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PREZENTAREA SINTETICĂ A REZULTATELOR EVALUĂRII
PE DOMENII ŞI STANDARDE DE CALITATE
A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
1. Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
1.1. Misiune, obiective, integritate academică
Scurt istoric
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ
superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, denumită în continuare UAB, a fost
înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României 474/1991. Instituţia de
învăţământ de stat din Alba Iulia a început să funcţioneze în anul universitar 1991/1992, cu
două specializări: Istorie şi Teologie - Asistenţă Socială, dezvoltându-se treptat, cu creşteri
moderate, prin asigurarea echilibrului necesar între cele patru componente de bază: studenţi,
personal didactic, spaţii de învăţământ şi dotare tehnico-materială, serviciile sociale pentru
studenţi.
În cadrul reperelor generale ale evoluţiei Universităţii evidenţiem conturarea misiunii
instituţionale, fiind decisiv influenţată de argumentele în care preponderentă a fost
componenta istorico-culturală. Planurile strategice de dezvoltare instituţională pun accent pe
o dezvoltare a strategiei pentru calitate, pe adaptarea sistemică a structurii Universităţii la
cerinţele pieţei calificărilor universitare şi pe dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi continuarea
politicii de dezvoltare a bazei materiale a Universităţii.
Universitatea s-a dezvoltat continuu, astfel, în prezent există 4 facultăţi, 28 de
programe universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă, 29 de programe de
studii universitare de master şi 4 şcoli doctorale.
Autonomia universitară
UAB este o instituţie de învăţământ superior, cu personalitate juridică, dispunând de
autonomie, care îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei României, a Legii nr.1/2011, a
Cartei universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare elaborate potrivit legii. UAB
doreşte să fie recunoscută prin trioul de atribute: performanţă, calitate, continuitate.
Comunitatea academică şi-a asumat valorile care definesc principiile şi politicile
Universităţii: transparenţa, antreprenoriat, calitate, valorificarea tradiţiei, etica şi egalitatea de
şanse. Carta universitară şi regulamentele specifice privind organizarea şi funcţionarea
Universităţii, sunt aprobate de către Senatul Universităţii şi urmăresc:
- Statul Universităţii
- Misiune şi obiective
- Autonomia universitară şi răspunderea publică
- Structura şi organizarea activităţii academice
- Comunitatea universitară
- Curriculum-ul universitar
- Managementul academic şi administrativ
- Structurile şi funcţiile de conducere
- Managementul calităţii universitare
- Activităţile sociale şi relaţiile cu mediul economic şi socio-cultural
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Relaţiile internaţionale
Finanţarea şi patrimoniul universităţii
Codul de etică şi deontologie universitară
Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual, în
plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe
termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează consolidarea misiunii ştiinţifice,
educaţionale şi culturale a Universităţii, în context naţional şi european, paralel cu o
deschidere către componentele economice, sociale şi comunitare ale misiunii.
-

Misiunea şi obiectivele
Viziunea UAB este de a deveni un etalon la nivel local şi regional, prin crearea unor
centre de cercetare axate pe excelenţă, cu implicaţii majore în dezvoltarea socio-economică a
comunităţii.
Valorile promovate în managementul universitar pun accentul pe egalitate şi
diversitate, sustenabilitate şi răspundere socială, deschidere, transparenţă şi corectitudine,
inovaţie şi profesionalism, plus valoare.
Misiunea UAB este aceea de a forma specialişti pe piaţa muncii care să acopere, în
primul rând cererea de resursă umană calificată pe plan local şi regional dar, şi la nivel
naţional/internaţional. Procesele de cercetare, inovare şi învăţare vizate prin misiunea
Universităţii urmăresc dezvoltarea cunoaşterii, a aptitudinilor şi competenţelor studenţilor,
ale membrilor comunităţii academice, prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.
Pentru realizarea misiunii se au în vedere următoarele::
- stabilirea unui management strategic si a unui proces de planificare eficientă;
- o dezvoltare globală si echilibrată a Universităţii;
- asigurarea echilibrului între democraţie, participare colectivă şi transparenţă, pe de o
parte, eficienţă şi fundamentare în luarea deciziilor, pe de altă parte;
- asumarea principiului calităţii în activitatea Universităţii, cât si în procedurile de
evaluare ale acestei activităţi.
