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Sesiune de lucru 1C: Limitele asigurării calității  
Scurtă prezentare 

 
 
Durată: 11.00 – 12.30 
Sală: Eminescu A+B 
 
Asigurarea calității este adesea percepută ca potențială soluție pentru o varietate de probleme, indiferent 
dacă acestea sunt de natură etică, administrativă, de atitudine sau structurale. Totul pornește de la ideea 
că asigurarea calității va determina schimbări de mentalități și practici, acestea la rândul lor facilitând alte 
schimbări, care în final vor conduce la reformarea întregului sistem. Se așteaptă ca asigurarea calității să 
conducă la: personal academic mai motivat, îmbunătățirea activității de cercetare, dar și a procesului de 
predare-învățare, creșterea gradului de angajabilitate a absolvenților, îmbunătățirea reputației 
internaționale a instituțiilor și rezolvarea problemelor de natură etică (plagiat, corupție, etc.). 
 
În timp ce unele așteptări în ceea ce privește asigurarea calității sunt legitime, există altele a căror 
justificare este discutabilă. Prin urmare, scopul acestei sesiuni este de a dezbate care dintre problemele 
fundamentale ale sistemului de învățământ superior din România pot fi soluționate prin utilizarea 
instrumentelor de asigurare a calității, identificând limitările asigurării calității și potențialele efecte 
negative ale acesteia.  
 
Luând în considerare acest context, sesiunea propune discutarea următoarelor aspecte: 

1. Care sunt problemele ce pot fi rezolvate prin intermediul asigurării calității? Care sunt acele 
probleme dificil de soluționat prin implementarea intrumentelor de asigurare a calității? 

2. Permite actuala structură instituțională atingerea acestor obiective, utilizând asigurarea calității? 
3. Ce instrumente de politici publice pot fi utilizate pentru a rezolva abaterile de natură etică? 

 
Această sesiune se va desfășura după cum urmează: 
Moderatorul (Robert Santa) va realiza o introducere a sesiunii. 
Vorbitorul (Mihai Korka) va avea o prezentare de max. 15 minute pe această temă. 
Respondenții (Daniel David și Cristian Clipa) vor avea la dispoziție 5-10 minute să răspundă critic prezentării 
moderatorului, deschizând  discuția în rândul audienței. 
Moderatorul (Robert Santa) va conduce discuția, schimburile de întrebări și răspunsuri, pe durata sesiunii. 
Raportorul (Daniela Alexe) 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. 
 


