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FIŞA VIZITEI 

b) STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANTĂ 

pentru evaluarea instituŃională în vederea  evaluării externe a calităŃii educaŃiei 
 

Programul de studii universitare de licenŃă.......................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

                                   Facultatea ................................................................................................................................................. 

                                  InstituŃia .................................................................................................................................................... 

                                 Data vizitei ...............................................Scopul: autorizare /acreditare/evaluare externă a calităŃii……… 

Semnături: 
 
 1. Coordonator comisie,   ____________________ 

 2. Expert    ____________________ 

3. Expert    ____________________ 

Domeniul A.  CAPACITATEA INSTITU łIONAL Ă 

CRITERIUL  STANDARDE (S) ŞI INDICATORI DE PERFORMANłĂ (IP) CONSTATĂRI 

 
S.A.1.1. MISIUNE, OBIECTIVE ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ 

Min:  InstituŃia este înfiinŃată şi funcŃionează conform legii. 
InstituŃia are o Cartă Universitară ale cărei prevederi sunt 
concordante cu legislaŃia naŃională şi cu principiile SpaŃiului 
European al ÎnvăŃământului Superior şi sunt cunoscute de 
membrii comunităŃii universitare. Misiunea şi obiectivele 
asumate de instituŃie o individualizează în sistemul naŃional de 
învăŃământ superior prin claritate, distincŃie şi specificitate.  

Se coreleaza cu sectiunea a) 

A.1 – STRUCTURILE 
INSTITUłIONALE, 

ADMINISTRATIVE ŞI 
MANAGERIALE  

1. Misiune şi 
obiective 

Ref.1: Prin formulare şi mod de realizare, misiunea şi 
obiectivele instituŃiei o individualizează în SpaŃiul European al 
ÎnvăŃământului Superior. 
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 Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min:  InstituŃia are un cod al eticii şi integrităŃii academice prin 
care apără valorile libertăŃii academice, autonomiei universitare 
şi integrităŃii etice şi dispune de practici şi mecanisme clare 
pentru aplicarea codului. 

 

Ref.1: InstituŃia nu numai că are un astfel de cod şi practici 
asociate, dar controlează şi poate face dovada aplicării lor, cu 
privire la activităŃile de conducere, cercetare, predare sau 
examinare. Rezultatele acestui control sunt făcute publice 

 2. Integritate 
academică 
 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min:  InstituŃia dispune de practici de auditare internă cu privire 
la principalele domenii ale activităŃii universitare 

 

Ref.1: Auditarea internă se realizează efectiv, periodic şi pe o 
bază reglementată intern, la nivel de instituŃie şi de 
compartimente şi priveşte domeniile financiar-contabil, ale 
integrităŃii academice, ale predării, examinării şi cercetării. 
Anual se publică un raport de audit academic, dezbătut în Senat, 
şi se elaborează un plan de ameliorare 

 

3. Răspundere şi 
responsabilitate 
publică 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

 
S.A.1.2. CONDUCERE ŞI ADMINISTRAłIE 

Min:  InstituŃia are un sistem de conducere şi un regulament de 
funcŃionare internă care respectă reglementările legale în 
vigoare. Mecanismul de alegere a reprezentanŃilor studenŃilor în 
consilii, senate şi alte structuri este clar descris în Carta 
Universitară şi în regulamentele interne. 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

Ref.1: Sistemul de conducere şi regulamentul de funcŃionare 
internă utilizează şi sisteme informaŃionale şi de comunicare, de 
tip Internet şi Intranet 

 

1. Sistemul de 
conducere 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min:  InstituŃia are un plan strategic cu un orizont de cel puŃin 
patru ani şi planuri operaŃionale anuale 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

Ref.1: Planul strategic este elaborat pe termen lung, mediu şi 
scurt, este actualizat anual sau în funcŃie de evoluŃia şi contextul 
învăŃământului superior 

 

 

2. Management 
strategic 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 
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Min:  Universitatea dispune de o administraŃie care respectă 
reglementările legale în vigoare, este eficace în privinŃa 
organizării, numărului şi calificării personalului şi funcŃionează 
riguros prin serviciile oferite comunităŃii universitare 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

Ref.1: Universitatea dispune de o administraŃie eficace şi 
riguroasă şi are mecanisme de control şi de dezvoltare continuă 
a performanŃelor administraŃiei 

 

