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I. Introducere 
  

A. Contextul în care a fost redactat prezentul raport de evaluare  

1.  n an l 2013 a avut loc e al area interna ională e ternă a  ni er ității "Aurel Vlaicu" 

din Arad de către E ropean  ni er ity A  ociation (E A). Acea tă e al are, 

efect ată pe mai m lte domenii de intere  ale  AV, a con tit it  n a tentic tran fer 

de e perien ă,  n a tentic  prijin în  ederea realizării  tandardelor de calitate, în ceea 

ce pri eşte ini ierea în proce  l de interna ionalizare, dar şi de identificare a 

oport nită ilor e i tente.   E al area E A din 2014 (Ane a A.96 – Rapoarte EUA), 

care a a  t în  edere şa e direc ii, a fo t realizată de cadre  ni er itare care a  a  t 

 a  a  f nc ii de cond cere în cadr l  nor  ni er ită i din Anglia, Serbia, Danemarca, 

Finlada şi Letonia. Rela ia pe care cadrele didactice și de cercetare ale  AV a  a  t-o 

cu membrii echipei de e al are a fo t  na de chi ă, de colaborare, pentr  identificarea 

p nctelor tari şi a p nctelor  labe. 

2.  n an l 2013, a a  t loc o e al are in tit țională efect ată de ARACIS, în  rma căreia 

s-a acordat  AV ”grad de încredere limitat”, reținând - e în Raportul Consiliului 

ARACIS nr.6358/25.07.2013
1
, ”că acest calificativ reflectă efectele negative asupra 

calității a numeroaselor deficiențe constatate și consemnate în Raportul directorului 

de misiune și al coordonatorului”. 

3.  n an l 2015, a a  t loc o no ă e al are in tit țională ARACIS, în  rma căreia  -a 

acordat ”grad de încredere limitat”, reținând - e în Raport l Con ili l i ARACIS
2
, 

reținând - e că ”UAV este o instituție de învățământ superior care nu asigură în mod 

corespunzător standardele și condițiile de calitate”. 

4. In ședința Con ili l i ARACIS din data de 26 i lie 2018, a fo t  aprobată echipa 

pentr  e al area in tit țională a  ni er ității "A rel Vlaic " din Arad, care a a  t loc 

în perioada 31 octombrie -02 noiembrie 2018. 

5.  n temei l art. 3.1., lit. b), care pre ede că ”pentru evaluările instituționale, în vederea 

asigurării transparenței procesului, evaluatorii-studenți și evaluatorul internațional 

întocmesc și câte un raport separat, din care sunt preluate elementele cele mai 

importante incluse în raportul comun al echipei de vizită”, prec m și a  art. 4.1.1, lit. 

c) din HG nr. 915/2017,  e întocmește prezent l raport de e al are a  t denților în 

 rma e al ării in tit ționale a  AV Arad. 

 

                                                           
1
 Disponibil la: http://www.aracis.ro/uploads/media/Raport_Consiliu_1.pdf; accesat la data de 11.11.2018 

2
 Disponibil la: http://www.aracis.ro/uploads/media/Raport_sintetic_Univ_Aurel_Vlaicu.pdf; accesat la data de  

11.11.2018. 

http://www.aracis.ro/uploads/media/Raport_Consiliu_1.pdf
http://www.aracis.ro/uploads/media/Raport_sintetic_Univ_Aurel_Vlaicu.pdf
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B. Despre instituția de învățământ superior evaluată  

1. Denumirea UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD (den mită în contin are 

” AV”) care de emnează in tit  ia de în ă ământ   perior de  tat, c   edi l în 

m nicipi l Arad, B le ard l Re ol  iei nr. 77, România, e te o marcă înregi trată 

prin Certificatul nr. 54850 la Ofici l de Stat pentr  In en ii şi Mărci şi  e b c ră de 

protec ia Legii nr. 84/1998, în  en  l că, pe teritori l României, pre tarea de  er icii 

ed ca ionale  e realizează n mai de acea tă in tit  ie,   b den mirea de mai    . Pe 

lângă den mire, marca mai c prinde şi  n în emn grafic, care incl de f ndal l  n i 

 c t, ce  imbolizează în emnele  n i oraş medie al pe care   nt în cri e literele UAV 

Arad (www.uav.ro).  

2. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a dobândit per onalitate j ridică prin 

Hotărârea G  ern l i României nr. 567 din 18 mai 1990 (ini ial   b den mirea de 

In tit t de  n ă ământ S perior) şi f nc ionează   b den mirea act ală din 04 

octombrie 1991, în baza Ordin l i Mini ter l i  n ă ământ l i şi Ştiin ei nr. 4894 din 

22 martie 1991. 

3. Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad e te per oană j ridică română, c   edi l în 

m nicipi l Arad, B le ard l Re ol  iei nr. 77 şi f nc ionează ca in tit  ie de 

în ă ământ   perior de  tat, în conformitate c  legi la ia României, c  Carta şi 

reg lamentele, metodologiile și proced rile  ni er ită ii. Ca per oană j ridică, 

in tit  ia e te reprezentată, în raport rile c  per oanele fizice și j ridice, incl  i  c  

a torită ile p blice, de către Rector. 

4.  n 1972,  –a înfiin at In tit t l de S bingineri, in tit  ie de tip  ni er itar pe care  –a 

dezvoltat ulterior actuala Universitate „Aurel Vlaicu” din Arad.  

5. Prin Hotărârea Guvernului nr. 567 din 18 mai 1990 se stipula înfiinţarea Institutului 

de în ă ământ   perior la Arad, pe  tr ctura Institutului de Subingineri. Ordinul 

Ministrului Învățământului și științei nr. 7751 din 23 mai 1990  tabilea ca, în an l 

 ni er itar 1990/1991, in tit t l  ă con ină o fac ltate, Fac ltatea de Inginerie, c  

 rmătoarele profil ri şi  pecializări: 

■ profil l mecanic c   pecializările: Tehnologia con tr c iei de maşini;  tilaj l şi 

tehnologia   dării; Material r lant de cale ferată 

■ profilul textil – pielărie c   pecializările: Filat ra –  e ătorie; Tricotaje şi confec ii 

textile; profilul chimic cu specializarea; Fini are chimică te tilă 

■ profilul tehnologia produselor alimentare cu specializarea: Tehnologia produselor 

alimentare 

6. Prin Nota Guvernului României din 4 ianuarie 1991 şi Ordinul Ministerului 

Învățământului și Științei nr. 4894 din 22 martie 1991 a fo t aprobată no a den mire a 

in tit  iei: Universitatea “Aurel Vlaicu“ din Arad. 

http://www.uav.ro/
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7.  n toamna an l i 1991 a fo t aprobată înfiin area Fac ltă ii de Teologie în cadr l 

aceleiaşi  ni er ită i în baza Protocol l i nr. 9870 din 30 mai 1991, încheiat între 

Minister l Ed ca iei Na ionale, Secretariat l de Stat pentr  C lte şi Patriarhia 

Română. 

8.  ncepând c  an l  ni er itar 1993/1994, a ând la bază adre a Mini ter l i Ed ca iei 

Na ionale nr. 1346 din 17  eptembrie 1993, în cadr l Fac ltă ii de Inginerie a l at 

fiin ă şi profil l economic c  cele do ă mod le : 

➢ Finan e şi bănci c   pecializarea: Finan e şi a ig rări; 

➢ Ge ti ne, contabilitate şi control financiar c   pecializarea: Control financiar şi 

e pertiză contabilă. 

9. Drept urmare a acestei extinderi s–a schimbat den mirea fac ltă ii de inginerie în 

“Fac ltatea de Inginerie şi Ştiin e Economice“, tit lat ră   b care a f nc ionat până în 

luna octombrie 1999. 

10. Conform Hotărârii G  ern l i nr. 866 din 28 octombrie 1999  –a reorganizat 

Fac ltatea de Inginerie şi Ştiin e Economice şi a  fo t înfiin ate do ă fac ltă i: 

➢ Facultatea de Inginerie 

➢ Fac ltatea de Ştiin e Economice 

11.  n timp, Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad s–a dezvoltat continuu, 

di er ificând –şi oferta ed ca ională, a tfel că p tem  emnala ac m 32 programe de 

 t dii  ni er itare de licen ă, forma de în ă ământ c  frec ență, prec m şi 29 

programe de studii de master. De asemenea, la domeniul filologie din cadr l Şcolii 

doctorale s–a adă gat domeni l teologie. A tfel Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad c prinde toate cicl rile de  t dii, an me  t dii  ni er itare de licen ă,  t dii 

universitare de master, studii universitare de doctorat. 

12. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad e te o in tit  ie de în ă ământ   perior care 

c prinde în prezent  rmătoarele fac ltă i (Tabel l 1.1.). 
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Tabel l 1.1. Fac ltățile din cadr l  ni er ității „A rel Vlaic ” din Arad 

Nr. 

crt. 
Facultatea 

Anul 

înființării 
Adresa web 

1. Facultatea de Design 2010 http://www.uav.ro/ro/facultati/design 

2. 
Fac ltatea de Ed ca ie 

Fizică şi Sport 
2005 

http://www.uav.ro/ro/facultati/educatie-

fizica-si-sport 

3. Facultatea de Inginerie 1990 http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie 

4. 

Facultatea de Inginerie 

Alimentară, T ri m şi 

Protec ia Mediului 

2002 

http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie

-alimentara-turism-si-protectia-

mediului 

5. 

Fac ltatea de Ştiin e ale 

Ed ca iei, P ihologie şi 

Asisten ă Socială 

2005 

http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-

ale-educatiei-psihologie-si-asistenta-

sociala 

6. 
Fac ltatea de Ştiin e 

Economice 
1999 

http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-

economice 

7. 
Fac ltatea de Ştiin e 

Exacte 
2003 

http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-

exacte 

8. 
Fac ltatea de Ştiin e 

 mani te şi Sociale 
2003 

http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-

umaniste-si-sociale 

9. 

Facultatea de Teologie 

Ortodo ă ”Ilarion V. 

Felea” 

1991 http://www.uav.ro/ro/facultati/teologie 

 

 

C. Actele normative care stau la baza raportului 

a) Legea nr. 1/2011; 

b) Legea nr. 350/2005; 

c) Legea nr. 258/2007; 

d) OUG nr. 75/2005; 

e) Hotărârea G  ern l i României nr. 915 din 14 decembrie 2017 pri ind modificarea 

ane ei la Hotărârea G  ern l i nr. 1418/2006 pentr  aprobarea Metodologiei de 

http://www.uav.ro/ro/facultati/design
http://www.uav.ro/ro/facultati/educatie-fizica-si-sport
http://www.uav.ro/ro/facultati/educatie-fizica-si-sport
http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie
http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-protectia-mediului
http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-protectia-mediului
http://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-protectia-mediului
http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-ale-educatiei-psihologie-si-asistenta-sociala
http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-ale-educatiei-psihologie-si-asistenta-sociala
http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-ale-educatiei-psihologie-si-asistenta-sociala
http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-economice
http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-economice
http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-exacte
http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-exacte
http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-umaniste-si-sociale
http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-umaniste-si-sociale
http://www.uav.ro/ro/facultati/teologie
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evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor 

de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

etc.); 

f) Ordinul de Ministru nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și 

obligațiilor studentului; 

g) Ordin l mini tr l i  ănătății  nr. 119/2014 
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II. Metode utilizate 
 

A. Activitățile desfășurate înaintea evaluării 

1. Echipa a procedat la lect ra Raport l i de a toe al are a  ni er ității e al ate și 

ane ele ace t ia. Rapoartele de a toe al are ale  ni er ității ”A rel Vlaic ” din 

Arad    nt po tate pe  er er l  AV. Ace tea a  p t t fi acce ate la  rmătoarea 

adre ă: www.uav.ro/share,  c   rmătoarele coordonate:   ername:      ; parola: 

xxxx. 

2. S-a form lat o adre ă c  15 p ncte din partea  t denților e al atori pri ind clarificări 

și completări la raport l de a toe al are, la care  AV a ră p n  prin adre a nr. 

7170R/ 29.10.2018 (Anexa A - Ră p n   AV) 

3.  n  ederea  tabilirii grad l i de îndeplinire a I.P.A. 1.1.3, I.P.A.1.2.2., I.P.A.1.2.3, 

I.P.A.1.1.2., I.P.A.1.2.1,  I.P.C. 3.1.2, I.P.C.7.1.1, I.P.C.6.1.1, I.P.A.2.1.4, I.P.A.2.1.3, 

I.P.B.4.1.3 și  I.P.C. 5.1.4 din HG nr. 915/2017,  -a   form lat mai m lte adre e către 

di er e a tortități p blice c  rol de control,  inteză  a  coordonare, la care  -a ră p n  

prin adresele nr. 1309/VIII-3/2018 (Anexa B - Ră p n  PICCJ), nr. 5393/17.10.2018 

(Anexa C - Ră p n  DSPA), nr. 234/31.10.2018 (Ane a D - Ră p n  C rtea de 

Cont ri a României). 

 

B. Activitățile desfășurate în timpul evaluării 

1. St denții e al atori a  participat în prima zi, împre nă c  întreaga echipă de e al are, 

la  izitarea întregii baze materiale a  AV, re pecti :  clădirea rectorat l i,  ediile 

celor 9 fac ltăți, 3 corp ri de cămine și 2 cantine. De a emenea,  t denții a  participat 

la întâlnirile  c  echipa managerilă a  AV și c  totți membrii Con ili l i de 

admini trație a  AV, prec m și c  președintele Senat l i  AV. 

2.  n cea de-a do a zi,  t denții e al atori și-a  di izat atrib țiile, a tfel: 

-  n  t dent e al ator a participat la întâlnirile c  rector l, prorectorii, președintele 

Senatului, compartimentul financiar-contabil, directorul DGA, directorul CCOC, 

membrii Comi iei de etică la ni el l  AV și membrii CEAC la ni el l  AV. 

- Al doilea  t dent e al ator a efect at  izite de l cr  la toate fac ltățile  AV, 

 erificând mod l de organizare și de făș rare a alegerilor  t dențești, modul de 

atrib ire a b r elor, re pectarea normelor legale pri ind tran parența decizională și 

acce  l la informații p blice a  t denților. 

-  n a do a parte a zilei,  t denții  -a  re nit împre nă c  echipa de e al are în  ederea 

efect ării întâlnirilor c : reprezentanții corp l i profe oral, reprezentanții  t denților, 

reprezentanții angajatorilor locali, reprezentanții  indicat l i, reprezentanții al mni, 

reprezentanții a torităților admini trației p blice locale; 

http://www.uav.ro/share
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3.  n cea de a treia zi, comi ia  -a reunit sub a pect l form lării concl ziilor generale și 

a redactării fișelor de  izită 

4. S-a aplicat  n che tionar online t t ror  t denților  AV pri ind e al area  er iciilor 

 t dențești  (IP. C.5.1.4.), c   n timp de  ră p n  de 14 zile (Ane a E -Chestionar). 

5. Studenții e al atori a  pă trat permanent legăt ra c  reprezentanții A ociației ”Liga 

St denților din  ni er itatea ”A rel Vlaic ” Arad” și a   rmărit  ă înțeleagă rol l și 

importanța implicării a ociației  t dențești în  iața  ni er itară de la  AV. 

C. Activitățile desfășurate după evaluare 

1. St denții e al atori a  procedat la in pectarea raport l i de a toe al are, a ane elor p  e 

la di poziție de  AV, a fișelor de  izită prec m și a con tatărilor la fața loc l i, 

procedând la redactarea raport l i de e al are a  t denților în termen de 14 zile. 
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III. Analiza indicatorilor de performanță ARACIS 
 

Domeniul A: Capacitate instituțională 

 

Criteriul A.1. – Structurile instituționale, administrative și manageriale 

S.A.1.1. Misiune, obiective și integritate academică 

IP.A.1.1.1. Misiune și obiective 

  

Mi i nea  AV e te aceea de a genera și de a tran fera c noaștere către  ocietate, cercetare 

 tiintifică, dez oltare, ino are, tran fer tehnologic și creație arti tică.  AV își a  mă rol l de 

 tâlp al ed cației și totodată  n bazin de recr tare pentr  intrepirnderile de la nin el local și 

regional. 

 ni er itatea „A rel Vlaic “ din Arad îşi a  mă, în baza mi i nii şi obiecti elor 

adoptate (Anexa A.94 -  Mi i nea şi obiecti ele  ni er ită ii) în Carta  ni er ită ii (Ane a 

A.1 - Carta  AV) şi în plan l  trategic (Ane a A.2 - Planul strategic 2012-2016, Anexa A.3 - 

Planul strategic 2016-2020)  ă–şi realizeze, în conte t l act al, mi i nea  ni er ală – aceea 

de a îmbogă i patrimoni l ştiin ific şi tehnic, mi i nea i torică – aceea de a–l „l mina” pe 

om, dar şi mi i nea na ională –  de integrare e ropeană prin c lt ră. 

Obiecti ele  AV   nt în general bazate pe îmb nătățirea acti ității ed caționale, 

modernizarea bazei materiale, dez oltarea cercetării științifice și implementarea  nui sistem 

de management modern, ace tea fiind foarte bine detaliate în raport l de a toe al are al 

 ni er ității. 

 Puncte tari: In tit ția e te înființată și f ncționează conform legii. In tit ția are o 

Cartă  ni er itară ale cărei pre ederi   nt p blice și concordante c  legi lația națională și c  

principiile Spați l i E ropean al  n ățământ l i S perior și   nt c no c te de membrii 

com nității  ni er itare.  

 Puncte slabe: Mi i nea și obiecti ele a  mate de in tit ție o n  o indi id alizează în 

SE S prin di tincție și  pecificitate, ci n mai prin claritate 

 Recomandări: UAV își asumă rolul de actor ”regional” în formarea academică și 

profesională în domeniile de studiu. Recomandăm UAV să își redefinească rolul local în 

formarea academică și profesională, rol raportat și la specificul categoriilor de studenți, 
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la integrarea acestora pe piața muncii locale, la numărul de ore alocat studiului și la 

capacitatea reală de furnizare de cunoaștere. 

 

Concluzie preliminară: Având în vedere situația de fapt și de drept descrise, UAV 

îndeplinește indicatorul minimal de performanță  IPA 1.1.1 și nu îndeplinește 

indicatorul Ref. 1. 

 

IP.A.1.1.2. Integritate academică 

 AV are  n Cod de etică și deontologie profe ională  ni er itară/integritate 

academică, prin care apără, la ni el formal,  alorile libertății academice, a tonomiei 

 ni er itare și integrității etice, di p ne de practici și mecani me clare pentr  a ig rarea 

permanentă a  igilenței față de e ent ale fra de în acti itățile  ale academice, de cercetare 

 a  de orice altă nat ră, incl  i  mă  ri de pre enire și eliminare a oricăror forme de plagiat, 

prec m și de promo are a principiilor de etică și integritate în rând l t t ror membrilor 

com nității academice. 

Soft l antiplagiat, la ni el de  ni er itate, e te  i temantiplagiat.ro, achiziționat c  

licență de către  AV. Fiecare l crare de licență și di ertație e te   p  ă controlului a priori 

de antiplagiat. Limita de similitudine este de 25%. Deși  AV    ține că toate l crările de 

licență și di ertație   nt   erificate a priori prin acest soft antiplagiat, nu ne-au fost puse la 

di poziție probe care  ă ate te cele afirmate, în  en  l în care n  ni  -au prezentat rapoartele 

 a   intezele t t ror  erificărilor antiplagiat. 

  n  rma di c țiilor p rtate c  Comi ia de etică la ni el l  AV, a e al ării do arelor 

aflate pe rol l comi iei, prec m și a celor  ol ționate, apreciem fapt l că  există un număr 

alarmant de membri ai comunității universitare, majoritatea aflați în funcții de 

conducere (rector, decani, șefi de departamente), care unt cercetați pentru cazuri de 

plagiat.  

Analizând informațiile din  pați l p blic,  e con tată că, pe  ite-ul plagiate.ro
3
, UAV 

figurează pe locul 4 în topul universităților cu număr de plagiate descoperite, cu un 

număr de 15 lucrări suspecte de plagiat. De a emenea, în pre a online a  apăr t de-a 

l ng l timp l i mai m lte materiale care form lează ac zații de plagiat împotri a  nor 

per oane aflate în cond cerea  AV
4
. Ace te informații p blice nu sunt de nat ră a con tit i 

                                                           
3
 Disponibil la: http://www.plagiate.ro/Complici/univ.arad.av.htm; accesat la data de 14.11.2018. 

4
 Disponibil la: https://revista22.ro/dosar/rectorul-ramona-lile-doctor-n-copiat; accesat la data de 14.11.2018. 

http://www.plagiate.ro/Complici/univ.arad.av.htm
https://revista22.ro/dosar/rectorul-ramona-lile-doctor-n-copiat
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probe care  ă cond că la concl zia e i tenței plagiat l i, ace t l cr  re enind în  arcina 

Comi iei de etică la ni el l  ni er ității, a CNATDC   a  CEM , dar sunt de nat ră a p ne 

o  rmă de indoială a  pra mă  rilor acti e de pre enire și eliminare a oricăror forme de 

plagiat, prec m și de promo are a principiilor de etică și integritate în rând l t t ror 

membrilor com nității academice.  

