
 

 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 

 

 
Ciprian-Constantin ZAMFIR                                                                                           Viorela Cătălina CĂPĂȚÎNĂ 
  
 
 1 

 
Nr. înregistrare: 4146/19.07.2022 

 

 

RAPORTUL DE EVALUARE EXTERNĂ 

INSTITUȚIONALĂ AL STUDENȚILOR PENTRU 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ 

DIN BUCUREȘTI 

 

 

 

 

 

 

Perioada vizitei: 13-15.04.2022 

 

 

 

Studenți evaluatori 

Căpățînă Cătălina Viorela, delegat ANOSR 

Zamfir Ciprian Constantin, delegat UNSR 
 



 

 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 

 

 
Ciprian-Constantin ZAMFIR                                                                                           Viorela Cătălina CĂPĂȚÎNĂ 
  
 
 2 

 

Cuprins 

 

 
 

I. Introducere 3 

II. Metode utilizate 4 

III. Analiza indicatorilor de performanță ARACIS 5 

Domeniul A: Capacitate instituțională 5 

Domeniul B: Eficacitate educațională 7 

Domeniul C: Managementul calității 10 

IV. Analiza SWOT 15 

V. Recomandări 16 

 

  



 

 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 

 

 
Ciprian-Constantin ZAMFIR                                                                                           Viorela Cătălina CĂPĂȚÎNĂ 
  
 
 3 

I. Introducere 

 

 

Prezentul raport de evaluare externă a Universității Naționale de Muzică din 

București (UNMB) a fost realizat ca urmare a vizitei de evaluare externă instituțională derulată 

de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în 

format fizic, în perioada 13-15 aprilie 2022.  

Raportul studenților evaluatori are la bază legislația primară și secundară din 

domeniul educației și asigurării calității în învățământul superior (Legea Educației Naționale  

nr. 1/2011, cu modificările și completărilor ulterioare, Ordinul de Ministru  

nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului, Hotărârea 

Guvernului României nr. 915 din 14 decembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea 

Guvernului nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, 

a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/ 

2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

87/2006), constatările în urma discuțiilor cu părțile interesate în procesul de asigurare a calității, 

respectiv vizitele onsite au fost derulate de către ambii studenți în data de 13-15.04.2022. 

 Înfiinţată în 1864 prin decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Universitatea 

Naţională de Muzică din Bucureşti are un rol istoric în constituirea şi dezvoltarea culturii 

muzicale din România. De-a lungul timpului, s-a numit succesiv: Conservatorul Regal de 

Muzică şi Artă Dramatică, Conservatorul de Muzică Ciprian Porumbescu, Academia de 

Muzică din Bucureşti şi, din ianuarie 2001, prin Hotărârea Guvernului României, se numeşte 

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (U.N.M.B.) 

 În prezent, în campusul universitar din București studiază 842 de studenți (493 la 

Facultatea de Interpretare Muzicală și 349 la Facultatea de Compoziție, Muzicologie și 

Pedagogie muzicală). De asemenea, personalul didactic (titular și asociat) al Universității 

Naționale de Muzică din București este format din 219 de profesori. 
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II. Metode utilizate 
 

 

Metodele și instrumentele utilizate în procesul de evaluare, atât înainte, cât și în cadrul 

vizitei instituționale, sunt: 

• Analiza Raportului de autoevaluare a universității evaluate și anexele acestuia; 

• Analiza Sondajului elaborat de studenții instituției evaluate;  

• Analiza documentelor, datelor și informațiilor disponibile pe site-ul instituției, în 

format electronic; 

• Vizita în imobile din patrimoniul instituției, care cuprind:  

o săli de curs și seminar; 

o biblioteca și sala de lectură destinată studenților în cadrul Universității de 

Muzică din București; 

o căminele studențești; 

o baza sportivă.  

• Întâlnire cu reprezentanții conducerii UNMB; 

• Întâlnire cu personalul didactic al UNMB; 

• Întâlnire cu studenții UNMB; 

• Întâlnire cu studenți reprezentanți din Senatul universitar și Consiliile Facultăților; 

• Întâlnire cu absolvenții UNMB; 

• Întâlnire cu angajatorii absolvenților UNMB; 

• Aplicarea unui chestionar privind satisfacția studenților universității raportată la 

procesul educațional și administrativ din UNMB, completat de către 111 de studenți de 

la ciclul licență din totalul de 842 de studenți (13.18% din totalul studenților); 

 

Din perspectiva chestionarului aplicat, observăm că majoritatea completărilor vin din rândul 

studenților de anul I (48.6%), urmând anii III (23.4%), anul II (21.6%) și anul IV (6.4%).  
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 Dintre completări, 97.3% nu sunt studenți reprezentanți, 0.9% au fost în trecut și 1.8% 

sunt studenți reprezentanți.  
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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 

 

 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (UNMB) este o instituţie de 

învăţământ muzical superior din România, care funcţionează pe baza Cartei universitare şi a 

regulamentelor proprii, în conformitate cu Legea educației naționale (cu modificările și 

completările ulterioare), cu documentele oficiale de înfiinţare şi funcţionare ale instituţiei: 

H.G.-uri, O.G.-uri publicate în Monitorul Oficial al României. Documentul fondator este 

constituit de Decretul de înfiinţare a Conservatorului de Muzică şi Declamaţiune semnat de 

„Prea Înaltul Domn Alexandru Ioan Cuza”, la 6 octombrie 1864. 

 În cadrul UNMB funcționează două facultăți - Facultatea de Interpretare Muzicală, care 

administrează două programe de studii de licență, și  Facultatea de Compoziție, Muzicologie 

și Pedagogie muzicală, care administrează cinci programe de studii de licență. 

 UNMB funcţionează ca instituţie de învățământ superior de stat cu personalitate 

juridică, în baza Constituţiei României, a legislaţiei învăţământului şi a Cartei sale universitare. 

Carta este actul normativ care stabileşte misiunea UNMB, principiile academice, obiectivele, 

structura şi organizarea acesteia. Ea respectă principiile înscrise în Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului şi este elaborată în concordanţă cu Constituţia României şi legislaţia în 

vigoare. Carta prezintă opţiunile majore ale comunităţii universitare din UNMB şi se aplică în 

tot spaţiul universitar. În baza prevederilor Cartei universitare se elaborează regulamentele, 

metodologiile, procedurile specifice și orice alte acte normative privind organizarea şi 

funcţionarea UNMB. 

 În vederea funcționării legale, UNMB a adoptat diferite metodologii și regulamente în 

aplicarea prevederilor legale: 

1. Regulamentul și metodologia UNMB privind alegerea structurilor și funcțiilor de 

conducere la nivelul universității și facultăților 

2. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare  

3. Regulament  de  ordine  interioară  

4. Regulamentul privitor  la iniţierea,  aprobarea,  monitorizarea  şi  evaluarea periodică  a  

programelor  de studiu  şi  a  diplomelor  emise 

5. Regulament privind evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral  
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6. Regulament privind evaluarea performanțelor individuale ale personalului didactic 

auxiliar și nedidactic din UNMB 

7. Regulamentul asigurării calităţii învăţământului în UNMB  

8. Regulamentul comisiei de etică  

9. Cod de etică și deontologie universitară   

10. Regulament de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat 

și al  Școlii doctorale din UNMB  

11. Regulament privind organizarea şi funcţionarea DPPD 

12. Metodologie de acordare a burselor speciale de excelență în UNMB 

13. Regulament  privind  acordarea  de  burse pentru  studenţi  

14. Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminului UNMB  

15. Regulamentul Consiliului științific al DCII 

16. Regulamentul Consiliului artistic al UNMB 

17. Regulament privind primirea de noi membri ai Școlii Doctorale 

18. Proceduri privind organizarea şi funcţionarea activităţii financiar-administrative 

19. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor  

20. Regulamentul Senatului UNMB 

21. Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare, coordonare şi 

îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial  

22. Regulament Editură     

23. Regulament CIMRO 

24. Regulament de organizare şi funcţionare al FIM                                  

25. Regulamente de organizare şi funcţionare al departamentelor FIM 

26. Regulament de funcţionare a FCMPm 

27. Regulamente de organizare și funcţionare ale departamentelor FCMPm 

28. Regulament de examinare şi notare a studenţilor  

29. Regulamentul privind criteriile de ierarhizare anuală a studenților 

30. Regulament de concurs pentru obținerea gradației de merit 

31. Regulamentul privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar   

32. Regulamentul taxelor de studii     

33. Regulamentul utilizării sălilor pentru studiu în UNMB  

34. Regulamentul activităţii de tutorat  

35. Metodologia recunoașterii echivalării studiilor în străinătate  

36. Regulament de funcţionare a CMeM 

37. Regulamentul CMV 

38. Regulamentul de funcţionare al Serviciului studio-spectacole  

39. Regulament Alumni UNMB 

40. Regulament de organizare şi funcţionare a compartimentului audit public intern  

41. Regulamentul privind accesul la informații de interes public 

42. Regulamentul de organizare, funcţionare, administrare bibliotecă 

43. Regulamentul de organizare şi funcţionare audio-vizual  

44. Regulamentul privind modul de întocmire a contractului de închiriere a instrumentelor 

muzicale 

45. Procedură operațională privind activitatea din atelierul legătorie 
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46. Regulament de organizare şi funcţionare a comitetului de securitate şi sănătate în muncă 

(CSSMUNMB) 

47. Raportul regulamentului informatic 

48. Procedura pentru eliberarea actelor de studii 

49. Procedura monitorizare mobilitate definitiva a studenților 

50.  Procedura de elaborarea duplicatelor actelor de studii  

51.  Metodologia menținerii calității de titular după împlinirea vârstei de pensionare 

52.  Metodologia desfășurării procesului de evaluare a tezelor de abilitare în UNMB      

53. Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de 

abilitare în UNMB 

54. Metodologia concursului de admitere la studii universitare de doctorat 

55. Conţinutul şi metodologia examenului de licenţă la FIM 

56. Conţinutul şi metodologia examenului de disertaţie la FIM 

57. Conţinutul şi metodologia examenului de licenţă FCMPm 

58. Conţinutul şi metodologia examenului de disertaţie FCMPm 

59. Conţinutul şi metodologia concursului de admitere în învăţământul universitar 

60. Metodologia concursului pentru ocuparea postului de director al CSUD 

 

Conform art. 21 din Cartă, UNMB își asumă misiunea “de a oferi talentelor musicale 

din țară şi străinătate un cadru calitativ de dezvoltare, de a le modela personalitatea şi de a-

i forma ca muzicieni profesionişti, specialişti în diferite domenii muzicale, în educaţie, 

capabili să realizeze performanţe artistice de vârf prin cunoştinţele artistice, ştiinţifice, de 

creaţie şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul artistic, social-cultural şi 

tehnologic al societăţii româneşti şi al lumii contemporane.” 

 În îndeplinirea acestei misiuni, Universitatea și-a asumat obiective stipulate la art. 30 

din Cartă, dintre care vom menționa: 

„a) asigurarea calităţii activităţilor educative, de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică 

şi administrative ale universităţii, pentru creşterea nivelului profesional şi îndeplinirea 

standardelor universitare internaţionale; 

(...) 

k) promovarea universităţii ca element nodal pe scena culturală românească şi 

mondială; 

l) asigurarea unui context etic în spiritul valorilor democraţiei, al cerinţelor morale şi 

spirituale, al egalităţii de şanse, al libertăţii academice şi de altă natură, onestităţii intelectuale 

şi transparenţei; 

m) dezvoltarea unui sistem de management eficient, fundamentat pe autonomia 

universitară şi legislaţia în vigoare.” 

 În privința misiunii, Universitatea Națională de Muzică din București și-a formulat o 

misiune clară și este individualizată prin specificul Universității, fiind una dintre puținele 

instituții de învățământ superior de muzică. Componenta muzicală este pregnantă în 

organizarea și funcționarea instituției și impactează asupra majorității activităților și 

orientărilor strategice ale universității.   
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 O problemă identificată se referă însă la gradul de cunoaștere a Cartei și a 

reglementărilor fundamentale de organizare a instituției. Din discuțiile cu studenții, au fost 

identificate cazuri care privesc lipsa de informare cu privire la mecanismele decizionale sau 

anumite drepturi ale studenților. 

  

Puncte tari: 

- O misiune puternic individualizată, care impactează asupra întregii 

activități a instituției; 

- Includerea principiului învățământului centrat pe student drept 

principiu fundamental în Carta UNMB, precum și stabilirea unor 

obiective asociate ce țin expres de dezvoltarea studentului; 

 

Puncte slabe:  

- Lipsa de informare a studenților cu privire la prevederile Cartei 

universitare; 

Recomandări: 

- Organizarea unor sesiuni de informare periodice și realizarea unor scurte 

materiale pentru studenți în vederea creșterii gradului de cunoaștere a 

prevederilor Cartei universitare. 

 

IP.A.1.1.2. Integritate academică 

 

 Instituția de Învățământ Superior promovează și aplică politici clare și documentate 

privind integritatea academică, protecția dreptului de autor și împotriva plagiatului, a fraudei 

și a oricărei forme de discriminare, conform legislației în vigoare și Codului de etică și 

deontologie aprobat de Senatul universitar și utilizează mecanisme de prevenție pentru a evita 

încălcarea normelor de etică și integritate de către membrii comunității universitare. În UNMB 

este activ Codul de etică și deontologie aprobat de Senatul universitar. În planul de învățământ 

figurează disciplina Etică și integritate academică la toate programele de masterat, anul întâi. 