Ref.2: Nivelul de informatizare al administraŃiei să fie 
compatibil cu cel din spaŃiul european al invatamantului 
superior 

 

 

3. AdministraŃie 
eficace 

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

 
S.A.2.1. PATRIMONIU, DOTARE, RESURSE FINANCIARE ALOCATE 

Min:  Respectând diferenŃele dintre formele de învăŃământ (la zi, 
cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă) şi, respectiv, obiectivele 
activităŃilor  de cercetare, universitatea asigură spaŃii de 
învăŃământ şi cercetare care corespund specificului său, prin săli 
de predare, laboratoare didactice şi centre de cercetare, în 
concordanŃă cu normele tehnice, de siguranŃă şi igienico-
sanitare în vigoare. Indicatorul se referă şi la spaŃiul de 
căminizare şi la alte spaŃii oferite studenŃilor pentru activităŃi 
sociale, culturale sau sportive. 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

Ref.1: Pe lângă spaŃiile existente, universitatea dispune de 
planuri de dezvoltare şi de planuri de investiŃii realiste, 
dependente de veniturile previzionate 

 

1. SpaŃii de 
învăŃământ, 
cercetare şi 
pentru  alte 
activităŃi 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min:  Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente 
tehnice de învăŃare, predare şi comunicare care facilitează 
activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student; 
laboratoarele de cercetare dispun de echipamente şi mijloace de 
funcŃionare corespunzătoare exigenŃelor minime. 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

Ref.1: Dotarea sălilor de curs/seminar şi a laboratoarelor 
didactice şi de cercetare corespunde stadiului actual de 
dezvoltare a cunoaşterii ştiinŃifice şi este comparabilă cu cea din 
universităŃile dezvoltate din Europa şi cu bunele practici 
internaŃionale. 

 2. Dotare 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

 
A.2 – BAZA 

MATERIALĂ 

3. Resurse Min:  InstituŃia demonstrează că dispune de surse de finanŃare şi Se coreleaza cu sectiunea a) 
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de resurse financiare suficiente, pe termen scurt (anual) şi în 
perspectivă (pentru minimum trei/patru ani succesivi), pe care le 
alocă pentru a realiza în mod adecvat misiunea şi obiectivele pe 
care şi le-a fixat. InstituŃia dispune de un buget anual realist şi 
de un buget pe trei/patru ani, precum şi de politici financiare pe 
termen scurt şi mediu, cu referire la sustenabilitatea financiară. 
Ref.1: Pe lângă asigurarea necesarului curent, universitatea 
dispune de rezerve financiare consistente, de surse diversificate 
de finanŃare şi de rigoare în planificarea şi definirea politicilor 
de investiŃii şi de gestiune financiară 

 
financiare 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min:  InstituŃia are un Regulament de acordare a burselor şi a 
altor forme de sprijin material pentru studenŃi, pe care îl aplică 
în mod consecvent. Bursele sunt acordate din alocaŃii de la 
bugetul de stat şi din resurse proprii. 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

Ref.1: ProporŃia resurselor proprii ale instituŃiei în fondul de 
burse este de minim 10%. 

 

Ref.2: ProporŃia resurselor proprii ale instituŃiei în fondul de 
burse este de minim 20%. 

 

 

4. Sistemul de 
acordare a 
burselor şi altor 
forme de sprijin 
material pentru 
studenŃi 

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Domeniul B.  EFICACITATE EDUCA łIONAL Ă 
 

S.B.1.1. ADMITEREA STUDENłILOR 

1. Principii ale 
politicii de 
admitere la 
programele de 
studiu oferite de 
institu Ńie 

Min:  InstituŃia aplică o politică transparentă a recrutării şi 
admiterii studenŃilor, anunŃată public cu cel puŃin 6 luni 
înainte de aplicare 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

Min:  Admiterea într-un ciclu de studii  universitare se face 
numai pe baza diplomei de studii precedente, Ńinând cont de 
ordinea ierarhică a mediilor de absolvire 
 

 

B.1 – CONłINUTUL 
PROGRAMELOR DE 
STUDIU 

2. Practici de 
admitere 

Ref.1: Admiterea la studii se bazează pe un set de criterii 
combinate, în care rezultatele la examenul de admitere deŃin 
o pondere mai mare 
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Ref.2: Şcolarizarea studenŃilor străini s-a făcut cu respectarea 
dispoziŃiilor legale în vigoare. 