Cod l de etică și deontologie profe ională  ni er itară/integritate academică pre ede 

mecani me și mă  ri pentr  a ig rarea egalității de șan e și protejarea împotri a intoleranței 

și a di criminării de orice fel. 

 Puncte tari: Codul de etică și deontologie profesională universitară/integritate 

academică prevede mecanisme și măsuri pentru asigurarea egalității de șanse și protejarea 

împotriva intoleranței și a discriminării de orice fel. UAV Rezultatele evaluărilor efectuate 

sunt înscrise în rapoarte de activitate anuale, care sunt publicate pe pagina web a instituție. 

 Puncte slabe: Nu există o atitudine proactivă a comunității universitare de prevenire 

și sancționare a tuturor suspiciunilor, respectiv a cazurilor de plagiat. Membrii comunității 

universitare manifestă o atitudine de ezitare în a vorbi deschis despre problemele interne 

privind integritatea și etica academică. 

 Recomandări:  

1. Recomandăm Comisiei de etică soluționarea în termen rezonabil a tuturor dosarelor 

de cercetare pentru plagiat. 

2. Recomandăm UAV să adopte o politică bazată pe prevenție cu privire la eventuala 

încălcare a codului de etică și integritate academică din punct de vedere al plagiatelor, 

demonstrând prin poziționări publice, studii, analize sau măsuri acest fapt.  

3. Recomandăm UAV să facă dovada verificării a priori a tuturor lucrărilor de licență,  

masterat și doctorat în softul antiplagiat achiziționat și să publice un raport anual, cu 

date cantitative, privind gradul de respectare a normelor de etică și integritate 

academică de către studenți. 

4. Recomandăm UAV să implementeze Ordinul Nr. 3131/2018 din 30 ianuarie 2018 

privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii 

                                                                                                                                                                                     
Disponibil la: https://www.hotnews.ro/stiri-esential-21016996-actiune-antiplagiat-asociatiei-astra-cere-

ministerului-educatiei-masuri-cazul-profesorului-liviu-andrei-universitatea-aradeana-aurel-vlaicu-acuzat-

oficial-plagiat-urma-4-ani.htm; accesat la data de 14.11.2018. 

Disponibil la: https://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-16/rector-din-rector-citire-constantin-bungau-a-

fost-plagiat-de-omoloaga-lui-de-la-arad-129830.html; accesat la data de 12.11.2018. 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-21016996-actiune-antiplagiat-asociatiei-astra-cere-ministerului-educatiei-masuri-cazul-profesorului-liviu-andrei-universitatea-aradeana-aurel-vlaicu-acuzat-oficial-plagiat-urma-4-ani.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-21016996-actiune-antiplagiat-asociatiei-astra-cere-ministerului-educatiei-masuri-cazul-profesorului-liviu-andrei-universitatea-aradeana-aurel-vlaicu-acuzat-oficial-plagiat-urma-4-ani.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-21016996-actiune-antiplagiat-asociatiei-astra-cere-ministerului-educatiei-masuri-cazul-profesorului-liviu-andrei-universitatea-aradeana-aurel-vlaicu-acuzat-oficial-plagiat-urma-4-ani.htm
https://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-16/rector-din-rector-citire-constantin-bungau-a-fost-plagiat-de-omoloaga-lui-de-la-arad-129830.html
https://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-16/rector-din-rector-citire-constantin-bungau-a-fost-plagiat-de-omoloaga-lui-de-la-arad-129830.html
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universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de 

învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică. 

5. Recomandăm ca UAV să stabilească în Regulamentul de alegere a studenților 

reprezentanți din UAV (Anexa A. 27) o metodă clară și transparentă de alegere a 

reprezentantului studentului în Comisia de etică a UAV, conform art. 203, alin. (2) din 

Legea nr.1/2011 și a art. 12 din OM nr. 366/2012 (vot democratic, universal, direct şi 

secret). 

6. Recomandăm ca, în spiritul principiul cooperării loiale între autorități, UAV să 

solicite sprijinul de specialitate al CEMU și CNATDCU, în vederea prevenirii, a 

soluționării cu celeritate și a sancționării actelor și faptelor ce constituie fraudă 

academică. În acest sens, recomandăm ca membrii comunității universitare să urmeze 

cursuri specializate de etică și integritate academică și să devină ei înșiși promotori și 

formatori de etică universitară în UAV. 

 

Concluzie preliminară: Având în vedere situația de fapt și de drept descrise, UAV 

îndeplinește parțial indicatorul minimal de performanță  IPA 1.1.2., îndeplinește parțial 

indicatorul Ref. 1 și nu îndeplinește indicatorul Ref. 2. 

 

IP.A.1.1.3. Răspundere și responsabilitate publică 

 ni er itatea di p ne de practici de a ditare internă c  pri ire la principalele domenii 

ale acti ită ii  ni er itare pentr  a  e a ig ra că angajamentele pe care şi le-a asumat sunt 

re pectate rig ro , în condi ii de tran paren a p blică.  

 An al  e p blică  n rapoarte de a dit. De a emenea, an al  e elaborează  n Raport de 

 tare a  ni er ită ii care  e aprobă în Con ili l de admini tra ie şi în Senat l  ni er ită ii 

pentr  a fi tran mi  apoi la mini ter și  e p blica pe  ite-ul UAV (Anexa A.19 - Planul de 

audit public intern; Anexa A.20 - Raportul anual al Compartimentului de audit public intern ; 

Anexa A.22 - Raport l an al a  pra calității academice; Ane a A.23 - Comisiile de evaluare 

şi a ig rare a calită ii din fac ltă i; Ane a A.24 – Reg lament cadr  de organizare şi 

f nc ionare al CEAC-F; Anexa A.40 - Rapoartele de activitate ale Rectorului; 

http://www.uav.ro/ro/universitate/documente/reglementari-interne-uav). 

 Puncte tari:  AV face do ada aplicării mă  rilor  tabilite în plan l de ameliorare și 

raportează an al și face p blice  tadi l aplicării mă  rilor de îmb nătățire și rez ltatele 

obțin te. 

http://www.uav.ro/ro/universitate/documente/reglementari-interne-uav
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 Recomandări: 1. Recomandăm UAV să solicite rapoarte de evaluare a calității și 

din partea organizației reprezentative a studenților în universitate. 

 

Concluzii preliminare: Având în vedere situația de fapt și de drept descrise, UAV 

îndeplinește indicatorul minimal și referențial IPA 1.1.3. 

 

S.A.1.2. Conducere și administrație 

IP.A.1.2.1. Sistemul de conducere 

 AV are  n  i tem de cond cere și  n reg lament de f ncționare internă care 

re pectă reglementările legale în  igoare, re pectând procentele minimale de reprezentare a 

 t denților în  tr ct rile de cond cere ale  AV  tip late prin lege. Mecani m l de alegere a 

reprezentanților  t denților în con ilii,  enate și alte  tr ct ri n  e te clar de cri  în Carta 

 ni er itară și în reg lamentele interne. Ace ta e te democratic, dar netran parent și în parte 

di criminatori , și n  limitează drept l  t denților de a reprezenta și de a fi reprezentați. 

a) Cu privire la Senat: Senatul nu are propri l mecani m de filtr , control, analiză și 

combatere a caz rilor care încalcă normele de etică și integritate academică.  N  

e i tă o  eparație a p terilor între Senat și Con ili l de admini trație, în  en  l în care 

decanii și prorectorii   nt și membrii ai Senatului universitar. 

b) Cu privire la Comisia de calitate (CEAC): Membrii Comi iei a  do edit o  șoară 

nec noaștere a atrib țiilor ace teia, deși a  manife tat o cond ită poziti ă în ceea ce 

pri ește îndeplinirea  ltimelor recomandări ARACIS.  

c) Cu privire la Comisia de etică: Comi ia n  manife tă o atit dine proacti ă prin care 

 ă do edea că că  rmărește mă  ri concrete de pre enire a caz rilor de fra dă 

academică. 

d) Cu privire la alegerile studențești: St denții reprezentanți   nt aleși de către 

”ad nările generale” ale  t denților din cadr l fac ltății de  nde pro in. Alegerile 

pentr  Con iliile fac ltăților și Senat   nt libere, corecte, directe,  ni er ale, dar nu 

secrete. Reprezentanții  t denților în Con ili l de admini trație, CEAC, Comi ia de 

etică n    nt aleși prin  ot  ni er al din rând rile t t ror  t denților  a  ale 

 t denților  enatori, ci   nt n miți de către Liga St denților din  AV. 

Si tem l de cond cere și reg lament l de f ncționare internă  tilizează și  i teme 

informaționale și de com nicare, de tip internet și intranet, care implică membrii com nității 

 ni er itare, incl  i   t denții, per onal l admini trati , ceilalți beneficiari și parteneri ai 

universității și ră p nde intere elor p blice. 
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 Puncte tari:  n  tr ct rile de cond cere   nt implicați reprezentanți ai medi l i 

economic și  ocial, ai  indicatelor din ed cație și ai altor beneficiari și parteneri ai 

 ni er ității. 

 Puncte slabe: Sistemul de alegere a reprezentanților  t denților în  tr ct rile 

admini trati e și e ec ti e ale  AV e te netran parent și di criminatori , prin fapt l că oferă 

 n monopol de n mire Ligii St denților din  AV. 

 

 Recomandări: 

1. Se recomandă înființarea unei comisii de etică și integritate academică aflate în 

subordinea Senatului, care să traseze liniile directoare privind politica de etică și 

integritate academică a UAV. 

2. Recomandăm modificarea art. 24,26, 44, 46 din Regulamentul de alegere a 

reprezentanților studenților în structurile de conducere a UAV și coroborarea acestuia 

cu art. 203, alin. (2) din Legea nr.1/2011 și a art. 12 din OM nr. 366/2012, în sensul în 

care studenții să fie aleși prin vot secret. De asemenea recomandăm ca reprezentanții 

studenților în Consiliul de administrație, CEAC și Comisia de etică să fie aleși în mod 

democratic de către studenții senatori sau de către toți studenții UAV, și nu numiți de 

către Liga Studenților. 

 

Concluzii preliminare: Având în vedere situația de fapt și de drept, constatăm că UAV 

îndeplinește parțial indicatorul minimal de performanță IPA 1.2.1 și îndeplinește 

indicatorul Ref. 1. 

 

IP.A.1.2.2. Management strategic 

  AV are  n plan  trategic c   n orizont de cel p  in patr  ani şi plan ri opera ionale 

anuale (Anexa A.2 - Planul strategic 2012-2016; Anexa A.3 - Planul strategic 2016-2020; 

Anexa A.4 - Plan l operațional 2017; Ane a A.5 - Plan l operațional 2018). 

Plan l  trategic e te elaborat pe termen l ng, medi  și  c rt, e te act alizat an al  a  

în f ncție de e ol ția și conte t l în ățământ l i   perior și e te  rmărit con ec ent în 

realizarea și în e al area performanțelor cond cerii și admini trației. Politica de a ig rare a 

calității e te parte a management l i  trategic. 
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 Puncte tari:  AV are în  edere contin itatea aplicării mi i nii și politicilor  ale prin 

mă  ri de racordare a pre ederilor plan l i  trategic c rent c  plan l  trategic pe termen l ng 

și face do ada că acționează în ace t  en , c  implicarea partenerilor  ăi din domeni l 

economic și  ocial, în conte t național, incl  i  prin  rmărirea e ol ției în carieră a propriilor 

ab ol enți. 

 Recomandări: Recomandăm elaborarea unor rapoarte anuale cu gradul de 

îndeplinire a activităților din planurile operaționale. 

 

Concluzii preliminare: Având în vedere situația de fapt și de drept, UAV îndeplinește 

indicatorul minimal și ref. 1 de performanță IPA 1.2.2. 

 

IP.A.1.2.3. Administrație eficace 

 AV di p ne de o admini tra ie care re pectă reglementările legale în  igoare, e te 

eficace în pri in a organizării, n măr l i şi calificării per onal l i şi f nc ionează rig ro  

prin  er iciile oferite com nită ii  ni er itare (Ane a A.25 – Organigrame; Anexa A.36 - 

Structuri manageriale; Anexa A.37 - Ordin confirmare Rector nr. 3541 din 31 martie 2016; 

Anexa A.41 - Lista personalului administrativ din UAV) 

 ni er itatea di p ne de o admini tra ie eficace şi rig roa ă şi are mecani me de 

control şi de dez oltare contin ă a performan elor admini tra iei, a pect dez oltat c  

precădere d pă an l 2015 (Ane a A.19 - Planul de audit public intern; Anexa A.20 - Raportul 

anual al Compartimentului de audit public intern) 

 Puncte tari: Ni el l de informatizare al admini tra iei  ă fie compatibil c  cel din 

 pa i l e ropean al în ă ământ l i   perior. (Ane a A.42 - Dotarea cu tehnică de calc l a 

sistemului administrativ al UAV https://core.uav.ro/) 

 

Concluzii preliminare: Având în vedere situația de fapt și de drept, constatăm că UAV 

îndeplinește indicatorii minimali, parțial  Ref. 1 și Ref. 2 de performanță IPA  1.2.3. 

 

Criteriul A.2. – Baza materială 

S.A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate, sprijin pentru studenți 

IP.A.2.1.1. Spații de învățământ, cercetare și pentru alte activități 

https://core.uav.ro/
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Re pectând diferen ele dintre formele de în ă ământ (la zi, c  frec en ă red  ă şi la 

di tan ă) şi, re pecti , obiecti ele acti ită ilor de cercetare,  AV a ig ră  pa ii de în ă ământ 

şi cercetare care core p nd  pecific l i  ă , prin  ăli de predare, laboratoare didactice şi 

centre de cercetare, în concordan ă c  normele tehnice, de  ig ran ă şi igienico anitare în 

 igoare. Indicator l  e referă şi la  pa i l de căminizare şi la alte  pa ii oferite  t den ilor 

pentr  acti ită i  ociale, c lt rale  a   porti e (Ane a A.62 - Li ta  ălilor din corp rile de 

clădiri ale  ni er ita ii, de tina ie  ăli, indicatori  pa ii; Ane a A.63 - Hotel UAV Moneasa; 

Anexa A.64 - A ize de f nc ionare pentr   pa iile proprii ale  AV; Ane a A.65 - 

Patrimoniul UAV. Acte de proprietate; Anexa A.66 – Baza materială a  AV; Ane a A.68 - 

Cămine  t den eşti; Ane a A.69 - Centr  de practică pentr   t den i – cantina-restaurant a 

UAV; Anexa A.70 – Sala de sport) 

 n  rmă cercetării la fața loc l i   -a con tatat că  AV di p ne de o bază materială 

 olidă ce  ine în  prijin l  t denților și oferă aj tor cadrelor didactice în b na de făș rarea a 

act l i ed cațional.  

 n pri ință  pațiilor,  AV, p ne la di poziția  t denților amfiteatre,  ăli de  eminar și 

laboratoare în conformitate c   tandardele ARACIS pri ind limită de  pați / per program de 

studiu. 

 AV di p ne și de n meroa e  pații de tinate acti ităților e trac ric lare c m ar fi 

 ăli de conferința  edi l ligii  a   ăli de repetiție pentr  acti ități arti tice.  

   Puncte tari:  AV și-a orientat politica b getară către chelt ieli pri ind in e tițiile, în 

 en  l achiziționării, reabilității și modernizării de  pații de în ățământ. Pe lângă  pațiile 

e i tente, IIS di p ne de plan ri de dez oltare și de plan ri de in e tiții reali te, dependente 

de veniturile previzionate, privind constr irea  n i no   edi  al rectorat l i și a  n i no  

cămin  t dențe c. 

 P ncte  labe: Spațiile de cazare, de  er ire a me ei și pentr  alte acti ități-  port și 

e trac rric lare  t dențești, de e empl  con iliere și orientare în carieră, cabinete medicale, 

n    nt acce ibile și per oanelor c  dizabilități. 

 Recomandări:  

1. Recomandăm Facultății de Educație Fizică și Sport să-și crească fondul de carte 

la biblioteca facultății și să continue să investească în baza materială destinată 

laboratorului de cercetare.  

2. Adaptarea accesului la baza materială a UAV pentru persoane cu dizabilități, cu 

prioritate la serviciile studențești, în conformitate cu Legea nr. 448/2006, a art. 

118, alin. (3) din Legea nr. 1/2011 și a art. 10 din ordinul ministrului nr. 

3666/2012. 
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Concluzii preliminare: Având în vedere situația de fapt și de drept, UAV respectă 

indicatorii minmali și Ref. 3 de performanță IPA 2.1.1  și nu se respectă Ref. 2. 

 

IP.A.2.1.2. Dotare 

 Sălile de predare și  eminarizare di p n de echipamente tehnice de în ă are, predare 

şi com nicare care facilitează acti itatea cadr l i didactic şi recepti itatea fiecăr i  t dent; 

laboratoarele de cercetare di p n de echipamente şi mijloace de f nc ionare core p nzătoare 

e igen elor minime, fiind majoritatea achiziționate/ reabilitate în perioada 2015-2018. 

Dotarea  ălilor de c r /  eminar şi a laboratoarelor didactice şi de cercetare 

core p nde  tadi l i act al de dez oltare a c noaşterii ştiin ifice şi e te comparabilă c  cea 

din  ni er ită ile dez oltate din E ropa şi c  b nele practici interna ionale (Ane a A.72 -  

Dotarea c  tehnică de calc l a  AV; Ane a A.73 - Mijloace, aparate, dotări independente din 

in e ti ii; Ane a A.75 - Licen e  oftware; Ane a A.97 - Dotarea laboratoarelor; Anexa B.41 - 

Laboratoare de cercetare ale ICDISTN; Anexa B.42 - Dotarea de e celen ă a laboratoarelor 

de cercetare ale ICDISTN). 

 Puncte tari:  AV e te orientată pe metode de în ățare practică, bazată pe  tilizarea 

bazei materiale din laboratoare, a proiectelor de cercetare, prec m și a licențelor software. 

 Recomandări: 

1. Recomandăm ca UAV să încurajeze în continuare utilizarea laboratoarelor de 

cercetare la seminare de către studenți, la ciclul licență și masterat, precum și 

utilizarea acestora în vederea elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor, a 

celor privind participarea la conferințe, simpozioane, proiect de cercetare etc.  

 

Concluzii preliminare: Analizând situația de fapt și de drept, apreciem că UAV respectă 

indicatorii minimali și Ref. 1 de performanță ARACIS IPA 2.1.2. 

 

IP.A.2.1.3. Resurse financiare adecvate pentru activitățile de învățare și predare, servicii de 

sprijin adecvate și ușor accesibile pentru studenți 

 AV di p ne de   r e de finan are şi de re  r e financiare   ficiente, pe termen  c rt 

(an al) şi în per pecti ă (pentr  minim m trei/ patr  ani   cce i i), pe care le alocă pentr  a 

realiza în mod adec at mi i nea şi obiecti ele pe care şi le-a fixat. Universitatea dispune de 
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 n b get an al reali t şi de  n b get pe trei/ patr  ani, prec m şi de politici financiare pe 

termen  c rt şi medi , c  referire la    tenabilitatea financiară. 

 Pe lângă a ig rarea nece ar l i c rent, din di c țiile p rtate c  contabil l șef al 

 ni er ității, am con tatat că  AV di p ne de rezer e financiare con i tente, de   r e 

diversificate de finan are şi de rigoare în planificarea şi definirea politicilor de in e ti ii şi de 

ge ti ne financiară ( Ane a A.90 - Cont de e ec  ie b getară; Ane a B.63 – Buget) 

Cu privire la observațiile Curții de Conturi (Anexa D): 

- Toată baza materială aflată în proprietatea  ni er ității participă la proce  l 

ed cațional, atât la acti itatea cât și la cea de cercetare, nefiind po ibilă identificarea 

și c antificarea  alorică a ace teia, di tinct pe fiecare din cele do ă acti ități, pe 

fiecare proiect de cercetare sau element al bazei materiale utilizate; 

-  n perioada 2015-2017,  AV a obțin t   enit ri din închirieri în   mă totală de 

590.442 lei în baza contractelor de închiriere c  re pectarea pre ederilor art. 226, alin. 

