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Evaluarea a fost efectuatä în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare
externä, standardele, standardele de referin!ä gi lista indicatorilor de performantä, cu
modificãrile çi completärile ulterioare, çi a Ghidului activitätilor de evaluare a calitälii
programelor de studii universitare gi a instituliilor de învãtämânt superior, cu modificärile çi
com pletãrile ulterioare.

1.

Documentele analizate

Documentele care stau la baza Raportului Consiliului ARAC/S privind evaluarea
externã a calitälii academice din institulia de învä!ämânt superior acreditatã Academia de
Studii Economice din Bucureçti au fost discutate çi aprobate în çedinla Consiliului din
26 iulie 2018.

ln conformitate cu procedurile descrise în Ghidul activitàlilor de evaluare a calitälii
programelor de studii universitare çi a instituliilor de învälämânt superior, cu modificãrile çi
completärile ulterioare, Consiliul a luat în discutie çi a aprobat Raportul Departamentului de
evaluare externä a calitäliiprivind evaluarea externã a calitälii academice din Academia de
Studii Economice din Bucureçti, în care se prezintä sinteza constatãrilor çi recomandärilor
din:

Raportul de evaluare institulionalä în vederea evaluárii externe a calitãlii educaliei
academice finalizat de Directorul de misiune, domnul profesor universitar dr. NAGY
Ladislau de la Universitatea ,,Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca, çi de coordonatorul
echipei care a realizat vizita, respectiv doamna profesor universitar dr. Adriana
GIURGIU de la Universitatea din Oradea;
Raportul evaluatorului extern, domnu/ profesor universitar dr. Milan POL
Universitatea Masaryk, Brno - Cehia;
Rapoartele întocmite de reprezentanlii studenlilor care au participat la vizitä,
Mädãlina Petrula Florea (Universitatea ,,Alexandru loan Cuza" din lasi) - delegat
ANOSR çi Dorin Alexandru Brãnescu (Universitatea de Vest din Timisoara) delegat USR.

2.

Constatãri

1.

2.

3.

Consiliul ARACIS a luat act de prezentarea Depañamentului de evaluare a
calitãliiçi a constatat cä toate procedurile de evaluare stipulate în Metodologia de
evaluare externä, standardele, standardele de referinlã çi /rsfa indicatorilor de
pefformanlã aprobate prin HG nr. 1418/2006, cu modificãrile çi completãrile
ulterioare, çi în Ghtdul activitälilor de evaluare a calitälii programelor de studii
universitare çi a instituliilor de învälëtmânt superior, cu modificárile çi completãrile
ulterioare, au fost îndeplinite.
Consiliul a apreciat favorabil activitatea Comisiei de evaluatori în timpul vizitei în
Academia de Studii Economice din Bucureçti la care, din partea Comisiei
Consultative si de Auditare a participat domnul profesor universitar dr. Dinu
Airinei, Universitatea ,,Alexandru loan Cuza" din lasi.
Consiliul a apreciat favorabil calitatea informaliilor cuprinse în Raportul
Departamentului de evaluare externä a calitãtii.
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Avänd în vedere totalitatea documentelor çi informaliilor avute la dispozitie Consiliul
ARACIS a avizat acordarea calificativului Grad de încredere ridicat, Academiei de Studii
Economice din Bucuresti.
Consiliul a aprobat publicarea Raportul Consiliuluipe site-ulARAC|S (www.aracis.ro),
conform etapizãrii din Ghidul activitá[ilor de evaluare a calitãlii programelor de studii
universitare çi a instituliilor de învälämânt superio4 partea a lll-a, cu modificãrile gi
completärile ulterioare. Raportul Consiliului se publicã împreunä cu Documentele sa/e de
referinlä, care fac parte integrantã din Raport, respectiv:
-

Documentul de referinlã

I - Raportul Departamentului de evaluare externà a

calitälii;
- Documentul de referinlá 2 - Raportul de evaluare institulionalä în vederea evaluärii
externe a calitälii educaliei academice finalizat de Directorul de misiune gi de

coordonatorul echipei care a realizat vizita;
- Documentul de referinlã 3 - Raportulîntocmit de evaluatorul extern din sträinätate;
- Documentul de referinlã 4
Rapoartele întocmite de reprezentanlii studentilor;
-Documentele de referinlã 5 gi 6 Scn'soarea ARACIS cãtre Academia de Studii
Economice din Bucureçfi a fosf înregistratä în data de 03.07.2018 cu nr. 3951, iar
rãspunsul instituliei a fost primit çiînregistrat la data de 16.07.2018 cu numãrul 4244..

-

-

Prin publicarea acestor documente ca parte integrantä a Raportului sãu, Consiliul
asigurä transparenla procesului de evaluare çi permite celor interesati sã se familiarizeze cu
procedurile ARACIS de evaluare a calitälii academice çi cu concluziile evaluatorilor
referitoare la modul în care este asiguratã calitatea academicä în universitate, färä a se relua
în mod inutil prezentarea elementelor concrete cuprinse în documentele originale.

Preçedinte
Prof. univ. dr.

scu
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