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Sesiune de lucru 1A: Instrumente pentru asigurarea internă a calității 
Scurtă prezentare 

 
 
Durată: 11.00-12.30 
Sală: Eliade B 
 
 
Universitățile din România – incluzând întreaga lor comunitate academică: cadre didactice, personal 
administrativ, studenți – sunt prinse în cercul vicios al evaluărilor. Există nu mai puțin de zece tipuri de 
instrumente de evaluare impuse legal universităților de la nivel național, fiecare dintre acestea având 
propriile ”standarde” de calitate. Printre aceste instrumente se numără: acreditarea, asigurarea calității 
atât intern cât și extern, evaluarea cercetării, audit, exercițiul de clasificare și ierarhizare, precum și alte 
câteva forme de evaluare a activității universităților și a persoanelor angajate în instituții. Principala 
problemă a acestor instrumente este determinată de lipsa lor de corelare, care face ca uneori ele să se 
suprapună sau chiar să se contrazică. Ca rezultat, instituțiilor de învățământ superior li se solicită să 
parcurgă diverse proceduri de evaluare la nivelul universității, facultăților și departamentelor, care sunt 
adesea percepute a fi redundante de către cei evaluați. Chiar dacă se depun eforturi considerabile pentru 
realizarea acestor evaluări, rezultatele lor sunt discutabile.  
 
Scopul acestei sesiuni este de a discuta despre diversele instrumente de evaluare existente în sistemul 
educațional românesc și aplicate universităților, răspunzând următoarelor întrebări: 

1. Ce tipuri de instrumente de evaluare sunt impuse universităților de către agențiile guvernamentale 
sau guvern? 

2. Ce instrumente de evaluare proprii au fost dezvoltate de către universități? 
3. Cum se pot preveni suprapunerile dintre diversele instrumente? 

 
Această sesiune se va desfășura după cum urmează: 
Moderatorul (Adina Maricuț) va realiza o introducere a sesiunii. 
Vorbitorul (Mădălin Bunoiu) va avea o prezentare de max. 15 minute pe această temă. 
Respondenții (Iuliana Militaru și Mariana Ursache) vor avea la dispoziție 5 – 10 minute să răspundă critic 
prezentării moderatorului, deschizând discuția în rândul audienței. 
Moderatorul (Adina Maricuț) va conduce discuția, schimburile de întrebări și răspunsuri, pe durata sesiunii. 
Raportorul (Delia Gologan) va pregăti un scurt raport (de 1 pagină) cu principalele puncte ale discuției și 
recomandările pentru viitoare politici publice în domeniu. 
 
Sesiunea se va desfășura în limba română. 

 