(4) și alin. (8) din Legea nr. 1/2011 a ed cației naționale; 

- Ponderea   enit rilor aferente acti ității de  t di  și cercetare în total  enit rilor 

realizate de entitate a înregi trat  n trend a cendent în perioada   

Puncte tari: UAV dispune de rezerve financiare consistente, concentrate către 

achiziția de imobile și dotarea laboratoarelor. 

 Puncte slabe: Cerințele  nei pop lații di er e de  t denți, c m ar fi  t denții mat ri, 

cei c  frec ență red  ă  a  la în ățământ la di tanță,  t denții angajați  a   t denții  trăini, 

prec m și  t denții c  dizabilități n    nt l ate în con iderare la planificarea și alocarea 

re  r elor de în ățare și a celor pentr   er iciile de  prijin pentr   t denți. St denții n    nt 

informați c  pri ire la e i tența re  r elor re pecti e prin acti ități  pecifice, în afara 

p blicității pe  ite. 

 Recomandări: 

1. Recomandăm planificarea și alocarea resurselor de învățare și a celor pentru 

servicii de sprijin pentru studenți în acord și cu cerințele studenților maturi, a 

celor cu frecvență redusă sau la învățământ la distanță, studenților angajați sau 

studenților străini, precum și a studenților cu dizabilități. 

Concluzii preliminare:  UAV îndeplinește indicatorul minim de performanță IPA 2.1.3 

și nu îndeplinește Ref. 1 

 

IP.A.2.1.4. Sistemul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru 

studenți 
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 AV are  n Reg lament de acordare a b r elor şi a altor forme de  prijin material 

pentr   t den i, pe care îl aplică în mod con ec ent. B r ele   nt acordate din aloca ii de la 

b get l de  tat şi din re  r e proprii. 

 n an l 2017,  AV a  acordat 2372 de b r e în  aloare de 4.567.114 lei și 155 de 

b r e  ociale în  aloare de 287.981 lei.   n an l 2018,  AV a acordat, până la data de 30 

i nie 2018, a acordat 118 b r e  ociale în  aloare de 340.577 lei.  

Contrib ția  AV la fond l de b r e e te de 26.000 lei, în an l  ni . 2017-2018, 

 em.II Propor ia re  r elor proprii ale in tit  iei în fond l de b r e e te de minim 10%, dar 

acea ta incl de toate formele de  prijin material pentr   t denți (incl  i   c tiri de ta e, 

b r e  peciale,   b enționări etc) (Ane a A.84 - Regulament privind acordarea burselor 

pentr   t denții de la în ățământ l c  frec ență, in an l  ni er itar 2018 – 2019; Anexa A.85 

- Contrib  ia  AV la fond l de b r e; Ane a A.86 - Burse de ajutor social; Anexa A.87 - 

Criterii de reparti ie a loc rilor în taberele  t den eşti). 

Am con tatat că  aloarea nominală a b r elor diferă de la an la an, dar media lor n  

depășește j mătate din  alari l minim pe economie la ni el național.  n ace te condiții, e te 

important  de rețin t că,  pre e empl , b r a  ocială treb ie  ă a ig re ne oile minime de 

cazare și ma ă nece are   bzi tenței, deci ea treb ie  ă  e apropie cât mai m lt de  tandard l 

de referință național, adică  aloarea  alari l i minim net pe economie.  n pri ința b r ei de 

merit, acea ta treb ie  ă reflecte o ră plată pec niară j  tă raportată la efort l intelect al 

dep   de  t dent l beneficiar, deci ea treb ie  ă fie   ficientă a tfel încât  ă fie  tilă 

 t dent l i, facilitând -i  n medi  de în ățare propice. 

Con tatăm că pre ederile art.12, alin. (2) din Reg lament l de acordarea  b r elor 

pentr   t denți -cicl rile de  t dii licență și ma terat, forma de în ățământ c  frec ență 2018-

2019, in tit ie medii minime ponderate diferite, în f ncție de fac ltăți, pentr  acordarea 

b r elor de merit 2. A tfel,  e con tată o încălcare a art. 202, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 

1/2011, respectiv a art. 7 din Ordinul nr. 3666/2012, care interzice orice formă de 

di criminare directă  a  indirectă a  t denților de către in tit ția de în ățământ   perior.  

 Puncte slabe: Proporția re  r elor proprii ale in tit ției în fond l de b r e n  e te de 

minim m 10%, deoarece la procent  e ada gă și alte tip ri de b r e în afara celor de merit, 

performanță și  ociale,  c tiri de ta e,   b enții etc. 

Lip ă de implicare a  t denților în proce  l de acordare a b r elor, fie n    nt con ocați în 

cadr l comi iilor fie ab entează la ședințele pentr   tabilirea c ant m l i final.  

 

 Recomandări: 
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1. Recomandăm asigurarea unei stabilități în timp  cuantumului bursei de merit și 

sociale, precum și creșterea valorii acestor burse fără a reduce numărul lor. 

2. Recomandăm, în spiritul principiilor calității care trebuie să guverneze actul 

academic, ca contribuția UAV la fondul de burse să se reflecte doar în burse de 

merit, performanțe și sociale. Recomandăm ca celelalte forme de sprijin pentru 

studenți să nu fie reținute în calcularea procentului privind contribuția UAV la 

fondul de burse, ci să fie acordate distinct, ca măsuri de protecție socială a 

studenților. 

3. Recomandăm modificarea regulamentului de burse de către Senatul UAV în 

sensul acordării burselor de merit 2 pe criterii egale, pentru toți studenții 

facultăților din cadrul UAV Arad. 

4. Recomandam participarea mai asumată a studenților în cadrul procesului de 

acordare a burselor.  

 

Concluzii preliminare: Având în vedere situația de fapt și de drept, apreciem că UAV 

respectă indicatorul minimal de performanță  și Ref. 3 IPA 2.1.4 și nu respectă 

indicatorii Re. 1 și Ref. 2. 

 

IP.A.2.1.5. Personalul administrativ al serviciilor de sprijin pentru studenți 

 Per onal l admini trati  al  ni er ității e te calificat pentr  acti itățile de  prijin 

pentr   t denți și are la di poziție oport nități pentr  a-și dez olta competențele. Proce ele 

de recr tare și dez oltare a per onal l i   nt corecte și tran parente. Programul de lucru cu 

 t denții al per onal l i admini trati  e te afișat pe pagina web a in tit ției și adaptat 

ne oilor di er elor tip ri de  t denți, de e empl   t denți mat ri.  

Personalul administrativ este format, conform Anexei A. 41, din 85 persoane 

încadrate ca per onal didactic a  iliar și 36 de per oane angajate ca per onal contract al. 

 Puncte tari: Per onal l admini trati  e te   ficient și performant, a ig rând igiena, 

paza și întreținerea patrimoni l i  AV. 

 Puncte slabe: St denții n    nt che tionați periodic c  pri ire la acti itatea 

per onal l i admini trati  al  ni er ității, n    nt in itați  ă e al eze acti itatea angajaților 

c  care a  contact direct, iar  AV n  adoptă  n plan de mă  ri pentr  îmb nătățirea 

acti ității, pe baza e al ării  t denților.  

Recomandări: 
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1. Recomandăm UAV să chestioneze anual studenții cu privire la activitatea 

personalului administrativ al universității, să-i invite pe studenți să evalueze 

activitatea angajaților cu care au contact direct (îngrijitori în facultate, 

administrator de cămin, paznic facultate, administrator facultate, ospătari 

cantină, bucătar etc) iar UAV să adopte un plan de măsuri pentru îmbunătățirea 

activității, pe baza rezultatelor evaluării studenților.  

Concluzii preliminare: UAV îndeplinește indicatorul de performanță minimal IPA 

2.1.5. și nu îndeplinește Ref. 1.  

 

Domeniul B: Eficacitate educațională 

 

Criteriul B.1. – Conținutul programelor de studii 

S.B.1.1. Admiterea studenților 

IP.B.1.1.1. Principii ale politicii de admitere la programele de studii oferite de instituție 

  AV aplică o politică tran parentă a recr tării şi admiterii  t den ilor, an n ată p blic 

c  cel p  in 6 l ni înainte de aplicare. Marketing l  ni er itar promo ează informa ii reale  i 

corecte, indicând po ibilită i de  erificare  i confirmare. Admiterea  e bazează e cl  i  pe 

competen ele academice ale candidat l i  i n  aplică nici  n fel de criterii di criminatorii. 

 La ni el l  ni er ită ii şi fac ltă ilor  e de făşoară acti ită i de promo are a imaginii 

 ni er ită ii în licee. Se organizează cara ane,  izite, ac i ni com ne c  ele ii de lice , în 

 ederea corectei informări a ace tora a  pra po ibilită ilor de  t di  în  ni er itate (Ane a 

B.1 - Metodologie pri ind organizarea și de făș rarea conc r  l i de admitere în cicl l de 

 t dii  ni er itare de licență și ma ter 2018; Ane a B.6 - Acti ități de promo are a ofertei 

ed caționale  AV în medi l pre ni er itar; Ane a B.7 - Acti ită i de promo are a  AV în 

mediul socio-economic; Anexa B.8 - Oferta educațională a  AV; Ane a B.9 - Afiș admitere; 

Anexa B.10 - St denți înmatric lați; Ane a B.11 - Model Contract anual de studii; Anexa 

B.12 - Dinamica areal l i de pro enien ă  t den i; Ane a B.14 - HG programe de studii 

UAV  

Anexa B.19 - Raport CCOC).  AV n  își a  mă creșterea calitati ă a politicilor de admitere. 

 

 Recomandări:  

1. Recomandăm UAV să-și propună creșterea calitativă a politicilor de admitere 

începând cu anul univ. 2019-2020. 
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Concluzii preliminare: UAV îndeplinește parțial indicatorul minimal de performanță 

I.P.B. 1.1.1 

 

IP.B.1.1.2. Practici de admitere 

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

precedente, adică a diplomei de bacala reat,  inând cont de ordinea ierarhică a mediilor de 

absolvire (Anexa B.1 - Metodologie pri ind organizarea și de făș rarea conc r  l i de 

admitere în cicl l de  t dii  ni er itare de licență și ma ter 2018). 

 Din păcate,con tatăm că n  e i tă nicio intenție a  AV de a-și modifica practica de 

admitere în  en  l introd cerii e amen l i de admitere, mai ale  la acele fac ltăți c  profil 

tehnic  nde  erificarea  nor c noștințe de bază con tit ie premi e nece are de făș rării  nei 

instruiri academice de calitate.  

   

 

 Puncte tari: UAV are proceduri de admitere adaptate cazurilor de mobilitate a 

 t denților. 

 Puncte slabe:  AV n  are proced ri de admitere adaptate  t denților c  dizabilități. 

 Recomandări: 

1. Invederăm UAV să rețină considerentele dintr-un studiu ARACIS privind 

”Starea calității în învățământul superior”
5
, care prevede că ”Aceste diferenţe 

sugerează că studenţii care au susţinut un examen de admitere pentru a obţine un 

loc în facultate acordă ceva mai multă atenţie studiilor şi sunt mai predispuşi către 

activităţi de voluntariat, în timp ce studenţii care nu au susţinut un examen de 

admitere sunt semnificativ mai predispuşi către a-şi căuta un loc de muncă încă din 

timpul facultăţii” (p.196). Același studiu arată că ”viziunea facultăţii ca scop este 

mai răspândită printre studenţii de sex feminin şi cei care au dat un examen de 

admitere pentru a obţine un loc la facultate” (p. 237).  

                                                           
5
 Barometrul calității 2010, Starea calității în învățământul superior, disponibil la: 

http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Publicatii_Aracis/Publicatii_ARACIS/Romana/barometru-final.pdf; 

accesat la data de 14.11.2018. 

http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Publicatii_Aracis/Publicatii_ARACIS/Romana/barometru-final.pdf
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2. Recomandăm introducerea unui examen de admitere cel puțin la Facultatea de 

Inginerie, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului, 

Științe Exacte și Științe Economice. 

3. Recomandăm UAV să introducă criterii combinate de admitere la ciclurile 

licență și master, în care rezultatele la examenul de admitere dețin o pondere mai 

mare. 

4. Recomandăm UAV să instituie proceduri de admitere adaptate studenților cu 

dizabilități atât sub aspect procedural cât și sub aspect substanțial. 

 

Concluzii preliminare: Sub aspectele verificate, constatăm că UAV îndeplinește 

indicatorul de performanță minimal IPB 1.1.2 și Ref. 3,  dar nu îndeplinește Ref. 1, Ref. 

2 și Ref. 4. 

 

S.B.1.2. Structura și prezentarea programelor de studii 

IP.B.1.2.1. Structura programelor de studii 

 Fiecare program de  t dii din cadr l  ni er ită ii  e bazează pe core ponden a dintre 

rez ltatele în în ă are, re pecti  cercetare şi calificarea  ni er itară. Mod l  nitar de 

prezentare a programelor de  t dii a fo t certificat odată c  ocazia e al ărilor interne şi 

externe a programelor de studii. Un program de studiu este prezentat sub forma unui pachet 

de documente care include: obiectivele generale si specifice ale programului; planul de 

în ă ământ c  ponderile di ciplinelor e primate prin credite de  t di  ECTS  i c  di ciplinele 

ordonate   cce i  în timp l de  colarizare; programele analitice ale di ciplinelor incl  e în 

plan l de în ă ământ, re pecti  rez ltatele în în ă are e primate în forma competen elor 

cognitive, tehnice sau profesionale si afectiv- alorice care   nt realizate de o di ciplină. 

Procedura de elaborare a plan rilor de în ă ământ pre ede în mod e pre  incl derea în ace te 

doc mente a rez ltatelor în ă ării. 

 Mod l de e aminare şi e al are la fiecare di ciplină,  inând cont de rez ltatele 

planificate; mod l de organizare şi con in t rile e amenului de finalizare a studiilor, ca 

e amen   mati  care certifică a imilarea competen elor cogniti e şi profe ionale care 

core p nd calificării  ni er itare. Proced ra de e aminare şi notare a  t den ilor pre ede în 

mod e plicit mod l în care  e  erifică competen ele  t dent l i. Plan rile de în ățământ   nt 

arhi ate la DAIC al  ni er ității. 
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 Puncte slabe:  AV n  oferă po ibiltatea  t denților de a  e în crie la  n c r  

fac ltati  de  ol ntariat, pentr  care  ă primea că  n n măr de credite, în condițiile art. 203, 

alin. (9) din Legea nr. 1/2011 

 n  rmă di c țiilor c   t denții din cadr l  AV, aceștia a  afirmat fapt l că  e  imte ne oia 

 n i program de  t di  c  formă de în ățământ ID  a  FR, datorită n măr l i mare de 

 t denți care   nt deja angajați și care  or  ă-și contin e  t diile.  

 Recomandări: 

1. Recomandăm ca structura programelor de studii să fie mai flexibilă și să  

permită fiecărui student să își aleagă un traseu propriu de învățare potrivit cu 

aptitudinile și interesele sale. 

2. Recomandăm introducerea în planul de învățământ pentru anul univ. 2019-2020 

a unui curs facultativ de voluntariat, pentru care studenții să poată primi 

credite, conform art. 203, alin. (9) din Legea nr. 1/2011. 

3. Recomandăm ca toate programele de studii  să asigure competențe de 

comunicare în două limbi străine, dintre care cel puțin una este o limbă de 

circulație internațională. 

4. Recomandam implementarea unui program de studiu cu forma ID sau FR. 

 

Concluzii generale: Analizând situația de fapt și de drept, apreciem că UAV 

îndeplinește indicatorul minimal de performanță IPM 1.2.1 și parțial Ref. 1, dar nu 

îndeplinește Ref. 2 și Ref. 3. 

 

IP.B.1.2.2. Diferențiere în realizarea programelor de studii 

 Programele de  t di    nt  nitare ca  tr ct ră, indiferent de forma de în ă ământ (la 

zi, la  eral, c  frec en ă red  ă şi la di tan ă), dar  e diferen iază în realizare în f nc ie de 

mijloacele  tilizate în forma de în ă ământ.  n  ni er itate, în afara formei de în ă ământ la 

zi, mai e i tă  n program de licen ă care are forma d blă zi/ eral, nee i tând diferen e de 

con in t între  tr ct rile celor do ă forme de în ă ământ.  n cadr l  AV   nt n mai 

programe de  t dii c  frec ență. 

 Conțin t l programelor de  t dii  e reînnoiește permanent prin introd cerea 

c noștințelor noi, rez ltate din cercetarea științifică, incl  i  cea proprie, a pect ce poate fi 

con tatat din e ol ția fișelor de di ciplină. 

 Puncte slabe: Deși programele de  t di    nt  nitare și rele ante, prezența la c r  ri 

și  eminare e te foarte  căz tă, ob er ând în cadr l  izitei  eminare la care participa  2-3 

 t denți.  
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 Recomandări: 

1. Recomandăm monitorizarea și fundamentarea programelor de studii prin 

structuri interne specializate de tip „centru de analiză și dezvoltare pedagogică“ 

în care să se dezvoltă tehnologii pedagogice novatoare și eficiente. 

2. Recomandăm instituirea de proceduri de integrare și adaptare a studenților în 

instituție și program. 

 

Concluzii preliminare: UAV respectă indicatorul minimal și Ref. 2 de performanță IPB 

1.2.2 și nu respectă Ref. 1 și Ref. 3. 

 

IP.B.1.2.3. Relevanța programelor de studii 

Rele an a cogniti ă şi profe ională a programelor de  t di  e te definită în f nc ie de 

ritm l dez oltării c noaşterii şi tehnologiei din domeni  şi de cerin ele pie ei m ncii şi ale 

calificărilor. 

 Uni er itatea di p ne de mecani me pentr  analiza colegială an ală a acti ită ii 

c noaşterii tran mi e şi a imilate de  t den i şi pentr  analiza  chimbărilor care  e prod c în 

profil rile calificărilor şi în impact l ace tora a  pra organizării program l i de studiu. 

 La ni el l fiecăr i program de  t dii, prin intermedi l coordonatorilor de programe de 

 t dii, n mi i de Con iliile fac ltă ilor,  e realizează o monitorizare permanentă a rele an ei 

programelor de  t dii.  n ace t  en ,  e de făşoară analize în cadr l departamentelor şi la 

ni el l fac ltă ilor, în cadr l comi iilor didactice, care a  ca rol  erificarea intercorela iilor 

dintre di cipline şi rele an a ace tora în cadr l program l i de  t dii. 

 Rez ltatele ace tor analize  e di c tă în cadr l întâlnirilor naționale ale 

reprezentanților fac ltăților de profil, în cadr l întâlnirilor c  ab ol enții și angajatorii iar în 

final fac obiect l inițierii  nor proced ri de reorganizare a programelor de  t dii. 

Puncte tari:  n cadr l  AV  e organizează întâlniri con  ltati e c  angajatorii și 

ab ol enții pentr  a dezbate an mite a pecte de pre rele anță programelor de  t dii din oferta 

ed cațională a  ni er ității.  

 

Concluzii preliminare: UAV respectă indicatorul minim de performanță IPB 1.2.3, 

precum și Ref. 1, Ref. 2 și Ref. 3. 

 

Criteriul B.2. – Rezultatele învățării 
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S.B.2.1. Valorificarea calificării universitare obținute 

IP.B.2.1.1. Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piața muncii 

Cel p  in 50% dintre ab ol en i   nt angaja i în termen de doi ani de la data absolvirii 

la ni el l calificării  ni er itare, dar n  l crează neapărat în domeni l de  t dii (Anexa B.19 

- Raport CCOC; Anexa B.20 - St di   ati fac ie angajatori; Ane a B.21 - Tabel angajatori).  

 Puncte tari: Relația con olidată dintre medi l  ni er itar și angajatorii locali 

 Puncte slabe: Neintegrarea ab ol enților pe piața m ncii, în domeni l și  pecializare 

de studii absolvite. 

 Recomandări: 

1. Creșterea calității și dificultății metodelor de evaluare periodică în vederea 

dobândirii de cunoștințe și competențe sporite a studenților care să le permită să 

devină competitivi pe piața muncii, în domeniul de studiu absolvit. 

 

Concluzii preliminare: UAV îndeplinește indicatorul minimal de performanță IPB 2.1.1 

și nu îndeplinește Ref. 1. 

 

IP.B.2.1.2. Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare 

 Cel p  in 20% dintre ab ol en ii  ltimelor do ă promo ii ale  t diilor  ni er itare de 

licen ă   nt admişi la  t dii  ni er itare de ma terat, indiferent de domeni  ( Ane a B.22 – 

Sit a ia ab ol en ilor de licen ă în crişi la ma ter) 

  

 Recomandări: 

1. Actualizarea și dezvoltarea ofertei de programe de studii de master, în raport cu 

cererea și nevoile studenților. 