Obiectivul general este acela de formare de comportamente și atitudini adecvate din punct de 

vedere deontologic în munca intelectuală a studenților din UNMB, la care se adaugă obiectivele 

specifice – deprinderea noțiunilor de bază ale deontologiei academice, cunoașterea normelor 

explicite sau implicite ale conduitei academice, înțelegerea, asimilarea, asumarea și aplicarea 

acestora, precum și internalizarea bunelor practici de conduită intelectuală. În vederea 

respectării standardelor de calitate, de etică profesională, de asigurare a originalităţii 
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conţinutului tezelor de doctorat, Senatul UNMB a aprobat în ședința din 30.03.2016, o comisie 

formată din cercetători/analiști de similitudini, în cadrul Școlii doctorale, care realizează o 

analiză a tezelor folosind un program recunoscut de CNATDCU - respectiv SEMPLAG. Astfel, 

prezentarea tezelor de doctorat se realizează cu respectarea H.G.nr.681/2011 privind aprobarea 

Codului studiilor universitare de doctorat, modificat de H.G.nr.134/02.03.2016 pentru 

modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, a OMENCS 

nr.3482/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 

Prevederile Codului de etică universitară sunt aplicate prin Comisia de etică a Universităţii, 

care controlează aplicarea acestuia cu privire la activităţile de conducere, cercetare, predare sau 

organizare.  

  

Puncte slabe:  

- Nu există o modalitate de alegere transparentă a studentului reprezentant 

în Comisia de Etică a Universității, acest lucru nefiind inclus in 

Regulamentul de alegere al studenților reprezentanți 

Recomandări: 

- Introducerea în Regulamentul de alegere al studenților reprezentanți un 

capitol prin care se menționează procedura prin care este ales 

reprezentantul studenților în cadrul Comisiei de Etică a Universității. 

 

IP.A.1.1.3. Răspundere și responsabilitate publică 

 

UNMB efectuează audituri interne în domenii majore de activitate a Universității. În 

conformitate cu prevederile de mai sus, auditurile sunt efectuate în mod regulat și eficient la 

nivel de instituție și de compartimente, cu rezultate și recomandări dezbătute anual în Senat și 

publicate pe site-ul Universității. Conform noilor reglementări, UNMB a întocmit un plan de 

dezvoltare a sistemului de control al managementului, denumit “Program de dezvoltare a 

sistemului de control managerial”, în conţinutul căruia se identifică, definiții de plan, obiective 

detaliate - general academic, administrativ și specific, academic și administrativ. 

Compartimentul Audit Public Intern are drept obiective:  

• identificarea instrumentelor legale pentru soluţionarea problemelor de ansamblu, la 

nivelul fiecărei structuri organizatorice, prin intermediul opiniilor şi recomandărilor;  

• asigurarea conformităţii procedurilor şi operaţiunilor cu normele juridice (audit de 

regularitate); 
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 • evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmărite şi examinarea impactului efectiv 

(auditul de performanţă);  

• prezentarea periodică a Raportului de audit în Senatul U.N.M.B, în structurile de 

conducere ale instituţiei, la nivelul facultăţilor, al compartimentelor, rezultatele fiind făcute 

publice pe site-ul universităţii. 

 

S.A.1.2. Conducere și administrație 

IP.A.1.2.1. Sistemul de conducere 

 Sistemul de conducere al Universității Naționale de Muzică din București funcţionează 

în conformitate cu legislaţia în vigoare, potrivit Cartei universitare, Regulamentelor şi 

Metodologiilor aprobate de Senat.  

 Senatul Universității – format din 40 membri, din care 10 studenți, aleşi prin vot 

universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al 

tuturor studenţilor, este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii. 

 Mecanismele de alegere a reprezentanților studenților în Consiliu Facultății, Senatul 

Universității și toate celelalte structuri reglementate de prevederi normative sunt incluse în 

Carta Universității și Regulamentul de ordine interioară, pentru a asigura caracterul democratic, 

transparent și nediscriminatoriu. 

 Cu privire la reprezentarea studenților, ponderile prevăzute de Legea Educației 

Naționale sunt respectate: studenții sunt reprezentați în proporție de  25% în Senatul Universitar 

și în proporție de 25% în Consiliul Facultății. De asemenea, există un student în Comisia de 

Evaluare și Asigurare a Calității. Studenții reprezentanți în Senatul Universitar și în Consiliul 

Facultății sunt aleși prin votul secret, direct, universal și liber exprimat al studenților 

universității, neexistând condiții restrictive cu privire la studenții care pot alege sau pot fi aleși. 

Implicarea conducerii universității sau a cadrelor didactice în alegeri este interzisă. Comisia 

electorală este formată exclusiv din studenți și este votată de studenți. 

 Mandatul studenților în Senatul Universitar și în Consiliul Facultății este de 4 ani, cu 

organizarea de alegeri parțiale în cazul în care studenților reprezentanți le încetează calitatea 

de student. Din acest punct de vedere, considerăm mult mai oportună stabilirea mandatului 

studenților reprezentanți la un an. 

 Întrebați fiind dacă au participat la alegerile pentru studenții reprezentanți, 40.5% au 

afirmat că au participat la alegeri, 42.3% au afirmat că nu au participat și 17.2% menționează 

că nu au auzit de alegerile studenților reprezentanți. 
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Cu privire la alegerea studenților reprezentanți, studenții chestionați au considerat că 

acestea s-au desfășurat într-un mod transparent și echitabil în 14 dintre cazuri într-o foarte mare 

măsură, în 31 cazuri în mare măsură, 39 într-o măsură medie, 9 în mică măsură și 18 într-o 

foarte mică măsură. Proporția ridicată de studenți care consideră că alegerile se desfășoară 

într-o foarte mică măsură echitabil și transparent este problematic. 
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 În urma chestionarului distribuit în rândul studenților UNMB, este de apreciat faptul că 

majoritatea studenților au acordat note de 8, 9 și 10, acest lucru însemnând mulțumirea lor față 

de activitatea studenților reprezentanți în structurile de conducere. 

 

 

 

Puncte slabe:  

- Nu există modalități clare de alegere a studenților reprezentanți în cadrul 

Comisiilor de Etică, Asigurare a Calității etc. Nu există o modalitate 

clară de alegere a studentului reprezentant în cadrul Consiliului de 

Administrație. Regulamentul studenților reprezentanți menționează 

doar modul de alegere al studenților reprezentați în cadrul Consiliului 

Facultății și Senat; 

- Mandatul studenților reprezentanți în structurile de conducere este de 

patru ani, în acest sens neexistând un sistem de răspundere electorală a 

studenților reprezentanți; 

- Lipsa regulamentelor pe site-ul Universității. 

 

Recomandări: 

- Introducerea unor capitole în cadrul „Regulament alegeri structuri și 

funcții de conducere la nivel UNMB și facultăți” prin care să se 

menționeze clar și transparent modul în care studenții reprezentanți în 

cadrului Consiliului de Administrație, dar și în cadrul Comisiilor de 

Etică, Asigurarea Calității etc. sunt aleși. 
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- Schimbarea duratei mandatului studenților reprezentanți de la patru ani, 

la un an. 

- Adăugarea regulamentelor pe site-ul Universității. 

 

IP.A.1.2.2. Management strategic 

 UNMB are în vedere continuitatea misiunii sale și implementarea politicilor 

corespunzătoare fiecărei domenii (educație – studenți, absolvenți, resurse umane etc.; 

cercetare; relații internaționale; asigurarea calității etc.), traduse în obiective strategice pe 

termen mediu și reflectate în activităţile operaţionale anuale şi măsurile specificate în plan.        

Agenția a dat dovadă de acțiune în acest sens prin implicarea partenerilor săi economici și 

sociali la nivel național și internațional.  

Agenția are un plan de acțiune, bazat pe priorități și defalcat pe activități 

corespunzătoare indicatorilor de monitorizare. 

Luând în considerare rezultatele evaluărilor interne, agenția ar trebui să stabilească un 

sistem de revizuire periodică a planului său de acțiune. 

Planul strategic de dezvoltare a Universității Naționale de Muzică din București pe 

perioada 2020-2024 este publicat pe site-ul universității și de asemenea, este de menționat că 

urmărește dezvoltarea continuă a societății și ajustează în permanență obiectivele pentru a ține 

pasul cu aceste schimbări. 

Misiunea lor fiind una clară, aceea de e a forma muzicieni – interpreți, compozitori, 

muzicologi, pedagogi -, de a ajuta studenții să-și descopere și să-ți cultive talente, dar mai ales 

pentru a le asigura premisele dezvoltării plenare a potențialului artistic. 

Universității Naționale de Muzică din București, în vederea îndeplinirii misiunii, au 

focalizat mai multe aspecte: 

1. Lupta pentru finanțare; 

2. Necesitatea flexibilizării ofertei educaționale la licență și master; 

3. Accentul pe creație artistică și cercetare de excelență. Doctorat și postdoctorat; 

4. Formarea opiniei și a gustului; 

5. Păstrarea specificului educației muzicale: învățământul individual; 

6. Măiestrie, mentorat și profesionalism. 

 

Puncte tari: 

- Revizuirea periodică a planului strategic; 

- Centrarea pe student în viziunea elaborată în plan. 

Puncte slabe: 

- Lipsa implicării studenților în elaborarea, monitorizarea și revizuirea 

planului strategic și a planurilor operaționale. 
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Recomandări: 

- Implicarea studenților în tot ceea ce ține de definirea, stabilirea, 

implementarea, monitorizarea, revizuirea și evaluarea documentelor 

strategice. 

 

 

IP.A.1.2.3. Administrație eficace 

 UNMB are o structură administrativă eficientă, care răspunde nevoilor de funcționare 

și dezvoltare a universității, elaborată conform prevederilor legale și aprobată de Senat. Ori de 

câte ori a survenit o modificare legislativă și/sau dezvoltare activități, care a necesitat 

înființarea unei structuri, s-au luat măsurile de înființare a structurilor respective și de angajare 

a procesului de specialitate. 

 De asemenea, dispune de mecanisme de control și de dezvoltare continuă, cu un nivel 

de informatizare compatibil cu spațiul european, cu dotări și programe moderne de tehnică de 

calcul și gestiune a resurselor. Evaluarea eficienței administrației la nivel de universitate se 

realizează pe baza procedurilor și documentațiilor specifice Sistemului de Management al 

Calității. 

 Structurile administrative (direcții, birouri, servicii) au roluri bine definite, există o 

justificare și o trasabilitate în privința relațiilor dintre diferite structuri. 

 Organigrama universității este postată pe site-ul UNMB la adresa 

(https://www.unmb.ro/despre-noi/conducere-administratie/organigrama/). 

 În urmă discuțiilor cu studenții, orarul de funcționare al universității ar trebui să permită 

studenților accesul la studiu individual până la ora 22. 

  

Puncte tari: 

- Investițiile UNMB în sfera digitalizării serviciilor. 

  

Recomandări:  

- Permiterea accesului la studiu individual studenților până la ora 22. 

 

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 

 UNMB dispune de un patrimoniu care îi asigură desfăşurarea în condiţii de calitate a 

tuturor activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică / creaţie artistică: săli de cursuri şi 

seminarii, săli de studiu individual, laboratoare pentru lucrări practice, săli de repetiţii, 

studiouri de muzică de cameră, săli de concerte, sală de operă, antifonate prin tratamente 

acustice, cu respectarea normele tehnice şi de siguranţă igienico-sanitare, săli de lectură şi 

audiţii, o sală de sport de 230 m.p., un spaţiu în care se desfăşoară activităţi de alimentaţie 

https://www.unmb.ro/despre-noi/conducere-administratie/organigrama/
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publică, un cămin studenţesc cu capacitatea de 209 de locuri, care asigură studenţilor facilităţi 

şi condiţii optime de locuit. Recent, UNMB a inaugurat o clădire nouă (cu o suprafață 

desfășurată de 4.338,15 m.p., două subsoluri, parter, patru etaje), complexă, cu destinaţia 

Mediatecă, adăpostind compartimentul bibliotecă, audio-vizual, două săli, „Auditorium”, 

„Aquarium”, și un studio ultra-performant de înregistrări, spații destinate activităților științifice 

și de cercetare, spații destinate școlii doctorale etc. 

 Mediateca UNMB reprezintă finalizarea unui proiect de mai bine de 8 ani. În cadrul 

Mediatecii funcționează două servicii, Biblioteca și Audiovizualul care pun la dispoziția 

studenților și profesorilor un bogat fond de carte, partitură și materiale audio-vizuale (CD, 

DVD) împreună cu aparatura adecvată. În noile spaţii au fost asigurate şi dotările necesare. 

Fondul de carte, publicaţii periodice, materiale audio-video, partituri corespunde disciplinelor 

prevăzute în planurile de învăţământ pe cicluri de studii universitare. Numărul de locuri din 

sălile de studiu ale bibliotecii este corespunzător şi respectă standardele specifice pentru 

domeniul Arte. Orarul de funcţionare al Mediatecii este corelat cu programul studenţilor atât 

pentru activitatea de împrumut, cât şi pentru cea de studiu în sălile de lectură. 

 Căminul dispune de spații echipate cu mașini de spălat și facilități de comunicare 

electronică (internet, telefon). La subsolul căminului există săli de lectură, în fiecare sală având 

câte un instrument pe care studenții îl pot folosi, însă, cu toate acestea, având în vedere vizita 

la fața locului, s-a evidențiat nevoia de modernizare, de a se înlocui instrumentele care nu mai 

funcționează.  

 Capacitatea sălilor de predare respectă normativele ARACIS în vigoare. 

  

 

Puncte tari: 

- Existența unui proiect ce dorește construirea unui cămin nou; 

- Instrumente în sălile de lectură din cămin. 

 

Recomandări: 

- Înlocuirea instrumentelor ce nu mai funcționează din sălile de lectură 

din cămin. 

