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Asigurarea calităţii - percepția studenților evaluatori ARACIS asupra procesului 

de evaluare instituțională externă 

 

 

Scopul prezentei lucrări este să identifice aspectele care pot fi îmbunătățite în procesu l 

de evaluare instituțională a calității în mediul universitar. Acest lucru s-a obținut prin 

chestionarea studenților evaluatori privind percepția lor asupra diferitelor aspecte ale procesului 

de evaluare externă: percepția generală privind eficacitatea procesului de evaluare și percepția 

lor în legatură cu părțile anterioare și posterioare vizitei, lucrul în echipă la scrierea raportului, 

atitudinea universității vis-à-vis de conceptul de asigurare a calității externe etc.  

La prima vedere, percepția studenților implicați în procesul de evaluare externă a calității 

punctează aspecte importante ale procesului de evaluare și mai important, aspecte care lipsesc 

sau care pot fi îmbunătățite din cadrul procesului. De asemenea, studiul  prezintă detalii 

esențiale din interiorul echipei de evaluatori, legate de comunicarea dintre ei și munca în cadrul 

echipei. 

Relevanța studiului este proporțională cu importanța studenților evaluatori,  care nu este 

dată numai de faptul că aceștia sunt membri ai echipei de evaluatori, ci și de faptul că ei oferă 

un feedback relevant, constructiv și valoros asupra procesului de evaluare a calității care poate 

fi folosit în creșterea calității la nivel instituțional. 

Acest document prezintă o serie de soluții concrete pentru îmbunătățirea procesulu i de 

evaluare instituțională, dar este și o posibilă resursă pentru viitoarele cercetări în domeniu, fiind 

bazat pe interpretarea rezultatelor chestionarului aplicat studenților evaluatori ARACIS. 

 

Cadrul general 

 

Este important, atunci când discutăm despre asigurarea calității în învățământul 

superior, să plecăm de la principiile ce stau la baza acestui concept. În România, Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învăţământul Superior - ARACIS este membru al ENQA – 

Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - și EQAR - Registrul 

European privind Asigurarea Calității. În învățământul superior se aplică următoarele principii 

privind asigurarea calității: respectarea diversității instituțiilor în mediul universitar, instituțiile la 

rândul lor luându-și angajamentul de a crește calitatea învățământului la un nivel dorit, întărirea 

relației între cercetare și educație, cooperarea cu alte asociații de asigurare a calității din spațiul 

european al învățământului superior, includerea studenților ca parteneri în comunitatea 

academică și revizuirea periodică a propriilor acțiuni, pentru a fi în conformitate cu liniile de 

acțiune de la nivel european. Enumerăm câteva definiţii ale unor termeni cu rol central în 

documentul de faţă: 

(1) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale 

furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele 

de calitate. 
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(2) Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o 

organizaţie furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi 

standardele de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia 

furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este 

efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării 

externe. 

(3) Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a 

capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin 

care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte 

standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a 

oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele anunţate. Aceasta este astfel 

promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei. 

( Legea Asigurării Calității în Educație, 1995) 

 

Asigurarea calității în România 

 

Începând cu 2005, ARACIS și-a început activitatea în principal sub următoarele forme: 

autorizație proviziorie de funcționare a unui program de studiu, acreditare a programelor de 

studiu la nivel de licență, acreditare a programelor de studiu la nivel de masterat, evaluare 

periodică și evaluare externă a calității învățământului superior la nivel de instituție. Scopul 

evaluării externe este cel de a dezvolta o cultură privind asigurarea calității la nivel intern, care 

transformă creșterea calității într-o prioritate a instituției la toate nivelurile și este luată în calcul 

în toate activitățile de rutină de către întreaga comunitatea academică. (ESU, 2004). 

 

Implicarea studenților în evaluarea externă a calității 

 

În contexul românesc, implicarea formală a studenților în cadrul asigurării calității la nivel 

național a debutat cu înființarea ARACIS în 2005. În general, s-au implementat idei ca 

participarea studenților ca membri cu drepturi depline în elaborarea rapoartelor de evaluare, 

implicarea lor în revizuirea metodologiei de evaluare externă, elaborarea standardelor, a 

procedurilor și a liniilor de acțiune și participarea studenților la manifestări științifice și la 

evenimente relaționate cu asigurarea calității. 