 

 Concluzii preliminare: UAV respectă indicatorul minimal IPB 2.1.2 și nu 

îndeplinește Ref. 1. 

 

IP.B.2.1.3. Nivelul de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și 

personală asigurată de universitate 
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 Mai m lt de 75% dintre  t den i apreciază poziti  medi l de în ă are/dez oltare oferit 

de către  ni er itate şi propri l lor tra e  de în ă are (Ane a B.23 – Evaluarea chestionarelor 

de  ati fac ie a  t den ilor; Ane a B.82 – Proced ră operațională pri ind e al area 

 ati facției  t denților; Ane a C.24 –  St di  pri ind  ati fac ia  t den ilor) . Che tionarele 

  nt complete și corecte din p nct de  edere metodologic, arătând  n grad nare de rele anță a 

percepției  t denților.  

  n che tionar l aplicat de  t denții e al atori, pe te 65% dintre  t denți  -a  arătat 

 ati făc ți de  er iciile  t dențești și medi l de în ățare/ dez oltare de la  AV. 

 Concluzii preliminare: Apreciem că UAV îndeplinește indicatorii minimali de 

performanță IPB 2.1.3 și, cu rezerve de natură sociologică, Ref. 1. 

 

IP.B.2.1.4. Centrarea pe student a metodelor de învățare 

 Principala re pon abilitate a cadr l i didactic e te proiectarea metodelor şi a mediilor 

de în ă are centrate pe  t dent, c  mai p  in accent a  pra re pon abilită ii tradi ionale de a 

tran mite doar informa ii. Rela ia dintre  t dent şi profe or e te  na de parteneriat, în care 

fiecare îşi a  ma re pon abilitatea atingerii rez ltatelor în ă ării. Rez ltatele în ă ării   nt 

e plicate  i di c tate c   t den ii din per pecti a rele an ei ace tora pentr  dez oltarea lor.  

Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagina per onală de web 

pentr  tematică, bibliografie, re  r e în format electronic şi dialog c   t den ii), şi materiale 

a  iliare, de la tablă la flipchart şi  ideoproiector. 

 Cadrele didactice   nt pregătite  pecial în domeni l predării la ni el  ni er itar şi/ a  

 e re ne c în gr p ri de dezbatere pentr  a di c ta metodologia predării. Ace tea a , pe lângă 

competen ele de in tr ire/predare,  i competen e de con iliere, monitorizare  i facilitare a 

proce elor de în ă are. In  ni er itate  e de făşoară o acti itate contin a de identificare, 

dez oltare, te tare, implementare  i e al are a  nor tehnici noi de în ă are eficace, incl zând 

aici noile aplica ii ale calc latoarelor  i ale tehnologiei informa iei. Programele de  t dii   nt 

integrate c   tagii de practică, pla ament şi intern hip şi c  implicarea  t den ilor in proiecte 

de cercetare. Cadrele didactice a ociază  t den ii la acti itatea de predare (prin întrebări din 

 ală,  c rte prezentări, e perimente demon trati e) şi proce  l de predare e te orientat d pă 

ritm l şi mod l de în ă are al  t den ilor. Strategia de predare n  are în  edere şi ne oile 

 t den ilor c  dizabilită i  

 

 Puncte tari: Personalul didactic din cadrul UAV este unul bine pregatit iar modul de 

predare este fara doar si poate centrat pe student. 
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Puncte slabe: Rez ltatele în ățării    țin te de  AV   nt antagonice c   prezența la 

c r  ri și  eminare a  t denților, ceea ce   gerează o r pt ră în proce  l pedagogic de 

tran mitere directă a informației științifice 

 Recomandări: 

1. Recomandăm adoptarea unor măsuri pedagogice integrate de creștere a 

prezenței studenților la cursuri și seminare. 

 

 Concluzii preliminare: Apreciem că UAV îndeplinește indicatorul de 

performanță minimal și Ref. 1 IPB 2.1.4, dar nu îndeplinește Ref. 2.  

 

IP.B.2.1.5. Orientarea în carieră a studenților 

Profe orii a  ore de permanen ă la di pozi ia  t den ilor şi per onalizează îndr marea 

la cererea  t dent l i. E i tă îndr mători  a  t tori de an  a  alte forme de a ociere între  n 

profesor si un gr p de  t den i. 

 E i tă o  tr ct ră pentr  orientarea  t den ilor la alegerea c r  rilor şi a carierei, la 

ni el l fiecărei fac ltă i. Se practică t torat l colegial între  t den ii din anii mai mari şi 

ceilal i. Profe orii men in legăt ra c   t den ii prin e-mail şi prin cel p  in 2 ore de 

con  lta ie  ăptămânal (Ane a B.19 - Raport CCOC; Anexa B.25 – Regulament de 

organizare şi f nc ionare al Centr l i de Con iliere şi Orientare în Carieră). In an l 

 ni er itar 2017/ 2018 director l CCOC raportează că a a  t  n n măr de 3253 de studenți 

consiliați colectiv și individual. Program l de con  ltații și  er iciile CCOC   nt po tate pe 

site-ul UAV
6
 

 

 Recomandări: 

1. Recomandăm CCOC să-și axeze activitatea pe consilierea individuală în 

detrimentul cele colective. Apreciem că individualizarea sesiunii de consiliere și 

orientare în carieră, de la student la student, reprezintă premisele necesare 

asigurării unor efecte tangibile privind continuarea studiilor sau integrarea pe 

piața muncii. 

2. Recomandăm afișarea unui program bine stabilit pe site-ul Universității  pentru 

studenții ce vor să beneficieze de serviciile Centrului de Consiliere și Orientare în 

Carieră.   

                                                           
6
 Disponibil la: http://uav.ro/ro/studenti/consiliere-in-cariera; accesat la data de 18.11.2018. 

http://uav.ro/ro/studenti/consiliere-in-cariera
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Concluzii preliminare: Apreciem că UAV îndeplinește indicatorul minimal de 

performanță și Ref. 1 IPB 2.1.5 

 

Criteriul B.3. – Activitatea de cercetare științifică 

S.B.3.1. Programe de cercetare 

IP.B.3.1.1. Programarea cercetării 

 Strategia pe termen l ng şi programele pe termen medi  şi  c rt pri ind cercetarea 

  nt adoptate de Senat şi Con iliile fac ltă ilor, odată c   pecificarea practicilor de ob inere şi 

de alocare ale re  r elor de realizare şi a modalită ilor de  alorificare 

 Programarea cercetării  ine cont de şi  e realizează în cadr l na ional, în pri in a 

competiti ită ii şi  alorificării. Cercetarea e te rele antă predominant na ional (Ane a B.32 – 

Strategia cercetării științifice a  AV 2016-2020; Anexa B.36 - Planurile de cercetare ale 

fac ltă ilor 2016-2020; Anexa B.70 - Planul strategic al UAV 2016-2020; Anexa B.71 - 

Plan l opera ional al  AV; Ane a B.84 – Raport pri ind acti itatea de cercetare științifică). 

 Puncte tari: Programarea și realizarea cercetării   nt raportate la cadr l e ropean și 

global. 

 

Concluzie preliminară: Apreciem că UAV îndeplinește indicatorul minimal de 

performanță și Ref. 1 IPB 3.1.1. 

 

IP.B.3.1.2. Realizarea cercetării 

 Cercetarea di p ne de re  r e financiare, logi tice şi  mane   ficiente pentr  a realiza 

obiecti ele prop  e. Cercetarea științifică e te o componentă f ndamentală a acti ității 

cadrelor didactice, de cercetare și a  t denților, ea fiind  indi pen abilă programelor de  t dii 

de ma terat și doctorat pe care  ni er itatea le dez oltă. Cadrele didactice a  pre ăz t 

acti ități de cercetare științifică în fișele didactice ale po t l i, ace tea realizând - e fie în 

cadr l echipelor de cercetare care der lează proiecte c  finanțare națională și internațională, 

fie individual, conform planurilor de cercetare de la nivelul departamentelor. 

 Per onal l implicat în acti itate de cercetare n  are doar atrib ții pe partea de 

cercetare, ci conform fișei po t l i de fășoară în mod preponderent o acti itate didactică și de 

pregătire științifică și metodică. 

 Cercetarea științifică din cadr l  AV  e află într- n ritm  de dez oltare apreciabil și 

își prop ne ținte înalt de atin , dar realizabile numai printr-o mobilizare a întreg l i potențial 
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 man, reprezentat atât de cadre didactice și de cercetare, cât și de  t denți doctoranzi și 

ma teranzi  ai  ni er ității. 

 E i tă  n climat şi o c lt ră academică p ternic centrate pe cercetare, atestate de 

n măr l grant rilor de cercetare, de p blica ii şi de tran fer l cogniti  şi tehnologic prin 

con  ltan ă, parc ri ştiin ifice etc. 

 E i tă certificarea îndeplinirii  nor  tandarde de calitate  a  e celen ă în cercetarea 

ştiin ifică, din p nct l de  edere al organizării,  rmăririi de făş rării proiectelor de cercetare, 

a izării interne a rez ltatelor şi eliminării practicilor neconforme c  etica. 

 Puncte slabe: St denții n    nt înc rajați în mod concret  ă participe la programe de 

cercetare, deși a  acce  la infra tr ct ra de cercetare a  ni er ității. 

 Recomandări: 

1. Încurajarea studenților de licență și masterat să participe la programe de 

cercetare. 

Concluzii preliminare: UAV îndeplinește indicatorul minim de performanță IP.B 3.1.2, 

dar nu și Ref. 1. 

 

IP.B.3.1.3. Valorificarea cercetării 

 Cercetarea e te  alorificată prin: p blicații pentr   cop ri didactice, p blicații 

științifice, tran fer tehnologic prin centre de con  ltanță, parc ri științifice  a  alte  tr ct ri 

de valorificare, realizarea  nor prod  e noi etc. Fiecare cadr  didactic și cercetător are an al 

cel p țin o p blicație  a  o realizare didactică  a  științifică. 

Rez ltatele cercetării   nt apreciate la ni el na ional prin premii, citări, cotări, etc. 

P blica iile, patentele, l crările de an erg ră etc.   nt men ionate în baze de date 

interna ionale (Ane a B.43 – Articole p blicate în re i te inde ate ISI; Ane a B.44 - Articole 

p blicate în re i te inde ate în baze de date internaționale; Ane a B.45 - Articole p blicate în 

reviste recunoscute CNCS, Anexa B.46 – Cărți p blicate la edit ri internaționale; Ane a 

B.47 – Cărți p blicate la edit ri naționale rec no c te CNCS; Ane a B.48 – Capitole de cărți 

p blicate la edit ri internaționale; Ane a B.49 – Capitole de cărți p blicate la edituri 

naționale rec no c te CNCS; Ane a B.50 – Proiecte câștigate în competiții internaționale; 

Anexa B.51 – Proiecte câștigate în competiții naționale; Ane a B.54 – Lista brevetelor  ; 

Anexa B.58 - Li ta manife tărilor ştiin ifice, a e enimentelor  pecifice artelor  iz ale și a 

competi iilor  porti e na ionale şi interna ionale organizate de  AV; Ane a B.59 - Lista 

p blica iilor ştiin ifice editate de  AV; Ane a B.60 - Li ta re i telor ştiin ifice editate de 

UAV ; Anexa B.61 – Școli de  ară, e enimente cultural-arti tice, acți ni ci ice organizate de 

UAV; Anexa B.62 – Acți ni com ne c  Con ili l J dețean Arad și Con ili l M nicipal 
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Arad; Anexa A.81 - Dotarea tehnică a tipografiei  AV; Ane a A.82 - Li ta p blica iilor 

tipărite la edit ra  AV)  

 Puncte tari:  AV dez oltă o c lt ră a p blicării materialelor academice, 

manife tând -și intere  l pentr   acce  l la p blicații internaționale. 

 Puncte slabe: St denții de la ni el l cicl l i licență n    nt înc rajați   ficient  ă 

p blice la ni el național și c  atât mai p țin la ni el internațional. 

 Recomandări: 

1. Încurajarea studenților, la nivel de licență, de a publica în reviste și jurnale 

interne și internaționale. 

 Concluzii preliminare: UAV îndeplinește indicatorul minimal de performanță 

IPB 3.1.3 și îndeplinește în parte Ref. 1.  

 

Criteriul B.4. – Activitatea financiară a organizației 

S.B.4.1. Buget și contabilitate 

IP.B.4.1.1. Bugetul de venituri și cheltuieli 

Instit  ia di p ne de  n b get an al de  enit ri şi chelt ieli aprobat de Senat şi e te 

re pectat în mod rig ro . Chelt ielile ocazionate de plata  alariilor la o in tit  ie de 

în ă ământ   perior n  depăşe c acel procent din total l  enit rilor care îi a ig ră o 

f nc ionare    tenabilă.  

Ta ele şcolare ale  t den ilor   nt calc late în concordan ă c  co t rile medii de 

şcolarizare pe an  ni er itar din în ă ământ l p blic finan at de la b get la  t diile 

 ni er itare de licen ă, ma terat  a  doctorat  imilare şi   nt ad  e la c noştin ă  t den ilor 

prin diferite mijloace de com nicare. St den ii   nt informa i de pre po ibilită ile de a i ten ă 

financiară din partea in tit  iei şi de pre mod l de  tilizare a ta elor.  AV face do ada că 

di p ne în proprietate de cel p  in 70% din  pa iile de în ă ământ c  toate dotările nece are 

acestora. (Anexa A.91 - Raport e plicati  pri ind bilanț l contabil; Ane a A.92 - Indicatori 

sintetici http://www.uav.ro/ro/studenti/taxe; Anexa B.63 – Buget; Anexa B.64 - Ta e şcolare 

Anexa B.65 - Sit a ia j ridică a  pa iilor; Ane a B.66 - Organigrama admini trației centrale 

și a  er iciilor   port; Ane a B.67 - Registru de inventar; Anexa B.69 - Raport Audit 

Financiar; Anexa B.73 - Bilan  l contabil al  AV; Ane a B.74 - Cont de e ec  ie b getară).  

 Puncte tari: F rnizor l de ed cație alocă  n procent con i tent din fond ri pentr  

dez oltarea infra tr ct rii academice. St denții performanți, dar și cei care pro in dintr-un 

mediu socioeconomic defa orizat   nt  prijiniți în realizarea acti ităților prop  e. 

http://www.uav.ro/ro/studenti/taxe
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 Recomandări: 

1. Ținând cont de unele probleme sociale cu care se confruntă studenții UAV, dar și 

de mediul social de proveniență al acestora, recomandăm ca bugetul pe anul 

2019 să fie planificat în sensul creșterii contribuției UAV la fondul de burse și 

acordarea mai multor facilități sociale studenților aflați în riscul de a nu-și putea 

finaliza studiile. 

Concluzie preliminară: Apreciem că UAV îndeplinește indicatorul minim de 

performanță IPB 4.1.1 și Ref. 1. 

 

IP.B.4.1.2. Contabilitate 

 AV face do ada organizării şi f nc ionării contabilită ii proprii la ni el de in tit  ie, 

prin regi tr l in entar, bilan  l contabil, cont l de e ec  ie b getară şi raport l de ge ti ne, 

din care rez ltă că chelt ielile efect ate   nt în concordan ă c  legi la ia în  igoare,  enit rile 

înca ate  şi de tina ia lor, prec m şi caracter l non-profit al in tit  iei. 

Acti itatea de contabilitate e te informatizată şi permanent tran parentă, a pect 

constatat și în raport l C rții de Cont ri a României(Ane a B.66 - Organigrama 

admini trației centrale și a  er iciilor   port; Ane a B.67 - Registru de inventar; Anexa B.68 

- Raport e plicati  pri ind bilanț l contabil; Ane a B.69 - Raport Audit Financiar; Anexa 

B.73 - Bilan  l contabil al  AV; Ane a B.74 - Cont de e ec  ie b getară) 

 Puncte tari: Acti itatea de contabilitate e te informatizată și permanent tran parentă. 

Concluzie preliminară: Apreciem că UAV îndeplinește indicatorul minim de 

performanță IPB 4.1.2. și Ref. 1. 

 

IP.B.4.1.3. Auditare și răspundere publică 

 AV face proba a ditării interne şi e terne a acti ită ii  ale financiare. Bilan  l 

contabil, cont l de e ec  ie b getară şi rez ltatele a ditării e terne a  it a iilor financiare 

  nt făc te p blice în  rma analizei efect ate de Senat (Ane a A.18 - Carta auditului public 

intern ; Anexa A.19 - Planul de audit public intern; Anexa A.20 - Raportul anual al 

Compartimentului de audit public intern; Anexa B.69 - Raport Audit Financiar) 

Toate documentele financiare si rapoartele de audit sunt publice pe site-ul 

 ni er ității
7
. 

                                                           
7
 Disponibil la: http://uav.ro/ro/universitate/documente/executie-bugetara; accesat la data de 18.11.2018. 

http://uav.ro/ro/universitate/documente/executie-bugetara
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Concluzie preliminară: Apreciem că UAV îndeplinește indicatorul minim de 

performanță IPB 4.1.3. și Ref. 1. 

 

 

Domeniul C: Managementul calității 

 

Criteriul C.1. – Strategii și proceduri pentru asigurarea calității 

S.C.1.1. Structuri și politici pentru asigurarea calității 

IP.C.1.1.1. Organizarea sistemului de asigurare a calității 

 n in tit ție e i tă o comi ie centrală și comi ii pe programe de  t dii care l crează în 

mod integrat. 

  n  ni er itate  e promo ează, la toate ni el rile, o c lt ră a calității în ed cație,  e 

de fășoară acți ni prin care  e promo ează re pect l reciproc în relația  t dent-profesor, iar 

in tit ția are proced ri potri ite pentr  a  ol ționa nem lț mirile  t denților. St denții   nt 

implicați în toate proce ele și  tr ct rile de a ig rare a calității, la toate ni el rile 

in tit ționale (Ane a C.1 - Organigrama  i tem l i de a ig rare a calității; Ane a C.2 - 

Decizie numire CEAC-U; Anexa C.3 – Componența CEAC-F; Anexa C.4 - Lista 

evaluatorilor interni din UAV; Anexa C.5 - Reg lament de organizare şi f ncționare al 

CEAC-U; Anexa C.6 - Li ta colaboratorilor e terni în proce  l de e al are academică a 

programelor de studii). 

Puncte tari:  n fiecare fac ltate din cadr l  AV e i tă o Comi ie de Calitate care 

incl de în componența  a și  n reprezentant din rând l  t denților. 

 Puncte slabe: Comi ia n  dez oltă acti ități de  tabilire de repere calitati e și 

cantitative - benchmarking prin comparație c  alte IIS din țară și din  trăinătate pentr  

e al area și monitorizarea calității. 

 Recomandări: 

1. Recomandăm CEAC pe universitate să dezvolte  mai multe activități de stabilire 

de repere calitative și cantitative - benchmarking prin comparație cu alte IIS din 

țară și din străinătate pentru evaluarea și monitorizarea calității. 

Concluzii: Apreciem că UAV îndeplinește indicele minimal de performanță IP.C 1.1.1 și 

parțial Ref. 1 și nu îndeplinește Ref. 2. 
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IP.C.1.1.2. Politici și strategii pentru asigurarea calității 

E i tă  n program de politici al  ni er ită ii centrate pe calitate şi   nt precizate 

mijloacele de realizare. Fiecărei politici îi core p nd  trategii de realizare c  pre ederi şi 

termene concrete (Anexa A.3 - Planul strategic 2016-2020; Anexa A.5 - Plan l operațional 

2018; Anexa C.7 - Plan strategic al CEAC-U; Anexa C.8 - Plan rile  trategice ale fac ltă ilor 

în domeni l calită ii; Ane a C.9 - Plan opera ional pentr  calitate;Ane a C.38 - Declarația 

rector l i pri ind politica în domeni l calității).  AV a îndeplinit toate recomandările 

ARACIS din 2014. pe acest indicator. 

Fiecărei politici îi core p nd  trategii de realizare c  pre ederi și termene concrete. 

 AV elaborează an al o analiză pri ind a pectele poziti e și negati e ale a ig rării interne a 

calității pe care o face p blică. 

 Recomandări: 

1. Recomandăm urmărirea cu atenție a îndeplinirii obiectivelor privind calitatea 

evaluării și predării, ca elemente fundamentale ale formării intelectuale și 

profesionale a studenților. 

Concluzii preliminare: Apreciem că UAV îndeplinește indicele minimal de performanță 

IP.C 1.1.2 și parțial Ref. 1. 