 

 
S.B.3.1.PROGRAME DE CERCETARE 

Min:  Strategia pe termen lung şi programele pe termen 
mediu şi scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senat şi 
Consiliile facultăŃilor, odată cu specificarea practicilor de 
obŃinere şi de alocare ale resurselor de realizare şi a 
modalităŃilor de valorificare 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

Ref.1: Programarea cercetării Ńine cont de şi se realizează în 
cadrul naŃional, în privinŃa competitivităŃii şi valorificării. 
Cercetarea este relevantă predominant naŃional 

 

Ref.2: Programarea şi realizarea cercetării sunt raportate la 
cadrul european şi global 

 

1. Programarea 
cercetării  

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min:  Cercetarea dispune de resurse financiare, logistice şi 
umane suficiente pentru a realiza obiectivele propuse 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

Ref.1: Există un climat şi o cultură academică puternic 
centrate pe cercetare, atestate de numărul granturilor de 
cercetare, de publicaŃii şi de transferul cognitiv şi tehnologic 
prin consultanŃă, parcuri ştiinŃifice, etc. Există şcoli doctorale 
pentru formarea tinerilor cercetători 

 

Ref.2: Există certificarea îndeplinirii unor standarde de 
calitate sau excelenŃă în cercetarea ştiinŃifică, din punctul de 
vedere al organizării, urmăririi desfăşurării proiectelor de 
cercetare, avizării interne a rezultatelor şi eliminării 
practicilor neconforme cu etica 

 
2. Realizarea 
cercetării  

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min:  Cercetarea este valorificată prin: publicaŃii pentru 
scopuri didactice, publicaŃii ştiinŃifice, transfer tehnologic 
prin centre de consultanŃă, parcuri ştiinŃifice sau alte structuri 
de valorificare, realizarea unor produse noi etc. Fiecare cadru 
didactic şi cercetător are anual cel puŃin o publicaŃie sau o 
realizare didactică sau ştiinŃifică. 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

B.3 –  ACTIVITATEA 
DE CERCETARE 
ŞTIIN łIFIC Ă 

3. Valorificarea 
cercetării  

Ref.1: Rezultatele cercetării sunt apreciate la nivel naŃional 
prin premii, citări, cotări, etc. PublicaŃiile, patentele, lucrările 
de anvergură etc. sunt menŃionate în baze de date 
internaŃionale 
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  Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

 
S.B..4.1.1. BUGET ŞI CONTABILITATE 

1. Bugetul de 
venituri şi cheltuieli 

Min:  InstituŃia dispune de un buget anual de venituri şi 
cheltuieli aprobat de Senat şi este respectat în mod riguros. 
Cheltuielile ocazionate de plata salariilor la o instituŃie de 
învăŃământ superior  nu trebuie să depăşească în fiecare an 
acel procent din totalul veniturilor care îi asigură o 
funcŃionare sustenabilă. Pentru obŃinerea acreditării, instituŃia 
de învăŃământ superior trebuie să facă dovada că în perioada 
funcŃionării provizorii a utilizat cel puŃin 30 % din veniturile 
obŃinute în fiecare an din taxele studenŃilor pentru investiŃii 
în bază materială proprie. Taxele şcolare ale studenŃilor sunt 
calculate în concordanŃă cu costurile medii de şcolarizare pe 
an universitar din învăŃământul public finanŃat de la buget la 
studiile universitare de licenŃă, masterat sau doctorat similare 
şi sunt aduse la cunoştinŃă studenŃilor prin diferite mijloace 
de comunicare. StudenŃii sunt informaŃi despre posibilităŃile 
de asistenŃă financiară din partea instituŃiei şi despre modul 
de utilizare a taxelor. După trei cicluri de şcolarizare 
ulterioare înfiinŃării prin lege, instituŃia de învăŃământ 
superior trebuie să facă dovada că dispune în proprietate de 
cel puŃin 70% din spaŃiile de învăŃământ cu toate dotările 
necesare acestora. 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

Min:  Pentru obŃinerea şi pentru conservarea statutului de 
acreditare, instituŃia trebuie să facă dovada organizării şi 
funcŃionării contabilităŃii proprii la nivel de instituŃie, prin 
registrul inventar, bilanŃul contabil, contul de execuŃie 
bugetară şi raportul de gestiune, din care rezultă că 
cheltuielile efectuate sunt în concordanŃă cu legislaŃia în 
vigoare, veniturile încasate  şi destinaŃia lor, precum şi 
caracterul non-profit al instituŃiei. 