La nivel decizional, începând cu 2006, suntem prezenți ca membri observatori în cadrul 

forului suprem decizional al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – 

Consiliul ARACIS, urmând ca în Aprilie 2011 să dobândim dreptul de vot în cadrul aceleiaşi 

structuri.  

Participarea studenților în procesul de evaluare externă a fost privită ca fiind benefică și 

într-o continuă îmbunătățire, dar și constructivă în procesul ca întreg. Această evoluție este 

rezultatul  training-urilor de studenți evaluatori ARACIS organizate de către ANOSR – Alianța 

Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România şi Uniunea Naţională a Studenţilor din 

România, training în cadrul căruia studenții acumulează, pe durata unei săptămâni, cunoștințe 

de bază și simulează o vizită de studiu și un proces de evaluare complex, ceea ce le oferă o 

experiență relevantă înaintea primei evaluări.  
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Din momentul implicării studenților în procesul de evaluare instituțională externă, a 

existat o nevoie stringentă de a evalua într-un mod cât mai clar participarea studenților la  

acest nivel astfel încât, să se vadă efectele acestei implicări în proces, dar și să se măsoare 

feedback-ul lor asupra procesului per ansamblu pentru a se putea trage câteva concluzii asupra 

lucrurilor care pot fi abordate diferit în vederea îmbunătățirii metodologiei evaluărilor. 

Noi am realizat un chestionar pentru a surprinde percepția studenților care au trecut deja 

prin experiența unei evaluări, asupra diferitelor aspecte ale procesului de evaluare externă. 

Chestionarul a fost aplicat pe studenți implicați activ în asigurarea calităţii, ceea ce ne dă 

posibilitatea să obținem o intrepretare relevantă și  care oferă o imagine general valabilă, 

bazată pe răspunsurile primite. 

În primul rând am dorit să aflăm ce influență a avut acest training asupra studenților 

evaluatori. Aceștia consideră că training-urile de pregătire au ajutat în elaborarea unei evaluări 

instituționale superior calitativ în foarte mare măsură - 32% dintre respondenți, în mare măsură 

26%, în măsură moderată 26%, în mică măsură 16%. 

 

1. Părerea despre evaluarea instituțională 

 

Cu toții conștientizăm importanța integrării studenților ca membri cu drepturi depline în 

procesul educațional la toate nivelurile și că opinia și percepția lor aduc un plus de valoare la 

întreg procesul de asigurare a calității. În acest sens, studenții au fost intrebați cum percep ei 

evaluarea instituțională externă în materie de eficacitate și birocrație. 

În linii  mari, studenții evaluatori ar caracteriza procesul de evaluare instituțională pe o 

scară de la 1 la 5, unde 1 ar fi deloc birocratic și 5 total birocratic, ca fiind unul în care birocrația 

este îndeajuns de prezentă, încât să se creeze anumite blocaje la nivel de proces  și să 

împiedice o soluționare eficientă a problemelor existente. 

 

 

 În linii mari, aş caracteriza procesul de evaluare instituţională ca fiind unul: 

 

 

deloc 

birocratic  

total 

birocratic 
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 În cazul chestionării eficienței procesului de evaluare instituțională externă, răspunsurile 

au fost preponderent “de o eficiență medie”, respectând proporțiile următoare. 

 

În linii mari, aş caracteriza procesul de evaluare instituţională ca fiind unul: 

 

 

 

deloc 

eficient  

total 

eficient 

 

Acestea fiind spuse, se poate concluziona faptul că nivelul de încredere care îl au 

studenții privind întregul proces de evaluare instituțională externă este unul de nivel mediu, 

însemnând că aceștia conştientizează plusurile și minusurile acestui mecanism de asigurare a 

calității în învățământ și că ei se pot implica într-o manieră activă și încrezătoare în sistem, dar 

au și o doză de gândire critică și o percepție asupra eficienței întregului proces. 

