate dintre ele sunt subiective, nejustificate çi incomplete. Consideräm totodatá cã,

universitatea nu este în culpã pentru cä unii studen{i nu-çi cunosc drepturile çi obligafiile, atâta timp

cât le-au fost puse la dispozilie prin diverse mijloace (site, avizier, cadre didactice, tutori de ani,

secretariat), surse de informare corecte çi complete, iar aceçtia nu s-au informat. Putem aprecia cã o

serie din concluziile formulate de studenlii evaluatori se bazeazâ pe o metodä de culegere a

informaliilor (chestionare çi discutia infonnalá cu studenJii) care nu a dat dovadã de rigoare

çtiinfificã.

În opinia noastrã, calificativul propus de cãtre expertul strain çi studentii evaluatori - respectiv

acela de încredere limitatã, nu este justificat. Susfinem aceasta deoarece, atât concluziile expertului

strain, cât çi cele ale studentilor evaluatori nu se bazeazá pe date certe, respectiv nu indicã

neîndeplinirea sau îndeplinirea par\ialá a unor indicatori ai standardelor Aracis de cätre Universitatea

,,Athenaeum" d in Bucureçti.

Este adevãrat cá pe tot parcursul evaluãrii am remarcat rigoarea, exigenla dar çi conlucrarea

colegialã a comisiei de evaluatori, începând cu directorul de misiune prof.univ.dr. Ladislau Nagy çi cu

expertul coordonator prof.dr. Alexandru fugui çi încheind cu ceilalli membri ai comisiei.
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Recomandãrile pertinente, fãcute cu ocazia evaluärii unei activitãfi complexe, sunt refinute de cãtre

conducerea Universitátrii, iar másurile de remediere çi îmbunãtáfire a activitã1ii fac obiectul programului

anexat. Räspunsul la scrisoarea dvs. çi programul de mäsuri au fost analizate çi asumate de cätre Senatul

Universitar în çedinþ extraordinarä din data de 12.02.2019.

Vä rog sã primifi multrumirile noastre, atât dvs. cât çi membrii echipei de experli evaluatori pentru

activitatea depusä çi aprecierile formulate.
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PRocRAM DE vrÄsum

privind solu{ionarea recomandärilor comisiei ARACIS

Nr.

crt.

Recomandãri Mäsuri Termen de

realizare

Responsabili

I Resp ectarea termenelor
legale, prevãzute de
legislalia în vigoare,
pentru evaluarea externã a
programelor de studii
universitare

Realizarea autoevaluárii
programelor de stud ii universitare
de masterat çi depunerea dosarelor
la Aracis pentru evaluarea
externä;
Monitorizarea permanentã a
programelor de studii çi anahza
acestora în Consiliile Facultä1ilor

çi Senat Universitar

septembrie 2019

permanent

Rector,
Preçedinte
Senat,

Directori
departamente,
Decani,
CEAC la nivel
facultate

2 Ev itare a cu mu luilu i exc e s iv
de funclii în conducerea
universitãlii, prin
implicarea mai multor
cadre didactice în astfel de
activitãti

Analiza în Consi liile Facu ltã1i lor

çi Senat a modului de distribuire a
functiilor de conducere çi
constatarea eventualelor situa{ii de
incompatibilitate sau cumul
excesiv.
Organizarea de alegeri pentru
funcliile çi structurile de
conducere pentru urmätorul ciclu
universitar 2020-2024

septembrie 2019

decembrie 2019-

martie2020

Rector,
Preçedinte
Senat,
Directori
departamente,
Decani

3 A si gurar e a unei prezenl e
mai bune a studenlilor la
seminarii çi la cursuri

Includerea în contractul de studii a

unei clauze referitoare la
ob ligativitate a pr ezen\ei la cursuri

çi seminarii.
Creçterea ponderii alocate
prezenJei çi activitátii în cadrul
cursurilor çi seminariilor în nota
finalä acordatã a studenlilor

iulie 2019

septembrie 2019

Decani
Rector,

Directori
departamente,
cadre didactice

4 Asigurarea unor spalii de
lucru (cabinete) pentru
cadrele didactice, dotate cu
mohilier adecvat

Continuarea procesului de dotare

çi modernizare a spaliilor din
cadru I Univers itã1ii,,Athenaeum"

septembrie 2019 Preçedinte
Consiliu de
AdministraJie,
Rector

5 Angajarea cadrelor
asociate numai dupã ce se
primeçte aprobarea din
parteq Senatului
università(ii din care provin

Respectarea procedurii proprii cu
privire la modalitatea de selecfie a

cadrelor didactice asociate çi
verificarea existente i aprobárii
Senatului Universitä1ii din care
prvin, în momentul încheierii
contractu lui de prestärii servicii.

septembrie 2019 Decani,
Directori
departamente,
Rector,
Preçedinte
Universitate

6 Preo cup area p ers o nalu lui
didactic de la toate
specializãrile pentnt
participarea în contracte
de cercetare, pe teme

compatibile cu domeniul
de expertizã Si antrenarea
studenlilor în activitãlile de
cercetare.

Implicare tuturor cadrelor
didactice ale Universitãtii
,,Athenaeum" în proiecte cu
mediul de afaceri , Erasmus* în
activitatea de cercetare çtiinfificá
çi constituirea unor echipe mixte
cu studenJii

Permanent Directot'i
departamente,
Director Centru
de Cercetare



Nr.

crt.