 

Ref.1: Activitatea de contabilitate este informatizată şi 
permanent transparentă 

 

2. Contabilitate 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

B.4 – ACTIVITATEA 
FINANCIARĂ A 
ORGANIZAłIEI  

3. Auditare şi 
răspundere publică 

Min:  Pentru obŃinerea şi conservarea statutului de acreditare, 
instituŃia face proba auditării interne şi externe a activităŃii 
sale financiare. BilanŃul contabil, contul de execuŃie bugetară 
şi rezultatele auditării externe a situaŃiilor financiare sunt 
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 făcute publice în urma analizei efectuate de Senat 

Domeniul C.  MANAGEMENTUL CALIT ĂłII 

S.C.1.1. STRUCTURI ŞI POLITICI PENTRU ASIGURAREA CALITĂłII  

Min:  În instituŃie există o comisie centrală şi comisii pe 
programe de studii care lucrează în mod integrat 

 

Ref.1: Comisia promovează în instituŃie o cultură a calităŃii. 
 

 

Ref.2: Comisia dezvoltă activităŃi de stabilire de repere 
calitative şi cantitative (benchmarking) prin comparaŃie cu 
alte universităŃi din Ńară şi străinătate pentru evaluarea şi 
monitorizarea calităŃii 

 
1. Organizarea 
sistemului de 
asigurare a calităŃii 

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min:  Există un program de politici ale universităŃii centrate 
pe calitate şi sunt precizate mijloacele de realizare. 
 

 

Ref.1: Fiecărei politici îi corespund strategii de realizare cu 
prevederi şi termene concrete 
 

 

C.1 - STRATEGII ŞI 
PROCEDURI PENTRU 
ASIGURAREA 
CALITĂłII 

Ref.2: Politicile şi strategiile sunt activate în fiecare 
compartiment şi stimulează participarea fiecărui membru al 
corpului didactic şi de cercetare, precum şi a studenŃilor 

 

 

2. Politici şi 
strategii pentru 
asigurarea calităŃii  

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

S.C.2.1. APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDIU ŞI DIPLOMELOR CE CORESPUND 
CALIFICĂRILOR 

Min:  Regulamentul există şi se aplică. 
 
 
 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

Ref. 1: Regulamentul este asociat cu un sistem de 
monitorizare a programelor de studiu,  pe bază de informaŃii 
şi date.  

 

C.2 – PROCEDURI 
PRIVIND INI łIEREA, 
MONITORIZAREA ŞI 
REVIZUIREA 
PERIODICĂ A 
PROGRAMELOR ŞI 
ACTIVITĂłILOR 
DESFĂŞURATE 

1. ExistenŃa şi 
aplicarea 
regulamentului 
privitor la ini Ńierea, 
aprobarea, 
monitorizarea şi 
evaluarea periodică 
a programelor de 
studiu 

Ref. 2: Regulamentul şi monitorizarea sunt asociate cu 
evaluări periodice, cel puŃin anuale, ale calităŃii pe fiecare 
program de studiu şi pe instituŃie 
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 Ref.3: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min:  Programele de studiu şi diplomele sunt elaborate şi 
emise în funcŃie de cerinŃele calificării universitare. 

 

Ref. 1: Programele de studii sunt revizuite periodic pentru a 
corespunde dinamicii pieŃei calificărilor universitare şi 
profesionale. 

 

Ref. 2: Programele de studii şi diplomele sunt revizuite prin 
comparaŃie europeană şi internaŃională pe baza unui set de 
nivele profesionale de reper (benchmarks). 

 

 

2. CorespondenŃa 
dintre diplome şi 
calificări 

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

 

S.C.3.1. EVALUAREA STUDENłILOR 
Min:  Există un astfel de regulament precum şi proceduri 
specifice de cunoaştere şi aplicare consecventă de către 
titularii de cursuri şi studenŃi. La examinare participă, pe 
lângă titularul cursului, cel puŃin încă un alt cadru didactic de 
specialitate. 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

Ref. 1: Regulamentul există, împreună cu 
procedee/tehnici/metode detaliate de aplicare sub forma unui 
pachet de tehnici/metode de examinare a studenŃilor care sunt 
aduse în mod consecvent  la cunoştinŃa tuturor celor 
implicaŃi. 