Obiectivele strategice pentru 2008-2013 şi măsurile corespunzătoare de punere în
aplicare, în acord cu legislaţia naţională şi instituţională. Dintre acestea amintim:
- continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului în
acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor;
- promovarea unei politici consecvente de dezvoltare cantitativă şi calitativă a corpului
profesoral şi de cercetători, atât prin atragerea de resurse umane de calitate, cât şi prin
aplicarea standardelor de calitate în evaluarea şi promovarea personalului existent;
- adaptarea organizării instituţionale şi restructurarea curriculum-ului, în strânsă
legătură cu ciclicizarea programelor de studii şi cu organizarea specializărilor, rutelor
profesionale şi structurilor universitare, la nivel de licenţă, masterat şi doctorat;
- aplicarea unui management economico-financiar eficient, întemeiat pe planificarea
strategică, care să permită corelarea programelor de dezvoltare instituţională cu
resursele financiare disponibile sau pe care Universitatea le poate atrage, prin
programe de învăţământ şi cercetare de calitate, prin participarea la programele
europene, prin prestări de servicii, etc.;
- promovarea strategiei de universitate antreprenorială, prin valorificarea resurselor
umane şi materiale ale unităţilor de cercetare, facultăţilor şi departamentelor care pot
presta, pe bază de contracte, activităţi de cercetare şi servicii pentru agenţi economici,
instituţii, persoane fizice.
Pentru a identifica gradul de realizare al acestor obiective strategice, s-a realizat o
analiză SWOT, în luna septembrie 2013, prin implicarea directă a decanilor/prodecanilor şi a
directorilor de departament. Aceasta a fost organizată din perspectiva a trei dimensiuni:
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resurse de predare/formare, resurse de cercetare şi resursele de management pentru
asigurarea calităţii proceselor de educaţie, formare şi cercetare. Pentru fiecare dintre acestea
au fost identificate puncte tari/puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări.
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională a centralizat şi
prelucrat informaţiile primite, mai ales din perspectiva ameninţărilor şi oportunităţilor, şi, în
colaborare cu Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, au propus elaborarea Planului
Strategic Instituţional pentru perioada 2014-2018. Pentru o adaptare mai realistă şi flexibilă la
nevoile actuale şi viitoare ale strategiei instituţionale, Planul Strategic Instituţional este
organizat din perspectiva a 3 obiective strategice:
- internaţionalizarea şi adaptarea;
- calitate şi performanţă;
- o universitate eficientă în comunitate,
fiecare dintre acestea fiind concretizate în direcţii de acţiune: educaţie, cercetare, resursa
umană şi management instituţional.
Aprobarea Planului Strategic Instituţional de către Senatul Universităţii „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, s-a realizat în luna decembrie, 2013.
1.2. Conducere şi administraţie
Organigramele din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, integrează
funcţiile de conducere, structurile de conducere, consiliul de administraţie şi consiliul
studiilor universitare de doctorat. Acesta este subiectul unui proces de îmbunătăţire continuă,
în scopul de a:
- consolida managementul strategic, prin crearea de unităţi specifice pentru sprijinirea
şi punerea în aplicare a legislaţiei naţionale / UE şi a deciziilor interne UAB;
- aplicarea unui management descentralizat prin creşterea responsabilităţii în luarea
deciziilor la nivel de facultate / departament, precum şi prin participarea activă în
gestionarea activităţilor la toate nivelurile;
- sprijinirea punerii în aplicare a strategiilor inovative promovate de universitate,
inclusiv dezvoltarea antreprenorială.
Rectorul şi Prorectorul pentru Învăţământ, Strategie Instituţională şi Calitate poartă
responsabilitatea pentru strategia de asigurare a calităţii, pusă în aplicare prin acţiuni
organizate prin implicarea structurilor de conducere la toate nivelurile, structuri specifice de
asigurare a calităţii, adresate cadrelor didactice, studenţilor şi altor categorii de personal.
Politicile de resurse umane din UAB se concentrează în principal pe următoarele
aspecte:
- creşterea permanentă a calităţii personalului academic prin: recrutarea de tineri
specialişti cu înaltă calificare, utilizarea deplină a expertizei a personalului academic
şi promovarea bazată pe criterii de performanţă profesională;
- îmbunătăţirea continuă a competenţelor personalului academic, non-academic şi
administrativ, inclusiv cursuri specifice oferite de UAB (de exemplu: arhivare
electronică, limbi străine, auditor în domeniul managementului calităţii, etc.), precum
şi oferirea de sprijin pentru mobilitatea personalului şi a schimbului de experienţă;
- recunoaşterea şi recompensarea excelenţei pentru toate categoriile de personal:
academic, non-academic, personalul administrativ şi studenţi.
Anual, se elaborează şi se aplică Planul Operaţional al Universităţii „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia. De asemenea, planurile anuale ale facultăţilor (fiecare facultate are
propriul plan operaţional) şi de studiile făcute cu privire la mediul intern şi extern al
organizaţiei.