În realizarea unei corelări a documentului “Standarde și linii directoare pentru asigurarea 

calității în Spațiul European al Învățământului Superior” publicat de către European Association 

for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), procesele, criteriile și procedurile folosite de 

către ARACIS în asigurarea calității externe, definite în prealabil și accesibile publicului larg, 

includ următoarele elemente de bază:  

• o procedură de autoevaluare sau o procedură echivalentă realizată de către subiectul 

procesului de asigurare a calității, care în România a luat forma unui raport de autoevaluare, în 

unele cazuri existând și un raport din partea studenților ce frecventează instituția 

• o procedură de evaluare externă realizată de un grup de experți, inclusiv, unde e cazul, de 

membrii studenți și vizite la fața locului la decizia agenției, care s-a materializat în vizita de 

evaluare din partea echipei  desemnate de ARACIS 

•  publicarea unui raport, inclusiv deciziile, recomandările sau alte rezultate oficiale, care 

sintetizează starea instituției evaluate și care simultan argumentează calificativul dat 

• o procedură de monitorizare pentru revizuirea măsurilor luate de subiectul procesului de 

asigurare a calității în lumina recomandărilor conţinute în raport 

 

2. Etapa premergătoare vizitei 

 

Cea dintâi etapă a procesului de evaluare instituțională este reprezentată de perioada 

anterioară vizitei, perioada de pregătire. Principalele activități ale acestei perioade sunt cele de  
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cercetare în privința universității, studierea materialelor puse la dispoziție de către universitate, 

raportul de autoevaluare, raportul elaborat de către studenți, elaborarea unui program și, în 

măsura posibilităților, programarea întâlnirilor. 

 

 În ceea ce priveşte această etapă, studenții au considerat că timpul necesar pregătirii în 

scopul evaluării instituționale este de peste 2 săptămâni - 11% dintre studenții intervievați, de  2 

saptămâni de 37%,  de o saptămână de 42% dintre respondenţi și până la o săptămână de 5 % 

dintre aceştia. 

Raportul de autoevaluare elaborat de către instituția de învățământ reflectă o imagine 

internă asupra liniilor de acțiune asumate pentru asigurarea internă a calității, conținând  politici 

și proceduri folosite de Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității, aprobarea, monitorizarea și 

revizuirea periodică a programelor și titlurilor, evaluarea studenților, asigurarea calității corpului 

profesoral, resursele de invățare și asistență acordată studenților și informația pusă la dispoziția 

publicului larg. Forma raportului este una narativă, având anexate toate documentele necesare 

demonstrării faptelor prezentate, astfel obținându-se un material destul de voluminos, care 

necesită un anumit timp pentru a fi studiat integral și o atenție sporită. În cazul studenților 

intervievați, documentația necesară unei evaluări instituționale a fost primită cu aproximativ o 

lună înaintea evaluării instituţionale de către 53% din persoane, cu două saptamâni înainte de 

către 26% şi cu o saptămână înainte de către 16%, majoritatea având îndeajuns timp pentru a-

și elabora un material care să devină o bază informațională pe care să se discute în cadrul 

întâlnirilor și pentru ca studenții să își dea seama de plusurile și minusurile pe care le are 

universitatea și pentru a le analiza.  

Unul dintre principiile fundamentale care stau la baza ideii de asigurare a calității 

învățământului superior este interesul studenților, al angajatorilor, precum și al societății în 

general în ceea ce privește un învățământ superior de calitate. Astfel, studenții, ca parte 

integrantă a comunităţii academice au dreptul să își exprime opiniile prin intermediul unui raport 

distinct de autoevaluare în care să îşi integreze poziția vis-a-vis de acțiunile universității şi 

mediul creat de universitate pentru ca întreg procesul educațional să se desfășoare în condiții 

ideale și politicile adoptate pentru îmbunătățirea acestuia.  

În cazul evaluărilor exemplificate de către studenții intervievați, raportul studenților de 

autoevaluare internă a fost scris de cineva delegat din partea organizației studențești în 

aproape jumătate din cazuri (47%), o persoană delegată din partea universității în proporție de 

26% sau un delegat din partea senatului universității sau consiliului unei facultăți în proporție de 

21%. În general, acest raport nu s-a diferențiat foarte mult de raportul de autoevaluare înaintat 

de către  instituție, în 58% din cazuri existând mici variațiuni: conținând mai multe elemente 

laudative în 16% din cazuri sau conţinând mai multe elemente critice - în 5% din cazuri. În 16% 

din cazuri nu s-au primit rapoarte din partea studenților, toate situațile fiind întâlnite atunci când 

Conducerea Universității a delegat un student să facă acest raport. 