 

Ref. 2: Regulamentul şi pachetul de 
procedee/tehnici/metode de examinare sunt completate de un 
sistem în care la examinare participă şi un examinator extern 
(din în afara instituŃiei) 

 

C.3 – PROCEDURI 
OBIECTIVE ŞI 
TRANSPARENTE DE 
EVALUARE A 
REZULTATELOR 
ÎNVĂłĂRII  

1. Universitatea are 
un regulament 
privind examinarea 
şi notarea 
studenŃilor care 
este aplicat în mod 
riguros şi 
consecvent 

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

 
S.C.4.1. CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DE CERCETARE 

Min:  În funcŃie de specificul programului de studiu, 
universitatea stabileşte acel raport, pe care îl consideră ca 
optim pentru obiectivele şi nivelul propriu al calităŃii 
academice, între numărul de cadre didactice titulare cu norma 
de bază în universitate şi numărul total de studenŃi 
înmatriculaŃi. În evaluarea calităŃii se consideră că un cadru 
didactic are norma de bază  într-o singură universitate. 
 

 

C.4 – PROCEDURI DE 
EVALUARE 
PERIODICĂ A 
CALITĂłII 
CORPULUI 
PROFESORAL 1. Raportul dintre 

numărul de cadre 
didactice şi studenŃi 

Ref. 1: Raportul optim dintre numărul de cadre didactice şi  
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numărul de studenŃi se fixează în funcŃie de calitatea predării 
şi învăŃării, dar şi în funcŃie de calitatea cercetării. 
Ref. 2: În stabilirea raportului sunt avute în vedere niveluri 
superioare ale calităŃii predării, învăŃării şi cercetării, prin 
comparaŃie cu universităŃi performante din Ńară şi din 
străinătate. Sunt aplicate consecvent procedee de stabilire a 
unui set de nivele profesionale de reper („benchmarking„) şi 
sunt realizate comparaŃii 

 

 

Ref.3: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min.:  Evaluarea colegială este organizată periodic, fiind 
bazată pe criterii generale şi pe preferinŃe colegiale. 

 

Ref. 1: Evaluarea colegială este obligatorie şi periodică. 
Există, pentru fiecare catedră şi departament, o comisie de 
evaluare anuală a performanŃelor didactice şi de cercetare ale 
fiecărui cadru didactic/cercetător şi un raport anual privind 
calitatea personalului didactic şi de cercetare 

 
2. Evaluarea 
colegială 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min.:  Există un formular de evaluare de către studenŃi a 
tuturor cadrelor didactice, aprobat de Senat, care se aplică 
opŃional după fiecare ciclu semestrial de instruire şi ale cărui 
rezultate sunt confidenŃiale, fiind accesibil doar decanului, 
rectorului şi persoanei evaluate. 

 

Ref. 1: Evaluarea de către studenŃi este obligatorie. 
Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenŃi sunt 
discutate individual, prelucrate statistic, pe catedre, facultăŃi 
şi universitate, şi analizate la nivel de facultate şi universitate 
în vederea transparenŃei şi a formulării de politici privind 
calitatea instruirii 

 
3. Evaluarea 
personalului 
didactic de către 
studenŃi 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min:  Cadrul didactic se autoevaluează şi este evaluat 
anual de către şeful de catedră. 

 

 

4. Evaluarea de 
către 
managementul 
universităŃii 

Ref. 1: Universitatea dispune de un formular de evaluare 
anuală multicriterială a fiecărui cadru didactic şi de un sistem 
de clasificare a performanŃelor în predare, cercetare şi 
servicii aduse instituŃiei şi comunităŃii. Promovarea 
personalului didactic depinde de rezultatele evaluării, în care 
sunt avute în vedere şi rezultatele evaluării colegiale şi ale 
celei făcute de studenŃi 
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  Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

 
S. C.5.1. RESURSE DE ÎNVĂłARE ŞI SERVICII STUDENłEŞTI 

Min:  Universitatea asigură resurse de învăŃare (manuale, 
tratate, referinŃe bibliografice, crestomaŃii, antologii etc.) 
pentru fiecare program de studiu în biblioteci, centre de 
resurse etc., în format clasic sau electronic şi gratuit. 
Biblioteca universităŃii trebuie să dispună, pe lângă accesul 
electronic, de un număr corespunzător de volume din Ńară şi 
străinătate şi de abonamente la principalele reviste de 
specialitate din Ńară şi străinătate pentru fiecare disciplină 
care defineşte un program de studiu. Fiecare bibliotecă are un 
program şi resurse de procurare a cărŃilor şi revistelor. 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

Ref. 1: Raportul dintre resursele de învăŃare disponibile şi 
studenŃi este astfel stabilit încât fiecare student să aibă acces 
liber la orice resursă, conform obiectivelor şi cerinŃelor 
programelor de studiu. 

