AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior

FIŞA VIZITEI
a ) VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CERINłELOR NORMATIVE OBLIGATORII
pentru
evaluarea instituŃională în vederea evaluării externe a calităŃii educaŃiei
InstituŃia de învăŃământ superior...................................................................................................
Data vizitei .....................................................
Semnături:
1. Coordonator comisie,

____________________

2. Expert

____________________

3. Expert

____________________

4. Expert programe

........................................

5. Expert programe

........................................

VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE
OBLIGATORII
STATUTUL JURIDIC

CONSTATĂRI/MENłIUNI

(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE)

1. Se verifică existenŃa statutului juridic propriu stabilit prin
actul de înfiinŃare
Se menŃionează Legea de înfiinŃare
Se face numai pentru verificarea şi actualizarea datelor din Raportul de
autoevaluare.

1.1. Se verifică datele privind denumirea şi sediul furnizorului
de educaŃie.
Conforme/Neconforme cu Raportul de autoevaluare.
ObservaŃii suplimentare referitoare la alte locaŃii unde se desfăşoară
activităŃi didactice, in localitatea unde instituŃia îşi are sediul sau în alte
localităŃi; se verifică şi statutul juridic al acestora.

1.2. Se verifică datele raportate privind misiunea(ile)
didactică(e) şi de cercetare, pentru toate programele de studii
oferite. Ciclurile universitare de Masterat şi Doctorat se
organizează numai de instituŃiile de învăŃământ superior
acreditate in cadrul domeniilor de licenŃă acreditate. Dacă se
constată că în instituŃie funcŃionează specializări neautorizate
în conformitate cu reglementările în vigoare, procesul de
evaluare se sistează.
Misiune(i) didactică(e) bine precizată(e).
Misiune(i) de cercetare bine precizată (e).
Constatări privind programele de studii.

CARTA UNIVERSITARĂ ŞI REGULAMENTELE SPECIFICATE PRIN CARTĂ
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE)

2. Se verifică existenŃa Cartei universitare
Carta universitară există/ nu există; respectă/nu respectă reglementările în
vigoare; constatări, comentarii explicative

VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE
OBLIGATORII
2.1.Se verifica existenŃa regulamentelor şi a tuturor anexelor
specificate prin Carta universitară.

CONSTATĂRI/MENłIUNI

Regulamentele există/nu există;
Regulamentele există dar au în conŃinut prevederi care nu sunt în
conformitate cu reglementările legale în vigoare (detalii) (DA – se vor
menŃiona/NU)

2.2. Se verifică existenŃa Regulamentului de Ordine Interioară
(sau a unui regulament cu conŃinut echivalent dar cu o
denumire diferită)
Regulamentul există/nu există;
Regulamentul există dar are în conŃinut prevederi care nu sunt în
conformitate cu reglementările legale în vigoare (detalii) (DA – se vor
menŃiona/NU)

2.3. Se verifică existenŃa Regulamentului pentru activitatea
profesională a studenŃilor
În regulament sunt/nu sunt respectate prevederile parag. 4.2 , subcap. 4, lit.
a,b, g, h din Metodologie; constatări, comentarii explicative

CONDUCEREA INSTITUłIEI, STRUCTURI MANAGERIALE
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE)

3. În instituŃia de învăŃământ superior au fost respectate
dispoziŃiile legale pentru alegerea organelor colective de
conducere (consiliul facultăŃii şi senat) precum şi a cadrelor de
conducere.
Sunt/nu sunt respectate prevederile parag. 4.2 , subcap. 8, lit. a, din
Metodologie; constatări, comentarii explicative
Rectorul a fost/nu a fost confirmat de MEdC prin Ordinul ministrului
(nr......./data......)

3.1. Personalul de conducere al instituŃiei de învăŃământ
superior (rector, prorector, decan, prodecan precum şi şefii de

VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE
CONSTATĂRI/MENłIUNI
OBLIGATORII
catedră) este format din cadre didactice titularizate în
învăŃământul superior, cu norma de bază la instituŃie, respectiv
structura internă de conducere la care funcŃionează, sunt
profesori sau conferenŃiari universitari titulari şi nu se află în
condiŃii de rezervare a postului.
3.2. Se verifica dacă instituŃia are o organigramă încadrată cu
personal propriu care corespunde, din punct de vedere al
calificării profesionale, condiŃiilor cerute pentru ocuparea Numai pentru obŃinerea autorizaŃiei de funcŃionare
provizorie şi a acreditării.
posturilor prevăzute.
Există/ nu există state de funcŃiuni pentru personalul didactic
Există/ nu există state de funcŃiuni pentru personalul administrativ

3.3 Se verifică dacă biblioteca este încadrată cu personal cu
studii superioare de biblioteconomie sau filologie.
PERSONALUL DIDACTIC
(COMISIILE PE DOMENII/PROGRAME şi COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE))