De asemenea, ca şi problemă a etapei premergătoare vizitei, a fost semnalat aspectul 

documentației. Fie aceasta nu era bine structurată, fie a fost trimisă prea târziu sau incompletă, 

noi considerând că această problemă s-ar putea soluționa prin expunerea mai clară în fața 

conducerii instituției ce urmează a fi evaluată a importanței deschiderii sale față de comisia de 

evaluare nu doar în timpul vizitei, ci și înainte. 
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3. Vizita 

 

Datorita impactului major pe care îl au deciziile oficiale, cât şi calificativele acordate de 

ARACIS instituțiilor de învățământ superior și programelor evaluate, acestea trebuie să aibă la 

bază criterii publicate în prealabil, care să respecte principiile echitații și viabilității, dar și istoria, 

tradiția și diversitatea unităților de învățământ superior.  

Concluziile trebuie să se bazeze pe fapte verificate, iar agențiile trebuie să dețină 

mijloace pentru armonizarea concluziilor, dacă acest lucru este necesar. Această verificare a 

faptelor prezentate de către universitate și/sau studenți în rapoartele de autoevaluare este 

realizată prin intermediul vizitei de evaluare. 

În cadrul chestionarului aplicat, am redus vizita de studiu la interacțiunea dintre două 

mari componente: comisia de evaluare și universitatea, fiind elementele între care se realizează 

colaborarea. La nivel general, niciunul dintre studenții evaluatori ARACIS intervievați nu 

apreciază timpul alocat  vizitei de lucru la universitate ca fiind îndeajuns raportat la durata 

activităților procesului de evaluare, 42% dintre respondenţi considerând că problema a fost una 

de ineficiență a lucrului. Majoritatea consideră necesară prelungirea vizitei de lucru pentru a 

intocmi un raport care să reflecte într-un mod cât mai real măsura în care instituția evaluată 

îndeplinește criteriile și standardele de calitate. 

 

3.1 Echipa 

 

Comisia de evaluare ARACIS este alcătuită din membri ai comunității academice care, 

în urma unei pregătiri, au primit titulatura de profesor sau student evaluator ARACIS și care 

trebuie să respecte și să promoveze unul din principile fundamentale pe care se bazează 

misiunea ENQA și a ARACIS-ului implicit: asigurarea externă a calității să fie adecvată 

obiectivelor universităţii și să nu pună mai multă presiune decât este necesar asupra instituțiilor 

în vederea realizării acestor obiective. 

Așa cum știm deja, miniștrii responsabili de învățământul superior în țările europene 

care au participat la procesul Bologna au descris studenții ca fiind “parteneri competenți, activi 

și constructivi în stabilirea și formarea Spațiului European al Învățământului Superior (Praga, 

2001). Deși este vizibilă îmbunătățirea opiniei studenților cu privire la acest parteneriat, există o 

multitudine de aspecte la care ar trebui sa ne gândim atunci când includem studenții în echipele 

de evaluare instituțională externă. Mulți studenți au  mărturisit ca nu se simt ca fiind tratați drept 

membri cu aceleași drepturi în cadrul comisiei de evaluare, în unele situații aceștia simțindu-se 

mai mult persoane care cauzează probleme. 
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 Poziția studentului evaluator în cadrul echipei, conform sondajului 

.  

În majoritatea cazurilor (47%), relația dintre membrii echipelor de evaluare a fost definită 

ca fiind satisfăcătoare, ceilalți studenți oscilând între o relație foarte bună (37%) și slabă (11%). 

Deși relația din cadrul echipei a primit diferite calificative, 84% din respondenți consideră că 

atunci când au cerut informații colegilor, le-au primit. S-a observat totuși, faptul că relaţionarea 

din cadrul echipei este invers proporțională cu numărul de membri ai comisiei. 

 

 

     Colaborarea, per ansamblu, între membrii echipei, a fost una: 

 

Relaționarea cu celălalt student evaluator a fost una satisfăcătoare în peste jumătate din 

cazuri și foarte bună în aproximativ o treime din cazuri. S-a recomandat de către un respondent 

al interviului că studenții evaluatori să se întâlnească în prealabil pentru a discuta și stabili 

programul vizitei, sporindu-se astfel randamentul muncii depuse. 