Recomandãri Mäsuri Termen de

realizare

Responsabili

7 Extinderea programelor de
studii pentru învãlarea
continuã, prin înfi inl are a
de specializãri
postuniversitare

Stud ierea çi analiza opo rtunitã{ilor
înfiin!ärii unor specializári de
studii po stuniversitare

Permanent Decani,
Directoli
departamente,

I Organizarea unor întâlniri
ale studenlilor din anii I cu
absolvenlii, pentru ca
studenlii sã afle ,,de la
sursã" problemele pe care
trebuie sã le aibã în vedere
pentru o bunà pregãtire
teoreticã, dar si practicã.

Organtzarea unor întâlniri între
absolventii universitä1ii çi
studenlii anului I, în vederea unei
bune pregátiri teoretice çi
practice.

Anual Director CCOC
Reprezentan{ii
de an ai
studen!ilor

9 Analiza practicii, în
colaborare cu absolvenlii çi
angajatorii, pentru a
identifica conlinutul
acesteia pentru fiecare
progrlm de studii, dar Si
modalitãlile de desfiçurare
pentnt a contribui la o mai
bunã încadrare a
ab s olventi lor în produ cti e.

Organizarea anualã de cátre
fiecare facultate a unor întâlniri cu
angajatorii çi studenjii în vederea
îmbunätãtririi modului de
desfãçurare a practicii çi creçterii
angajab i litã1i i ab so lven!ilo r

Anual Decani,
Cadrele
didactice
responsabile cu
practica
studentilor

10 Evaluarea cadrelor
didactice de cãtre studenli
sã fie efectuatö conþrm
procedurilor, înainte de
sesiunea de examene.
Creçterea ponderii
rezultatului evaluãrii de
càtre studen¡i în rerultatul
final al evaluãrii cadrelor
didactice.

Revizu irea Regu lamentu lu i çi
Procedurü privind evaluare
calitátii a cadrelor didactice.

Septembrie 2019 Rector,
Preqedinte Senat

11 Con tinuarea demersurilo r
de creStere a investiliilor în

dot õr ile univers it ðl ii, în
special pentru sàlile care
nu au beneficiat de
investitii în ultimii ani

Continuarea procesului de
investiJii în dotárile universitätrii în
limita bugetului alocat

Permanent Preçedinte
Consiliu de

Administralie,
Rector,
Decani,

t2 Elaborarea unei
metodologii în vederea
acordãrii de credite
tran sfer ab il e E CTS p en t ru
activitateq de vo luntariat

Elaborarea unei metodologii în
vederea acordárii de credite
transferabile ECTS pentru
activitatea de voluntariat

Septembrie 2019 Preçedinte
Senat,

Reprezentanti
studen{i

13 Reglementarea clarã a
prezenlei studenlilor în

Comisia de Eticã si a
modului prin core aceStia
sunt aleSi.

Revizuirea çi mod ificarea
Regulamentul de organizare çi
funcJionare a Comisiei de Eticã a

UATH çi a Regulamentului de

organizare çi desñçurare a

alegerilor pentru structurile çi
func{iile de reprezentare a
studenlilor din UATH.

Septembrie 2019 Preçedinte
Comisia de
Eticã,
Reprezentanli
studen{i în
Consiliiçi
Senatul
Universitar

t4 Promovare mai bunã a
alegerilor pentru studenlii

Organizarea unei campanii de
informare cu privire la

Anual Decani,
Reprezentanti
studenti
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Nr.

crt.

Recomandãri Mäsuri Termen de

realizare

Responsabili

r epr e z ent anl i. In cu raj area
stud enl ilor r eprezent anli
din UATH în vederea
realizãrii unui raport
anual cu privire la
respectarea codului
drep tu rilo r S i ob ligaliilor
studentilor.

or ganizar ea ç i d esñçurarea
ale ger ilor reprezentanf i lor
studenfilor

15 Promoverea serviciilor
medicale, de consiliere Si
orientare în carierã Si de
cazare în rândul studenlilor

Conceperea çi tipärirea unui pliant
cu informafii privitoare la
serviciile medicale, de consiliere

çi orientare în carierá çi de
cazate oferite studenfilor, care va
fi ataçat contractului de studü .

Adáugarea de informatii în Ghidul
studentului referitoare la serviciile
oferite de universitate.

Septembrie 2019 Director CCOC

16 Flexibilizarea traseelor de
învãlare pentru a stimula
studenlii sã îSi urmãreascã
propriul traseu de învãlare

Revizuirea planurilor de
învá!ámânt pentru programele de
studii de licen!ä çi masterat
conform reglementãrilor interne,
cu luarea în considerare a

opiniilor studenJiilor,
abso lventilor si angaiatorilor.

Periodic Decani,
Responsabili
programe studii

t7 Publicarea pe site a
Hotãrârilor Consiliului de
Administratie si Senatului

Publicarea pe site a Hotãrârilor
Consiliului de Administralie çi
Senatului.

Septembrie 2019 Rector,
Preçedinte Senat

18 Extinderea qcordurilor de
parteneriat cu universitãli
Si institulii de cercetare
r e cu no scu t e i nt ernal i o na l.

Incheierea de noi acorduri de
parteneriat cu universitäli çi
institulii de cercetare recunoscute
interna!ionale

Permanent Preçedinte
Universitate,
Prorector cu
Relalii
internationale
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