 

IP.A.2.1.2. Dotare 

 Sălile de curs/seminar/laborator dispun de echipamente tehnice de învățare, predare și 

comunicare moderne, care facilitează activitatea cadrului didactic și receptivitatea studenților: 

mobilier școlar, tablă de scris, retroproiector, video-proiector, ecran de proiecție, alte obiecte 

auxiliare, situație dovedită în cadrul vizitei la fața locului. Spaţiile implicate în cercetarea 

ştiinţifică şi creaţia artistică sunt dotate cu echipamente şi materiale necesare activităţilor 

pentru care au fost destinate (instrumente muzicale, echipamente audio-video, recuzită, 

computere, etc.). 
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 Laboratoarele sunt dotate corespunzător disciplinelor practice pe care le deservesc. Atât 

specificul interpretativ, cât şi cel componistic şi muzicologic (calculatoare, componente hard 

şi soft) este reprezentat competitiv la nivelul dotărilor. În ultimii ani, a continuat politica de 

dotare, cele mai importante achiziții fiind numeroase instrumente: în dotarea UNMB se află în 

momentul actual peste 600 de instrumente muzicale din care 172 sunt instrumente cu claviatură 

– piane (Steinway, Kawai), pianine (Kawai, Yamaha), clavecine, orgi etc.-, cinci harpe, 106 

instrumente cu coarde - viori, viole, violoncele, contrabași, instrumente baroce etc. – o 

diversitate excepțională a instrumentelor de percuție și alte 188 instrumente de suflat din cele 

mai diverse, singura orgă construită în Bucureşti după 1989 aflată în sala de concert ”George 

Enescu” a UNMB precum și dotări de tehnologie înaltă pentru imprimare și interpretare. 

 Având în vedere profilul Universității Naționale de Muzică din București, dotarea este 

una satisfăcătoare. 

  

  

Recomandări: 

- Continuarea eforturilor de dotare a spațiilor didactice și de cercetare 

destinate studenților.  

 

 

 

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

de sprijin adecvate și ușor accesibile pentru studenți 

 

UNMB are un buget de venituri și cheltuieli care se realizează printr-o supraveghere 

contabilă adecvată organizată la nivel instituțional, pentru un management financiar solid al 

învățământului superior și activităților de cercetare/creative. În acest fel, sunt asigurate resurse 

financiare pe termen scurt (anual) și pe termen mediu (următorii trei-patru ani). Pe lângă sursele 

tradiționale de finanțare (granturi bugetare, venituri extrabugetare și sponsorizări), 

Universitatea, ca entitate juridică, atrage finanțare în fiecare an prin diferite programe de 

cercetare, granturi, contracte, colaborări și proiecte și are o pondere corespunzătoare din totalul 

venituri din finanțare instituțională. Acestea reprezintă 4,23% (2020) și, respectiv, 5,8% (2021) 

din veniturile totale ale universității. 

Pe lângă sursele de finanţare tradiţionale, universitatea, ca instituţie juridică, atrage 

anual fonduri prin diferite programe de cercetare, granturi, contracte, colaborări şi proiecte, cu 

o pondere corespunzătoare din veniturile totale ale instituţiei. Fundamentarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe baza acestor resurse, armonizate cu obiectivele propuse a se realiza pe 

termen mediu şi lung, asigură o dezvoltare a activităţii de bază atât din punct de vedere 

structural, cât şi funcţional, aşa cum rezultă şi din  strategia de dezvoltare a universităţii pe  

termen lung.  
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Strategia managerială a universității a urmărit creșterea veniturilor proprii și realizarea 

unei gestiuni echilibrate a resurselor financiare, de control direct al cheltuielilor și o 

administrare eficientă a patrimoniului. 

 

Recomandări: 

- Realizarea de întâlniri cu reprezentanții studenților înaintea 

fundamentării bugetului; 

- Existența unei relaționări directe între concluziile rapoartelor de 

asigurare a calității și prioritățile bugetare, în special în sfera de predare-

învățare; 

 

 

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

studenți 

UNMB dispune de un Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin 

pentru studenţi, pe care îl aplică în mod consecvent. Fondurile de acordare a burselor provin 

din alocaţii de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Din fondurile extrabugetare ale UNMB 

s-au acordat burse de studiu corespunzătoare standardelor de referinţă subvenţionate de la 

bugetul de stat, burse de performanță şi alte tipuri de burse ocazionale, precum și burse de 

excelență acordate din fonduri propria, în cuantum total de 255.000 lei în perioada 2018-

2021.Ca urmare a unor activităţi de selecţie, în baza parteneriatului public-privat, s-au acordat 

burse de către fundaţii precum: Fundaţia „Principesa Margareta”, Bursele: „Yolanda 

Mărculescu”, „Ieronymaki”, UNIMIR, Yamaha.  

Din discuțiile cu studenții a reieșit faptul că sistemul de acordare a burselor nu este 

tocmai cel mai eficient. Fiecare facultate ar trebui să acorde burse în funcție de anul de studiu, 

respectiv specializarea la care este, nu global. 

În urma chestionarului distribuit în rândul studenților UNMB, se poate observa 

nemulțumirea lor față de sistemul de acordare a burselor actual. 
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Cuantumul bursei este conisderat suficient pentru acoperirea cheltuielilor lunare după 

cum urmează: 26 într-o măsură medie, 7 în foarte mare măsură, 22 în mare măsură, 18 în mică 

măsură, 13 în foarte mică. 

 

Transparența modalității de acordare a burselor este evaluată într-o foarte mare măsură 

(16 de răspunsuri), mare măsură (38 răspunsuri), măsură medie (26 răspunsuri), mică măsură 

(16), foarte mică măsură (15 răspuns).  
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În privința sprijinului pentru studenții implicați în activitatea de cercetare sau 

competiții studențești, se consideră că universitatea îi sprijină în foarte mare măsură (13 

răspunsuri), mare măsură (25 răspunsuri), măsură medie (30 răspunsuri), mică măsură (26 

răspunsuri), foarte mică măsură (12 răspunsuri).  

 

 

 

Puncte tari: 

- Alocarea de finanțare a premiilor din cadrul concursurilor studențești; 

- Capacitatea atragerii unui număr relevant de burse din surse private 

(sponsorizări/parteneri). 

Puncte slabe: 

- Regulamentul de acordare a burselor nu este încărcat pe site-ul 

Universității. 

 

 

Recomandări: 

- Adăugarea pe site-ul universității a regulamentului de acordare a 

burselor; 

- Modificarea sistemului de acordare a burselor actual; 

- Continuarea eforturilor de finanțare a premiilor din cadrul concursurilor 

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

  

La Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră există 2 angajați. Un psiholog ce are 

foarte multe cazuri, iar programările ajung până la 3 săptămâni avans, desigur, dacă apare un 

caz special, nu trebuie să aștepte atât. Pe partea de consiliere în carieră și mobilitate academică 

nu există angajați specifici, rolul fiind îndeplinit de cadrele didactice sau personalul 

administrativ deja încadrat. Recrutarea este transparentă și desfășurată în baza unei metodologii 

specifice. 

Orarul este unul adecvat pentru studenți, însă există situații în care fereastra dintre două 

cursuri să depășească două ore, ceea ce nu este tocmai confortabil pentru studenți. 

         Activitățile de gestionare a situației școlare, a cataloagelor și a situației finalizării 

studiilor sunt întreprinse la nivel de secretariat. 

 Studenții cunosc programul secretariatului, al administrației de cămin, cantinei, precum 

și datele de contact. Sugerăm introducerea unor formulare de feedback specifice pentru 

studenți, care să evalueze punctual interacțiunea dintre studenți și personalul administrativ cu 

care iau contact. 

 După cum se observă în răspunsuri, studenții sunt destul de mulțumiți de relaționarea 

cu secretariatul. 

  

   

  

 

Cu privire la activitatea personalului administrativ al universității, studenții consideră 

că aceștia nu sunt chestionați (82 din răspunsuri). 
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Puncte slabe: 

- Nu există angajați specifici pentru Consilierea în Carieră a studenților; 

- Nu se face chestionarea studenților cu privire la activitatea personalului 

administrativ al universității; 

Recomandări: 

- Menținerea digitalizării proceselor administrative și în perioada în care 

procesul educațional a revenit față-în-față, împreună cu implementarea 

unui orar de relații cu publicul a secretariatelor astfel încât să răspundă 

nevoilor unei populații diverse de studenți, inclusiv studenții maturi; 

- Introducerea unor formulare de feedback specifice pentru studenți, care 

să evalueze punctual interacțiunea dintre studenți și personalul 

administrativ cu care iau contact; 

- Angajarea a încă un psiholog deoarece sunt foarte multe cazuri, iar unul 

singur nu face față. 
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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 

 UNMB aplică o politică transparentă de interesare şi admitere a studenţilor, anunţată 

public cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare. Au fost stabilite norme și reglementări generale 

și specifice, menite să asigure o cât mai reală şi obiectivă selecţie a candidaţilor. Metodologiile 

facultăţilor privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt prezentate şi pe 

site-ul universităţii, ww.unmb.ro, cu cel puţin 6 luni înainte de desfăşurarea concursului. 

UNMB respectă principiul egalităţii şanselor tuturor candidaţilor fără nici o discriminare şi 

aplică în mod transparent şi riguros propria politică de recrutare şi admitere la toate ciclurile 

stabilite de „Procesul Bologna”: licenţă, masterat şi doctorat.  

 Consultaţii gratuite pentru admitere sunt organizate periodic, pe specialităţi, de către 

departamentele celor două facultăţi (FIM şi FCMPm), conform programului afişat pe site-ul 

UNMB. 

 

Puncte tari: 

- Informare foarte bună a candidaților privind universitatea, prin 

instrumente variate. 

Recomandări: 

- Elaborarea unui raport privind admiterea, prezentat și dezbătut în Senat 

pentru îmbunătățirea politicilor de admitere. 

 

 

IP.B.1.1.2. Practici de admitere 

 Admiterea candidaților la studiile universitare de licenţă se face numai pe baza diplomei 

de bacalaureat. 

 Admiterea candidaţilor la studiile universitare de licenţă se face pe baza unui examen 

de admitere care permite ierarhizarea candidaţilor în funcţie de aptitudinile şi pregătirea de 

specialitate; acest examen are o pondere de 90% în media finală de admitere, restul de 10% 

fiind reprezentat de media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat.  

Admiterea la studii universitare de masterat se bazează pe rezultatele obţinute la probele 

vocaţionale, particularizate pentru fiecare specializare. 

Studenţii străini care studiază la UNMB se regăsesc la toate cele trei cicluri de studii, 

şcolarizarea acestora făcându-se cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  

Sunt stabilite norme și reglementări generale și specifice, menite să asigure o cât mai reală şi 

obiectivă selecţie a candidaţilor. 
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 Pentru persoanele cu dizabilități au fost create condiții speciale, adaptate, care să le 

permită susținerea în condiții optime a examenului de admitere. 

 La nivelul UNMB există Metodologii de admitere, adaptate fiecărui ciclu universitar 

de studii și fiecărei specializări, respectiv calificări universitare. 

 

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

IP.B.1.2.1. Structura programelor de studii 

Programele de studii cuprind elemente de identificare a programului de studii, misiunea 

programului de studii, obiective generale și specifice, competențe profesionale, competențe 

transversal, metoda de examinare finală, resurse de învățare, activități suport, planul de 

învățământ cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studii ECTS și cu disciplinele 

ordonate succesiv în timpul de școlarizare. 

Universitatea Națională de Muzică din București a continuat să îşi îmbunătăţească 

planurile de învăţământ, în sensul asigurării competenţelor prin care se defineşte cariera 

profesională, în acord cu cerinţele pieţei muncii, cu priorităţile generate de strategiile Uniunii 

Europeane şi prin standardele impuse de UNMB. 

 Pentru a asigura absolvenţilor competenţele care să permită găsirea unor locuri de 

muncă adecvate pregătirii lor, s-a avut în vedere îmbunătăţirea calităţii cursurilor predate, prin 

actualizarea permanentă a informaţiilor, extinderea abordărilor inter şi multidisciplinare, în 

scopul evitării unor specializări foarte înguste, centrarea 100% pe student și învâțarea 1 la 1 cu 

profesorul, asigurarea, prin module de discipline opţionale şi facultative, a educaţiei 

complementare. 

 Realizarea programelor de studiu se face prin cooperare inter-facultăţi/ departamente şi 

prin facilitarea mobilităţii studenţilor în interiorul universităţii cu ajutorul transferului şi 

acumulării de credite de studiu. 

 Fiecare departament, prin titularii de disciplină, elaborează Fişa disciplinei care 

stabileşte cunoştinţele ce trebuie asimilate, abilităţile şi competenţele care sunt formate prin 

disciplina respectivă, conţinutul disciplinei, modul de evaluare, creditele transferabile şi 

bibliografia. 
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 Programele de studii au prevăzute în planul de învățământ stagii de practică de 

specialitate, iar universitatea prin partenerii acesteia, pune la dispoziție studenților diferite 

locuri unde pot face practică. 

 Fiind întrebați de calitatea stagiilor de practică, observăm că 13 dintre studenții 

chestionați au considerat că stagiile sunt mulțumitoare în foarte mare măsură, 28 în mare 

măsură, 40 studenți au răspuns că stagiile de practică sunt mulțumitoare într-o măsură medie, 

17 studenți au răspuns că stagiile de practică sunt mulțumitoare într-o foarte mică măsură, iar 

13 studenți au răspuns că stagiile de practică sunt mulțumitoare într-o mică măsură. 
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Puncte tari:  

- Diversitatea și numărul locurilor de practică obținute de universitate. 

 

Recomandări: 

- Creșterea numărului de discipline opționale și facultative, astfel încât să 

se asigure un traseu flexibil de învățare; 

- Introducerea unui mecanism de feedback pentru studenți cu privire la 

serviciile oferite de partenerul de practică; Feedback studenți locuri 

practică; 

- Crearea unui Ghid de practică; 

- Revizuirea conținuturilor disciplinelor și a programelor de studii, prin 

implicarea tuturor actorilor interesați (studenți, absolvenți și angajatori), 

astfel încât acestea să fie corelate în totalitate cu necesitățile de 

dezvoltare profesională și personală a studenților; 

  

 

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

Programele de studii de licență oferite de UNMB sunt prezentate pe pagina web a 

universității. Toate programele de studii din cadrul UNMB sunt organizate la forma de 

învățământ cu frecvență. Așadar, nu este cazul evaluării modalității de diferențiere a 

programelor de studii pentru formele de învățământ cu frecvență redusă și la distanță. 

 

 

IP.B.1.2.3. Relevanța programelor de studii 

 Proiectarea programelor de studii se realizează la nivelul facultății. 