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Planul Operaţional al Universităţii este întocmit pe un an calendaristic, acesta a fost
supus aprobării Senatului Universităţii în luna ianuaire 2013
Planurile operaţionale ale facultăţilor sunt anuale si sunt adoptate în Consiliul
facultăţii. În cadrul fiecărui departament există un responsabil cu managementul calităţii care
urmăreşte dacă acţiunile propuse au fost sau nu îndeplinite şi le aduce în discuţie în cadrul
consiliului facultăţii.
2. Baza materială
2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate
Spaţii de învăţământ şi cercetare. Universitatea asigură spaţii de învăţământ şi
cercetare care corespund specificului formelor de învăţământ, prin săli de predare,
laboratoare didactice şi centre de cercetare, în concordanţă cu normele tehnice de siguranţă şi
igienico-sanitare în vigoare. Spaţiile sunt dotate cu mobilierul, cu aparatura şi mijloacele
informatice necesare şi specifice destinaţiei fiecărui spaţiu.
Ca urmare a acordării finanţării, în ultimul trimestru al anului 2012, au fost demarate
lucrările de reabilitare ale unei clădiri din patrimoniul universităţii, destinată creării unor noi
spaţii de învăţare şi cercetare, respectiv Corpul H, în anul 2013. Procesul de dotare şi de
reînnoire a dotărilor este continuu, în acord cu cerinţele unui învăţământ modern.
Dotare. Universitatea dispune de laboratoare cu recunoaştere internaţională (Centrul
UAB - Bena). Dotarea laboratoarelor este corespunzătoare misiunii acestora, asigurând atât
desfăşurarea orelor de specialitate cât şi activităţile aferente cercetării. Îndeplinirea acestui
criteriu a fost validată şi prin rapoartele de evaluare a programelor de studiu. O serie de
echipamente au fost achiziţionate în ultimii ani, îndeosebi prin finanţările aferente granturilor şi
proiectelor de cercetare câştigate de cadrele didactice. Planurile operaţionale anuale cuprind un
capitol distinct privind necesarul de dotări, iar prin buget sunt prevăzute sumele necesare,
inclusiv din venituri proprii, procurării dotărilor respective.
Resursele financiare
Strategia managerială se fundamentează pe cerinţa corelării managementului
academic cu managementul financiar şi administrativ, respectiv a corelării curriculum-ului şi
organizării instituţionale cu resursele financiare, din perspectiva unui management economic
eficient.
Strategia vizează aplicarea permanentă a două principii fundamentale ale
managementului administrativ şi financiar: în primul rând, principiul potrivit căruia consumul
nu trebuie să epuizeze veniturile Universităţii. Acest principiu presupune alocarea, în mod
sistematic, a unei cote pentru dezvoltare care să asigure creşterea forţei competitive a
Universităţii, astfel încât creşterea cheltuielilor pentru consum să se bazeze pe creşterea
generală a veniturilor şi nu pe reducerea fondurilor pentru dezvoltare. În al doilea rând,
principiul potrivit căruia strategia financiară trebuie să îmbine acţiunea pe termen scurt cu
viziunea pe termen lung. Acest principiu presupune ca o situaţie financiară temporar bună să
nu genereze excese de cheltuieli şi dezechilibre structurale care în viitor să nu poată fi
susţinute.
Pe fondul acestor principii, sunt vizate următoarele obiective:
- practicarea unui management eficient, întemeiat pe analiză cognitivă şi planificare
strategică, pe echilibrarea optimă a raportului dintre nevoi şi resurse, dintre cheltuieli
şi venituri, dintre calitate şi cost.
- perfecţionarea sistemului finanţării globale, reconsiderarea mecanismelor şi criteriilor
de dimensionare şi alocare a fondurilor pe tipuri de activităţi, structuri şi direcţii de
utilizare, pe baza unui sistem de standarde şi indicatori de eficienţă şi calitate.
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accentuarea autonomiei funcţionale a structurilor academice şi administrative, paralel
cu amplificarea responsabilităţii fiecărei structuri privind îndeplinirea atribuţiilor ce-i
revin, în asigurarea şi administrarea resurselor umane, financiare şi materiale necesare
bunei funcţionări.
- întărirea autonomiei financiare a Universităţii prin creşterea şi diversificarea surselor
de finanţare, sporirea aportului financiar din granturi şi contracte, paralel cu o politică
riguroasă de raţionalizare a cheltuielilor.
- deschiderea managementului instituţional spre mediul extern, comunicarea mai
directă cu comunitatea socială, cointeresarea autorităţilor locale, a agenţilor
economici şi instituţiilor în susţinerea materială şi financiară a Universităţii.
Dezvoltarea instituţiei potrivit conceptului de universitate antreprenorială.