4. Se verifică respectarea condiŃiilor legale pentru publicarea şi
ocuparea prin concurs a posturilor didactice.
CondiŃiile au fost/nu au fost respectate, posturile sunt/nu sunt încadrate cu
personal propriu care corespunde/nu corespunde din punct de vedere al
calificării profesionale condiŃiilor cerute pentru ocuparea posturilor
prevăzute în statele de funcŃiuni; constatări, date care susŃin constatările

4.1. Personalul didactic, respectiv personalul care desfăşoară
activităŃi didactice in instituŃia evaluată, îndeplineşte cerinŃele
legale pentru ocuparea posturilor didactice.
CondiŃiile au fost/nu au fost respectate, posturile sunt/nu sunt încadrate cu
personal corespunzător cerinŃei. Se vor da exemple, după caz.

4.2. Se verifică situaŃia personalului didactic titularizat în
instituŃie, cu funcŃia de bază.
Se ia în considerare pentru o singură normă didactică constituită conform

VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE
OBLIGATORII
legii; se va întocmi situaŃia statistică, pentru verificarea menŃinerii
condiŃiilor in care s-a acordat acreditarea

4.3 Se verifică dacă personalul didactic titularizat în i
învăŃământul superior acoperă într-un an universitar cel mult
trei norme didactice, indiferent de instituŃia de învăŃământ
superior în care îşi desfăşoară activitatea.
Dacă se constată neîndeplinirea cerinŃei, se vor prezenta toate situaŃiile
constatate

4.4. Se verifică dacă personalul didactic titularizat în
învăŃământul superior conform legii, pensionat la limita de
vârstă sau din alte motive, şi care desfăşoară activităŃi didactice
în calitate de cadru didactic asociat, acoperă cel mult o normă
didactică in instituŃia respectivă de învăŃământ.
Dacă se constată neîndeplinirea cerinŃei, se vor prezenta toate situaŃiile
constatate

4.5. Pentru verificarea menŃinerii condiŃiilor in care s-a obŃinut
acreditarea se constată dacă la fiecare structură instituŃională
pentru fiecare program din ciclul de licenŃă care duce la o
calificare universitară distinctă, cel puŃin 70% din totalul
posturilor din statul de funcŃii, constituite conform
normativelor legale, sunt acoperite cu cadre didactice cu
norma de bază sau cu post rezervat, titularizate învăŃământul
superior conform normelor legale, iar dintre acestea cel puŃin
25% sunt profesori şi conferenŃiari universitari, dar nu mai
mult de 50%.
4.6. Se verifică satisfacerea condiŃiilor legale pentru ocuparea
posturilor de către personalul didactic asociat care nu este
titularizat în învăŃământul superior.
4.7. Se verifică cerinŃa conform căreia cadrele didactice
asociate au obligaŃia de a face cunoscut, prin declaraŃie scrisă,
conducătorului instituŃiei la care au funcŃia de bază, precum şi

CONSTATĂRI/MENłIUNI

VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE
OBLIGATORII
celui la care sunt asociate, numărul de ore prestate prin
asociere.
4.8. Titularii de disciplină trebuie să aibă titlul ştiinŃific de
doctor sau să fie doctoranzi în domeniul disciplinelor din
postul ocupat; celelalte cadre didactice trebuie să aibă
pregătirea iniŃială şi competenŃe în domeniul disciplinei
predate.
4.9. Persoanele care ocupă posturi de preparator sau asistent
trebuie să aibă pregătire pedagogică atestată.
4.10. InstituŃia de învăŃământ superior trebuie să facă dovada
că titularii de disciplină au elaborat cursuri şi alte lucrări
necesare procesului de învăŃământ care acoperă problematica
disciplinei respective, prevăzută în programa analitică.
4.11. Se verifică modul în care instituŃia asigură acoperirea pe
cel puŃin un ciclu de licenŃă activităŃile prevăzute la disciplinele
din planul de învăŃământ, cu cadre didactice competente.

CONSTATĂRI/MENłIUNI

Pentru programele de studiu care sunt evaluate ca parte a procedurilor de
evaluare externa instituŃională

BAZA MATERIALĂ
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE Şi COMISIILE PE DOMENII/PROGRAME)

5. Se verifică, prin registrul de inventar, dacă instituŃia de
învăŃământ superior dispune de
patrimoniul necesar
desfăşurării unui proces de învăŃământ de calitate, în
concordanŃă cu planurile de învăŃământ şi numărul de
studenŃi.
5.1. Se verifică dacă numărul de locuri în sălile de curs,
seminar şi laborator este corelat cu mărimea formaŃiilor de
studiu (serii, grupe, subgrupe etc.) conform normativelor
MEdC.

VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE
OBLIGATORII
5.2. Se verifică dacă se asigură desfăşurarea lucrărilor
aplicative la disciplinele de specialitate din planurile de
învăŃământ în laboratoare dotate cu tehnică de calcul astfel
încât, la nivelul unei formaŃii de studiu, să existe un calculator
la cel mult 2 studenŃi pentru ciclul de licenŃă şi un calculator
pentru fiecare student, pentru ciclul de masterat.
CerinŃa se verifică in corelare cu evaluarea programelor de studii - ca parte
a procedurilor de evaluare externă instituŃională; se va verifica şi situaŃia
integrată pe instituŃie

5.3. Se verifică existenŃa bibliotecii (lor) dotată(e) cu sală (săli)
de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor
prevăzute în planurile de învăŃământ pe cicluri de studii
universitare (licenŃă şi masterat).
CerinŃa se verifică în corelare cu evaluarea programelor de studii - ca parte
a procedurilor de evaluare externă instituŃională; se va verifica şi situaŃia
integrată pe instituŃie

5.4. Se verifică existenŃa în biblioteca(ile) instituŃiei de
învăŃământ superior a unor spaŃii de studiu cel puŃin pentru
10% din numărul total al studenŃilor.
5.5. Se verifică existenŃa in biblioteca(ile) instituŃiei de
învăŃământ superior a unui număr suficient de abonamente la
publicaŃii şi periodice româneşti şi străine, corespunzător
misiunii(lor) asumate.
5.6. Se verifică dacă bibliotecile instituŃiei de învăŃământ
asigură în sălile de lectură un număr de locuri corespunzător a
cel puŃin 10% din numărul total al studenŃilor.
CerinŃa se verifică în corelare cu orarul de funcŃionare al bibliotecilor şi
sălilor de lectură şi încadrarea cu personal.

5.7. Se verifică dacă instituŃia dispune de soft-uri
corespunzătoare disciplinelor de studiu din planurile de
învăŃământ, cu licenŃe de utilizare.

CONSTATĂRI/MENłIUNI

VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE
OBLIGATORII

CONSTATĂRI/MENłIUNI

CerinŃa se verifică prin sondaj, pe domenii.

5.8. Se verifică modul îin care conducerea instituŃiei de
învăŃământ superior asigură multiplicarea cursurilor şi
celorlalte lucrări necesare procesului de învăŃământ, elaborate
de cadrele didactice, şi punerea lor la dispoziŃia studenŃilor
într-un număr corespunzător.
5.9. Se verifică, prin documente de inventar dotarea
laboratoarelor, corespunzătoare disciplinelor obligatorii din
planurile de învăŃământ care au prevăzute prin programa
analitică activităŃi de acest gen.
CerinŃa se verifică in corelare cu evaluarea programelor de studii

6. Se verifică dacă, după trei cicluri de şcolarizare ulterioare
înfiinŃării prin lege, instituŃia de învăŃământ superior dispune
în proprietate de cel puŃin 70% din spaŃiile de învăŃământ cu
toate dotările necesare.
ACTIVITATEA FINANCIARĂ
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE)

7. Se verifică dacă au fost respectate condiŃiile legale pentru
încadrarea cu personal calificat a compartimentelor financiar
– contabile iar Contabilul şef (directorul economic) are studii
economice superioare.
Dacă se constată neîndeplinirea cerinŃei, se va prezenta situaŃia identificată.

8. Se verifică dacă instituŃia de învăŃământ superior dispune de
buget propriu de venituri şi cheltuieli pentru activitatea de
învăŃământ superior, cod fiscal şi cont la bancă, altele decât
cele ale fundaŃiei sau asociaŃiei în cadrul căreia funcŃionează.
9. Se verifica daca instituŃia de învăŃământ superior şi-a
organizat contabilitate proprie, întocmeşte bilanŃ contabil, cont
de execuŃie bugetară şi raport de gestiune propriu din care
rezultă că cheltuielile efectuate sunt în concordanŃă cu

VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE
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legislaŃia în vigoare, veniturile încasate şi destinaŃia lor,
precum şi caracterul non-profit al instituŃiei.
10. Se verifică dacă taxele şcolare ale studenŃilor sunt calculate
în concordanŃă cu costurile medii de şcolarizare pe an
universitar din învăŃământul public finanŃat de la buget la
domeniile de licenŃă sau masterat similare şi sunt aduse la
cunoştinŃa studenŃilor prin diferite mijloace de comunicare.