 

Criteriul C.2. – Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică 

a programelor și activităților desfășurate 

S.C.2.1. Aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii și 

diplomelor ce corespund calificărilor 

IP.C.2.1.1. Existența și aplicarea regulamentului privitor la inițierea, aprobarea, 

monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii 

 Reg lament l e i tă și  e aplică și pre ede implicarea  t denților, ab ol enților și 

angajatorilor în proce ele de proiectare și re iz ire a programelor de  t dii. Reg lament l 

e te a ociat c   n  i tem de monitorizare a programelor de  t dii, pe bază de informații și 

date, în  ederea optimizării mod l i în care f ncționează programele de  t dii (Ane a C.10 – 

Reg lament pri ind ini ierea, aprobarea şi e al area periodică a programelor de  t dii; Ane a 

C.11 – Proced ră operațională pri ind e al area internă a programelor de  t dii; Anexa C.12 

- Proce e  erbale de re iz ire a plan rilor de în ă ământ). 

 Recomandări: 
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1. Recomandăm ca regulamentul și monitorizarea să fie asociate cu evaluări 

periodice, cel puțin anuale, ale calității pe fiecare program de studii și pe 

instituție. 

Concluzii preliminare: UA îndeplinește indicatorul minim de performanță IP.C 2.1.1 și 

Ref. 1, dar nu îndeplinește Ref. 2. 

 

IP.C.2.1.2. Corespondența dintre diplome și calificări 

Programele de  t dii și diplomele   nt elaborate și emi e în f ncție de cerințele 

calificării  ni er itare,  tabilite pe baza rez ltatelor așteptate ale în ățării, diplomele fiind 

emi e în concordanță c  ace tea. 

Programele de  t dii   nt re iz ite periodic pentr  a core p nde dinamicii pie ei 

calificărilor  ni er itare şi profe ionale (Anexa C.10 – Reg lament pri ind ini ierea, 

aprobarea şi e al area periodică a programelor de  t dii; Ane a C.39 – Regulament de 

organizare și f ncționare a compartiment l i de comandă, ge tionare, completare și eliberare 

acte de studii). 

 Recomandări: 

1. Recomandăm ca programele de studii și diplomele să fie revizuite prin 

comparație europeană și internațională pe baza unui set de nivele profesionale 

de reper - benchmarks. 

Concluzii preliminare: Apreciem că UAV îndeplinește indicatorii minim de 

performanță și parțial Ref. 1 IP. C.2.1.2. 

 

Criteriul C.3. – Proceduri obiective și transparente de evaluare a 

 rezultatelor învățării 

S.C.3.1. Evaluarea studenților 

IP.C.3.1.1. IIS are un regulament privind examinarea și notarea studenților, care este 

aplicat în mod riguros și consecvent 

E i tă  n a tfel de reg lament prec m şi proced ri  pecifice de c noaştere şi aplicare 

con ec entă de către tit larii de c r  ri şi  t den i. La e aminare participă, pe lângă tit lar l 

c r  l i, cel p  in încă  n alt cadr  didactic de specialitate 

 Reg lament l e i tă, împre nă c  procedee/ tehnici/ metode detaliate de aplicare   b 

forma  n i pachet de tehnici/ metode de e aminare a  t den ilor care   nt ad  e în mod 

con ec ent la c noştin a t t ror celor implica i (Ane a C.13 - Regulament privind activitatea 
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profe ională a  t den ilor pe baza creditelor tran ferabile; Ane a C.14 - Programarea 

a i ten ei la e amene; Ane a B.15 - Reg lament de organizare și de făș rare al e amenelor 

de finalizare a studiilor; Anexa B.16 - Regulament de organizare și f ncționare a  t diilor 

universitare de doctorat din UAV). 

Concluzii preliminare: UAV îndeplinește indicatorul minim de performanță și Ref. 1 

IP.C 3.1.1 și nu îndeplinește Ref. 2.  

 

IP.C.3.1.2. Integrarea examinării în proiectarea predării și învățării, pe cursuri și 

programe de studii 

 Fiecare c r  e te a tfel proiectat încât  ă îmbine predarea, în ă area şi e aminarea. 

Procedeele de e aminare şi e al are a  t den ilor   nt centrate pe rez ltatele în ă ării şi 

an n ate  t den ilor din timp şi în detali  (Ane a C.13 - Regulament privind activitatea 

profe ională a  t den ilor pe baza creditelor tran ferabile; Ane a B.83 – Proced ră 

operațională pri ind elaborarea și aprobarea plan rilor de în ățământ 

 Puncte tari: E al area  tim lează  t denții pentr  în ățarea creati ă, manife tată prin 

elaborarea de l crări independente bazate pe c noștințele în  șite rig ro . 

 Puncte slabe:E al area n  e te  na rig roa ă, fiind bazată în mare parte de proiecte 

de  eme tr  și într-o prea mică mă  ră pe e al ări scrise de tip examen. 

 Recomandări: 

1. Recomandăm UAV să adopte o evaluare pe tot parcursul anului și care să 

reflecte gradul de evoluție al activității de învățare. 

Concluzii preliminare: UAV îndeplinește indicatorul minim de performanță IP.C 3.1.2 

și Ref. 2 și îndeplinește parțial Ref. 1. 

 

Criteriul C.4. – Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral 

S.C.4.1. Calitatea personalului didactic și de cercetare 

IP.C.4.1.1. Competența cadrelor didactice și raportul dintre numărul de cadre didactice și 

studenți 

  n f nc ie de  pecific l program l i de  t di ,  ni er itatea  tabileşte acel raport, pe 

care îl con ideră ca optim pentr  obiecti ele şi ni el l propri  al calită ii academice, între 

n măr l de cadre didactice tit lare c  norma de bază în  ni er itate şi n măr l total de 

 t den i înmatric la i.  n e al area calită ii  e con ideră că  n cadr  didactic are norma de 
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bază  într-o  ing ră  ni er itate (Ane a C.15 - Metodologie proprie de concurs pentru 

oc parea po t rilor didactice și de cercetare  acante în  AV; Ane a C.16 - Metodologie 

privind selectarea cadrelor didactice asociate la UAV) 

 Recomandări: 

1. Recomandăm ca, în stabilirea raportului dintre numărul de cadre didactice și 

studenți, să fie avute în vedere nivelurile superioare ale calității predării, 

învățării, evaluării și cercetării, prin comparație cu universități performante din 

țară și din străinătate. 

Concluzii preliminare: Apreciem că UAV îndeplinește indicatorul minimal de 

prformanță și Ref. 1 al IP. C 4.1.1, dar nu îndeplinește Ref. 2.  

 

IP.C.4.1.2. Evaluarea colegială 

 E al area colegială e te organizată periodic, fiind bazată pe criterii generale şi pe 

preferin e colegiale. E al area colegială e te obligatorie şi periodică. E i tă, pentr  fiecare 

catedră şi departament, o comi ie de e al are an ală a performan elor didactice şi de 

cercetare ale fiecăr i cadr  didactic/cercetător şi  n raport an al pri ind calitatea per onal l i 

didactic şi de cercetare (Ane a C.17  - Reg lament pri ind e al area periodică a cadrelor 

didactice în  AV ; Ane a C.18 – Proced ră operațională pri ind e al area colegială în 

UAV; Anexa C.19  - Model Fişa de e al are colegială; Ane a C.20 -  Rapoarte privind 

e al area colegială 

Concluzii preliminare: Constatăm că UAV îndeplinește indicatorul minimal de 

performanță și Ref. 1 al I.P.C.4.1.2. 

 

IP.C.4.1.3. Evaluarea personalului didactic de către studenți 

 E i tă  n form lar de e al are de către  t den i a t t ror cadrelor didactice, aprobat 

de Senat, care  e aplică op ional d pă fiecare cicl   eme trial de in tr ire şi ale căr i rez ltate 

  nt confiden iale, fiind acce ibil doar decan l i, rector l i şi per oanei e al ate. 

 E al area de către  t den i e te obligatorie. Rez ltatele e al ării cadrelor didactice de 

către  t den i   nt di c tate indi id al, prel crate  tati tic, pe catedre, fac ltă i şi 

 ni er itate, şi analizate la ni el de fac ltate şi  ni er itate în  ederea tran paren ei şi a 

form lării de politici pri ind calitatea in tr irii (Ane a C.17  - Regulament privind evaluarea 

periodică a cadrelor didactice în  AV; Ane a C.21 - Proced ră operațională pri ind 

e al area cadrelor didactice de către  t denți în  AV; Ane a C.22 – Model chestionar de 

e al are a per onal l i didactic de către  t den i; Ane a C.23 - Rapoarte privind evaluarea 

personalului didactic de către  t den i). 
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 Con tatăm că  AV n  re pectă teza a do a a alin. (2) a art. 303 din Legea nr. 1/2011, 

în  en  l în care n   e p blică rez ltatele cantitati e ale e al ării efect ate de către  t denți. 

 

 Recomandări: 

1. Recomandăm ca chestionarele de evaluare a personalului didactic de către 

studenți să fie exclusiv online, în vederea facilitării accesului și completării de 

către un număr cât mai mare de studenți. 

2. Recomandăm înlocuirea CNP-ului cu un alt cod de verificare pentru evaluarea 

cadrelor didactice de către studenți pe platformă online, fapt care va duce la 

păstrea anonimatului în randul studenților.  

3. Recomandăm publicarea pe site a unui raport cantitativ privind rezultatele 

evaluării cadrelor didactice, cu protejarea datelor personale a tuturor 

subiecților, conform art. 303, alin. (2), teza a doua din Legea nr. 1/2011. 

Concluzii preliminare: UAV îndeplinește indicatorul minim de performanță și Ref. 1 

IP.C. 4.1.3. 

 

IP.C.4.1.4. Evaluarea de către managementul universității 

 Cadrul didactic  e a toe al ează şi e te e al at an al de către şef l de catedră. 

 ni er itatea di p ne de  n form lar de e al are an ală m lticriterială a fiecăr i cadr  

didactic şi de  n  i tem de cla ificare a performan elor în predare, cercetare şi  er icii ad  e 

instit  iei şi com nită ii. Promo area per onal l i didactic depinde de rez ltatele e al ării, în 

care   nt a  te în  edere şi rez ltatele e al ării colegiale şi ale celei făc te de  t den i 

(Anexa C.17  - Reg lament pri ind e al area periodică a cadrelor didactice în  AV ; Ane a 

C.25 – Proced ră operațională pri ind a toe al area cadrelor didactice din  AV; Ane a 

C.26 - Model Fişă de a toe al are; Ane a C.27 – Proced ră operațională pri ind e al area 

cadrelor didactice de către director l de departament în  AV; Anexa C.28 - Model Fişă de 

e al are a cadrelor didactice de către director l de departament; Ane a C.29 - Exemple de 

rapoarte de e al are a per onal l i didactic de către management l  ni er ită ii). 

Concluzii preliminare: UAV îndeplinește indicatorul minim de performanță și Ref. 1 

IP.C. 4.1.4. 

 

IP.C.4.1.5. Condițiile pentru buna desfășurare a activității cadrelor didactice 

 AV a ig ră  n cadr  care  ă  prijine per onal l academic  ă își de fășoare 

acti itatea în mod eficient.  AV rec noaște importanța predării, oferă oport nități și 



 

 AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - ENQA 

Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - EQAR 

 

 
Andrei-Nicolae Popa  Gheorghe-Manole Robert                                              
 40       

promo ează dez oltarea profe ională a per onal l i didactic și didactic a  iliar, înc rajează 

ino area în metodele de predare și  tilizarea de noi tehnologii.  

Pregătirea pedagogică a cadrelor didactice  ni er itare  e realizează în 

centre/departamente de ino are și formare contin ă în predarea și în ățarea de ni el 

 ni er itar la ni el l Fac ltății de Științe ale Ed cației, P ihologie și A i tență Socială. 

  AV înc rajează și  prijină acti itatea științifică pentr  a întări legăt ra dintre 

ed cație și cercetare.  AV  prijină participarea per onal l i didactic și didactic a  iliar în 

programe de mobilități naționale și internaționale. Dez oltarea infra tr ct rii academice și 

achiziționarea re  r elor nece are proce  l i de în ățare și cercetare  e realizează și în acord 

c   trategia de dez oltare a in tit ției. 

 Recomandări: 

1. Recomandăm majorarea bugetului alocat personalului didactic pentru formarea 

profesională continuă, pentru cheltuieli privind participarea la conferințe 

naționale și internaționale și plata tarifelor pentru publicații de specialitate. 

Concluzii preliminare: Apreciem că UAV îndeplinește indicatorul minimal de 

performanță și Ref. 1 I.PB 4.1.5. 

 

Criteriul C.5. – Accesibilitatea resurselor adecvate învățării 

S.C.5.1. Resurse de învățare și servicii studențești 

IP.C.5.1.1. Disponibilitatea resurselor de învățare 

  ni er itatea a ig ră re  r e de în ă are (man ale, tratate, referin e bibliografice, 

cre toma ii, antologii etc.) pentr  fiecare program de  t di  în biblioteci, centre de resurse 

etc., în format cla ic  a  electronic şi grat it. Biblioteca  ni er ită ii di p ne, pe lângă 

acce  l electronic, de  n n măr core p nzător de  ol me din  ară şi  trăinătate şi de 

abonamente la principalele reviste de specialitate din  ară şi  trăinătate pentr  fiecare 

di ciplină care defineşte  n program de  t di . Fiecare bibliotecă are  n program şi re  r e 

de proc rare a căr ilor şi re i telor. 

 Raport l dintre re  r ele de în ățare di ponibile și  t denți e te a tfel  tabilit încât 

fiecare  t dent  ă aibă acce  liber la orice re  r ă, conform obiecti elor și cerințelor 

programelor de studii. 

Anexa C.30 – Orar  ăli de lect ră 

Anexa C.31 –  AV membr  în program l ANELiS Pl   

Anexa C.32 – Li tă achizi ii periodice 

Anexa C.33 – Li tă achiziții Biblioteca  ni er itară „Cornelia Bodea” 
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Anexa C.34 - Li ta re i telor ştiin ifice editate de  AV 

Anexa A.59 -  ncadrarea Bibliotecii  ni er itare ”Cornelia Bodea” c  per onal c   t dii 

superioare de specialitate - biblioteconomie/ filologie 

 Puncte slabe:  AV n  a ig ră condiții pentr   t denții c  cerințe  peciale  a  

dizabilități, re  r e și programe de predare și în ățare pentr   t denții mat ri, pentr   t denții 

angajați  a  internaționali. 

 Recomandări: 

1. Recomandăm UAV să asigure condiții pentru studenții cu cerințe speciale sau 

dizabilități, resurse și programe de predare și învățare pentru studenții maturi, 

pentru studenții angajați sau internaționali. 

2. Recomandăm UAV să-și extindă biblioteca Centrală ”Cornelia Bodea”  a 

Universității
8
, în vederea extinderii spațiului la sala de lectură. 

Concluzii preliminare: UAV îndeplinește indicatorul minim de performanță și Ref. 1 

IP.C 5.1.1, dar nu îndeplinește Ref. 2. 

 

IP.C.5.1.2. Predarea ca sursă a învățării 

 Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, 

conforme c  program l de  t di , caracteri ticile  t den ilor, forma de în ă ământ şi criteriile 

de calitate predefinite (Anexa B.83 – Proced ră operațională pri ind elaborarea și aprobarea 

planurilor de în ățământ). 

Str ct rile interne de a ig rare a calității  rmăre c proce  l didactic, a tfel încât 

fiecare cadr  didactic  ă aplice  trategii act alizate de predare și e al are centrate pe  t dent 

pentru fiecare curs, conforme cu programul de studii, caracteri ticile  t denților, forma de 

în ățământ și criteriile de calitate predefinite, în ă o fac n mai pe baza rapoartelor an ale, n  

și în timp l an l i  ni . 

Concluzii preliminare: Apreciem că UAV îndeplinește indicatorul minimal de 

performanță și Ref. 1  IP.C.5.1.2. 

 

IP.C.5.1.3. Programe de stimulare și recuperare 

                                                           
8
 Disponibl la: http://uav.ro/ro/resurse/biblioteci/biblioteca-centrala-universitara-cornelia-bodea; accesat la 

data de 18.11.2018. 

http://uav.ro/ro/resurse/biblioteci/biblioteca-centrala-universitara-cornelia-bodea
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 ni er itatea di p ne de programe de  tim lare a  t den ilor c  performan e înalte în 

în ă are şi de rec perare a celor c  dific ltă i în în ă are (Ane a B.76 - Regulament privind 

acordarea bur elor pentr   t denții de la în ațământ l c  frec ență, în an l  ni er itar 2018 – 

2019; Anexa B.77 - Contrib  ia  AV la fond l de b r e; Ane a B.78 - Burse de ajutor 

social; Anexa B.79 - Metodologia pri ind organizarea și de făș rarea Program l i Național 

”TABERE ST DENȚEȘTI” 2018; Ane a C.13 - Reg lament pri ind acti itatea profe ională 

a  t den ilor pe baza creditelor tran ferabile). 

N  e i tă informații conform cărora, în  ni er itate,  ă e i te programe de t toriat 

suplimentare, oferite de toate cadrele didactice din  ni er itate, la care  t denții  e pot 

în crie. 

 Puncte slabe:  AV n  are  tr ct ri și proced ri pentr  facilitarea mobilității 

 t denților în același  i tem  a  între diferite  i teme de în ățământ   perior comi iile pentr  

rec noașterea calificărilor/competențelor dobândite formal  a  nonformal etc. 

 Recomandări: 

1. Recomandăm UAV să înființeze structuri și proceduri pentru facilitarea 

mobilității studenților în același sistem sau între diferite sisteme de învățământ 

superior comisiile pentru recunoașterea calificărilor/competențelor dobândite 

formal sau nonformal etc. 

2. Recomandăm UAV să stabilească proceduri de stimulare a studenților cu 

dificultăți în învățare și să le acorde sprijin concret în consiliere școlară. 

Concluzii preliminare: Apreciem că UAV îndeplinește indicatorul minim de 

performanță și Ref. 1 IP.C.5.1.3 și nu îndeplinește Ref. 2. 

 

IP.C.5.1.4. Servicii studențești 

  AV di p ne de  n n măr minim de  er icii  ociale, c lt rale și  porti e pentr  

 t denți, c m   nt:  pații de cazare pentr  cel p țin 10% din  t denți, bază  porti ă, diferite 

 er icii de con iliere, care a  o admini trație eficientă. St denții   nt informați de pre 

e i tența ace tor  er icii.  AV demon trează că e i tă  n plan  trategic m ltian al, 

operaționalizat, în  ederea di er ificării și a îmb nătățirii  er iciilor acordate, ace tea fiind 

monitorizate și e al ate periodic, incl  i  prin  ondarea percepției  t denților a  pra 

f ncționării lor.  AV p ne la di poziția  t denților cadr l, infra tr ct ra și re  r ele necesare 

pentr  de făș rarea de acti ități e trac rric lare proprii și ale organizațiilor  t dențești 

(Anexa A.68 - Cămine  t den eşti; Ane a C.35 - Reg lament de organizare, f ncționare și 

ordine internă al cămin l i și al cantinei; Ane a C.36 - Acti ită i cultural-arti tice şi 

schimburi socio-c lt rale inter ni er itare ale  t den ilor  AV). 
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Cămine şi cantină
9
 

- La adre a de pe   tr.  r  l i nr. 2  e află  n cămin mi t a ând la parter camere c  2 pat ri la 

ni el de hotel de 2  tele. Tot aici  e află o cantină-re ta rant modernă. De c rând a fo t  dat 

în folo in ă  n no  cămin modern şi confortabil (camere 2 pat ri şi baie,  ăli de lect ră etc.).  

- La adre a Str. Labirint, nr. 6,  e află Cămin l de fete. 

- Ta ele pentr  cazarea în Căminele St den eşti ale UAV a tuturor persoanelor din afara 

 AV pe perioada  acan ei de  ară  or fi: 30 de lei/pat/noapte; 60 de lei/camera/noapte. 

- Pre  de cazare: Fiecare  t dent  a plăti pentr  cazare 170 lei/l nă in camin l 1 şi 250lei/l nă 

in caminul 2. 

 

Cabinete medicale studenţeşti 

- Medicină generală şi Stomatologie 

- Loca ia: Comple  M,  tr. Elena Dragoi, Nr.2, Demi ol l Sălii de Sport  

- Orar: Luni - Vineri, orele 07-14 

 

Aplicare chestionar privind serviciile studențești 

1. Ținând cont de IP. C.5.1.4. Ser icii  t dențești  din HG nr. 915/2017,  t denții 

e al atori din partea ARACIS a  aplicat  t denților  AV, în perioada 2-21 noiembrie 

2-18,  n che tionar pri ind  er iciile  t dențești oferite de  AV .Completarea 

chestionarului nu a durat mai mult de 15 minute. 