Anual, rectorul prezintă un raport privind starea universităţii în care sunt incluse
finanţarea şi alocarea fondurilor, împreună cu rezultatele (preconizate / obţinute). Raportul
explicativ prind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de
bilanţ a anului 2012, Bilanţul contabil la 31.12.2012 şi Contul de rezultat patrimonial la
31.12.2012, au fost validate de Senat în luna ianuarie 2013.
De asemenea, în cadrul aceluiaşi Senat a fost aprobat Raportul asupra sistemului de
control intern / managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
În septembrie 2013, Senatul Universităţii a aprobat Planul de măsuri pentru
reducerea cheltuielilor şi încadrarea în veniturile prognozate pentru anul universitar
2013/2014.
-

Observaţii şi recomandări
1. Aplicarea unui management academic de tip strategic, eficient, în acord cu Planul
Strategic Instituţional, 2014 – 2018 şi cu Planurile Operaţionale la nivel instituţional
şi la nivel de facultăţi, sub directa coordonare a Rectorului.
2. Analiza, monitorizarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor şi a indicatorilor de
performanţă, formulaţi în Planurile Operaţionale.
3. Identificarea celor mai eficiente modalităţi de alocare a resurselor pe structuri, printrun sistem care să combine drepturile legale şi nevoile îndreptăţite cu criterii de
performanţă, eficienţă şi competitivitate.
4. Continuarea strategiei de dezvoltare a patrimoniului de clădiri şi spaţii, extinderea şi
modernizarea dotărilor din învăţământ şi cercetare.
5. Dezvoltarea continuă a servicilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.
6. Înfiinţarea unui structuri de tip Birou de Transfer Tehnologic, care să faciliteze
serviciile oferite de Universitate în societate.
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B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
1. Conţinutul programelor de studiu
1.1. Admiterea studenţilor
Activitatea educaţională din UAB este gestionată de Prorectorul pentru Învăţământ,
Strategie Universitară şi Calitate. Există măsuri care vizează o abordare unitară în educaţie,
formare şi cercetare care sunt puse în aplicare printr-un sistem de asigurare a calităţii în
educaţie şi care sunt concretizate în planurile operaţionale anuale.
Planul operaţional preconizează realizarea unui echilibru optim între creşterile
cantitative şi exigenţele calitative privind studenţii şi absolvenţii, precum şi între evoluţia
numărului de studenţi şi evoluţia celorlalte componente ale procesului de învăţământ şi ale
organizării instituţionale.
Admiterea în Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia s-a organizat în
conformitate cu prevederile Legii educaţiei nr.1/2011, precum şi potrivit actelor normative
care reglementează admiterea în învăţământul superior, respectiv: Ordinul MECTS
nr.3544/2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de
studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2013/2014 şi Ordinul MECT privind
aprobarea cifrei de şcolarizare pentru Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
prezentate în cadrul Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii pentru anul
universitar 2013-2014, aprobată în Şedinţa Senatului Universităţii din 19.12.2012 şi
modificată în şedinţa din 22.04.2013.
În iunie 2013, Senatul Universităţii a aprobat planul de învăţământ pentru anul
universitar 2013/2014, atât din cadrul celor 4 facultăţi, cât şi la nivelul Scolilor Doctorale.
Acelaşi Senat a aprobat Comisiile pentru desfăşurarea examenului de admitere la studiile
universitare de licenţă, masterat şi dictorat, în anul universitar 2013/2014, seiune iulie-august
şi septembrie.
Marketingul universitar
Principalele măsuri au constat în dezvoltarea marketingului universitar, asigurat prin
mijloace cum sunt: publicarea în mass-media; editarea şi difuzarea unor broşuri, pliante şi
afişe; publicarea pe website a informaţiei necesare pentru admitere, organizarea unor
evenimente publice pentru informare (echipe de promovare în licee). În aceste condiţii, a
devenit evident că sunt necesare măsuri cu acţiune pe termen mediu şi lung, care să garanteze
o evoluţie bazată pe dezvoltare durabilă. Dintre acestea, două s-au impus cu prioritate:
revigorarea ofertei educaţionale a Universităţii, la nivelul ciclului de licenţă, prin iniţierea de
noi programe de studii în domenii solicitate la admitere şi pe piaţa calificărilor universitare;
dezvoltarea calitativă şi cantitativă a serviciilor sociale pentru studenţi, astfel încât să se
extindă aria de atragere a potenţialilor candidaţi.