Importanța vizitei de evaluare este crucială în definitivarea calificativului acordat 

instituției și implicit impactul pe care acesta îl poate avea în fața publicului,  instituțiile 

dovedindu-și calitatea atât pe plan național, cât și internațional, datorită raportării la un set de 

criterii generale, care nu neagă tradiția și diversitatea. La nivel global, persoanele care au  
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răspuns unor studii realizate în domeniu au apreciat faptul că toți membrii comisiei au înțeles 

importanța acestui proces și că au lucrat cu seriozitate și responsabilitate. De asemenea, s-a 

observat o tendință de a se lucra individual, prin împărțirea de sarcini, ținându-se cont în 

general de indicații și de metodologie, lucru care s-a dovedit a fi productiv, ținându-se cont și de 

timpul relativ scurt avut la dispoziție. La capitolul minusuri, au fost menționate: blocarea asupra 

unor lucruri de importanță minoră și trecerea peste unele aspecte de importanță majoră care 

funcționează defectuos, influența renumelui instituției asupra percepției echipei, raportarea la 

exemplul instituției de care aparțin membrii echipei, care nu constituie un ideal și astfel se 

remarcă o anumită indulgență a evaluatorilor. 

 

3.2 Universitatea 

 

Relaționarea echipei de evaluare și implicit a ARACIS-ului cu universitatea are ca 

obiective principale bidirecționale încurajarea dezvoltării instituției de învățământ superior care 

promovează performanțe intelectuale și educaționale excepționale, oferirea de asistență și 

îndrumare a instituțiilor de învățământ superior și agenţiilor relevante pentru a-și dezvolta 

propria cultură a calității; informarea și creșterea așteptărilor instituțiilor de învățământ superior, 

ale studenților, ale angajatorilor și ale altor factori interesați în legatură cu procesele și 

rezultatele învățământului superior; contribuția la un cadru comun de referință pentru furnizarea 

de servicii de învățământ superior și asigurare a calității în Spațiul European al Învățământului 

Superior. Pentru a ajuta instituția respectivă este absolut necesar ca această comisie de 

evaluare să aibă acces la observarea situației reale din cadrul universității. 

Mai puțin de 30% dintre studenții implicați în procesul extern de evaluare a calității au 

declarat că instituțiile de învățământ superior au fost dechise și binevoitoare în a oferi 

informațiile cerute, considerând procesul de evaluare instituțională un proces ce se dorește a 

veni în sprijinul îmbunătățirii calității educației, și nu un audit obligatoriu.  

De asemenea, 31% dintre studenții respondenți au observat că informațiile puse la 

dispoziție de către universitate erau irelevante în a obține o imagine per ansamblu asupra 

calității din cadrul instituției, ceea ce denotă o problemă foarte mare la  nivel de percepție a 

evaluării instituționale, a rolului ei și a efectelor acesteia.  

De asemenea, s-a observat o tendință majoră de a oferi o imagine distorsionată, fie prin 

intermediul rapoartelor de autoevaluare, fie prin intermediul regizărilor vizitelor pentru a înfățișa 

o realitate inexistentă. Într-o mare parte din cazuri, la o privire mai atentă asupra vizitelor de 

evaluare, s-au găsit aspecte care nu coincid cu cele relatate în rapoartele de autoevaluare, 

demonstrând o atitudine a universității lipsită de deschidere şi încredere față de procesul de 

evaluare instituțională, indicând importanța pe care instituția o acordă construirii unei bune 

imagini în fața publicului, chiar dacă aceasta nu reprezintă  în mod obligatoriu realitatea. 

 

În ceea ce privește regizarea întâlnirilor planificate de către universitate, studenții 

respondenți au evaluat situația așa cum se reflectă în graficul următor, cu toate că majoritatea 

respondenților (95%) consideră că au avut acces și la lucruri neplanificate din timp. Dintre 

acestea amintim întâlnirile cu studenții neplanificate de către universitate, vizitele în cămine sau 

solicitările informațiilor de la secretariate. 
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În ce măsură sunt "regizate" întâlnirile de la universitate? 

 

foarte mică 

măsură  

foarte mare 

măsură 
 

 

Legat de disponibitatea anumitor persoane de a participa la întâlniri neoficiale cu anumiți 

membri ai comisiei de evaluare, există o atitudine deschisă a membrilor comunității academice, 

demonstrată de răspunsurile date la întrebarea “În ce măsura ai reușit să organizezi întâlniri 

neoficiale/separate cu studenții (sau alți membri ai comunității academice)?”: 11% - măsură 

mică, 47% măsură ponderată (2-4 întâlniri), 37% mare măsură (peste 4 întâlniri). 