2. La chestionar a  ră p n   n n măr de 78 de  t denți iar rez ltatele cantitati e și 

calitati e pot fi con  ltate în Anexa F - Rezultate chestionar. 

3. La întrebare ”Loc iești în cămin”, 82,1% dintre re pondenți a  ră p n  ”da”, 1,3% a  

ră p n  că ”n , n  a  dorit  ă loc ia că în cămin” iar 16,7% a  ră p n  că ”a  

reședința în Arad”. 

4. 32,1% dintre re pondenți   nt de la Fac ltatea de Științe Economice, 11,5% de la 

Fac ltatea de Inginerie Alimentară, T ri m și Protecția Medi l i, 12,8% de la 

Facultatea de Inginerie, 6,4% de la Fac ltatea de Ed cație Fizică și Sport, 2,6% de la 

Facultatea de Design, 3,8% de la Facultatea de Teologie, 12,8% de la Facultatea de 

Științele Ed cației, P ihologie și A i tență Socială, 11,5% de la Fac ltatea de Științe 

E acte și 6,4% de la Fac ltatea de Științe  mani te și Sociale. 

5. C  pri ire la program l de  t dii  rmat de re pondenți, 89,6%   nt la cicl l licență iar 

10,4% la masterat. 

                                                           
9
 Disponibil la: http://uav.ro/ro/studenti/servicii-sociale; accesat la data de 20.11.2018 

http://uav.ro/ro/studenti/servicii-sociale
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6. C  pri ire la an l de  t di , 43,6% dintre re pondenți   nt în an l I, 28,2%   nt în 

anul al II-lea, 23,1% sunt în an l al III-lea iar 5,1% în an l al IV-lea. 

7. C  pri ire la gen, 50%   nt bărbați iar 50% femei. 

8. 52,4% dintre re pondenți loc ie c în cămin l c  4 loc ri în cameră iar 47,6% în cel c  

do ă loc ri. 

9. 1,6% locuiesc la parter, 38,7% locuiesc la etajul I, 25,8% la etajul II, 25,8% la etajul 

III și 6,5% la etaj l 4 și 1,6% a  ră p n  c  ”Alt l”. 

10. La întrebarea ” n ce mă  ră ești m lț mit/ă de condițiile din cămin?”, 25,8% dintre 

re pondenți  -a  declarat ”foarte m lț miți”, 48,4% ”m lț miți”, 19,4% ”nici 

m lț miți, nici nem lț miți”, 4,8% ”nem lț miți” și 1,6% ”foarte nem lț miți”. 

11. La întrebare ”Caracterizează, prin minim m 3 atrib te,  tarea cămin l i în care 

loc iești”,  t denții a  ră p n : 

”Curat, sigur, dotat 

Ospitalier, curat, frumos. 

Curat 

Linistit, ordonat, curat 

Călduros, mobilat, ok ca dimensiune 

Curat, confortabil,bun 

Este un mediu placut avand in vedere ca este un camin studentesc 

Linistie , oameni prietenosi , modern 

Permisibil, liniștit, curat 

Ingrijit, liniste, spatios 

Conditii faine,curat,liniste 

ingrijit, dotat, linistit 

cald, confortabil, ok 

Dezastru cu mașinile de spălat... Nici una nu funcționează 

Vechi, nerenovat, comfort scazut 

Vechi, defect, murdar 

Murdar, frig, vechi. 

Comfortabil, Curat. 

Frumos, linistit, civilizat 

Stare acceptabila , favorabila, buna 

Relativ ingrijit, destul de spatios, decentp 

Buna 

Curat,linişte,disciplină 

Murdar ;( ,camere mici fiind nevoiti sa traimi cate 4 

E ok 

Murdar,gălăgie, mașina de spălat nu merge 

multe camere, mici camere, baie la comun 

Modern, frumos și aranjat 
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Buna ,acceptabila ,primitor 

Bună, primitoare, faina 

Curat, liniștit, întreținut 

Curat, frumos și plăcut 

Curat, plăcut, liniștit” 

12. La întrebarea: ”Pe o scală de la 1 la 5 , unde 1 reprezintă gradul cel mai scăzut de 

mulțumire, iar 5 gradul cel mai ridicat, cât de mulțumit/ă ești de”  -a ră p n : 

a) Confort termic: 5 - 24 de ră p n  ri; 4 -19 ră p n  ri; 3 - 8 ră p n  ri; 2 -6 

ră p n  ri; 1 - 5 ră p n  ri; NR/NS  - ră p n  ri; 

b) Apă caldă: 5 - 39 de ră p n  ri; 4 - 12 ră p n  ri; 3 -11 ră p n  ri; 2 - 1 ră p n ; 

NR/NS - 1 ră p n ; 5 - 27 ră p n  ri;  

c) N măr de colocatari: 5 -20 ră p n  ri; 4 - 21 ră p n  ri; 3 - 15 ră p n  ri; 2 - 6 

ră p n  ri; NR/NS - 2 ră p n  ri;  

d) Dimensiunea camerei: 5 -20 ră p n  ri; 4 - 21 ră p n  ri; 3 -15 ră p n  ri; 2 - 6 

ră p n  ri; NR/NS - 2 ră p n  ri;  

e) Calitatea și  tarea mobilier l i din cameră: 5-19 ră p n  ri; 4 -14 ră p n  ri; 3 - 17 

ră p n  ri; 2 - 10 ră p n  ri; 1 - 1 ră p n  ri; NS-NR - 3 ră p n  ri; 

f) C rățenia în oficii: 5 -27 ră p n  ri; 4 -12 ră p n  ri; 3 - 10 ră p n  ri; 2 - 9 

ră punsuri; 1 - 3 ră p n  ri; NR/NS - 2 ră p n  ri; 

g) C rățenia în  ălile de lect ră: 5 -31 ră p n  ri; 4 - 14 ră p n  ri; 3 - 9 ră p n  ri; 2 - 

1 ră p n ; NR/NS - 5 ră p n  ri; 

h) C rățenie toalete: 5 - 29 ră p n  ri; 4 - 7 ră p n  ri; 3 - 11 ră p n  ri; 2 - 7 

răspunsuri; 1 - 4 ră p n  ri; NR/NS - 4 ră p n  ri; 

i) C rățenie d ș ri: 5 - 31 ră p n  ri; 4 - 9 ră p n  ri; 3 - 9 ră p n  ri; 2 - 5 ră p n  ri; 

1 - 5 ră p n  ri; NR/NS - 4 ră p n  ri; 

j) C rățenie hol ri: 5 - 32 ră p n  ri; 4 - 17 ră p n  ri; 3 - 6 ră p n  ri; 2 - 3 

ră p n  ri; 1 -  3 ră p n  ri; NR/NS - 1 ră p n ; 

k) Sig ranța și paza din cămin: 5 - 37 ră p n  ri; 4 - 12 ră p n  ri; 3 - 9 ră p n  ri; 1 - 

1 ră p n ; NR/ NS - 4 ră p n  ri 

l) Tarife de cazare: 5 - 20 ră p n  ri; 4 - 16 ră p n  ri; 3 - 17 ră p n  ri; 2 - 3 

ră p n  ri; 1 - 1 ră p n ; NR/NS - 6 ră p n  ri;  

m) Accesul la internet: 5 - 20 ră p n  ri; 4 - 16 ră p n  ri; 3 -7 ră p n  ri; 2 - 7 

ră p n  ri; 1 - 7 ră p n  ri; NR/NS -  6 ră p n  ri; 

n) E i tența  nor containere pentr  colectarea  electi ă a deșe rilor: 5 - 32 ră p n  ri; 4 

- 11 ră p n  ri; 3 - 8 ră p n  ri; 2 - 3 ră p n  ri; 1- 3 ră p n  ri; NS/NR - 6 

ră p n  ri; 

o) Dotarea oficiilor (e.g: mașini de  pălat, plite electrice etc): 5 - 17 ră p n  ri; 4 -14 

ră p n  ri; 3 -13 ră p n  ri; 2 - 3 ră p n  ri; 1 - 13 ră p n  ri; NS/NR - 3 

ră p n  ri;  
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p) Re pectarea program l i de liniște: 5 - 23 ră p n  ri; 4 - 21 ră p n  ri; 3 - 10 

ră p n  ri; 2 - 4 ră p n  ri; 1 -  2 ră p n  ri; NR/NS - 3 ră p n  ri. 

13. La întrebare ” n dec r  l an l i  ni er itar 2017-2018 ai întâmpinat probleme c „  -

a  ră p n   rmătoarele: 

a) confortul termic pe perioada iernii -22,7% 

b) mașinile de  pălat - 77,3% 

c) apă caldă - 11,4% 

d) internet - 29,5% 

e) c rățenie și igienă - 34,1% 

f) mobilier - 18,2% 

g) insecte - 29,5% 

h) mucegai - 18,2% 

i)  ăli de lect ră - 2,3% 

j) toalete, d ș ri - 31,8% 

k) b cătării, plite electrice - 38,6% 

l) colectarea deșe rilor - 9,1% 

m)  ig ranța în cămin 4,5% 

n) defecți ne chi  etă - 2,3% 

o) nu sunt - 2,3% 

14. La întrebarea ”Te rugăm să detaliezi problemele cu care te confrunți în căminul în 

care ești cazat/ă.”, a  e i ta 24 de ră p n  ri ale  t denților, re pecti : 

”nu sunt 

Mașinile de spălat sunt vechi și deseori nu lucrează. 

Nu prezinta probleme majore. 

Duș înfundat, in niciun fel nu pot folosi dusul. 

Exista momente cand internetul are viteza mica , iar de masinile de spalat ce sa zic , cand 

sunt functionale cand nu . 

Insecte 

De 3 ani nu a fost reparata lumina in camera. Foarte does nu functioneaza masina de spalat. 

Studentii fac mizerie si nu intretin bunurile caminului; se fumeaza inauntru; se face galagie 

uneori 

Grupul sanitar comun ofera cel mai mare disconfort, diferiti oameni cu diferite abordari de a 

le folosi! La fel si cu masinile de spalat! 

Pereți subțiri, practic auzi cum vorbesc vecinii; câteodată mașinile de spălat nu 

funcționează, iar pe etajul meu lipsește. 

Mașinile de spălat 

Nu exista dulapuri pentru fiecare student, cuier pentru a pune gecile, noptiere pentru fiecare, 

dușuri infundate cu păr 

Nu lucreaza plitele electrice si mașinile de spălat 
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Nu sunt suficiente noptiere cuier dulapuri 

Masina de spalat nu functioneaza timp de un an pe etajul 4 . Plita electrica nu functioneza 

foarte des. Prezenta insectelor in camera . Situatia termica nefavorabila in timpul iernii pe 

etajul 4 . 

Caldura pe perioada sfarsitului de toamna, plitele care nu functioneaza in totalitate, masinile 

de spalat stricate, micsorarea portiei de mancare la cantina, s-a intamplat sa ni se inunde 

camera atunci cand a fost furtuna. 

Nu mă confrunt cu probleme. 

Masina de spalat � 

Nu se respecta curatenia si igiena la toaleta 

Mașina de spălat nu merge,și este foarte murdar la dușuri 

plitele sunt stricate dar nu toate, masina de spalat stricata 

Dureaza mult pana vine apa calda 

Nici o problema 

Nu lucrează masina de spălat rufele” 

15. La întrebare ”Ai sesizat problemele pe care le-ai întâmpinat personalului 

administrativ?”,  55,9% dintre re pondenți a  ră p n  ”N ”  și 44,1% ”Da”. 

16. La întrebare ”Dacă DA, în ce măsură au fost rezolvate problemele pe care le-ai 

sesizat de către personalul administrativ al căminului?”, 25,9% a  ră p n  ”în foarte 

mare mă  ră”, 29,6% ”în mare mă  ră”,  33,3% ”nici în mare, nici în mică mă  ră”, 

7,4% ”în mică mă  ră”, 3,7% ”în foarte mică mă  ră”. 

17. La întrebarea ”Dacă problema ta a fost rezolvată, ne poți spune dacă durata 

soluționării acesteia a fost rezonabilă?”, 53,3% a  ră p n  ”da”, 6,7% a a  ră p n  c 

”da, a  fo t di c tate și rezol ate în timp rezonabil”, 6,7% a   p   că ”în m lte 

 it ații n  a fo t rezol ată”, 20% a   p   că ”n ”. 

18. La întrebarea ”Îți cunoști șeful de cămin?”, 98,4% a   p   ”da” iar 1,6% a  ră p n  

”n ”. 

19. La întrebarea ”Cât de mulțumit/ă ești de:”, s-a  rețin t  rmătoarele: 

a) acti itatea admini trator l i de cămin: 10 re pondenți a  ră p n  că ”  nt foarte 

nem lț miți”, 5 a  ră p n  că   nt ” nem lț miți”, 7 a   p   că  n    nt ”nici 

m lț miți, nici nem lț miți”, 14 a  ră p n  că   nt mai de grabă m lț miți iar 17 a  

 p   că   nt foarte m lț miți. 

b) acti itatea șef l i de cămin: 6  -a  declarat foarte nem lț miți, 4  -au declarat mai 

degrabă nem lț miți,  5  -a  declarat nici m lț miți nici nem lț miți, 13  -au declarat 

mai degrabă m lț miți, 16 foarte m lț miți; 

c) Acti itatea per onal l i de pază:  8   -a  declarat foarte nem lț miți, 6 mai de grabă 

nem lț miți, 5 nici nem lț miți nici m lț miți, 15 mai degrabă m lț miți, 18 foarte 

m lț miți; 
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d) Activitatea personal l i: 10 a  declarat că   nt foarte nem lț miți, 4  -au declarat mai 

degrabă nem lț miți, 9  -a  declarat nici m lț miți, nici nem lț miți, 12  -au declarat 

mai de grabă m lț miți iar 14  -a  declarat foarte m lț miți. 

20. La întrebarea ”Ce sugestii ai privind activitatea administratorului de cămin, șefului de 

cămin, personalului de la pază sau a personalului care se ocupă de curățenia și 

întreținerea căminului?”,  t denții a  ră p n : 

- curățenia e jale 

- reparații dușuri, reparații electrice 

- să îți respecte programul de lucru 

- să ceară feed-back din partea studenților 

21. La întrebarea ”Bifați afirmațiile pe care le considerați adevărate:”,  t denții a  

ră p n : 

a) S nt bine informat de pre ceea ce  e întâmplă în cămin l me  - 67,7% 

b) Sunt informat la timp despre ce se întâmplă în cămin l me  - 74,2% 

c) Per oanele din admini trație   nt  șor de contact - 71% 

d) Șef l de cămin ne informează con tant c  pri ire la a pectele importante - 67,7% 

e) Per oanele din admini trație  e implică în mod real în rezol area problemelor - 59,7% 

22. La întrebarea ”Ești student/ă cu dizabilități?”, 98,4% a  ră p n  ”n ” și 1,6% a  

ră p n  ”da”. 

23. La întrebarea ”Pe o scală de la 1 la 5 , unde 1 reprezintă gradul cel mai scăzut de 

interes, iar 5 gradul cel mai ridicat, cât de interesat/ă ești de colectare selectivă a 

deșeurilor în căminului tău?”, re pondenții a  ră p n : 5 - 41,9%; 4 - 30,6%; 3 - 

19,4%; 2 - 6,5%; 1 - 1,6%. 

24. La întrebarea ”Există în căminul tău containere pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor?”, 80,6% a  ră p n  ”da”, 14,5% a  ră p n  ”N ” iar 4,8% a  ră p n  

”NR/NS”. 

25. La întrebarea ”Dacă ai avea acces la un un sistem de colectare selectivă a deșeurilor 

în căminului tău, cât de des l-ai utiliza?”, 45,2% dintre re pondenți a  ră p n  ”într-o 

foarte mare mă  ră”, 32,3% ”în mare mă  ră”, 22,6% ”nici în mare, nici în mică 

mă  ră”. 

26. La întrebarea ”Cât de mulțumit/ă ești de procesul de repartiție a locurilor de cazare 

în căminele studențești ale UAV?”, 42,2% dintre re pondenți  -a  declarat ”foarte 

m lț miți”, 37,5%  -a  declarat ”m lț miți”, 15,6% ”nici m lț miți, nici 

nem lț miți”, 3,1% ”nem lț miți” iar 1,6% ”foarte nem lț miți”. 

27. La întrebarea ”Cum consideri că ar trebui să se desfășoare procesul de repartiție a 

locurilor de cazare în căminele studențești ale UAV?”, re pondenții a  declarat că 

57,1% ar dori ”proce  digitalizat, c  aj tor l  nei platforme online”, 30,2%  or prin 

”proce  cla ic, prin dep nerea doc mentațiilor în format fizic” iar 12,7% a  declarat 

”NR/NS”. 
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28. La întrebarea ”Cât de mulțumit/ă ești de eficiența procesului de repartiție a locurilor 

de cazare în căminele studențești ale UAV?”, 37,1%  e declară foarte m lț miți, 

38,7%  e declară m lț miți, 17,7% nici m lț miți, nici nem lț miți, 4,8% 

nem lț miți, 1,6% ”foarte nem lț miți”,. 

29. La întrebarea ”Care sunt propunerile tale pentru eficientizarea procesului de 

repartiție a locurilor de cazare în căminele studențești ale UAV?„,  t denții a  

ră p n : 

”nu am 

Digitalizare 

Nu am propuneri, momentan 

Studentii cu medii generale peste 7.50 sa aiba prioritate in caminul C2. 

Sa ramana cum este in momentul de fata. 

Platforma online 

Repartizare in functie de medie 

Nu am propuneri, sunt mulțumit 

Nu răspund, nu este treaba mea 

Digitalizearea procesului si existenta de plata online si de asemenea semnatura digitala a 

studentului 

Sa se aloce mai mult timp inainte de inceperea anului universitar( aprox 2 zile). 

Cate 3 in camere,si deodata alegi cu cine vreai nu te pune la alegerea lor 

Nu am 

Sunt multumita” 

30. La întrebarea „Care ar trebui să fie, din punctul tău de vedere, cele mai importante 3 

investiții pe care universitatea ar trebui să le facă în căminul tău în perioada 

următoare?”,  t denții a  ră p n : 

”Masinile de spalat. 

Mașini de spălat noi,Saltele noi, Amenajarea campusului cu bănci și mese. 

Maşini de spălat mai multe. 

Bucataria, dusurile si mobilier 

Renovare Camin C1 

Saltele 

Dotarea cu mai multe mașini de spălat 

 Achizitionarea de saltele noi, comfortabile. 

Eu zic ca ar fi necesar un spatiu tip bar ( fara bauturi alcoolice desigur ) unde ne putem 

recrea . Mentenanta preventiva a utilitatiilor . 

Mobilier, in special paturile. 

Sala de sport, bai in camera 

Masinile de soalat haine 

Mașini de spălat, internet, electrocasnice bucătărie 
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Masini de spalat, Draperii, Sita in fereastra 

Mobilier nou, grup sanitar particular. 

Nu răspund, nu este treaba mea 

Renovare bai/dușuri si wc, renovare exterior, inlocuire mobilier vechi din camere 

Reparația mașinilor de spălat si a Plutelor electrice!!!! Dotarea căminului cu cuptor si 

microunde 

Masine de spalat, plite, caldura. 

Inlocuire mobilier, renovare bai, inlocuire usi 

1.In blocurile sanitare (dusuri/wc) 2.curatarea țevilor 3.mobilierul din camere 

Zugravit, mobilier si saltele. 

Bai mai bune,masini de spalat,caldura 

Repararea bailor/bucatatiilor 

Mobilier 

Schimbarea mobilierului in caminul vechi/usile 

camere, mobilier, baie 

Caldura ,transport,carti” 

31. La întrebarea ”Dacă ai cunoștințe despre fapte ilegale care se petrec în căminul tău 

sau te-ai confruntat cu anumite probleme privind procesul de repartiție a locurilor de 

cazare în căminele studențești ale UAV, te rugăm să ne spui mai multe.”, toți 

re pondenții declară  că n  c no c. 

32. La întrebarea ”Sunteți mulțumiți de baza materială a UAV? (spații de învățământ, săli 

de curs, laboratoare etc.)”, 88,9% a  ră p n  ”da”, 6,9% a  ră p n  ”n ”, 4,2% a  

ră p n  ”NS/NR”. 

33. La întrebarea ”Sunteți mulțumiți de calitate actului de învățământ?”, 95,8% dintre 

 t denți a  ră p n  ”da” , 2,8% a  ră p n  ”n ” iar 2,8% a  ră p n  ”NR/NS”. 

34. La întrebarea ”Cunoașteți cine este reprezentantul studenților în Consiliul 

Facultății?”, 81,9% a  ră p n  ”da” iar 18,1% a  ră p n  ”NR/NS”. 