Au fost aprobate următoarele regulamente în cadrul Senatului Universităţii, din
ianuarie 2013, propuse de către Centrul de Relaţii Internaţionale, şi anume: Regulamentul
privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic auxiliar, de cercetare şi a
personalului nedidactic, care participă la programul de învăţare pe tot parcursul vieţii Programul sectorial ERASMUS; Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului de
programe comunitare şi acorduri internaţionale (BPCAI) din cadrul Centrului de Relaţii
Internaţionale. De asemenea, în şedinţa de Consiliul de Administraţie din februarie 2013, a
fost aprobată Comisia de monitorizare a procesului de internaţionalizare a Universităţii „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia.
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Procesul de internaţionalizare în cadrul UAB vizează: cooperarea în domeniul
învăţământului prin intermediul proiectelor transnaţionale UAB; promovarea de proiectepilot integrate cu rezultate semnificative în dezvoltarea metodelor moderne de predare /
instrumente de învăţare şi a cooperării internaţionale prin intermediul programului Învăţare
pe tot parcursul vieţii (Leonardo da Vinci, Erasmus mobilităţi, Erasmus Proiecte Intensive) şi
reţele transnaţionale (CEEPUS) pe teme specifice ale dezvoltării durabile. Aceste proiecte
au reprezentat punctul de plecare pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică, pentru creşterea
vizibilităţii internaţionale a Universităţii noastre, pentru crearea unor parteneriate solide în
scopul dezvoltării de proiecte educative, culturale, ştiinţifice, de cercetare şi dezvoltare.
În acelaşi context de internaţionalizare, un pas important a fost realizat prin includerea
instituţiei noastre în asociaţiile de universităţi AUDEM (Alliance of Universities for
Democracy), ACRU (Association of Carpathian Region Universities) şi CODCR (Council of
Danube Cities and Regions).
Schimburile de cadre didactice şi cercetători cu instituţii de învăţământ şi cercetare
din străinătate reprezintă o importantă direcţie de acţiune, cu implicaţii majore în dezvoltarea
capacităţii educaţionale şi de cercetare a Universităţii. În acest sens, se au în vedere:
extinderea relaţiilor de colaborare cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare cu
scopul dezvoltării de proiecte majore de cercetare, iar în plan educaţional să reprezinte un
model de bune practici; prezentarea ofertei educaţionale a Universităţii, orientată către ţări cu
deficit de resursă umană înalt calificată, pentru a urma studii de licenţă, masterat şi doctorat;
dezvoltarea de noi parteneriate la nivel regional, naţional şi internaţional; încheierea unor
parteneriate cu instituţii publice şi private pentru oferte educaţionale formale şi informale;
identificarea posibilităţilor de angajare a absolvenţilor Universităţii pe plan local, regional,
naţional şi internaţional; dezvoltarea de parteneriate cu companii naţionale şi internaţionale
din mediul privat; înfiinţarea unor centre de practică pentru studenţii Universităţii, împreună
cu mediul de afaceri, în vederea creării celor mai bune condiţii de pregătire a viitorilor
absolvenţi. Prezentul Raport se completează cu datele din Raportul Centrului de Relaţii
Internaţionale.
Admiterea se bazează exclusiv pe competenţele academice ale candidatului şi nu
aplică nici un fel de criteriu discriminatoriu. Practicile de admitere combină rezultatele
obţinute de candidaţi la bacalaureat sau/şi în cursul liceului, cu probe tip interviu şi probe de
aptitudini (la specializările care impun astfel de probe).
1.2. Structura şi prezentarea programelor de studiu
Structura programelor de studii. Fiecare program de studiu are o structură şi un
conţinut bine definite. În cadrul programelor de studiu sunt stabilite disciplinele din planul de
învăţământ, conţinutul, metodele şi rezultatele evaluării pentru fiecare curs, creditele ECTS
atribuite (European Credit Transfer System). Oferta educaţională reprezintă una din
priorităţile permanente, în conformitate cu strategia universităţii, astfel comisiile de
monitorizare şi evaluare a programelor de studii analizează anual, în cursul lunii aprilie,
planurile de învăţământ în vederea adaptării acestora la nevoile de formare ale studenţilor şi
la aşteptările angajatorilor. Aceste comisii sunt organizate la nivelul fiecărui program de
studiu şi sunt alcătuite din reprezentanţi ai studenţilor, reprezentanţi ai absolvenţilor,
angajatori şi personal academic care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor programe.
Un an universitar este format din două semestre, fiecare având 14 săptămâni, urmate
de o sesiune de examene, cu o durată de patru săptămâni. Există o sesiune suplimentară de
examinare, de două săptămâni, în luna septembrie. Numărul total al creditelor necesare
pentru a absolvi programul de licenţă, variază între 180 şi 240 de credite, în timp ce pentru un
program de masterat numărul total de credite variază între 60 şi 120 de credite.