 Universitatea organizează, periodic, consultări în scris cu angajatorii în privința 

conținutului programului de studii. În această sferă, considerăm necesare organizarea unor 

ședințe fizice, discuțiile fiind consemnate într-un proces-verbal. În privința studenților nu există 

o consultare specifică, aceasta fiind integrată fie în evaluările cadrelor didactice, fie în 

consultările generaliste o dată la doi ani. Credem că ar trebui să existe consultări țintite, având 

ca obiect întocmai revizuirea programului de studii, iar cu studenții reprezentanți ar trebui să 

existe întâlniri consemnate într-un proces-verbal, mult mai dese. Aceleași recomandări se 

aplică și în cazul absolvenților. 

 În același timp, pentru a garanta efectivitatea și relevanța consultărilor, universitatea ar 

trebui să le comunice ce propuneri își însușește și cum le va implementa. 

 La nivel de universitate nu s-a identificat un mecanism colegial de analiză a modului în 

care cunoașterea este transmisă și asimilată de studenți și pentru analiza schimbărilor care se 

produc.  
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 Prin raportare la impactul disciplinelor pentru formarea personală a studenților, 

chestionarul a relevat că marea majoritate (63%) consideră că acestea sunt relevante în foarte 

mare măsură și mare măsură, în timp ce (18%) consideră că acestea sunt relevante în foarte 

mică măsură și mică măsură. 

 

 

Puncte tari: 

- Deschiderea angajatorilor față de colaborarea cu universitatea. 

Puncte slabe: 

- Nu există consultări specifice pentru revizuirea programelor de studii cu 

studenții și absolvenții și întâlniri cu acest scop cu reprezentanții 

studenților; 

Recomandări: 

- Realizarea unui follow-up după consultările/întâlnirile cu părțile 

interesate, astfel încât să se observe impactul acestora și să ofere 

încredere acestora în relevanța conținutului propus; 

- Consultările cu părțile interesate să fie organizate specific pentru 

obiectivul anunțat al discutării revizuirii planurilor de studii; 

- Stabilirea unui mecanism colegial de analiză a modului în care 

cunoașterea este transmisă, la nivelul departamentului; 

- Consultări specifice cu studenții, absolvenții, dar și reprezentanții 

studenților pentru revizuirea programelor de studii. 
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Criteriul B.2. – Rezultatele învățării 

S.B.2.1. Valorificarea calificării universitare obținute 

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

 Datele pe baza cărora UNMB își fundamenteză concluziile privind angajabilitatea se 

regăsesc în monitorizările realizate de către directorii de programe şi sunt precizate în 

rapoartele de evaluare internă ale programelor de studii.. 

 Instituţia de învăţământ superior urmăreşte permanent cariera absolvenţilor săi, prin 

aplicarea anuală a unor chestionare, studenții fiind invitați să răspundă unor întrebări privind 

activitatea lor profesională. Cariera muzicală a absolvenților UNMB include, pe lângă 

contracte individuale de muncă (pe durată determinată sau nedeterminată), și alte forme de 

contract, specifice domeniului artistic, încheiate în baza Codului Civil și a Legii dreptului de 

autor.  

              Din raportările efectuate rezultă că, în medie, cel puțin 65% dintre absolvenţi îşi 

desfăşoară activități  în domeniul muzical/artistic pe baza altor forme de contract (contracte 

drepturi de autor, convenții civile etc.),  la nivelul calificării universitare obţinute, în termen de 

doi ani de la data absolvirii programului de studii de licenţă,  

  

Recomandări: 

- Crearea unui mecanism clar de urmărire a traseului profesional al 

absolvenților; 

- Realizarea unor formulare de completat după 6 luni, 1 an și respectiv 2 

ani de la absolvire, diseminate în rândul tuturor absolvenților; 

- Folosirea Clubului Alumni pentru a urmări îndeaproape evoluția/ 

parcursul absolvenților. 

 

 

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

 Universitatea Națională de Muzică din București, prin cele 2 facultăţi, oferă 

absolvenţilor ciclului de licenţă posibilitatea de a-şi completa pregătirea într-unul din cele 8 

programe de studii universitare de masterat acreditate. Peste 64.05 % dintre absolvenţii proprii 

ai ciclului de licenţă urmează studii de masterat în domeniul de pregătire de licenţă sau în 

domenii complementare. Absolvirea studiilor de masterat permite accesul la studiile doctorale, 

candidaţii recrutându-se, în principal dintre studenţii de la ciclul de masterat cu rezultate 

promiţătoare în activitatea de cercetare. 

 

Recomandări: 

- Stabilirea unei strategii de creștere a atractivității continuării studiilor 

masterale, prin asocierea în cercetare, parteneriat cu alte universități și 

campanii de informare etc. 
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IP.B.2.1.3. Nivelul de satisfacție al Studenților în raport cu dezvoltarea profesională și 

personală asigurată de universitate 

 UNMB realizează în fiecare semestru, un sondaj a satisfacției studenților printr-un 

chestionar axat pe următoarele dimensiuni: caracter general, cadre didactice și condițiile oferite 

de facultate, procesul de învățare. 

 În cadrul acestui chestionar se regăsesc 9 întrebări, fiind vorba de ceva general, 

nicidecum studentul să poată avea șansa de a-și spune opinia despre un anume cadru didactic. 

 Mai mult de 85% dintre studenţi apreciază pozitiv mediul de învățare/dezvoltare oferit 

de către UA şi propriul lor traseu de învăţare. 

  

Puncte slabe: 

- Chestionarul are doar întrebări generale, nu este nimic specific. În cadrul 

acestui chestionar nu este prezentată și partea administrativă; 

- Nu există dovezi ale elaborării unei strategii care să fundamenteze 

acțiuni, programe ale universității în baza rezultatelor chestionarului. 

Recomandări: 

- Utilizarea datelor furnizate în fundamentarea acțiunilor, strategiilor, 

programelor universității; 

- Realizarea unui chestionar ce să cuprindă și întrebări specifice despre 

cadrele lor didactice din semestrul respectiv, dar și întrebări despre 

aparatul administrativ; 

- Luarea măsurilor necesare în urma completărilor deschise din 

chestionare. 

 

 

 

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

 Conform declarațiilor părților interesate, relația dintre cadrele didactice și studenți este 

una de parteneriat, fiecare asumându-și propria responsabilitate în procesul de predare-

învățare. 

 Specificul învățământului muzical obligă centrarea pe student a metodelor de învățare 

– învățământul individual și pe grupe mici facilitează transferul de cunoștințe. 

Din informațiile colectate, cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii, dar și 

săli special amenajate pentru a desfășura ora de curs în cele mai bune condiții.  

 Cadrele didactice ale UNMB sunt experți și personalități eminente la nivel național și 

internațional care identifică, testează și implementează noi metode de predare și învățare 

folosind cea mai avansată tehnologie și informații din domeniu. Studenții sunt ghidați de o 

relație „mentor”-„discipol”, asigurând libertatea deplină a premiselor pentru formarea 
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propriului cod intelectual/profesional/artistic. Ajustarea scării cunoștințelor prin conectivitate, 

în special prin creativitate în producția artistică. 

 În ceea ce privește situația mobilităților, studenții au ocazia de a participa la mobilități 

internaționale, iar feedback-ul este unul pozitiv. Studenții având ocazia să vadă pe cont propriu 

și să trăiască o experință inedită într-una dintre țările Europene în care s-a desfășurat schimbul 

de experință. 

Întrebați fiind în ce măsură consideră că opinia studenților cu privire la modalitatea de 

desfășurare a activităților didactice a fost luată în considerare și s-au făcut modificări pentru 

îmbunătățirea actului educațional, răspunsul acestora au fost: în foarte mare măsură (9%), în 

mare măsura (12.6%), într-o măsură medie (22.5%), într-o mică măsură (25.2%), iar într-o 

foarte mică măsură (30.6%). 
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Întrebați fiind despre cunoașterea oportunităților de mobilitate internațională, 31.5% au 

afirmat că sunt informați, 63.1% au auzit de ele, dar nu au fost informați, în timp ce 5.4% nu 

au auzit de aceste mobilități. 

 

 
 

 

 

 

În același timp, în ceea ce privește întrebarea dacă consideră că opinia studenților cu 

privire la modalitatea de desfășurare a activităților didactice a fost luată în considerare și s-au 

făcut modificări pentru îmbunătățire a actului educațional, majoritatea studenților s-au 

declarant nemulțumiți: în foarte mică măsură, respectiv într-o măsură mică (55.8%), iar în mare 

măsură, respectiv într-o mare măsură (21.6%). 
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În același timp, în ceea ce privește întrebarea dacă sunt mulțumiți de modalitatea de 

predare a cadrelor didactice, majoritatea studenților s-au declarant mulțumiți (72%) însemnând 

notele 7, 8, 9, 10, iar nemulțumiți (17.1%), însemnând notele 1, 2, 3, 4. 

 
 11.1% dintre studenții care au răspuns la chestionar au afirmat că le-a fost prezentată 

fișa disciplinei la toate disciplinele, în termen, în timp ce 24.1% afirmă că se prezintă doar la 

majoritatea disciplinelor, 22.2% la unele discipline și 42.6% niciodată.   
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Puncte tari: 

- Majoritatea studenților remarcă o atitudine de parteneriat cu cadrele 

didactice. 

 

 

Puncte slabe: 

- Nu există mecanisme de monitorizare și de control pentru cazurile de 

abateri ale cadrelor didactice de la conduita corespunzătoare față de 

studenți sau pentru cazurile în care metodele de predare sunt neadecvate; 

- Neprezentarea fișelor disciplinelor la începutul semestrului; 

- Neinformarea cu privire la mobilitățile Erasmus; 

 

Recomandări: 

- Crearea unor mecanisme de intervenție directă, regulată a managerilor 

de program prin asistarea la activitățile didactice, astfel încât să se 

evalua și corija atitudinile necorespunzătoare; 

- Stabilirea unor ținte privind numărul de parteneriate inter universitare 

încheiate și numărul de mobilități incoming și outgoing pentru următorii 

ani universitari. 

- Prezentarea fișelor disciplinelor la începutul semestrului; 

- Crearea unor întâlniri cu studenții pentru prezentarea mobilităților 

Erasmus; 

 

IP.B.2.1.5. Orientarea în carieră a Studenților 

   

Situația Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este mai mult decât 

incertă. CCOC nu are personal dedicat, existând doar 2 angajați, un psiholog și o persoană care 

nu se știe exact cu ce se ocupă. 

Conform site-ului (https://www.unmb.ro/studenti/consiliere-impresariere/), în cadrul 

CCOC, studenții sunt consiliați pe trei paliere: 

1. consilierea artistică/impresarierea studenților și a absolvenților, pentru 

managementul carierei și găsirea oportunităților pe piața muncii din România; 

2. consilierea studenților privind formarea profesională la universitățile din 

străinătate, prin granturile Erasmus sau alte proiecte de parteneriat ale UNMB, și a 

absolvenților privind parcursul academic postuniversitar sau inserția pe piața 

internațională a muncii; 

3. consilierea psihologică a studenților, privind probleme educaţionale, afective sau 

relaţionale cu care se confruntă și managementul stresului. 

https://www.unmb.ro/studenti/consiliere-impresariere/
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Nu se realizează campanii de informare, activitățile remediale cad în sarcina cadrelor 

didactice, rapoartele anuale de activitate nu sunt publice, nu sunt anuale. 

Pentru a crește importanța acestui centru, pe lângă angajări și realizarea unui plan 

adecvat, recomandăm ca în planul de învățământ să fie cuprins un stagiu de consiliere și 

orientare în carieră prin care studenții să participe la activitățile derulate de centru. 

Din discuțiile cu studenții, respectiv din discuțiile cu persoana care se ocupă de CCOC, 

ne putem da seama că acest centru nu funcționează într-un mod corect și nu îndeplinește 

activitățile enumerate mai sus. 

 

 

 

În baza chestionarului, observăm că 97.3% dintre studenți nu au apelat la serviciile 

CCOC.  
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În ceea ce privește cunoașterea existenței de personal specializat privind consilierea, 

răspunsurile relevă că 15 cunosc existența personalului în foarte mare măsură, 21 în mare 

măsură, 27 într-o măsură medie, 27 în mică măsură și 21 în foarte mică măsură.  

 

 

 

 

 

În același timp, studenții chestionați cunosc existența programelor de tutorat în 9.9% 

din cazuri și nu le cunosc în 90.1% din cazuri. 
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Puncte slabe: 

- Nu există angajați distinct pentru CCOC; 

- CCOC nu se promovează, nu are campanii de informare, nu organizează 

activități remediale; 

- Nu există rapoarte publice de activitate. 

 

Recomandări: 

- Este nevoie de o restructurare absolută a întregii activități de consiliere 

în carieră și psihologică. Ne referim, astfel, la angajări, stabilirea unui 

plan de activități realist, promovarea CCOC, elaborarea de rapoarte 

publice anuale de activitate. 

  

 

 

Criteriul B.3. – Activitatea de cercetare științifică 

S.B.3.1. Programe de cercetare 

IP.B.3.1.1. Programarea cercetării 

 Conform prevederilor Cartei UNMB, activitatea artistică se echivalează cu cercetarea 

ştiinţifică fundamentală/cercetarea aplicată, acestea fiind preocupări  individuale şi colective, 

cu pondere însemnată în aprecierea studenţilor şi componentă obligatorie pentru  cadrele 

didactice. Strategia de cercetare pe termen lung este adoptată de Senat şi Consilii şi orientează 

activitatea instituţiei şi a celor două facultăţi.  

Planurile anuale sunt alcătuite în funcție de domeniile de cercetare și temele de 

cercetare, fiind indicate numele cadrelor didactice și numele studenților implicați în diverse 

proiecte sau teme de cercetare. De asemenea, au fost specificate și rezultatele așteptate precum 

și resursele financiare implicate.  

 În acest sens, UNMB elaborează planuri de cercetare atât la nivelul departamentelor și 

facultăților, cât și la nivel instituțional. 

  

Puncte tari: 

- Existența unei strategii realiste privind cercetarea și unei planificări a 

cercetării; 

- În planurile de cercetare sunt incluse participări la competiții de granturi, 

concursuri, festivaluri, manifestări artistice. 