 

1. Disponibilitatea 
resurselor de 
învăŃare 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

Min:  Universitatea dispune de un număr minim de 
servicii sociale, culturale şi sportive pentru studenŃi cum 
sunt: spaŃii de cazare pentru cel puŃin 10% din studenŃi, bază 
sportivă, diferite servicii de consiliere, care au o administraŃie 
eficientă. 

 

Ref. 1: Universitatea oferă servicii variate studenŃilor şi 
dispune de programe speciale pentru asigurarea unei vieŃi 
studenŃeşti de calitate, pe care le monitorizează şi le 
evaluează periodic 

 

C.5 – 
ACCESIBILITATEA 
RESURSELOR 
ADECVATE 
ÎNVĂłĂRII 

2. Servicii 
studenŃeşti 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

 
S.C.6.1. SISTEME DE INFORMAłII  

Min:  InstituŃia are un sistem informatic care facilitează 
colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaŃiilor 
relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituŃională a 
calităŃii. 

Se coreleaza cu sectiunea a) 

C.6 – BAZA DE DATE 
ACTUALIZATĂ 
SISTEMATIC, 
REFERITOARE LA 
ASIGURAREA 
INTERNĂ A 
CALITĂłII 

1. Baze de date şi 
informa Ńii 

Ref. 1: Pe lângă datele şi informaŃiile privitoare la starea 
instituŃională a calităŃii, universitatea adună informaŃii despre 
starea calităŃii în alte universităŃi din Ńară şi străinătate, cu 
care se compară şi pe baza cărora formulează în mod 
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diferenŃiat repere (benchmarks)   
Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

 
S.C.7.1. INFORMAłIE PUBLICĂ 

Min:  Universitatea şi toate facultăŃile ei trebuie să ofere 
informaŃii şi date, cantitative şi/sau calitative, actuale şi 
corecte, despre calificările, programele de studiu, diplomele, 
personalul didactic şi de cercetare, facilităŃile oferite 
studenŃilor şi despre orice aspecte de interes pentru public, în 
general, şi pentru studenŃi, în special. 

 

Ref. 1: InformaŃia oferită public de universitate este 
comparabilă, cantitativ şi calitativ, cu cea oferită de 
universităŃile din SpaŃiul European al ÎnvăŃământului 
Superior 

 

C.7 – TRANSPARENłA 
INFORMAłIILOR DE 
INTERES PUBLIC CU 
PRIVIRE LA 
PROGRAMELE DE 
STUDII ŞI, DUPĂ CAZ, 
CERTIFICATELE, 
DIPLOMELE ŞI 
CALIFIC ĂRILE 
OFERITE 

1. Oferta de 
informa Ńii publice 

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta 
proprii institutiei, la nivele superioare) 

 

S.C.8.1. STRUCTURA INSTITUłIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂłII EDUCAłIEI ESTE CONFORMĂ PREVEDERILOR LEGALE ŞI ÎŞI 
DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA PERMANENT 

Min:   Procedurile şi activităŃile de evaluare privind 
calitatea educaŃiei au fost elaborate şi aprobate de Senatul 
universitar. Comisia elaborează raportul anual de evaluare 
internă şi îl face public prin afişare sau publicare, inclusiv în 
format electronic, şi formulează propuneri de îmbunătăŃire a 
calităŃii educaŃiei .  

 

Ref.1:  InstituŃia implementează permanent măsurile de 
îmbunătăŃire a calităŃii educaŃiei propuse de comisie şi 
colaborează cu alte universităŃi din Ńară sau din străinătate 
pentru identificarea şi adoptarea bunelor practici în domeniile 
de calitate. 

 

C.8 
FUNCłIONALITATEA 
STRUCTURILOR DE 
ASIGURARE A 
CALITĂłII 
EDUCAłIEI, 
CONFORM LEGII. 

1. Comisia 
coordonează 
aplicarea 
procedurilor şi 
activităŃilor de 
evaluare şi 
asigurare a calităŃii  

Ref.2: (se poate continua cu indicatori de performanta proprii 
institutiei, la nivele superioare) 

 

 


