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Evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare 

externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă sus-

menţionate, cu modificările și completările ulterioare, şi a Ghidului activităţilor de evaluare a 

calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior. 

 

1. Documentele analizate 
 

Documentele care stau la baza Raportului Consiliului ARACIS privind evaluarea 

externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad au fost discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului din 21.03.2019. 

În conformitate cu procedurile descrise în Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii 

programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, cu modificările și 

completările ulterioare, Consiliul a luat în discuție şi a aprobat Raportul Departamentului de 

evaluare externă a calităţii privind evaluarea externă a calităţii academice din Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad, în care se prezintă sinteza constatărilor şi recomandărilor din:  

- Raportul de evaluare instituţională în vederea evaluării externe a calităţii educaţiei 

academice întocmit de Directorul de misiune, domnul prof. univ. dr. ing. Neculai 

Eugen SEGHEDIN – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, şi de 

Coordonatorul echipei care a realizat vizita, respectiv domnul prof. univ. dr. Marius 

Gabriel PETRESCU– Universitatea Petrol Gaze  din Ploiești; 

- Raportul evaluatorului extern, domnul prof. univ. dr. SOCHA W. Mieczyslaw- 

Universitatea din Varșovia, Polonia; 

- Raportul întocmit de reprezentanții studenţilor care au participat la vizită, Andrei 

Nicolae POPA (Universitatea din București) - delegat ANOSR şi Robert Gheorghe  

MANOLE (Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași) - delegat UNSR.  

 

2. Constatări 

 

1. Consiliul ARACIS a luat act de prezentarea Departamentului de evaluare a 

calităţii și a constatat că toate procedurile de evaluare stipulate în Metodologia de 

evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 

performanţă aprobate prin HG nr. 1418/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, şi în Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii 

universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, cu modificările și completările 

ulterioare, au fost îndeplinite. 

2. Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad a participat la procesul de evaluare 

externă a calității academice în anul 2015. Consiliul ARACIS, în ședința sa din 

26.03.2015, a hotărât acordarea calificativului Grad de încredere limitat.  

 



 

 

3. Consiliul a apreciat favorabil activitatea Comisiei de evaluatori în timpul vizitei în 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad la care, din partea Comisiei Consultative 

și de Auditare a participat domnul prof. univ. dr. Gheorghe SOLOMON  – 

Universitatea Politehnica din București. 

4. Consiliul a apreciat favorabil calitatea informațiilor cuprinse în Raportul 

Departamentului de evaluare externă a calităţii. 

 

Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute la dispoziţie, Consiliul 

ARACIS acordă Universității „Aurel Vlaicu” din Arad calificativul ÎNCREDERE. 

Consiliul a aprobat publicarea Raportului Consiliului pe site-ul ARACIS 

(www.aracis.ro) în cursul lunii iunie 2017, conform etapizării din Ghidul activităţilor de 

evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior,  

partea a III-a, cu modificările și completările ulterioare. Raportul Consiliului se publică 

împreună cu Documentele  sale de referinţă, care fac parte integrantă din Raport, respectiv: 

 

- Documentul de referinţă 1 - Raportul Departamentului de evaluare externă a 

calităţii; 

- Documentul de referinţă 2 - Raportul de evaluare instituţională în vederea 

evaluării externe a calităţii educaţiei academice întocmit de Directorul de misiune şi 

de Coordonatorul echipei care a realizat vizita; 

- Documentul de referinţă 3 - Raportul întocmit de evaluatorul extern din 

străinătate; 

- Documentul de referinţă 4 - Raportul întocmit de reprezentanții studenţilor; 

- Documentele de referinţă 5 și 6 - Scrisoarea ARACIS către universitate, 

trimisă la data de 14.03.2019 cu nr. 1660 şi Scrisoarea de răspuns a instituţiei 

primită la data de 18.03.2019 cu nr. 1688. 

 

Prin publicarea acestor documente ca parte integrantă a Raportului său, Consiliul 

asigură transparenţa procesului de evaluare şi permite celor interesaţi să se familiarizeze cu 

procedurile ARACIS de evaluare a calităţii academice şi cu concluziile evaluatorilor 

referitoare la modul în care este asigurată calitatea academică în universitate, fără a se relua 

în mod inutil prezentarea elementelor concrete cuprinse în documentele originale.  

 

 

Preşedinte, 

Prof. univ. dr. ing. Iordan PETRESCU 
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