35. La întrebarea ”Cunoașteți cine este reprezentantul studenților în Senatul 

Universitar?”, 77,1% a  ră p n  ”da” iar 22,9% a  ră p n  ”NR/NS”. 

36. La întrebarea ”Cunoașteți procedura de alegere a reprezentanților studenților în 

structurile de conducere ale facultății/ universității?”,  69,3% a  ră p n  ”da”, 25,3% 

a  ră p n  ”n ” iar 5,3% a  ră p n   ”NR/NS”. 

 

Se re pectă toate criteriile și  tandardele de performanță pri ind cazarea în cămine și 

asigurarea serviciilor de cantină și, conform Ane ei C,   AV re pectă și normele de igienă și 

 ănătate p blică, c  mici deficiențe care a  fo t corectate și con tate ca fiind corectate la 

control l la fața loc l i efect at de către  t denții e al atori.  
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Tot și,  e con tată fapt l că  t denții cazați în cămine  e confr ntă c  lip a mașinilor 

de  pălat  a  c  defecți ni ale ace tora, de nat ră a le afecta trai l în cămine. 

 Loc rile de tabără   nt la rând l lor di trib ite în mod corect conform metodologiei 

Ministerului Tineretului și Sport l i de către reprezentanții  t denților. Totodată ace tea   nt 

ad  e la c noștință t t ror  t denților prin afișarea metodologiei la a izier l  ecretariatelor. 

  AV oferă  er icii  ariate  t denților și di p ne de programe  peciale pentr  

asigurarea  nei  ieți  t dențești de calitate, pe care le monitorizează și le e al ează periodic. 

Cabinetele medicale și  tomatologice   nt dotate și re pectă normele de igienă și  ănătate 

p blică iar  t denții a  acce  faci la ace tea 

 AV analizează modele de b nă practică la ni el național și internațional c  pri ire la 

îmb nătățirea  er iciilor  t dențești, oferind  ol ții în ace t  en . 

 AV analizează modele de b nă practică la ni el național și internațional c  pri ire la 

îmb nătățirea  er iciilor  t dențești, oferind o gamă  ariată în ace t  en .  Puncte tari: Peste 

75% dintre  t denți a  o părere b nă și foarte b nă  de pre calitatea  er iciilor  t dențești din 

UAV. 

 Puncte slabe: St denții  e confr ntă c  probleme  erioa e pri ind b na f ncționare a 

mașinilor de  pălat.  

De a emenea,  t denții reclamă că alocarea a 4 per oane/ cameră creează di confort major 

pri ind trai l în cămine. 

 Recomandări: 

1. Recomandăm achiziționarea și/sau reabilitarea  mașinilor de spălat din căminele 

UAV. 

2. Recomandăm reducerea numărului de locuri/ cameră de cămin, de la 4 la 3, 

respectiv 2 locuri/cameră. 

3. Recomandăm urmărirea cu precădere  a personalului auxiliar privind  

asigurarea și întreținerea curățeniei în spațiile de cazare, masă și studiu ale 

UAV. 

4. Recomandăm aplicarea unui formular anual de feed-back studenților care 

locuiesc în cămin, în vederea îmbunătățirii serviciilor sociale. 

5. Recomandăm ca fiecare categorie de studenți identificată în UAV să beneficieze 

de servicii studențești special concepute pentru acestea, de exemplu 

creșe/grădinițe pentru copii studentelor care sunt mame, camere speciale pentru 

persoanele cu diverse forme de handicap etc. 

 

 



 

 AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - ENQA 

Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - EQAR 

 

 
Andrei-Nicolae Popa  Gheorghe-Manole Robert                                              
 52       

Concluzie preliminară: Sub aspectul situației de fapt și de drept evaluate, apreciem că 

UAV îndeplinește indicatorul minim de performanță și Ref. 1 I.PC. 5.1.4 și îndeplinește 

parțial Ref. 2. 

 

Criteriul C.6. – Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea  

internă a calității 

S.C.6.1. Sisteme de informații 

IP.C.6.1.1. Baze de date și informații 

 In tit  ia are  n  i tem informatic care facilitează colectarea, prel crarea şi analiza 

datelor şi informa iilor rele ante pentr  e al area şi a ig rarea in tit  ională a calită ii. 

 UAV a implementat sistemul informatic GISC la nivelul secretariatelor pentru 

completarea şi redactarea actelor de  t dii şi a bazei de date pentr   t den i, iar în prezent 

f ncționează platforma integrată de management  ni er itar S MS. Pentr  Ser ici l 

Economico-Financiar s–a implementat sistemul informatic ADICOMSOFT (Anexa B.26 - 

Modele de e iden ă a rez ltatelor profe ionale ale  t den ilor). 

 Departament l de A ig rarea și  mb nătățirea Calității creează baze de date c  

informații referitoare la calitate: plan ri de în ățământ,  tate de f ncți ni, reg lamente, 

metodologii, proceduri, decizii, rez ltate e al ări, rapoarte etc, toate di ponibile pe  ite. 

 Recomandări: 

1. Recomandăm UAV ca, pe lângă datele și informațiile privitoare la starea 

instituțională a calității, să adune informații și despre starea calității în alte IIS 

din țară și din străinătate, cu care se compară și pe baza cărora să formuleze în 

mod diferențiat repere - benchmarks. 

Concluzie preliminară: Apreciem că UAV îndeplinește indicatorul minim de 

performanță IP.C. 6.1.1 și nu îndeplinește Ref. 1. 

 

Criteriul C.7. – Transparența informațiilor de interes public cu privire la 

programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite 

S.C.7.1. Informație publică 

IP.C.7.1.1. Oferta de informații publice 

 UAV și toate fac ltățile ei oferă informații și date, cantitati e și calitati e, act ale și 

corecte, de pre calificările, programele de  t dii, diplomele, per onal l didactic și de 
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cercetare, facilitățile oferite  t denților și de pre orice a pecte de intere  pentr  p blic, în 

general, și pentr   t denți, în special.  

St denții beneficiază de  n ghid al  t dent l i, act alizat an al, c  toate informațiile 

rele ante de pre parc r  l lor academic, acti itățile e trac rric lare și  er iciile-suport 

di ponibile, drept rile lor și oport nitățile pe care le oferă  AV. Ab ol enții prime c grat it 

S pliment l la diplomă care conține toate informațiile pre ăz te de reglementările în  igoare. 

 Puncte tari: Transparența informațiilor de interes public oferite de universitate pe 

site  este comparabilă, cantitativ și calitativ, cu cea oferită de IIS din Spațiul European al 

Învățământului Superior. 

 Puncte slabe: UAV nu are proceduri clare și distincte de soluționare a cererilor 

privind informații de interes public formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 și nici a petițiilor 

formulate în temeiul OG nr. 27/2002. Din informații furnizate de UAV rezultă că nu s-au 

formulat astfel de cerri/ petiții, deși există informații că au existat organizații și persoane 

fizice care au formulat, în ultimi ani, astfel de cereri/petiții. 

 Recomandări: 

1. Recomandăm UAV să stabilească proceduri/ registre/ persoane responsabile/ 

adrese speciale de e-mail pentru soluționarea cererilor privind informații de 

interes public formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 și  a petițiilor formulate în 

temeiul OG nr. 27/2002. 

Concluzii preliminare: UAV îndeplinește indicatorul minimal de performanță IP.C 

7.1.1 și Ref. 1. 

 

Criteriul C.8. – Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, 

conform legii 

S.C.8.1. Structura instituțională de asigurare a calității educației este conformă 

prevederilor legale și își desfășoară activitatea permanent 

IP.C.8.1.1. Comisia coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și 

asigurare a calității 

 Proced rile şi acti ită ile de e al are pri ind calitatea ed ca iei a  fo t elaborate şi 

aprobate de Senat l  ni er itar. Comi ia elaborează raport l an al de e al are internă şi îl 

face p blic prin afişare  a  p blicare, incl  i  în format electronic, şi form lează prop neri 

de îmb nătă ire a calită ii ed ca iei (Ane a C.37 - Raport anual calitate 

http://www.uav.ro/ro/universitate/asigurarea-calitatii)  

http://www.uav.ro/ro/universitate/asigurarea-calitatii
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 Puncte slabe:Instituția nu implementează permanent măsurile de îmbunătățire a 

calității educației propuse de comisie și nu  colaborează cu alte universități IIS din țară sau 

din străinătate pentru identificarea și adoptarea bunelor practici în domeniile de calitate. 

 Recomandări: 

1. Urmărirea îndeplinirii, în mod concret și diligent, a măsurilor de îmbunătățire a 

calității educației propuse de CEAC și evaluarea trimestrială a îndeplinirii lor. 

2. Recomandăm colaborarea cu alte universități IIS din țară sau din străinătate 

pentru identificarea și adoptarea bunelor practici în domeniile de calitate 

Concluzii preliminare: UAV îndeplinește indicatorul minimal de performanță IP.C 

8.1.1. și nu respectă Ref. 1 

 

Criteriul C.9. – Asigurarea externă a calității în mod periodic 

S.C.9.1. Instituțiile se supun periodic asigurării externe a calității în conformitate cu 

ESG 

IP.C.9.1.1. IIS acreditate și/sau structurile lor participă la asigurarea externă a calității în 

mod ciclic, conform prevederilor legislative în vigoare. Asigurarea externă a calității poate 

lua diferite forme și se poate concentra pe diferite niveluri de organizare, respectiv 

program de studii, domeniu de masterat, școală doctorală, domeniu de doctorat sau 

instituție 

  AV re pectă pre ederile legale pri ind e al area e ternă în mod ciclic și e te 

e al ată e tern de o altă in tit ție, ne pecificată prin lege ca fiind obligatorie, in tit țional 

sau pe anumite domenii sau structuri cu caracter profesional. 

 

Concluzii preliminare: UAV îndeplinește indicatorul minimal de performanță IP.C 

9.1.1. și respectă Ref. 1. 
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IV. Analiza SWOT 

 

Puncte tari: 

 

1.  AV și-a actualizat toate actele 

admini trati e și proced rile pri ind 

operați nile admini trati e în acord 

c  legi lația în  igoare și o   p ne 

tran parenței decizionale și 

p blicității; 

2. Site- l  AV oferă toate informațiile 

de interes public de care membrii 

com nității  ni er itare a  ne oie. 

3. Cond cerea  AV manife tă  n 

intere , și îl manife tă prin politica 

de management, față de  er iciile 

 t dențești de calitate, permanente și 

universale; 

4.  AV și-a orientat politica b getară 

către chelt ieli pri ind in e tițiile, în 

 en  l achiziționării, reabilității și 

modernizării de  pații de în ățământ, 

Cadrele didactice au un mod de 

predare centrat pe student 

actualizand constant metodele de 

predare in raport cu noile generatii 

de student 

5. In tit ția e te înființată și 

f ncționează conform legii. In tit ția 

are o Cartă  ni er itară ale cărei 

pre ederi   nt p blice și 

concordante c  legi lația națională și 

c  principiile Spați l i E ropean al 

 n ățământ l i S perior și   nt 

c no c te de membrii com nității 

Puncte slabe: 

 

1.  AV n  do edește mă  ri concrete 

de pre enire și combatere a fra dei 

academice în  ni er itate; 

2. Membrii com nității universitare a 

 AV   nt reticenți în a  e e prima 

cu privire la suspiciunile de plagiat 

care fac obiect l cercetării Comi ie 

de etică, prec m și a fenomen l i 

global al plagiatului; 

3. Mi i nea și obiecti ele a  mate de 

in tit ție o n  o indi id alizează în 

SE S prin di tincție și  pecificitate, 

ci numai prin claritate. 

4. N  e i tă o atit dine proacti ă a 

com nității  ni er itare de pre enire 

și  ancționare a t t ror    pici nilor, 

respectiv a cazurilor de plagiat. 

Membrii com nității  ni er itare 

manife tă o atit dine de ezitare în a 

vorbi deschis despre problemele 

interne pri ind integritatea și etica 

academică. 

5. Sistemul de alegere a 

reprezentanților  t denților în 

 tr ct rile admini trati e și 

executive ale UAV este 

netran parent și di criminatori , prin 

faptul că oferă  n monopol de 

n mire Ligii St denților din  AV. 

6. Spațiile de cazare, de  er ire a me ei 

și pentr  alte acti ități-  port și 
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universitare. 

6. Codul de etică și deontologie 

profesională universitară/integritate 

academică prevede mecanisme și 

măsuri pentru asigurarea egalității 

de șanse și protejarea împotriva 

intoleranței și a discriminării de 

orice fel. UAV Rezultatele 

evaluărilor efectuate sunt înscrise în 

rapoarte de activitate anuale, care 

sunt publicate pe pagina web a 

instituție. 

7.  AV face do ada aplicării mă  rilor 

 tabilite în plan l de ameliorare și 

raportează an al și face p blice 

 tadi l aplicării mă  rilor de 

îmb nătățire și rez ltatele obțin te. 

8.  n  tr ct rile de cond cere   nt 

implicați reprezentanți ai medi l i 

economic și  ocial, ai  indicatelor 

din ed cație și ai altor beneficiari și 

parteneri ai  ni er ității. 

9.  AV are în  edere contin itatea 

aplicării mi i nii și politicilor sale 

prin mă  ri de racordare a 

prevederilor planului strategic curent 

c  plan l  trategic pe termen l ng și 

face do ada că acționează în ace t 

 en , c  implicarea partenerilor  ăi 

din domeni l economic și  ocial, în 

conte t național, incl  i  prin 

urmărirea e ol ției în carieră a 

propriilor ab ol enți. 

10.  AV și-a orientat politica b getară 

către chelt ieli pri ind in e tițiile, în 

 en  l achiziționării, reabilității și 

modernizării de  pații de în ățământ. 

Pe lângă  pațiile e i tente, IIS 

dispune de plan ri de dez oltare și 

e trac rric lare  t dențești, de 

e empl  con iliere și orientare în 

carieră, cabinete medicale, n    nt 

acce ibile și per oanelor cu 

dizabilități 

7. Proporția re  r elor proprii ale 

in tit ției în fond l de b r e n  e te 

de minimum 10%, deoarece la 

procent  e ada gă și alte tip ri de 

b r e în afara celor de merit, 

performanță și  ociale,  c tiri de 

ta e,   b enții etc. 

8. Lip ă de implicare a  t denților în 

procesul de acordare a burselor, fie 

n    nt con ocați în cadr l 

comi iilor fie ab entează la ședințele 

pentru stabilirea cuantumului final. 

9.  St denții n    nt che tionați 

periodic cu privire la activitatea 

personalului administrativ al 

 ni er ității, n    nt in itați  ă 

e al eze acti itatea angajaților c  

care au contact direct, iar UAV nu 

adoptă  n plan de mă  ri pentr  

îmb nătățirea acti ității, pe baza 

e al ării  t denților. 

10. UAV nu are proceduri de admitere 

adaptate  t denților c  dizabilități 

11. :  AV n  oferă po ibiltatea 

 t denților de a  e în crie la  n c r  

facultativ de voluntariat, pentru care 

 ă primea că  n n măr de credite, în 

condițiile art. 203, alin. (9) din 

Legea nr. 1/2011 

12.  n  rmă di c țiilor c   t denții din 

cadrul  AV, aceștia a  afirmat 

fapt l că  e  imte ne oia  n i 

program de  t di  c  formă de 

în ățământ ID  a  FR, datorită 
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de plan ri de in e tiții reali te, 

dependente de veniturile 

previzionate, privind construirea 

 n i no   edi  al rectorat l i și a 

 n i no  cămin  t dențe c. 

11. Nivelul de informatizare al 

admini tra iei  ă fie compatibil c  

cel din  pa iul european al 

în ă ământ l i   perior. (Ane a 

A.42 - Dotarea c  tehnică de calc l a 

sistemului administrativ al UAV 

https://core.uav.ro/) 

12.   AV e te orientată pe metode de 

în ățare practică, bazată pe  tilizarea 

bazei materiale din laboratoare, a 

proiectelor de cercetare, prec m și a 

licențelor  oftware. 

13. UAV dispune de rezerve financiare 

con i tente, concentrate către 

achiziția de imobile și dotarea 

laboratoarelor. 

14. Personalul administrativ este 

  ficient și performant, a ig rând 

igiena, paza și întreținerea 

patrimoniului UAV. 

15. UAV are proceduri de admitere 

adaptate cazurilor de mobilitate a 

 t denților. 

16.  n cadr l  AV  e organizează 

întâlniri con  ltati e c  angajatorii 

și ab ol enții pentr  a dezbate 

an mite a pecte de pre rele anță 

programelor de studii din oferta 

ed cațională a  ni er ității. 

17. Relația con olidată dintre medi l 

 ni er itar și angajatorii locali 

18. Personalul didactic din cadrul UAV 

este unul bine pregatit iar modul de 

predare este fara doar si poate 

n măr l i mare de  t denți care   nt 

deja angajați și care  or  ă-și 

continue studiile 

13. Deși programele de  t di    nt 

 nitare și rele ante, prezența la 

c r  ri și  eminare e te foarte 

 căz tă, ob er ând în cadr l  izitei 

seminare la care participau 2-3 

 t denți. 

14. Neintegrarea ab ol enților pe piața 

m ncii, în domeni l și  pecializare 

de studii absolvite. 

15. Rez ltatele în ățării    țin te de 

UAV   nt antagonice c   prezența la 

c r  ri și  eminare a  t denților, 

ceea ce   gerează o r pt ră în 

procesul pedagogic de transmitere 

directă a informației științifice 

16. St denții n    nt înc rajați în mod 

concret  ă participe la programe de 

cercetare, deși a  acces la 

infrastructura de cercetare a 

 ni er ității 

17. St denții de la ni el l cicl l i 

licență n    nt înc rajați   ficient  ă 

p blice la ni el național și c  atât 

mai p țin la ni el internațional 

18. Comi ia n  dez oltă acti ități de 

stabilire de repere calitati e și 

cantitative - benchmarking prin 

comparație c  alte IIS din țară și din 

 trăinătate pentr  e al area și 

monitorizarea calității. 

19. E al area n  e te  na rig roa ă, 

fiind bazată în mare parte de proiecte 

de  eme tr  și într-o prea mică 

mă  ră pe e al ări  cri e de tip 

examen. 

20.  AV n  a ig ră condiții pentr  

https://core.uav.ro/
https://core.uav.ro/
https://core.uav.ro/
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centrat pe student. 

19.  AV dez oltă o c lt ră a p blicării 

materialelor academice, 

manife tând -și intere  l pentr   

acce  l la p blicații internaționale. 

20. F rnizor l de ed cație alocă  n 

procent consistent din fonduri pentru 

dezvoltarea infrastructurii 

academice. St denții performanți, 

dar și cei care pro in dintr-un mediu 

socioeconomic defavorizat sunt 

 prijiniți în realizarea acti ităților 

propuse. 

21. Activitatea de contabilitate este 

informatizată și permanent 

tran parentă. 

22.  n fiecare fac ltate din cadr l  AV 

e i tă o Comi ie de Calitate care 

incl de în componența  a și  n 

reprezentant din rând l  t denților. 

23. E al area  tim lează  t denții 

pentr  în ățarea creati ă, 

manife tată prin elaborarea de 

l crări independente bazate pe 

c noștințele în  șite rig ro . 

24. Relația foarte b nă dintre 

cond cerea  AV și  t denți.  

25. O b nă implicare a  t denților 

reprezentanți în com nitatea 

 t dențea că din cadr l  AV.  

26. Tran parența informațiilor de intere  

public oferite de universitate pe site  

e te comparabilă, cantitati  și 

calitati , c  cea oferită de IIS din 

Spați l E ropean al  n ățământ l i 

Superior. 

 t denții c  cerințe  peciale  a  

dizabilități, re  r e și programe de 

predare și în ățare pentr   t denții 

mat ri, pentr   t denții angajați  a  

internaționali. 

21.  AV n  are  tr ct ri și proced ri 

pentr  facilitarea mobilității 

 t denților în același  i tem  a  între 

diferite  i teme de în ățământ 

superior comisiile pentru 

rec noașterea 

calificărilor/competențelor dobândite 

formal sau nonformal etc. 

22. St denții  e confr ntă c  probleme 

serioase privind b na f ncționare a 

mașinilor de  pălat.  

23. De a emenea,  t denții reclamă că 

alocarea a 4 per oane/ cameră 

creează di confort major pri ind 

trai l în cămine. 

24.   AV n  are proced ri clare și 

di tincte de  ol ționare a cererilor 

pri ind informații de intere  p blic 

form late în temei l Legii nr. 

544/2001 și nici a petițiilor 

form late în temei l OG nr. 