 

Recomandări: 

- Creșterea ponderii studenților implicați în sfera cercetării. 

 

 

IP.B.3.1.2. Realizarea cercetării 



 

 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 

 

 
Ciprian-Constantin ZAMFIR                                                                                           Viorela Cătălina CĂPĂȚÎNĂ 
  
 
 37 

 În UNMB cercetarea științifică se desfășoară în conformitate cu normele de etică 

profesională și etica cercetării. Abaterile de la aceste norme (inclusiv plagiatul) sunt sancționate 

atunci când există dovezi că se produc. Aceste prevederi sunt stipulate în Codul de etică și 

deontologie academică. Pentru verificarea similitudinilor din teze, Universitatea Națională de 

Muzică București folosește programul Semplag.  

 La nivelul UNMB există un Consiliu Artistic, ale cărui atribuțiuni principale sunt legate 

de selecția evenimentelor care se desfășoară în spațiile cu destinație specifică deținute de 

universitate (săli de concerte, studiouri de înregistrări, săli de spectacole și proiecție). 

  

 

 

 

IP.B.3.1.3. Valorificarea cercetării 

 În ultimii ani, cercetările efectuate de UNMB au fost diverse, consistente și relevante 

pentru comunitatea academică din domeniu, iar cercetarea se reflectă în numărul și valoarea 

cercetărilor și articolelor, brevetelor și premiilor primite în țară și în străinătate, astfel 

contribuind la vizibilitatea internațională a domeniului . 

 Parte din studii au apărut în reviste cotate ISI (20 de studii), in reviste indexate BDI 

(105 articole), dar și in reviste neindexate (aprox. 50). Lucrările publicate în lucrări ale 

conferințelor, precum și număr de partituri muzicale, volume și capitole de cărți publicate 

constituie un alt important indicator al relevanței cercetării în UNMB. 

 Sunt efectuate foarte multe evenimente academice, spre exemplu: VOXEARLYMUS: 

(https://voxearlymus.unmb.ro/), Music in Dark Times. Europe East and West (1930–1950), THE 

MUSICS OF POWER. Music and Musicians in Totalitarian Regimes in 20th Century Europe (18–19 

October, 2018); ELITES AND THEIR MUSICS. Music and Music-Making in the 19th-Century South-

Eastern Europe Salons (November 21-23, 2019); Music, multiculturality and sociability in the 19th-

century Central and South-Eastern European salons (December 10-11, 2020). 

  

 

Criteriul B.4. – Activitatea financiară a organizației 

S.B.4.1. Buget și contabilitate 

IP.B.4.1.1. Bugetul de venituri și cheltuieli 

 UNMB dispune de un buget anual de venituri și cheltuieli care este este analizat şi 

aprobat anual de Senatul universitar. Acesta nu este publicat pe site, fiind publicat doar bilanțul 

contabil. 

Din discuțiile purtate cu studenții, s-a evidențiat lipsa implicării acestora în 

determinarea priorităților de integrat în construcția bugetară. 

 Taxele şcolare pentru ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat sunt propuse de cele două 

facultăți și de către Școala doctorală și aprobate de Senat, acestea făcându-se în trei tranșe. 

Taxele nu sunt actualizate pe site-ul universității, acestea fiind din 2016. 

https://voxearlymus.unmb.ro/
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 Valoarea taxelor de şcolarizare se reevaluează anual, modul de calcul ţinând cont de 

costul mediu de şcolarizare din învăţământul public finanţat de la bugetul de stat 

 În UNMB există un sistem de acordare a burselor de excelenţă pentru studenţi, acordate 

din fondurile proprii, ca urmare a unor activităţi de selecţie. Bursele de excelență au fost în 

cuantum total de 60.000 lei (în 2018), 75.000 lei (în 2019), 60.000 lei (în 2020) și 60.000 lei 

(în 2021).  

 Cu toate acestea, considerăm necesară creșterea considerabilă a sprijinului pentru 

studenții performanți, dar și cei care provin dintr-un mediu socio-economic defavorizat sunt 

sprijiniți în realizarea activităților propuse. 

  

Puncte tari 

- acordare de burse de excelenţă pentru studenţii ce performează. 

Puncte slabe: 

- lipsa implicării studenților în determinarea priorităților de integrat în 

construcția bugetară. 

 

 

Recomandări: 

- stabilirea unui mecanism de implicare a studenților în construcția 

bugetului, prin întâlniri premergătoare fundamentării bugetare; 

- crearea unor facilități de tip eșalonări și scutiri de taxă. 

 

 

 

IP.B.4.1.2. Contabilitate 

 Activitatea de contabilitate este organizată conform legislaţiei în vigoare pentru 

instituţiile publice, efectuarea cheltuielilor fiind în concordanţă cu aceasta, veniturile încasate 

şi destinaţia lor, precum şi caracterul non-profit al instituţiei. 

Bilanțul contabil și contul de execuție bugetară sunt făcute publice în urma analizei de 

către Consiliul de administrație și Senatul UNMB. 

  

Recomandări: 

 - Stabilirea unui prag până la care acumularea de sold este necesară și, ulterior, 

utilizarea sumei utilizate actualmente pentru rezervă bugetară pentru investiții în serviciile 

studențești. 
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IP.B.4.1.3. Auditare și răspundere publică 

 UNMB dispune de un Audit Intern, conform organigramei.  

Rapoartele de audit conțin aprecieri și recomandări pe temeiul cărora Consiliul de 

administrație și Senatul UA elaborează planuri  de optimizare. 

 Rapoartele de auditare financiară nu sunt postate pe site, însă, bilanțurile sunt postate 

la adresa: (https://www.unmb.ro/despre-noi/conducere-administratie/contabilitate/). 

 

 

Puncte tari: 

- Auditarea din partea unui organism extern. 

Puncte slabe: 

- Rapoartele de audit intern nu sunt postate pe site 

Recomandări: 

- Publicarea rapoartelor de audit începând cu anul 2015, când s-a 

constituit Compartimentul de Audit Public Intern; 

 

 

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 

  

UNMB furnizează servicii de educație de un nivel calitativ ridicat, ce pot fi comparate 

cu cele ale universităților de artă de referință la nivel european. În acest mod, se formează o 

cultură a calității în întreaga organizație, iar un loc important în cadrul procesului este ocupat 

de sistemul de asigurare a calității. 

În acest sens, în cadrul UNMB funcționează o comisie specializată, alcătuită din doi 

reprezentanţi ai corpului profesoral, un reprezentant al sindicatului desemnat de acesta, un 

reprezentant al studenţilor şi un reprezentant al angajatorilor. Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității are în componență reprezentanți ai ambelor facultăți. 

La nivelul Facultăților funcționează, de asemenea, comisii de evaluare și asigurare a 

calității, alcătuite din decani, prodecani și șefi de disciplină. 

Regulament al Asigurării  Calităţii   Învăţământului  la  nivelul UNMB se referă la 

sistemul de asigurare a calităţii în interiorul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi 

este alcătuit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 75/2005 privind 

asigurarea calității educației, cu modificările și completările la zi, Ordonanței de urgență nr. 

22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei  și Legii 

educației naționale nr. 1/2011. 

https://www.unmb.ro/despre-noi/conducere-administratie/contabilitate/
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În acest sens, se adoptă standardele şi normele orientative pentru asigurarea calităţii în 

Spaţiul European al Învăţământului Superior, aşa cum au fost propuse de ENQA. 

Pe baza Raportului anual de autoevaluare a calităţii, elaborat de Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii, şi a setului de propuneri ale Comisiei vizând îmbunătăţirea 

continuă a indicatorilor de performanţă, Senatul Universităţii Naţionale de Muzică din 

Bucureşti adoptă un plan operaţional de aplicare a măsurilor de îmbunătăţire a calităţii 

învăţământului superior în propria instituţie. 

  

Puncte tari: 

-          Prezența Comisiilor de evaluare și asigurare a calității la toate nivelurile. 

-          Implicarea Comisiei în monitorizarea procesului de evaluare 

 

Puncte slabe: 
-          Lipsa informațiilor pe site-ul universității în ceea ce privește activitatea comisiilor 

 

Recomandări: 

- Postarea pe site-ul universității a activității desfășurate de comisii precum și a 

componenței comisiilor 

-   O implicare mai intensă a studenților din aceste structuri 

-   Prezența studenților în componența fiecărui CEAC pe facultate 

 

 

IP.C.1.1.2. Politici și strategii pentru asigurarea calității 

   

 Politicile centrate pe calitate se reflectă în Raportul anual de evaluare internă a calității. 

Raportul este publicat pe pagina web a instituției.  

 

Puncte tari: 

-          Creșterea numărului de parteneriate ale UNMB 

-       Diversitatea proiectelor și programelor derulate 

 

 

 

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 
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În Universitatea Națională de Muzică din București există un Regulament de inițiere, 

aprobare, monitorizare și evaluare periodică a programelor de studiu și a diplomelor emise. 

Dezbaterea publică a calităţii programelor educaţionale este parte componentă a 

asigurării calităţii în învăţământul superior, iar conceptul de evaluare academică şi, respectiv, 

cultura organizaţională privind evaluarea mediului academic din universitate joacă un rol 

definitoriu în acest sens. 

Proiectarea programului de studii se realizează în 2 etape: 

1.Faza de iniţiere/concepţie a programului de studii universitare 

2. Faza de dezvoltare a proiectului programului de studii universitare 

 

În cadrul UNMB, revizuirea programelor de studii se face în acord cu cerinţele agenţilor 

economici privind calificările şi competenţele prin care sunt descrise respectivele calificări şi 

chiar cu consultarea lor. În acest sens, în 2019 UNMB a demarat un proiect amplu de corelare 

a calificărilor cu ocupațiile prezente pe piața muncii, cu consultarea altor universități de profil, 

pe care l-a transmis ANC. După studierea dosarului, ANC a transmis avizul favorabil. Proiectul 

a fost continuat prin consultarea angajatorilor și extinderea domeniului ocupațional cu încă 20 

de noi ocupații. 

Calificarea vocaţională şi/sau profesională implică demonstrarea de abilităţi practice, 

precum şi cunoştinţe teoretice. 

Menţionăm că toate competenţele (profesionale şi transversale) obţinute de student 

după absolvirea unui anumit program de studiu în UNMB sunt formulate în concordanţă cu 

documentele elaborate la nivel european de Asociaţia Europeană a Conservatoarelor şi 

Universităţilor de Muzică (AEC), în care UNMB este membru activ, implicat în numeroase 

proiecte. 

  

Puncte tari: 
- Extinderea domeniului ocupațional cu încă 20 de noi ocupații. 

 

IP.C.2.1.2. Corespondența dintre diplome și calificări 

 

Programele de studiu şi diplomele sunt elaborate şi emise în funcţie de cerinţele 

calificării universitare, conform reglementărilor în vigoare. 

Diplomele obţinute de absolvenţii UNMB atestă că aceştia au dobândit cunoştinţe şi 

competenţe generale şi de specialitate în domeniul pe care l-au absolvit. 

Rezultatele obținute de cadrele didactice și studenții UNMB la nivel internațional sunt 

garanția calității învățământului din UNMB  și a corelării cu piața națională și internațională a 

muncii. 

În acest sens, UNMB a derulat un proiect pe parcursul a doi ani de zile (2019-2021), 

prin consultare cu alte două instituții din domeniu, Academia de Muzică Gh. Dima din Cluj-

Napoca și Universitatea de Arte G. Enescu din Iași – Facultatea de Muzică privind identificarea 

de noi ocupații relevante pentru domeniul muzical. Acesta a fost finalizat prin aprobarea de 

către Ministerul Muncii, în septembrie 2021, a 20 de noi ocupații în domeniul muzică:  

● compozitor muzică ușoară/pop 

● compozitor muzică de film/teatru 

● compozitor muzică electronică 
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● compozitor muzică sacră 

● compozitor muzică publicitară 

● orchestrator 

● aranjor muzică 

● muzician jazz 

● psalt 

● conducător formație muzicală 

● dirijor ansamblu vocal bisericesc 

● producător muzical 

● mediator muzical 

● redactor muzical 

● reporter muzical 

● realizator muzical 

● documentarist muzică 

● consultant muzical 

● specialist muzicologie bizantină/gregoriană 

● etnomuzicolog 

 

Modificările propuse în planurile de învățământ sunt rezultatul sugestiilor apărute pe 

parcursul anului universitar anterior, în principal din partea cadrelor didactice și a studenților. 

Aceștia din urmă consideră că disciplinele studiate sunt relevante în mare măsură pentru 

formarea lor profesională, aspect evidențiat și din răspunsurile oferite în urma completării 

chestionarului aplicat în timpul vizitei. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Puncte tari: 

- Corelarea cu piața națională și internațională a muncii; 

- Colaborarea cadrelor didactice ale UNMB cu instituții muzicale de prestigiu. 
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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 

 

În UNMB există un Regulament privind examinarea și notarea studenților, care poate 

fi consultat de studenți în intranet (Moodle). 

În vederea susţinerii examenelor orale se vor alcătui comisii de examinare, compuse 

din minim două cadre didactice: titularul cursului şi asistentul sau asistenţii acestuia de la cursul 

respectiv. La examenele susţinute oral, examinarea unui student se va efectua numai în 

condiţiile în care se asigură prezenţa unui alt student 

La examenele de interpretare de la Facultatea de Instrumente, la toate formele de 

evaluare (examen, verificare, audiţie, etc.), comisia va fi alcătuită din minim trei cadre 

didactice: titularul de curs plus alte minim două cadre didactice, desemnate de către Decan. În 

cazul audiţiei, acolo unde disciplina are un singur cadru didactic, comisia poate avea în 

componenţă numai două cadre didactice. 

La examenele scrise, comisia va fi compusă din două cadre didactice: titularul cursului 

şi asistentul sau unul din asistenţii acestuia de la cursul respectiv. În situaţia în care, la cursul 

respectiv, titularul susţine atât orele de curs cât şi cele de seminar (lucrări practice, etc.), 

Decanatul facultăţii va decide dacă este necesară sau nu desemnarea unui al doilea cadru 

didactic, pentru supraveghere şi corectare;  

Regulamentul de examinare și notare a studenților (Cap. I, art. 9) prevede că profesorul 

titular de curs are obligaţia de a prezenta studenţilor, la începutul activităţii (în primele două 

săptămâni ale fiecărui semestru), sistemul după care aceştia vor fi evaluaţi pe parcursul 

semestrului.  