CONSTATĂRI/MENłIUNI

Se vor menŃiona taxele de studiu practicate, pe domenii de licenŃă şi
masterat

11. Se verifică dacă studenŃii sunt informaŃi despre
posibilităŃile de asistenŃă financiară din partea instituŃiei şi
despre modul de utilizare a taxelor.
12. InstituŃiile de învăŃământ superior trebuie să facă dovada
auditării situaŃiilor financiare de către o societate de audit de
prestigiu, recunoscută pe plan naŃional şi/sau internaŃional, iar
rezultatele auditului financiar împreună cu analiza anuală a
execuŃiei bugetului de venituri şi cheltuieli au fost dezbătute de
senatul universităŃii şi date publicităŃii.
DA: se vor menŃiona datele privind societatea care a efectuat auditul şi modul în care
rezultatele au fost făcute publice.
NU: se va menŃiona explicit nerespectarea totală sau parŃială a cerinŃei

STUDENłII
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE şi COMISIILE PE DOMENII/PROGRAME)

13. Recrutarea studenŃilor se face prin proceduri de admitere
proprii iar înscrierea la concursul de admitere se face numai pe
baza diplomei de bacalaureat sau a altor acte de studii
echivalente, recunoscute de MEdC. Identificarea in evidenŃele
instituŃiei a unor studenŃi fără diplomă de bacalaureat sau
echivalentă conduce la concluzia că nu sunt îndeplinite
standardele naŃionale de calitate în vigoare.
Se verifică prin sondaj, pentru studenŃii înscrişi în ultimii 5 ani universitari.

VERIFICAREA CERINłELOR NORMATIVE
OBLIGATORII
14 Se verifică dacă transferul studenŃilor între instituŃii de
învăŃământ superior, facultăŃi şi specializări s-a făcut cu
respectarea dispoziŃiilor legale în vigoare, fiind reglementat
prin regulamente interne şi nu s-a efectuat pe parcursul anului
de învăŃământ.

CONSTATĂRI/MENłIUNI

Anul de studiu în care se realizează transferul este anul de învăŃământ
următor în raport cu cel în care studentul este înmatriculat când îl solicită.

15. Se verifică cerinŃa ca rezultatele obŃinute de studenŃi pe
parcursul şcolarizării să fie atestate prin foaia matricolă.
DA/NU.
Se verifică dacă instituŃia eliberează tuturor
absolvenŃilor Suplimentul la Diplomă DA/NU
16. Procedurile de conferire a diplomelor sau certificatelor de
absolvire sunt în conformitate cu condiŃiile stabilite de lege.
Se verifică prin sondaj, la secretariatele facultăŃilor şi la secretariatul
rectoratului.

ACTIVITATEA DE CERCETARE
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE şi COMISIILE PE DOMENII/PROGRAME)

17. Dacă misiunea instituŃiei de învăŃământ superior este şi de
cercetare, se verifică existenŃa planurilor de cercetare proprii,
pe domenii, incluse in planurile strategice ale facultăŃilor
şi/sau departamentelor şi, respectiv al instituŃiei, atestate prin
documente şi a modalităŃilor de valorificare a cercetării
ştiinŃifice.
18. Temele de cercetare cuprinse în planuri se înscriu în ariile
ştiinŃifice ale domeniilor de licenŃă şi/sau masterat.
19. Se verifică dacă rezultatele activităŃilor de cercetare
ştiinŃifică desfăşurate de personalul didactic şi de cercetare
sunt valorificate prin publicaŃii în reviste de specialitate sau
edituri din Ńară recunoscute de CNCSIS sau din străinătate,
comunicări
ştiinŃifice
prezentate
la
sesiuni,
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simpozioane,seminarii din Ńară şi/sau străinătate, contracte,
expertiză, consultanŃă etc. pe baza de contracte sau convenŃii
încheiate cu parteneri din Ńară şi/sau străinătate, cu evaluare
atestată de către comisii de specialitate etc.

CONSTATĂRI/MENłIUNI

Sunt/nu sunt respectate prevederile parag. 4.2 , subcap. 5, lit. d,e,f din
Metodologie; constatări, comentarii explicative.

20. FacultăŃile şi/sau instituŃia organizează periodic cu cadrele
didactice, cercetătorii şi absolvenŃii, sesiuni ştiinŃifice,
simpozioane, conferinŃe, mese rotunde, iar comunicările sunt
publicate în buletine ştiinŃifice cotate ISBN sau ISSN sau în
reviste dedicate activităŃii organizate.
APRECIERILE COMISIEI INSTITUłIONALE ASUPRA MISIUNII INSTITUłIEI
(COMISIA DE EVALUARE INSTITUłIONALĂ PENTRU ACTIVITĂłI MANAGERIALE ŞI FINANCIARE şi COMISIILE PE DOMENII/PROGRAME)

Misiunea instituŃiei (furnizorului de educaŃie) evaluate are
obiective clare.
DA/NU – constatări, comentarii explicative

Misiunea instituŃiei (furnizorului de educaŃie) evaluate conŃine
şi elemente de specificitate şi oportunitate în concordanŃă cu
cadrul naŃional al calificărilor şi cerinŃele pieŃei forŃei de
muncă.
DA/NU – constatări, comentarii explicative