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În anul universitar 2013-2014, UAB oferă 33 de programe de studii universitare de
licenţă (29 învăţământ cu frecvenţă, din care 3 învăţământ în limba engleză; 4 învăţământ la
distanţă), 29 de programe de studii universitare de masterat şi 4 programe de studii
universitare de doctorat. Reformele curriculare iniţiate în fiecare instituţie academică ca
urmare a procesului Bologna au determinat îmbunătăţirea calităţii educaţiei, şi punerea în
aplicare a procedurilor interne şi externe de acreditare, în conformitate cu legislaţia naţională
şi cerinţele ARACIS.
Diferenţierea în realizarea programelor de studiu. Pentru toate specializările din
cadrul Universităţii s-a procedat la organizarea curriculum-ului pe module disciplinare,
cicluri şi pachete de discipline, care să permită efectuarea transferului creditelor şi
mobilitatea studenţilor, programele de studiu fiind centrate pe studenţi şi diferenţiate pe
forme de învăţământ (zi, învăţământ deschis la distanţă) şi pe nivele de învăţământ
(universitar, postuniversitar).
Centrul de Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusa şi Formare Continuă, şi-a
modificat şi completat Regulamentul de organizare şi funcţionare, ca urmare a trecerii
Biroului Tipografie în subordine, fiind aprobat în noiembrie 2013, de Senatul Universităţii.
Începând cu 2012-2013 s-a trecut la utilizarea platformei RAEL ce a fost dezvoltată
printr-un proiect POSDRU, „RAEL – REŢEA ACADEMICĂ DE E-LEARNING” dar şi în
cadrul proiectului „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă
redusă – un demers pentru calitate”.
Relevanţa programelor de studii. Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea
periodică a programelor de studii au asigurat viabilitatea ofertei de studii a Universităţii prin
adaptarea permanentă a acesteia la dinamica mediului extern, la cerinţele beneficiarilor şi la
competiţia pe piaţa calificărilor universitare, precum şi la criteriile şi standardele de calitate a
programelor de studii practicate pe plan naţional şi european.

Observaţii şi recomandări
1. Eficientizarea activităţilor de promovare a universităţii, în cadrul caravanei admiterii,
în vederea atragerii unui număr mai mare de studenţi.
2. Proiectarea unui nou site al universităţii (web design şi structură) care să asigure o
calitate superioară a prezentării informaţiilor, accesibilitatea acestora la nivel naţional
şi internaţional. Prezentarea ofertelor educaţionale, respectiv a planurilor de
învăţământ în limba română şi în limba engleză pentru toate specializările.
3. Actualizarea permanentă a site-ului în limba engleză pentru creşterea vizibilităţii
internaţionale a universităţii.
4. Compatibilizarea curriculum-ului şi organizării programelor de studii cu standardele
europene, consolidarea bunelor practici pentru mobilitatea studenţilor, a cadrelor
didactice şi a cadrelor didactice auxiliare cu universităţile pentru care există relaţii de
cooperare şi unde este posibilă extinderea mobilităţilor reciproce de studenţi.
5. Susţinerea unor programe noi de mobilitate a studenţilor (ERASMUS+), naţională şi
internaţională, pentru toate nivelele de studii.
6. Creşterea rolului departamentelor în evaluarea şi monitorizarea programelor de studii
şi a cercetării ştiinţifice, în evaluarea şi promovarea personalului didactic.
7. Reducerea numărului de ore de predare din Planurile de învăţământ ale programelor
de studiu, la nivelul minim prevăzut de standardele ARACIS.
8. Renunţarea la programele de studii care nu au trecere pe piaţa muncii.
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2. Rezultatele învăţării
2.1. Valorificarea calificării universitare obţinute
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia vine în sprijinul studenţilor prin oferirea de servicii de
informare, consiliere şi orientare pentru alegerea viitoarei cariere. Membrii acestui Centru
sunt reprezentanţi ai tuturor departamentelor din Universitate, care pe bază de voluntariat
sprijină activ studenţii, oferind serviciile menţionate anterior.
Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în iunie 2013, a
aprobat Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului de analiză şi
gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii (DGAPSPM), centru care va funcţiona în
cadrul Centrului de informare şi consiliere în carieră (CICOC) şi va avea ca obiectiv
facilitatea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor.
Nivelul de satisfacţie a studenţilor în raport cu mediul de învăţare. Estimările
făcute de facultăţile (departamentele) care au derulat acţiunea de sondare a opiniei studenţilor
privind procesul de învăţământ atestă că, în ansamblu, studenţii apreciază pozitiv mediul de
învăţare/dezvoltare oferit de Universitate.
Din analizele realizate, conform procedurii elaborate de universitate şi a rapoartelor
anuale de autoevaluare internă a calităţii educaţiei, rezultă că mai mult de 68% dintre studenţi
apreciază pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de către universitate şi propriul lor traseu de
învăţare.