În urma completării chestionarului de către studenți reiese faptul că 22,2% au fost 

informați despre sistemul de evaluare la unele discipline, un procent de 24,1% la majoritatea 

disciplinelor, iar un procent de 11,1% la toate disciplinele. 

 

Puncte tari: 

- Adaptarea sistemului de notare la particularitățile existente, în funcție de specificul 

disciplinei 

 

Puncte slabe: 

- Comunicare neclară în cadrul unor discipline în ceea ce privește procesul de evaluare 

 

Recomandări: 

- Postarea pe site-ul universității a Regulamentului de examinare și notare a studenților 

- O mai bună comunicare la începutul semestrului între cadre didactice și studenți în ceea 

ce privește procesul de evaluare  
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IP.C.3.1.2. Integrarea examinării în proiectarea predării și învățării, pe cursuri și programe 

de studii 

   

UNMB are o politică clară în ceea ce privește evaluarea studenților, precum și 

acumularea și transferul creditelor, care garantează o evaluare corectă, echitabilă, înțeleasă de 

studenți și în conformitate cu abordarea pedagogică a fiecărei discipline. Cursurile sunt 

proiectate astfel încât să îmbine predarea, învățarea și evaluarea. 

Forma de evaluare a cunoştinţelor studenţilor este prevăzută în Fişa fiecărei discipline 

în parte şi în Programa analitică şi poate fi sub formă de examen (scris sau oral), examen practic 

de specialitate, verificare. 

Evaluarea cunoştinţelor la disciplinele fundamentale, de specialitate, complementare 

dar şi facultative ale studenţilor se face semestrial, în două etape, după cum urmează:   

● etapa I-a – de evaluare pe parcurs, cu pondere de max. 50%); 

● etapa II-a – examen (verificare finală semestrială), cu pondere de max. 50%). 

Etapa I (evaluare pe parcurs) se axează pe teste scrise, lucrări practice, proiecte, 

frecvenţă la cursuri şi seminare, audiţii, recitaluri, etc., conform specificului disciplinei şi 

facultăţii 

În cazul disciplinelor prevăzute la evaluarea pe parcurs cu audiţii, specifice F.I.M., 

aprecierea profesorilor are o pondere de 20%, din max. de 50%, restul de 30% reprezentând 

ponderea audiţiei propriu zise. Promovarea unei astfel de discipline este condiţionată de 

participarea la audiţie. În caz contrar, studentul va fi obligat să refacă disciplina, contra cost, 

conform reglementărilor interne aflate în vigoare. 

Etapa II-a – examen (verificare finală semestrială) constă în susţinerea examenului, sub 

forma specifică disciplinei şi facultăţii, în sesiunea de examene de la sfârşitul fiecărui semestru, 

cu o pondere de max. 50% în nota finală.  

Pentru promovarea unei discipline prevăzute cu audiţie, specifice F.I.M., intrarea în 

examen este condiţionată de participarea la audiţie. În cazul cursurilor de ansamblu F.I.M. (ex. 

orchestră, clasa de operă) unde Fişa disciplinei nu are prevăzută audiţia, examenul constă din 

media notării efectuate asupra celor două concerte semestriale obligatorii, prevăzute în Fişa 

disciplinei şi în Regulamentul departamentului aferent.  

Dat fiind specificul învățământului muzical, evaluarea diagnostică, formativă și 

sumativă este urmărită permanent și se realizează pe tot parcursul anului, existând un echilibru 

între examinarea finală și formele de examinare intermediare. 

Dreptul la mărire de notă este acordat oricărui student UNMB, numai dacă este 

integralist, pe perioada în care acesta deţine calitatea de student şi nu este acordat absolvenţilor 

cu situaţie neîncheiată, aflaţi în anii de graţie. Solicitarea reexaminării studentului în vederea 

măririi unei note se face printr-o cerere scrisă, adresată Decanului facultăţii aferente, pentru 

maxim 3 discipline pe an. 

Nu se admit susţineri de examene de mărire de notă la discipline studiate în ani 

precedenţi. Reexaminarea pentru mărire de notă se poate acorda o singură dată şi poate avea 

loc numai în ultima sesiune a anului universitar (sesiunea de restanţe şi măriri de note, 

programată în luna septembrie).  

În baza respectării principiului de recunoaştere a unui drept anterior câştigat, nota se 

modifică numai în cazul în care aceasta este mai mare decât cea iniţială.  
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În urma răspunsurilor oferite de studenți în chestionarul aplicat în timpul vizitei, 

majoritatea se declară mulțumiți de modalitatea de evaluare a cunoștințelor în cadrul 

disciplinelor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari: 

- Adaptarea și echilibrarea modului de evaluare în funcție de specificul fiecărei 

discipline, în cadrul fiecărei facultăți 

 

Puncte slabe: 

- Inexistența pe site-ul universității a fișelor de disciplină 

 

Recomandări: 

- Postarea pe site a fișelor de disciplină, astfel încât studenții să aibă constant contact cu 

informațiile în ceea ce privește metoda de examinare.  

- Toate cadrele didactice să aducă la cunoștință studenților modalitatea de evaluare în 

primele 2 săptămâni ale fiecărui semestru. 
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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 

 

Specificul universității (de muzică) necesită respectarea unui anumit raport dintre 

numărul de cadre didactice și numărul de studenți, care să asigure calitatea procesului de 

predare-învățare, a creației artistice și a cercetării științifice.  

În acest sens se urmărește stabilirea unui raport similar celui existent în universităţi de 

prestigiu din Europa şi din lume, ţinând cont de specificul învăţământului 1-la-1 (individual).   

 Pentru stabilirea raportului optim dintre numărul de cadre didactice și capacitatea de 

școlarizare, instituția ține cont de calitatea predării, învățării și evaluării, precum și de calitatea 

cercetării.  Criteriile pe baza cărora se realizează acest nivel al calității procesului didactic sunt 

stabilite prin comparație cu universități performante din țară și din străinătate, fiind aplicate 

principii corecte, nediscriminatorii și transparente de evaluare a calității.  

 

 

 

IP.C.4.1.2. Evaluarea colegială 

  

Evaluarea calităţii corpului profesoral reprezintă o componentă a sistemului de 

asigurare a calităţii din universitate, având la bază standardele de referinţă şi indicatorii de 

performanţă adoptaţi de Senatul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. 

Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral a fost elaborat 

în baza Legii nr.87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei şi a Metodologiei de evaluare 

externă a ARACIS aprobată prin Hotărârea 1418/2006 din 11.10.2006.  

Evaluarea are un caracter continuu. Anual se elaborează un raport de autoevaluare a 

calităţii pe baza criteriilor, standardelor şi indicatorilor de calitate de către comisia de evaluare 

şi asigurare a calităţii la nivel de universitate.  
Evaluarea colegilor este făcută ca urmare a participării la ore şi are în vedere o serie de 

criterii ce ţin de metodica predării şi a seminarizării acestora. Prin acest tip de evaluare se 

urmărește obținerea de informații cu privire la percepția pe care colegii o au despre cadrul 

didactic evaluat raportat la 

● Pregătirea şi organizarea cursului sau seminarului/laboratorului 

● Cunoaşterea comprehensivă a disciplinei predate sau seminarizate 

● Abilităţi de comunicare şi interacţiune 

● Pasiune şi entuziasm 

● Disponibilitate în relaţiile cu studenţii 

● Calitatea examinării studenţilor 

● Colegialitate şi civilitate 

Rezultatele prelucrate statistic sunt discutate şi analizate la facultăţi şi la nivelul 

instituţiei şi constituie o bază de informaţii în vederea îmbunătăţirii activităţilor didactice şi a 

relaţiei cu studenţii 
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Puncte tari: 

- Claritatea și transparența criteriilor generale de evaluare 

 

Puncte slabe: 

- Prezența unui anumit nivel de subiectivitate în ceea ce privește evaluarea colegială a 

cadrelor didactice. 

  

Recomandări: 

- Introducerea anumitor itemi care pot face ca procesul de evaluare colegială să fie cât 

mai obiectiv.  

  

 

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

  

Sistemul de evaluare periodică a cadrelor didactice cuprinde următoarele activităţi: 

● autoevaluarea periodică; 

● evaluarea periodică a cadrelor didactice de către studenţi; 

● evaluarea periodică colegială; 

● evaluare de către managementul universităţii (directori de departament, decani,  

rector). 

Procedurile şi chestionarele de evaluare se aplică întregului corp profesoral, indiferent 

de funcţie sau gradul didactic.  

Evaluarea din partea studenţilor are la bază o metodologie unitară (Chestionar de 

evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, Procedură privind evaluarea cadrelor didactice 

de către studenți).  

În anul universitar 2019-2020, datorită situației generate de pandemie, evaluarea 

cadrelor didactice de către studenți nu a mai avut loc.  

În anul universitar următor - 2020-2021 - s-a implementat pentru prima dată un sistem 

de evaluare online. Din păcate studenții nu și-au arătat interesul, deși perioada de evaluare a 

fost mult mai lungă decât în anii anteriori, aspect regăsit și în răspunsurile studenților la 

chestionarul aplicat: 33,3% dintre ei au răspuns că s-au implicat într-o măsură medie în 

evaluarea cadrelor didactice. 
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Puncte tari: 

- Implicarea activă a conducerii universității în organizarea evaluării cadrelor didactice 

de către studenți  

 

Puncte slabe: 

- Caracterul general al itemilor din chestionarul de evaluare 

 

Recomandări: 

- Încurajarea studenților să se implice în procesul de evaluare a cadrelor didactice  

- Realizarea a două evaluări pe an, la finalul fiecărui semestru 

- O mai mare detaliere a itemilor din chestionarul de evaluare. 

 

 

IP.C.4.1.4. Evaluarea de către managementul universității 

 Evaluarea are un caracter continuu. Anual se elaborează un raport de autoevaluare a 

calităţii pe baza criteriilor, standardelor şi indicatorilor de calitate de către comisia de evaluare 

şi asigurare a calităţii la nivel de universitate. 

Calitatea corpului profesoral se referă la cunoştinţele de specialitate şi potenţialul de 

cercetare ştiinţifică / creaţie artistică, la capacitatea didactică de transmitere a cunoştinţelor 

către studenţi şi deontologia profesională a cadrelor didactice, precum şi la prestigiul 

profesional şi recunoaşterea naţională şi internaţională a acestora, ţinând seama şi de valorile 

eticii universitare. 

Sistemul de evaluare periodică a cadrelor didactice cuprinde următoarele activităţi: 

● autoevaluarea periodică; 

● evaluarea periodică a cadrelor didactice de către studenţi; 

● evaluarea periodică colegială; 

● evaluare de către managementul universităţii (directori de departament, decani,  

rector). 

Autoevaluarea furnizează informaţii cu privire la activitatea anuală a cadrului didactic. 

Autoevaluarea se finalizează prin elaborarea fişelor individuale de raportare. Criteriile de 

evaluare şi indicatorii de performanţă sunt prezentaţi în Fişa de autoevaluare a cadrului 

didactic, cu referire la: 

● activitatea didactică, 

● activităţi de cercetare / creaţie, 

● alte activităţi în folosul comunităţii academice, 

● recunoaşterea naţională şi internaţională, 

● valorificarea activităţii didactice (conf.criteriilor C.N.F.Î.S.). 

  

Puncte tari: 
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- Indicatorii de performanță sunt detaliați corespunzător pentru realizarea unei 

autoevaluări autentice 

 

 

IP.C.4.1.5. Condițiile pentru buna desfășurare a activității cadrelor didactice 

  
Cadrele didactice din cadrul UNMB au posibilitatea de a se dezvolta profesional și de 

a-și derula activitatea de cercetare științifică, prin interacțiunea cu mari soliști, orchestre și 

coruri ale lumii, așa cum este Festivalul Internațional „George Enescu”, turneele alături de 

dirijori și soliști din și în afara granițelor României. Alături de cadre din UNMB, mulți dintre 

muzicienii străini oferă cursuri în cadrul unor masterclasses, școli de vară, workshop-uri, 

cursuri de măiestrie, ateliere și concerte aplicative, în săli special concepute în acest sens: 

studiouri de operă, săli de concerte, săli de studiu individual 

Cercetarea științifică este susținută și derulată prin centrele DCII, care pun la dispoziția 

membrilor, partenerilor și colaboratorilor, cursanților și întregii comunități academice a 

UNMB baze internaționale de date, fonduri digitale de carte, partitură și manuscrise dar și o 

bază de date bibliografică și documente de referință pentru cultura muzicală românească și 

internațională, începând cu Evul Mediu și până în contemporaneitate. 

 

 

Puncte tari: 

- Diversitatea formelor de sprijin instituțional pentru dezvoltarea profesională a 

personalului academic. 

 

 

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 

  

În cadrul UNMB resursele și serviciile oferite studenților sunt adecvate și relevante 

pentru facilitarea învățării și pentru asigurarea unei vieți studențești de calitate.  Fiecare student 

are acces liber la orice resurse. 

Mediateca UNMB (bibliotecă şi audio-vizual)  şi-a completat fondul de resurse de 

învăţare cu cărţi, tratate de specialitate resurse audio-video (CD-uri, DVD-uri) etc. de ultimă 

oră, care vin în sprijinul modernizării şi adaptării permanente a planurilor de învăţământ.   

În privința spațiilor și a aparaturii, serviciul Mediatecă-Audiovizual dispune de: 

Sală de Vizionări: 

● 50 de locuri 

● laptop 

● videoproiector 

● ecran proiecție electric 
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● sistem de sonorizare (boze, mixer, microfon) 

● tablă magnetică cu portativ 

● posibilitate conectare la internet 

Sală de Audiții 

● 20 de mese 

● 30 de locuri 

● Deck audiții 10 buc. 