 

4.  Raportul 

 

Lucrarea “Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al 

Învățământului Superior” oferă un schelet de o importanță majoră despre ideea de raport al unei 

evaluări externe a asigurării calității : ”Rapoartele trebuie să fie publicate și trebuie să fie scrise 

într-un limbaj clar și ușor accesibil cititorilor vizați. Orice decizii, aprecieri sau recomandări 

conținute de aceste rapoarte trebuie să fie ușor de găsit de către cititor. “ De asemenea, se face 

referire la conținutul rapoartelor, care ar trebui să integreze descrierea, analiza, incluzând probe 

concludente, concluzii, aprecieri și recomandări într-un text unitar. Totodată, acestea trebuie să 

se bazeze pe fapte constatate, verificate şi care exprimă o realitate. 

Astfel, în cadrul evaluărilor instituționale externe ARACIS, în scrierea rapoartelor s-au 

folosit materiale și informații colectate din diferite surse. Peste 89% dintre studenții respondenți 

și-au extras informațiile din discuțiile cu reprezentantul în Comisia de Asigurarea Calității, cu 

reprezentanții studenților, cu studenții, cu absolvenții universității și cu angajatorii. De 

asemenea, în peste 75% din cazuri s-a discutat atât cu organizația studențească, cât și cu 

reprezentantul studenților în Comisia de etică. Mai mult, atenția studenților evaluatori a fost  

îndreptată și spre Centrul de Orientare și Consiliere în Carieră, decani, prorectori, personal 

TESA, studenți străini, șefi de cămin și secretare pentru a-și crea o imagine cât mai puțin 

distorsionată asupra instituției evaluate. 

O metodă eficientă de a strânge informații într-o formă relevantă este, din prisma 

studenților intervievați, cea a chestionarului. Majoritatea respondenţilor au folosit chestionarul  

pentru a strânge date de la studenți (79%), dar și de la cadre didactice (32%) sau de la 

personalul Universității (26%). Alte metode folosite au mai fost cea a interviului sau a verificării  
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de documente, care însă, nu se bucură de aceeași popularitate în rândul studenților evaluatori 

asemeni metodei chestionarului. 

Partea cea mai importantă a raportului procesului de asigurare a calității nu o reprezintă 

calificativul, ci recomandările oferite, care au ca scop îmbunătățirea nivelului calitativ al 

procesului educațional și care ar trebui să fie puse în aplicare cu succes. În aceste condiții, 

raportul devine doar o prezentare de stare într-un anumit moment al unei instituții, din cadrul 

acestui proces dinamic, ce se numește asigurarea calității, iar calificativul oferă o imagine prea 

generală, pe când recomandările și realizarea lor devin puncte de referință în următoarea 

evaluare. Astfel, la finalul raportului, aproximativ 70% dintre studenți nu au recomandat un 

calificativ pentru instituția evaluată. 

 

Concluzii 

 

Chestionarul a fost un prim pas în prezentarea unei contribuții oferite de una din cele 

mai importante părți implicate – studenții, având posibilitatea să reflectăm asupra procesului de 

asigurare a calității în învățământul superior, la care lucrăm împreună de 5 ani.  

Credem cu tărie că studenților trebuie să li se acorde încredere deplină pentru a face 

acest mecanism să funcționeze în parametri normali, trecând peste diferențe și stereotipuri, 

principalul obstacol fiind cel al diferenței de generație. Cu toate acestea, studenții constitu ie o 

parte esențială a acestui domeniu de asigurare a calității, ei furnizând diferite perspective, 

imagini și nevoi dar, chiar și așa, ei trebuie considerați parteneri egali în evaluarea programelor 

de studiu sau ca participanți la luarea deciziilor în cadrul ARACIS. 

Pe de altă parte, instituțiile de învățământ superior ar trebui să încerce să se 

pregătească pentru evaluarea instituțională cu simț de răspundere și seriozitate, nu prin 

construirea unei “realități” frumos ambalate, văzând acest proces ca o oportunitate de 

îmbunătățire a managementului calității. Mai mult, considerăm ca universitățile ar trebui să-și 

intensifice eforturile în a reduce birocrația, concentrându-se pe aspectele practice ale procesului 

de evaluare, în defavoarea documentelor. 

În ceea ce privește viitoarele studii, este evidentă nevoia obținerii unui feedback din 

partea tuturor părților implicate în acest proces. Experții ce sunt membri ai comisiilor de 

evaluare dar, de asemenea, noi vedem ca și beneficiu obținerea unui feedback din partea 

instituției privind aspectele la care putem colabora astfel încât, acestea să-și îmbunătățească 

sistemul de asigurare a calității și să-și creeze o cultură privind asigurarea calității în instituție. 
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