27/2002. Din informații f rnizate de 

 AV rez ltă că n   -au formulat 

a tfel de cerri/ petiții, deși e i tă 

informații că a  e i tat organizații și 

persoane fizice care a  form lat, în 

 ltimi ani, a tfel de cereri/petiții. 

25. In tit ția n  implementează 

permanent mă  rile de îmb nătățire 

a calității ed cației prop  e de 

comi ie și n   colaborează c  alte 

 ni er ități IIS din țară  a  din 

 trăinătate pentr  identificarea și 



 

 AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - ENQA 

Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - EQAR 

 

 
Andrei-Nicolae Popa  Gheorghe-Manole Robert                                              
 59       

adoptarea b nelor practici în 

domeniile de calitate. 

 

Oportunități: 

 

1. Creșterea finanțării de bază pentr  

 ni er itățile de  tat a ig rată de 

Mini ter l Ed cației Natioale; 

2. Con olidarea relațiilor c  medi l 

economic la ni el local cât și la ni el 

regional;   

3. Intere  l mărit în rând l tinerilor 

abslventi de liceu pentru continuare 

 t diilor în medi l  ni er itar;  

4. Accesarea de noi fonduri prin 

diferite proiecte și programe pentru 

dez oltarea in tit țională; 

5. Poziționarea geografică; 

6. Implementarea unui program de 

 t di  c  formă de în ățământ ID 

 a  FR pentr   t denții integrați în 

câmp l m ncii. 

 

Amenințări: 

 

1. Conc rență c   ni er itățile pri ate 

din Arad cât și  ni er itățile de stat 

din zonă VEST; 

2. O sesiune de admitere 

ne ati făcătoare; 

3. Po ibilă pierdere a  nor cadre 

didactice înalt calificate ce pot fi 

atra e de condiții  alariale mai b ne, 

oferite de alte  ni er ităti de 

prestigiu din lume; 

4. Inflație de ofertă pe piața m ncii 

dată  de alte I S c  aceeași 

 pecializare/ domeni  de  t dii în 

regiune 

5. Imposibilitatea  financiara a 

 t denților de a contin ă  t diile. 
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V. Recomandări 

 

  

1.UAV își asumă rolul de actor ”regional” în formarea academică și profesională în 

domeniile de studiu. Recomandăm UAV să își redefinească rolul local în formarea 

academică și profesională, rol raportat și la specificul categoriilor de studenți, la 

integrarea acestora pe piața muncii locale, la numărul de ore alocat studiului și la 

capacitatea reală de furnizare de cunoaștere. 

2. Recomandăm Comisiei de etică soluționarea în termen rezonabil a tuturor dosarelor 

de cercetare pentru plagiat. 

3. Recomandăm UAV să adopte o politică bazată pe prevenție cu privire la eventuala 

încălcare a codului de etică și integritate academică din punct de vedere al plagiatelor, 

demonstrând prin poziționări publice, studii, analize sau măsuri acest fapt. 

4. Recomandăm UAV să facă dovada verificării a priori a tuturor lucrărilor de licență,  

masterat și doctorat în softul antiplagiat achiziționat și să publice un raport anual, cu 

date cantitative, privind gradul de respectare a normelor de etică și integritate 

academică de către studenți. 

5. Recomandăm UAV să implementeze Ordinul Nr. 3131/2018 din 30 ianuarie 2018 

privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii 

universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de 

învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică. 

6. Recomandăm ca UAV să stabilească în Regulamentul de alegere a studenților 

reprezentanți din UAV (Anexa A. 27) o metodă clară și transparentă de alegere a 

reprezentantului studentului în Comisia de etică a UAV, conform art. 203, alin. (2) din 

Legea nr.1/2011 și a art. 12 din OM nr. 366/2012 (vot democratic, universal, direct şi 

secret). 

7. Recomandăm ca, în spiritul principiul cooperării loiale între autorități, UAV să 

solicite sprijinul de specialitate al CEMU și CNATDCU, în vederea prevenirii, a 

soluționării cu celeritate și a sancționării actelor și faptelor ce constituie fraudă 

academică. În acest sens, recomandăm ca membrii comunității universitare să urmeze 

cursuri specializate de etică și integritate academică și să devină ei înșiși promotori și 

formatori de etică universitară în UAV. 
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8. Recomandăm UAV să solicite rapoarte de evaluare a calității și din partea 

organizației reprezentative a studenților în universitate. 

9. . Se recomandă înființarea unei comisii de etică și integritate academică aflate în 

subordinea Senatului, care să traseze liniile directoare privind politica de etică și 

integritate academică a UAV. 

10. Recomandăm modificarea art. 24,26, 44, 46 din Regulamentul de alegere a 

reprezentanților studenților în structurile de conducere a UAV și coroborarea acestuia 

cu art. 203, alin. (2) din Legea nr.1/2011 și a art. 12 din OM nr. 366/2012, în sensul în 

care studenții să fie aleși prin vot secret. De asemenea recomandăm ca reprezentanții 

studenților în Consiliul de administrație, CEAC și Comisia de etică să fie aleși în mod 

democratic de către studenții senatori sau de către toți studenții UAV, și nu numiți de 

către Liga Studenților. 

11. Recomandăm elaborarea unor rapoarte anuale cu gradul de îndeplinire a 

activităților din planurile operaționale. 

12. Recomandăm Facultății de Educație Fizică și Sport să-și crească fondul de carte la 

biblioteca facultății și să continue să investească în baza materială destinată 

laboratorului de cercetare. 

13. Adaptarea accesului la baza materială a UAV pentru persoane cu dizabilități, cu 

prioritate la serviciile studențești, în conformitate cu Legea nr. 448/2006, a art. 118, alin. 

(3) din Legea nr. 1/2011 și a art. 10 din ordinul ministrului nr. 3666/2012. 

14. Recomandăm ca UAV să încurajeze în continuare utilizarea laboratoarelor de 

cercetare la seminare de către studenți, la ciclul licență și masterat, precum și utilizarea 

acestora în vederea elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor, a celor privind 

participarea la conferințe, simpozioane, proiect de cercetare etc. 

15. Recomandăm planificarea și alocarea resurselor de învățare și a celor pentru 

servicii de sprijin pentru studenți în acord și cu cerințele studenților maturi, a celor cu 

frecvență redusă sau la învățământ la distanță, studenților angajați sau studenților 

străini, precum și a studenților cu dizabilități. 

16. Recomandăm asigurarea unei stabilități în timp  cuantumului bursei de merit și 

sociale, precum și creșterea valorii acestor burse fără a reduce numărul lor. 

17. Recomandăm, în spiritul principiilor calității care trebuie să guverneze actul 

academic, ca contribuția UAV la fondul de burse să se reflecte doar în burse de merit, 

performanțe și sociale. Recomandăm ca celelalte forme de sprijin pentru studenți să nu 
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fie reținute în calcularea procentului privind contribuția UAV la fondul de burse, ci să 

fie acordate distinct, ca măsuri de protecție socială a studenților. 

18. Recomandăm modificarea regulamentului de burse de către Senatul UAV în sensul 

acordării burselor de merit 2 pe criterii egale, pentru toți studenții facultăților din 

cadrul UAV Arad. 

19. Recomandam participarea mai asumată a studenților în cadrul procesului de 

acordare a burselor. 

20. Recomandăm UAV să chestioneze anual studenții cu privire la activitatea 

personalului administrativ al universității, să-i invite pe studenți să evalueze activitatea 

angajaților cu care au contact direct (îngrijitori în facultate, administrator de cămin, 

paznic facultate, administrator facultate, ospătari cantină, bucătar etc) iar UAV să 

adopte un plan de măsuri pentru îmbunătățirea activității, pe baza rezultatelor 

evaluării studenților. 

21. Recomandăm UAV să-și propună creșterea calitativă a politicilor de admitere 

începând cu anul univ. 2019-2020. 

22. Invederăm UAV să rețină considerentele dintr-un studiu ARACIS privind ”Starea 

calității în învățământul superior”
[1]

, care prevede că ”Aceste diferenţe sugerează că 

studenţii care au susţinut un examen de admitere pentru a obţine un loc în facultate 

acordă ceva mai multă atenţie studiilor şi sunt mai predispuşi către activităţi de 

voluntariat, în timp ce studenţii care nu au susţinut un examen de admitere sunt 

semnificativ mai predispuşi către a-şi căuta un loc de muncă încă din timpul facultăţii” 

(p.196). Același studiu arată că ”viziunea facultăţii ca scop este mai răspândită printre 

studenţii de sex feminin şi cei care au dat un examen de admitere pentru a obţine un loc la 

facultate” (p. 237). 

23. Recomandăm introducerea unui examen de admitere cel puțin la Facultatea de 

Inginerie, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului, Științe 

Exacte și Științe Economice. 

24.  Recomandăm UAV să introducă criterii combinate de admitere la ciclurile licență și 

master, în care rezultatele la examenul de admitere dețin o pondere mai mare. 

25. Recomandăm UAV să instituie proceduri de admitere adaptate studenților cu 

dizabilități atât sub aspect procedural cât și sub aspect substanțial. 
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26. Recomandăm ca structura programelor de studii să fie mai flexibilă și să  permită 

fiecărui student să își aleagă un traseu propriu de învățare potrivit cu aptitudinile și 

interesele sale. 

27. Recomandăm introducerea în planul de învățământ pentru anul univ. 2019-2020 a 

unui curs facultativ de voluntariat, pentru care studenții să poată primi credite, 

conform art. 203, alin. (9) din Legea nr. 1/2011. 

28.  Recomandăm ca toate programele de studii  să asigure competențe de comunicare în 

două limbi străine, dintre care cel puțin una este o limbă de circulație internațională. 

29. Recomandam implementariea unui program de studiu cu forma ID sau FR. 

30. Recomandăm monitorizarea și fundamentarea programelor de studii prin structuri 

interne specializate de tip „centru de analiză și dezvoltare pedagogică“ în care să se 

dezvoltă tehnologii pedagogice novatoare și eficiente. 

31. Recomandăm instituirea de proceduri de integrare și adaptare a studenților în 

instituție și program. 

32. Creșterea calității și dificultății metodelor de evaluare periodică în vederea 

dobândirii de cunoștințe și competențe sporite a studenților care să le permită să devină 

competitivi pe piața muncii, în domeniul de studiu absolvit. 

33. Actualizarea și dezvoltarea ofertei de programe de studii de master, în raport cu 

cererea și nevoile studenților. 

34. Recomandăm adoptarea unor măsuri pedagogice integrate de creștere a prezenței 

studenților la cursuri și seminare. 

35. Recomandăm CCOC să-și axeze activitatea pe consilierea individuală în detrimentul 

cele colective. Apreciem că individualizarea sesiunii de consiliere și orientare în carieră, 

de la student la student, reprezintă premisele necesare asigurării unor efecte tangibile 

privind continuarea studiilor sau integrarea pe piața muncii. 

35. Recomandăm afișarea unui program bine stabilit pe site-ul Universității  pentru 

studenții ce vor să beneficieze de serviciile Centrului de Consiliere și Orientare în 

Carieră.  

36. Încurajarea studenților de licență și masterat să participe la programe de cercetare. 

37. Încurajarea studenților, la nivel de licență, de a publica în reviste și jurnale interne 

și internaționale. 
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38. Ținând cont de unele probleme sociale cu care se confruntă studenții UAV, dar și de 

mediul social de proveniență al acestora, recomandăm ca bugetul pe anul 2019 să fie 

planificat în sensul creșterii contribuției UAV la fondul de burse și acordarea mai 

multor facilități sociale studenților aflați în riscul de a nu-și putea finaliza studiile. 

39. Recomandăm CEAC pe universitate să dezvolte  mai multe activități de stabilire de 

repere calitative și cantitative - benchmarking prin comparație cu alte IIS din țară și 

din străinătate pentru evaluarea și monitorizarea calității. 

40. Recomandăm urmărirea cu atenție a îndeplinirii obiectivelor privind calitatea 

evaluării și predării, ca elemente fundamentale ale formării intelectuale și profesionale 

a studenților. 

41. Recomandăm ca regulamentul și monitorizarea să fie asociate cu evaluări periodice, 

cel puțin anuale, ale calității pe fiecare program de studii și pe instituție. 

42. Recomandăm ca programele de studii și diplomele să fie revizuite prin comparație 

europeană și internațională pe baza unui set de nivele profesionale de reper - 

benchmarks. 

43. Recomandăm UAV să adopte o evaluare pe tot parcursul anului și care să reflecte 

gradul de evoluție al activității de învățare. 

44. Recomandăm ca, în stabilirea raportului dintre numărul de cadre didactice și 

studenți, să fie avute în vedere nivelurile superioare ale calității predării, învățării, 

evaluării și cercetării, prin comparație cu universități performante din țară și din 

străinătate. 

45. Recomandăm ca chestionarele de evaluare a personalului didactic de către studenți 

să fie exclusiv online, în vederea facilitării accesului și completării de către un număr 

cât mai mare de studenți. 

46. Recomandăm înlocuirea CNP-ului cu un alt cod de verificare pentru evaluarea 

cadrelor didactice de către studenți pe platformă online fapt care va a păstra 

anonimatul studenților.  

47. Recomandăm publicarea pe site a unui raport cantitativ privind rezultatele evaluării 

cadrelor didactice, cu protejarea datelor personale a tuturor subiecților, conform art. 

303, alin. (2), teza a doua din Legea nr. 1/2011. 

48. Recomandăm majorarea bugetului alocat personalului didactic pentru formarea 

profesională continuă, pentru cheltuieli privind participarea la conferințe naționale și 

internaționale și plata tarifelor pentru publicații de specialitate. 
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49. Recomandăm UAV să asigure condiții pentru studenții cu cerințe speciale sau 

dizabilități, resurse și programe de predare și învățare pentru studenții maturi, pentru 

studenții angajați sau internaționali. 

50. Recomandăm UAV să-și extindă biblioteca Centrală ”Cornelia Bodea”  a 

Universității
[2]

, în vederea extinderii spațiului la sala de lectură. 

51. Recomandăm UAV să înființeze structuri și proceduri pentru facilitarea mobilității 

studenților în același sistem sau între diferite sisteme de învățământ superior comisiile 

pentru recunoașterea calificărilor/competențelor dobândite formal sau nonformal etc. 

52.  Recomandăm UAV să stabilească proceduri de stimulare a studenților cu dificultăți 

în învățare și să le acorde sprijin concret în consiliere școlară. 

53. Recomandăm achiziționarea și/sau reabilitarea  mașinilor de spălat din căminele 

UAV. 

54. Recomandăm reducerea numărului de locuri/ cameră de cămin, de la 4 la 3, 

respectiv 2 locuri/cameră. 

55. Recomandăm urmărirea cu precădere  a personalului auxiliar privind  asigurarea și 

întreținerea curățeniei în spațiile de cazare, masă și studiu ale UAV. 

56. Recomandăm aplicarea unui formular anual de feed-back studenților care locuiesc 

în cămin, în vederea îmbunătățirii serviciilor sociale. 

57. Recomandăm ca fiecare categorie de studenți identificată în UAV să beneficieze de 

servicii studențești special concepute pentru acestea, de exemplu creșe/grădinițe pentru 

copii studentelor care sunt mame, camere speciale pentru persoanele cu diverse forme 

de handicap etc. 

58. Recomandăm UAV ca, pe lângă datele și informațiile privitoare la starea 

instituțională a calității, să adune informații și despre starea calității în alte IIS din țară 

și din străinătate, cu care se compară și pe baza cărora să formuleze în mod diferențiat 

repere - benchmarks. 

59. Recomandăm UAV să stabilească proceduri/ registre/ persoane responsabile/ adrese 

speciale de e-mail pentru soluționarea cererilor privind informații de interes public 

formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 și  a petițiilor formulate în temeiul OG nr. 

27/2002 

60. Urmărirea îndeplinirii, în mod concret și diligent, a măsurilor de îmbunătățire a 

calității educației propuse de CEAC și evaluarea trimestrială a îndeplinirii lor. 
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61. 1.   Recomandăm colaborarea cu alte universități IIS din țară sau din străinătate 

pentru identificarea și adoptarea bunelor practici în domeniile de calitate 

Concluzii preliminare: UAV îndeplinește indicatorul minimal de performanță IP.C 

8.1.1. și nu respectă Ref. 1 

 

 

 

 

[2]
 Disponibl la: http://uav.ro/ro/resurse/biblioteci/biblioteca-centrala-universitara-cornelia-bodea; 

accesat la data de 18.11.2018. 

[1]
 Barometrul calității 2010, Starea calității în învățământul superior, disponibil la: 

http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Publicatii_Aracis/Publicatii_ARACIS/Romana/barometru-

final.pdf; accesat la data de 14.11.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            VI. Concluzii generale 

 

 

http://uav.ro/ro/resurse/biblioteci/biblioteca-centrala-universitara-cornelia-bodea
http://uav.ro/ro/resurse/biblioteci/biblioteca-centrala-universitara-cornelia-bodea
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Publicatii_Aracis/Publicatii_ARACIS/Romana/barometru-final.pdf
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Publicatii_Aracis/Publicatii_ARACIS/Romana/barometru-final.pdf
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Publicatii_Aracis/Publicatii_ARACIS/Romana/barometru-final.pdf
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 n  rmă  izitei am con tatat că în cadr l  AV toate componentele ce țin de 

capacitatea in tit țională (cond cerea  ni er ității, cadre didactice, per onal admini trati  și 

 t denții)   nt într-o  trân ă colaborare, fapt ce n  poate cond ce decât la calitatea ridicată și 

la b nă de făș rare a proce  l i de în ățare.  

Față de  ltima  izită ARACIS,  AV a do edit b nă-credință, di ponibilitate și 

colaborare loială în îndeplinirea recomandărilor pri ind  tandardele de calitate și remedierea 

deficiențelor con tatate. Ace t comportament treb ie  ă fie  n l de permanență și  ă  e 

reflecte și a  pra altor dimen i ni  ni er itare, ca de e empl  etica și integritatea com nității 

universitare a UAV. 

Relația  tr ct rilor de cond cere ale  AV c   t denții   nt bazate pe comunicare, pe 

 tabilirea  nor relații de încredere și dialog permanent, dar ele n  treb ie  ă înfrângă cerințele 

legale în materia independenței și imparțialității  t denților în e ercitarea mandat l i de 

reprezentant al  t denților și nici  ă creeze relații de pri ilegii față de an mite gr p ri/ 

organizații  t dențești.  

C  pri ire la relația dintre e ec ti  (rector, CA) și deliberati  (Senat)  e con tată că 

ace te organi me colaborează și cooperează permanent în  ederea îmb nătățirii act l i 

ed cațional și a  ieții   ni er itare a  t denților și că  n  mai e i tă conflicte între p teri de 

nat ră ad ce atingere b nei f ncționări a  ni er ității. 

La domeni l A. Capacitate in tit țională, din 27 de indicatori de performanță,  AV a 

îndeplinit 17,5 (64,81%), și anume: 11 indicatori minimi din 11; 5 Ref. 1 din11; 0,5 Ref. 2 

din 3; 2 Ref. 3 din 3. 

La domeni l B. Eficacitate ed cațională, din 40 de indicatori de performanță,  AV a 

îndeplinit 28 (70%), și an me: 16 indicatori minimi din 16; 8 Ref. 1 din 13; 2 Ref. 2 din 6; 2 

Ref. 3 din 4; 0 Ref. 4 din 1. 

La domeni l C. Management l calității, din 48 de indicatori de performanță,  AV a 

îndeplinit 36 (75%), și an me: 19 indicatori minimi din 19; 15,5 Ref. 1 din 19; 1,5 Ref. 2 din 

10. 

  n total, din 115 indicatori ARACIS,  AV a îndeplinit 81,5 indicatori (70,86%), 

remarcând - e fapt l că  AV și-a îndeplinit toți indicatorii minimali. 

 

  Având în vedere situația de fapt și de drept reținute, anexele administrate la 

raportul de evaluare, cercetarea la fața locului și  conduita pozitivă a Universității, 

propunem acordarea gradului de încredere Universității ”Aurel Vlaicu” Arad. 
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VII. Anexe 

 

Se  or ane a  rmătoarele tip ri de doc mente: 

- Rapoartele de autoevaluare ale Universitatii Aurel Vlaicu din Arad + Anexe. Acestea 

pot fi acce ate la  rmătoarea adre a: www. a .ro/ hare,  c   rmătoarele coordonate:  

username: aracis & parola: UaV2018@ 

- Anexa A -Ră p n   AV Arad 

- Anexa B - Ră p n  PICCJ 

- Anexa C - Ră p n  DSPA 

- Anexa D - Ră p n  C rtea de Cont ri a României 

- Anexa E - Chestionar 

- Anexa F - Rezultate chestionar 

- Anexa G - Program  izită 