● DVD Player cu VSH 1 buc. 

●  Microsisteme Audio 27  buc. 

●  20 căști audiție 

●  Computer 

●  Televizor Samsung 

●  Ecran de proiecție 

● Sistem de sonorizare (boze, mixer, microfon) 

● Tablă magnetică 

●  Posibilitate conectare la internet 

De asemenea, studenții au acces la baze de date inclusiv internaționale (JSTOR și 

Journal of Research in Music Education), la internet. 

Biblioteca dispune de un sistem ultra-modern de informatizare Liberty, ce include o 

serie de facilități precum achiziții, catalogare, tezaure, catalog online, administrare sistem.  

UNMB deţine și un fond de manuscrise inestimabile. 

În ceea ce privește studenții cu nevoi speciale, fiecare cadru didactic adaptează 

metodele de predare/evaluare, în așa fel încât să asigure un proces didactic relevant și 

consistent, precum și o evaluare corectă pentru aceștia. 

 

Respondenții chestionarului consideră că accesibilitatea resurselor de învățare îi 

mulțumește în mare măsură (35,1%) 
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Puncte tari: 

- Acces la baze de date internaționale (JSTOR și Journal of Research in Music Education) 

- Actualizarea constantă a colecțiilor și menținerea gradului de digitalizare a resurselor 

de învățare.  

- Condiții adecvate de acces la resurse de învățare pentru studenții cu nevoi speciale. 

 

 

IP.C.5.1.2. Predarea ca sursă a învățării 

  

Datorită specificului învățământului muzical (individual, 1 la 1) cadrele didactice aplică 

principiile învățământului centrat pe student, construind o relație sănătoasă cu acești 

beneficiari.  

 

Puncte tari: 

- Adaptarea modului de predare în funcție de particularitățile fiecărui student, la 

disciplinele de specialitate 

 

 

IP.C.5.1.3. Programe de stimulare și recuperare 

  
Stimularea studenţilor cu performanţe deosebite este un aspect pe care UNMB îl 

consideră important, existând programe în acest sens în funcție de tipurile de specializare.  

Pentru FIM se este de remarcat Concursul „Mihail Jora”, Concursul pentru bursa 

„Yamaha”, Concursul de interpretare pentru contrabas şi acordarea burselor de excelenţă. Au 

loc selecții anuale ale celor mai performanți studenți pentru prezența în festivalul „Chei”. 

Festivalul „Operamania” prezintă producțiile claselor de operă. 

FCMPm dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte în 

învăţare precum concursurile de compoziţie „Paul Constantinescu” şi „Ştefan Niculescu”, 

Concursul de muzicologie, Concursul de interpretare a muzicii corale bizantine, Concursul de 

teoria muzicii din cadrul Festivalului „Chei”, cât şi un sistem de acordare a burselor. 

Datorită specificului profilului (disciplinele realizându-se individual, 1 la 1), fiecare 

profesor de specialitate îndeplinește, într-o măsură mai mare sau mai mică, rolul de tutore și 

consilier în carieră. 

În ceea ce privește programele de recuperare, FIM asigură sesiuni de restanţe şi un set 

de măsuri de ore suplimentare (de consultaţii) pe care le acordă profesorii studenţilor, iar în 

cadrul FCMPm există, pentru cei cu dificultăţi în învăţare, sesiuni de restanţe şi refaceri 

integrale de discipline. 

În ceea ce privește procesul de internaționalizare a activității artistice desfășurate în 

UNMB, acesta este desfășurat de SRIPC și Biroul ERASMUS +. În urma completării 

chestionarului diseminat, 35,5% dintre studenții care au răspuns menționează că știu despre 

oportunitățile de mobilitate internațională, în timp ce 63,1% au răspuns că au auzit de ele, dar 

nu au fost informați. 
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Puncte tari: 

- Diversitatea programelor de stimulare a studenților 

 

 

Puncte slabe: 

- Transmiterea informațiilor privind oportunitățile de mobilitate internațională într-un 

mod eficient 

 

Recomandări: 

- Promovare constantă a oportunităților de mobilitate internațională 

- Implicarea studenților reprezentanți privind diseminarea acestor informații în rândul 

tuturor studenților universității 

 

 

IP.C.5.1.4. Servicii studențești 

  

 Serviciile destinate studenților din cadrul UNMB sunt variate, incluzând: 

- cămin studenţesc 

- sală de sport 

- cabinet medical 

- servicii de consiliere şi orientare în carieră 

Căminul studenţesc al UNMB din str. General M. Berthelot, nr. 8, sector 1 are 52 de 

camere (209 locuri) care sunt dotate cu 60 de frigidere; o spălătorie cu 4 maşini de spălat 

automate şi o uscătorie, un aragaz electric şi o sală de mese cu 3 cuptoare cu micro-unde şi 4 

plite electrice; 4 cuptoare cu microunde în camere; sală de socializare; o sală de calculatoare, 
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cu 6 desk-top-uri; un sistem audio cu 2 boxe; 10 săli de studiu individual, dotate cu pianine etc. 

În cămin este instalată o reţea de Internet şi T.V., toate camerele fiind echipate cu prize pentru 

accesul la Internet şi la semnalul TV, iar pe palierele şi în spaţiile comune sunt instalate 12 

echipamente TV, funcţionează un automat pentru băuturi calde şi altul pentru băuturi şi produse 

reci, respectiv există canapele, mese şi fotolii pentru socializare.  

Căminul este dotat cu sistem de supraveghere video (compus din 18 camere video, 

dintre care 16 sunt amplasate în interiorul clădirii şi 2 în exterior), cu un sistem de semnalizare 

în caz de incendiu şi cu ascensor hidraulic. 

În ceea ce privește opinia studenților, cei mai mulți dintre aceștia se declară foarte 

mulțumiți de taxa de cazare și consideră curățenia din cămin ca fiind bună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sediul UNMB funcţionează un bufet-restaurant modern, oferind o gamă rezonabilă 

de preparate culinare, și trei automate de băuturi calde şi unul de produse şi băuturi reci. În 

dotare există instalate trei plasme pentru proiecții video. 

Studenții se declară, de asemenea, mulțumiți de serviciile oferite de cantiă în ceea ce 

privește calitatea mâncării, igiena și programul de servire a mesei. 
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În cadrul Mediatecii, toți studenții au acces necondiționat la o bibliotecă cu tematică 

generală și cu profil muzical. La sediul UNMB funcţionează și o librărie cu profil muzical. 

Menţionăm şi asigurarea, de către UNMB, a abonamentelor la baze de date internaţionale 

precum JSTOR sau publicaţii de prestigiu, cu profil didactic (Journal of Research in Music 

Education), în scopul creşterii calităţii cercetării ştiinţifice, alături de abonamentul la baza de 

date Grove music online (www.oxfordmusiconline.com), abonamente reînnoite în 2020 prin 

susținere FDI (CNCMS) 

Acestora se adaugă o nouă bază de date realizată în cadrul proiectului FDI 2020 derulat 

de Școala Doctorală, proiect numit CENTRE FOR NINETEENTH-CENTURY MUSIC 

STUDIES (CNCMS). 

Universitatea dispune de săli de studiu individual, specifice pentru acest profil, însă din 

discuțiile cu studenții, aceștia menționează necesitatea creșterii numărului acestora. 

 

Puncte tari: 

- acces la baze de date internaționale 

- adăugarea unei noi baze de date prin proiectul CENTRE FOR NINETEENTH-

CENTURY MUSIC STUDIES (CNCMS) 

- suma scăzută a taxei de cazare 

 

Puncte slabe: 

- Număr insuficient al sălilor de studiu individual 

 

Recomandări: 

- Creșterea numărului de săli pentru de studiul individual. 

 

 

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 

   
UNMB are un sistem informatic care facilitează colectarea, prelucrarea și analiza 

datelor și informațiilor relevante pentru evaluare și asigurarea calității. 

Utilizatorii beneficiază de sisteme de calcul performante (atât de calculatoare tip 

desktop, cât şi de laptop-uri), up-gradate şi modernizate permanent, conectate la reţeaua 

U.N.M.B. şi, prin aceasta, la Internet.  

De asemenea, prin intermediul aceleiași reţele interne, au fost implementate aplicaţiile 

de tipul client - server, care asigură accesul la ultima legislaţie în vigoare apărută sau la 

programele moderne de contabilitate, de salarizare sau de gestiune. Angajaţii, dar și studenții 

beneficiază şi de existenţa unor adrese de e-mail instituționale create pentru fiecare utilizator 

în parte, astfel având astfel acces la diverse resurse. 

http://www.oxfordmusiconline.com/
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Acolo unde este necesar, alimentarea şi funcţionarea calculatoarelor, a serverului, 

precum şi a tuturor echipamentelor de reţea este asigurată de existenţa unor dispozitive de tip 

UPS. 

A fost creat, de asemenea și un site bilingv (limbile română și engleză) al U.N.M.B. 

(https://www.unmb.ro) 

În perioada pandemiei, s-a implementat o soluție VPN, pentru accesarea de la distanță 

a diverselelor resurse care în mod normal erau accesate din rețeaua Universității. 

 

  

Puncte tari:  

- Adaptarea la varianta de predare online în timpul pandemiei, dat fiind specificul 

învățământului muzical. 

 

Puncte slabe: 

- Neactualizarea informațiilor de pe site-ul universității. 

 

Recomandări: 

- Actualizarea permanentă a site-ului universității, atât în limba română cât și în limba 

engleză. 

 

 

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 

  

Creșterea vizibilității și atractivității instituției pot fi concretizate prin intermediul 

informării și comunicării, iar în acest sens, UNMB oferă informaţii şi date, cantitative şi/sau 

calitative despre programele de studiu, calificările, diplomele şi certificatele obţinute, 

personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor precum şi despre orice aspecte 

de interes public, în general, şi pentru studenţi, în special. 

Oferta educațională a instituției este promovată prin intermediul celor mai relevante 

canale de comunicare conform profilului vocațional: 

● Manifestări artistice şi ştiinţifice (festivaluri, concerte, spectacole cu impact mediatic, 

reflectate în presă şi audio-vizual);   

● Acţiuni de promovare prin mass-media locală şi naţională (revistele Dilema Veche, 

Actualitatea Muzicală, TVR, Radio România Muzical etc); 

● Publicaţiile interne ale UNMB (cărţi în Editura UNMB, Musicology Today, Akademos, 

Acord); 

De asemenea, UNMB este promovată și prin: 

● pagina de Internet a UNMB 

https://www.unmb.ro/
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● pagină de Facebook 

● pliante şi flyere, afişajul pe panourile interioare şi monitoare LCD; 

● tipărituri proprii, broşuri, regulamente, metodologii; 

Puncte tari: 

- Diversitatea metodelor de promovare ale UNMB 

 

Puncte slabe: 

- Neactualizarea informațiilor pe site-ul UNMB 

 

Recomandări: 

- Actualizarea constantă a site-ului 

 

  

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 

  
În cadrul UNMB există o structură operațională necesară pentru coordonarea acțiunilor 

de asigurare a calității: Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC), care 

funcționează la nivelul instituției și la nivelul facultăților.  

Membrii Comisiei şi alte persoane din structurile UNMB participă la conferinţe, 

training-uri şi în proiecte strategice coordonate de ARACIS. 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității formulează și înaintează Senatului 

propuneri privind creșterea calității educației și elaborează Raportul anual cu privire la 

asigurarea calității.   

 

 

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 
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Universitatea respectă prevederile legale privind acreditarea și evaluarea periodică 

externă atât la nivel instituțional, cât și al programelor de studii, în mod ciclic. Prezentul raport 

a fost realizat în cadrul evaluării din aprilie 2022. 

În ierarhizarea programelor de studii organizate de universităţile acreditate din sistemul 

național de învăţământ, UNMB s-a clasat pe locul I la categoria A, în domeniul Muzică. 

  
 

 

IV. Analiza SWOT 
 

Puncte tari: 

1. O misiune puternic individualizată, care impactează asupra întregii activități a 

instituției; 

2. Includerea principiului învățământului centrat pe student drept principiu fundamental 

în Carta UNMB, precum și stabilirea unor obiective asociate ce țin expres de 

dezvoltarea studentului; 

3. Revizuirea periodică a planului strategic; 

4. Centrarea pe student în viziunea elaborată în plan; 

5. Investițiile UNMB în sfera digitalizării serviciilor; 

6. Existența unui proiect ce dorește construirea unui cămin nou; 

7. Instrumente în sălile de lectură din cămin; 

8. Alocarea de finanțare a premiilor din cadrul concursurilor studențești; 

9. Capacitatea atragerii unui număr relevant de burse din surse private 

(sponsorizări/parteneri); 

10. Informare foarte bună a candidaților privind universitatea, prin instrumente variate. 

11. Diversitatea și numărul locurilor de practică obținute de universitate. 

12. Deschiderea angajatorilor față de colaborarea cu universitatea. 

13. Majoritatea studenților remarcă o atitudine de parteneriat cu cadrele didactice. 

14. Existența unei strategii realiste privind cercetarea și unei planificări a cercetării; 

15. În planurile de cercetare sunt incluse participări la competiții de granturi, concursuri, 

festivaluri, manifestări artistice. 

16. acordare de burse de excelenţă pentru studenţii ce performează 

17. Auditarea din partea unui organism extern. 

18. Prezența Comisiilor de evaluare și asigurare a calității la toate nivelurile. 

19. Implicarea Comisiei în monitorizarea procesului de evaluare 

20. Creșterea numărului de parteneriate ale UNMB 

21. Diversitatea proiectelor și programelor derulate 
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22. Extinderea domeniului ocupațional cu încă 20 de noi ocupații. 

23. Corelarea cu piața națională și internațională a muncii; 

24. Colaborarea cadrelor didactice ale UNMB cu instituții muzicale de prestigiu. 

25. Adaptarea sistemului de notare la particularitățile existente, în funcție de specificul 

disciplinei 

26. Adaptarea și echilibrarea modului de evaluare în funcție de specificul fiecărei 

discipline, în cadrul fiecărei facultăți 

27. Claritatea și transparența criteriilor generale de evaluare 

28. Implicarea activă a conducerii universității în organizarea evaluării cadrelor didactice 

de către studenți  

29. Indicatorii de performanță sunt detaliați corespunzător pentru realizarea unei 

autoevaluări autentice 

30. Diversitatea formelor de sprijin instituțional pentru dezvoltarea profesională a 

personalului academic. 