Exemplificăm câteva activităţi recente desfăşurate de către Asociaţia ALUMNI prin
implicarea în proiecte POSDRU: elaborarea unui ghid de bune practici pentru angajare;
promovarea ofertei educaţionale a UAB în licee; ateliere având ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor
de management organizaţional, managementul proiectelor, facilitarea transmiterii de know-how
prin metode de educaţie nonformală; dezvoltarea unor parteneriate cu ONG-uri.
Deşi această măsură a contribuit în mod semnificativ la creşterea vizibilităţii instituţiei,
UAB trebuie să dezvolte crearea de materiale promoţionale pentru viitorii studenţi.
Centrarea pe student a metodelor de învăţare.
Conţinutul învăţării, rezultatele şi metodele de evaluare sunt prezentate studenţilor la
începutul fiecărui semestru. De asemenea, în desfăşurarea activităţilor educaţionale din cadrul
unui semestru, se utilizează forme de evaluare continuă, care susţin progresul în învăţare al
studenţilor. Această formă de evaluare ocupă o pondere semnificativă în cadrul evaluării
finale. Sunt folosite şi metode complementare de evaluare (proiecte, referate, elaborare de
portofolii etc.). Suporturile de curs destinate studenţilor sunt construite prin respectarea
caracteristicilor de învăţare centrate pe student, în acord cu procesul Bologna. UAB sprijină
facultăţile în creşterea gradului de educaţie centrat pe student şi în îmbunătăţirea procesului
de predare prin utilizarea unor strategii didactice moderne, care includ: metode de predare
relevante şi diversificate, care să faciliteze procesul de învăţare, să stimuleze interesul şi să
dezvolte gândirea critică, să adapteze predarea în funcţie de evoluţia studenţilor (de evaluarea
formativă). De asemenea, se folosesc mijloacele moderne în activitatea didactică precum:
proiector, flipchart, înregistrări, workshop-uri, vizite de studiu etc. astfel încât să pună în
valoare stilul eficient de învăţare. În diversificarea resurselor de învăţare sunt puse la
dispoziţia studenţilor mijloace multiple mass-media, forme de organizare care dezvoltă lucrul
în echipă, învăţarea bazată pe proiecte şi rezolvarea de probleme. Un punct slab este dat de
implicarea studenţilor în furnizarea de feedback cu privire la evaluarea calităţii cursurilor şi a
conţinutului acestora. Se au în vedere un complex de acţiuni pe termen scurt şi mediu
concepute pentru a îmbunătăţi această situaţie.
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Orientarea în carieră a studenţilor. Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în
Carieră derulează activităţi în parteneriat cu Liga Studenţilor Universităţii „1 Decembrie
1918”; Asociaţia ALUMNI, instituţii publice locale, naţionale şi internaţionale; agenţi
economici publici şi privaţi.
Dintre activităţile importante pe care Asociaţia ALUMNI le desfăşoară evidenţiem
următoarele: organizarea de reuniuni şi întâlniri periodice între absolvenţi din promoţii
diferite; crearea şi dezvoltarea unei baze de date cu informaţii despre membrii asociaţiei,
actualizabilă periodic, care să fie disponibilă şi pe internet, permiţând utilizatorilor căutarea
multicriterială şi navigarea în structura acesteia în funcţie de drepturile de acces stabilite de
asociaţie cu respectarea opţiunilor fiecărui membru; crearea şi dezvoltarea unui site web, care
să faciliteze contactul între absolvenţi, accesul la baza de date şi la informaţii de interes
pentru absolvenţii UAB; realizarea de newsletter-uri, materiale informative, reviste şi a unui
anuar; înfiinţarea şi susţinerea de cluburi, alte asociaţii şi fundaţii pentru absolvenţi;
organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane şi mese rotunde pentru realizarea
obiectivelor asociaţiei; dezvoltarea de servicii de consiliere în carieră pentru studenţii şi
absolvenţii UAB precum şi facilitarea contactului între absolvenţii care vor să se angajeze şi
angajatori; administrarea unor fonduri de burse pentru studenţii UAB cu potenţial deosebit;
realizarea de proiecte şi programe pentru modernizarea şi îmbunătăţirea cursurilor şi a
infrastructurii UAB; susţinerea perfecţionării cadrelor didactice şi a implicării acestora în
mediul economic real; acordarea de premii şi distincţii membrilor săi sau unor persoane din
afara asociaţiei; colaborarea cu alte organizaţii din ţară şi străinătate.