31. Acces la baze de date internaționale (JSTOR și Journal of Research in Music Education) 

32. Actualizarea constantă a colecțiilor și menținerea gradului de digitalizare a resurselor 

de învățare.  

33. Condiții adecvate de acces la resurse de învățare studenților cu nevoi speciale. 

34. Adaptarea modului de predare în funcție de particularitățile fiecărui student, la 

disciplinele de specialitate 

35. Diversitatea programelor de stimulare a studenților 

36. acces la baze de date internaționale 

37. adăugarea unei noi baze de date prin proiectul CENTRE FOR NINETEENTH-

CENTURY MUSIC STUDIES (CNCMS) 

38. suma scăzută a taxei de cazare 

39. Adaptarea la varianta de predare online în timpul pandemiei, dat fiind specificul 

învățământului muzical. 

40. Diversitatea metodelor de promovare ale UNMB 

 

Puncte slabe: 

1. Lipsa de informare a studenților cu privire la prevederile Cartei universitare; 

2. Lipsa implicării studenților în elaborarea, monitorizarea și revizuirea planului strategic 

și a planurilor operaționale; 

3. Regulamentul de acordare a burselor nu este încărcat pe site-ul Universității. 

4. Nu există angajați specifici pentru Consilierea în Carieră a studenților; 

5. Nu se face chestionarea studenților cu privire la activitatea personalului administrativ 

al universității; 
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6. Nu există consultări specifice pentru revizuirea programelor de studii cu studenții și 

absolvenții și întâlniri cu acest scop cu reprezentanții studenților; 

7. Chestionarul are doar întrebări generale, nu este nimic specific. În cadrul acestui 

chestionar nu este prezentată și partea administrativă; 

8. Nu există dovezi ale elaborării unei strategii care să fundamenteze acțiuni, programe 

ale universității în baza rezultatelor chestionarului. 

9. Nu există mecanisme de monitorizare și de control pentru cazurile de abateri ale 

cadrelor didactice de la conduita corespunzătoare față de studenți sau pentru cazurile 

în care metodele de predare sunt neadecvate; 

10. Nu există angajați distinct pentru CCOC; 

11. CCOC nu se promovează, nu are campanii de informare, nu organizează activități 

remediale; 

12. Nu există rapoarte publice de activitate; 

13. lipsa implicării studenților în determinarea priorităților de integrat în construcția 

bugetară; 

14. Rapoartele de audit intern nu sunt postate pe site; 

15. Lipsa informațiilor pe site-ul universității în ceea ce privește activitatea comisiilor; 

16. Prezentarea tuturor fișelor de disciplină la începutul semestrului; 

17. Inexistența pe site-ul universității a fișelor de disciplină; 

18. Prezența unui anumit nivel de subiectivitate în ceea ce privește evaluarea colegială a 

cadrelor didactice; 

19. Caracterul general al itemilor din chestionarul de evaluare; 

20. Transmiterea informațiilor privind oportunitățile de mobilitate internațională într-un 

mod eficient; 

21. Număr insuficient al sălilor de studiu individual; 

22. Neactualizarea informațiilor de pe site-ul universității; 

23. Neprezentarea fișelor disciplinelor la începutul semestrului; 

24. Neinformarea cu privire la mobilitățile Erasmus; 
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V. Recomandări 
 

1.  Organizarea unor sesiuni de informare periodice și realizarea unor scurte 

materiale pentru studenți în vederea creșterii gradului de cunoaștere a prevederilor 

Cartei universitare; 

2. Implicarea studenților în tot ceea ce ține de definirea, stabilirea, implementarea, 

monitorizarea, revizuirea și evaluarea documentelor strategice; 

3. Permiterea accesului la studiu individual studenților până la ora 22; 

4. Înlocuirea instrumentelor ce nu mai funcționează din sălile de lectură din cămin. 

5. Continuarea eforturilor de dotare a spațiilor didactice și de cercetare destinate 

studenților.  

6. Realizarea de întâlniri cu reprezentanții studenților înaintea fundamentării bugetului; 

7. Existența unei relaționări directe între concluziile rapoartelor de asigurare a calității și 

prioritățile bugetare, în special în sfera de predare-învățare; 

8. Adăugarea pe site-ul universității a regulamentului de acordare a burselor; 

9. Modificarea sistemului de acordare a burselor actual; 

10. Continuarea eforturilor de finanțare a premiilor din cadrul concursurilor studențești. 

11. Menținerea digitalizării proceselor administrative și în perioada în care procesul 

educațional a revenit față-în-față, împreună cu implementarea unui orar de relații cu 

publicul a secretariatelor astfel încât să răspundă nevoilor unei populații diverse de 

studenți, inclusiv studenții maturi; 

12. Introducerea unor formulare de feedback specifice pentru studenți, care să evalueze 

punctual interacțiunea dintre studenți și personalul administrativ cu care iau contact; 

13. Angajarea a încă un psiholog deoarece sunt foarte multe cazuri, iar unul singur nu face 

față. 

14. Elaborarea unui raport privind admiterea, prezentat și dezbătut în Senat pentru 

îmbunătățirea politicilor de admitere. 

15. Creșterea numărului de discipline opționale și facultative, astfel încât să se asigure un 

traseu flexibil de învățare; 

16. Introducerea unui mecanism de feedback pentru studenți cu privire la serviciile oferite 

de partenerul de practică; Feedback studenți locuri practică; 

17. Crearea unui Ghid de practică; 

18. Revizuirea conținuturilor disciplinelor și a programelor de studii, prin implicarea 

tuturor actorilor interesați (studenți, absolvenți și angajatori), astfel încât acestea să fie 

corelate în totalitate cu necesitățile de dezvoltare profesională și personală a studenților; 
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19. Realizarea unui follow-up după consultările/întâlnirile cu părțile interesate, astfel încât 

să se observe impactul acestora și să ofere încredere acestora în relevanța conținutului 

propus; 

20. Consultările cu părțile interesate să fie organizate specific pentru obiectivul anunțat al 

discutării revizuirii planurilor de studii; 

21. Stabilirea unui mecanism colegial de analiză a modului în care cunoașterea este 

transmisă, la nivelul departamentului. 

22. Crearea unui mecanism clar de urmărire a traseului profesional al absolvenților; 

23. Realizarea unor formulare de completat după 6 luni, 1 an și respectiv 2 ani de la 

absolvire, diseminate în rândul tuturor absolvenților; 

24. Folosirea Clubului Alumni pentru a urmări îndeaproape evoluția/ parcursul 

absolvenților. 

25. Stabilirea unei strategii de creștere a atractivității continuării studiilor masterale, prin 

asocierea în cercetare, parteneriat cu alte universități și campanii de informare etc. 

26. Utilizarea datelor furnizate în fundamentarea acțiunilor, strategiilor, programelor 

universității; 

27. Realizarea unui chestionar ce să cuprindă și întrebări specifice despre cadrele lor 

didactice din semestrul respectiv, dar și întrebări despre aparatul administrativ; 

28. Luarea măsurilor necesare în urma completărilor deschise din chestionare. 

29. Crearea unor mecanisme de intervenție directă, regulată a managerilor de program prin 

asistarea la activitățile didactice, astfel încât să se evalua și corija atitudinile 

necorespunzătoare; 

30. Stabilirea unor ținte privind numărul de parteneriate inter universitare încheiate și 

numărul de mobilități incoming și outgoing pentru următorii ani universitari. 

31. Este nevoie de o restructurare absolută a întregii activități de consiliere în carieră și 

psihologică. Ne referim, astfel, la angajări, stabilirea unui plan de activități realist, 

promovarea CCOC, elaborarea de rapoarte publice anuale de activitate. 

32. Creșterea ponderii studenților implicați în sfera cercetării. 

33. Stabilirea unui mecanism de implicare a studenților în construcția bugetului, prin 

întâlniri premergătoare fundamentării bugetare; 

34. Crearea unor facilități de tip eșalonări și scutiri de taxă. 

35. Stabilirea unui prag până la care acumularea de sold este necesară și, ulterior, utilizarea 

sumei utilizate actualmente pentru rezervă bugetară pentru investiții în serviciile 

studențești. 

36. Publicarea rapoartelor de audit începând cu anul 2015, când s-a constituit 

Compartimentul de Audit Public Intern; 

37. Postarea pe site-ul universității a activității desfășurate de comisii; 

38. O implicare mai intensă a studenților din aceste structuri; 
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39. Prezența studenților în componența fiecărui CEAC pe facultate; 

40. Postarea pe site-ul universității a Regulamentului de examinare și notare a studenților; 

41. O mai bună comunicare la începutul semestrului între cadre didactice și studenți în 

ceea ce privește procesul de evaluare; 

42. Postarea pe site a fișelor de disciplină, astfel încât studenții să aibă constant contact cu 

informațiile în ceea ce privește metoda de examinare; 

43. Toate cadrele didactice să aducă la cunoștință studenților modalitatea de evaluare în 

primele 2 săptămâni ale fiecărui semestru; 

44. Introducerea anumitor itemi care pot face ca procesul de evaluare colegială să fie cât 

mai obiectiv; 

45. Încurajarea studenților să se implice în procesul de evaluare a cadrelor didactice; 

46. Realizarea a două evaluări pe an, la finalul fiecărui semestru; 

47. O mai mare detaliere a itemilor din chestionarul de evaluare; 

48. Promovare constantă a oportunităților de mobilitate internațională; 

49. Implicarea studenților reprezentanți privind diseminarea acestor informații în rândul 

tuturor studenților universității; 

50. Creșterea numărului de săli pentru de studiul individual; 

51. Actualizarea permanentă a site-ului universității, atât în limba română cât și în limba 

engleză; 

52. Actualizarea constantă a site-ului; 

53. Prezentarea fișelor disciplinelor la începutul semestrului; 

54. Crearea unor întâlniri cu studenții pentru prezentarea mobilităților Erasmus. 

 

 

VI. Concluzii generale 
 

 

Studenții reprezentanți din comisia de evaluare externă a calității la nivel instituțional 

apreciază faptul că, deși există o serie de aspecte negative în ceea ce privește realizarea 

procesului educațional, acestea pot fi îmbunătățite. Ținând cont de toate aspectele avute în 

vedere la evaluarea instituțională, propunem MENȚINEREA ACREDTIRĂII cu acordarea 

calificativului de GRAD DE ÎNCREDERE RIDICATĂ. 
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VII. Anexe 
 

 

Anexa 1. Programul detaliat al vizitei 

 

Miercuri  13.04.2022   
 

Ora 12:00-12:30 Întâlnirea preliminară a comisiei de evaluare cu reprezentanții conducerii 

Universității de Muzică din București (rector, prorectori, decani, persoana de contact, responsabilii 

programelor de studii, studenți); prezentarea scopului, obiectivelor și a programului detaliat al vizitei 

de evaluare. 

 

Ora 12:30-13:00  Întâlnirea tehnică a comisiei de evaluare. 

 

Ora 13:00-14:00  Pauza 

 

Ora 14:00-15:00  Întâlnire comisiei de experți evaluatori, persoana de contact și cu echipa care a 

realizat raportul de evaluare internă (Întâlniri separate la nivel instituțional și pe programe de studii). 

 

Ora 15:00-18:00 Vizitarea bazei materiale (Întâlniri separate la nivel instituțional și pe programe de 

studii). Program de lucru pe subcomisii (Întâlniri separate la nivel instituțional și pe programe de studii). 

 

Ora 18:00-19:00 Întâlnirea echipei de evaluare cu angajatorii (întâlnire comună la nivel instituțional și 

pe programe de studii) 

 

 

Joi  14.04.2022   
 

 

 Ora 09:00-12:00 Program de lucru pe subcomisii (la nivel instituțional și pe programe de studii). 

  

I. Pentru comisia instituțională programul de lucru in intervalul 10:00-12:00 va fi următorul 

Ora 10:00-10:30 Întâlnire cu reprezentanții serviciului CONTABILITATE 

Ora 10:30-11:00 Întâlnire cu reprezentanții CCOC  

Ora 11:00-11:30 Întâlnire cu reprezentanții CEAC 

Ora 11:30-12:00 Întâlnire cu reprezentanții comisiei de etică 

 



 

 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 

 

 
Ciprian-Constantin ZAMFIR                                                                                           Viorela Cătălina CĂPĂȚÎNĂ 
  
 
 65 

II. Evaluatorii programelor de studii în intervalul programul de lucru in intervalul 10:00-12:00 

vor lucra cu responsabilii programelor evaluate pentru clarificarea aspectelor din 

REI 

 

 

Ora 12:00-13:00 Întâlnire cu cadrele didactice (Întâlniri separate la nivel instituțional și pe programe 

de studii). 

 

Ora 13:00-14:30  Pauza de masă. 

 

Ora 14:30-16:00 Întâlnirea echipei de evaluare cu studenții (Întâlniri separate la nivel instituțional și 

pe programe de studii). 

 

Ora 16:00-17:00. Întâlnirea echipei de evaluare cu absolvenții (Întâlniri separate la nivel instituțional 

și pe programe de studii). 

 

Ora 17:30-18:30 Întâlnire tehnică a comisiei de evaluare (întâlnire comună la nivel instituțional și pe 

programe de studii) 

 

 

 

Vineri   15.04.2022   
 

Ora 9:00-11:00 Finalizarea anexelor la FV (la nivel instituțional și pe programe de studii) 

 

Ora 11:00-12:00 Întâlnire finală în vederea prezentării principalelor constatări rezultate în urma 

evaluării la nivel de programe de studii și la nivel instituțional și a recomandărilor de îmbunătățire a 

calității . 
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Anexa 2. Chestionar de evaluare a satisfacției studenților Universității Naționale de 

Muzică din București cu privire la procesul educațional și sistemul administrativ al 

instituției 
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