Relaţiile de colaborare ale CICOC se concretizează în: semnarea unor serii de
acorduri de parteneriat viabile cu instituţii, asociaţii şi fundaţii, iar în anul 2013 a fost
finalizată baza de date a absolvenţilor anului 2012, care cuprinde toate specializările
Universităţii. Centrul are relaţii bune de colaborare cu celelalte centre administrativfuncţionale, cu care derulează acţiuni de informare pentru studenţi, precum şi cu CMCSI,
furnizând informaţii necesare în dosarele de acreditare/autorizare, legate de evoluţia
profesională şi inserţia pe piaţa muncii. În momentul de faţă, membrii CICOC sunt implicaţi
în elaborarea unui Ghid de Orientare în Carieră, iar echipa de voluntari este implicată în
scriere de proiecte în cadrul Programului Tineret în Acţiune.
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează anual o serie de
evenimente, menite să faciliteze accesul studenţilor la piaţa muncii, pregătirea acestora pentru
tranziţia de la şcoală la viaţa activă, intrarea în contact cu potenţiali angajatori, pregătirea
pentru prezentarea la interviu, implicarea în activităţi de voluntariat: Săptămâna Porţilor
Deschise, Bursa locurilor de muncă, sesiuni de informare, întâlniri cu angajatorii. Prezentul
Raport se completează cu datele din Raportul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare
în Carieră.
Observaţii şi recomandări
1. Instituirea unui sistem de monitorizare a evoluţiei absolvenţilor şi de sprijinire a
integrării profesionale a acestora prin: dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi orientare în
carieră; adaptarea şi readaptarea procesului de învăţământ în funcţie de competenţele şi
performanţele ce vor fi solicitate absolvenţilor în exercitarea practică a profesiunii.
2. Centralizarea informaţiilor din Programele QUANTIS şi INTRANET privind nivelul
de satisfacţie a studenţilor în raport cu mediul de învăţare.
3. Formarea continuă a calităţii prestaţiei didactice, prin promovarea unui învăţământ
activ şi participativ, centrat pe student şi identificarea unor metode noi de motivare a
studenţilor pentru învăţare.
4. Iniţierea şi susţinerea unor programe de racordare a activităţilor de practică la mediul
economic şi social naţional şi internaţional.
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3. Activitatea de cercetare ştiinţifică
3.1. Programe de cercetare
În conformitate cu legislaţia românească, personalul academic trebuie să realizeze
activităţi de cercetare în cadrul universităţii. Deoarece UAB şi-a propus să devină o
universitate de cercetare avansată şi educaţie, promovarea cercetării de excelenţă reprezintă o
pre-condiţie. În acest scop, strategia de cercetare UAB este construită pe trei piloni principali:
Institutul de Cercetare ca infrastructură completă, oferind un mediu modern, cu toate
condiţiile şi echipamentele necesare pentru ca fiecare cercetător să-şi atingă potenţialul
maxim; Şcoala doctorală care stabileşte un cadru comun pentru toate programele de doctorat
din cadrul Universităţii; Resurse umane, organizate în echipe de cercetare şi centre axate pe
anumite aspecte ale dezvoltării durabile.
În funcţie de volumul activităţii şi de nivelul performanţelor, cercetarea ştiinţifică este
organizată la nivel instituţional în centre, laboratoare şi colective de cercetare. În prezent, în
Universitate funcţionează două structuri de cercetare acreditate de CNCS: Institutul de
Arheologie Sistemică „Iuliu Paul” şi Centrul de Excelenţă pentru Cercetări Istorice şi
Politologice „Iuliu Maniu”. Cele 16 centre de cercetare ale UAB, îşi desfăşoară activitatea de
cercetare în domenii prioritare, cum ar fi: Tehnologia Informaţiei şi Comunicării, Protecţia
Mediului, Ştiinţe Socio-Economice şi Umaniste.
Menţionăm faptul că cercetarea stiintifică este gestionată de Centrul pentru
Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, alături de centrele de cercetare existente,
încadrate cu pesonal de cercetare specializat dar şi de către cadrele didactice care desfaşoară
o amplă activitate de cercetare. Prezentul Raport se completează cu datele din Raportul
Centrului pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.
Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt valorificate prin publicaţii ştiinţifice şi
didactice, prin acţiuni de expertiză, consultanţă, proiecte de dezvoltare ş.a. Universitatea
dispune de două edituri:
- Editura Universităţii, cu denumirea Aeternitas, cu recunoaştere CNCS;
- Editura Reîntregirea, a Facultăţii de Teologie, cu recunoaştere CNCS;
De asemenea, Universitatea editează 7 publicaţii cu periodicitate anuală (Annales
Universitatis Apulensis) organizate pe domenii şi 3 reviste de specialitate, dintre acestea, 2 au
recunoaştere CNCS-2011 (categoriile B şi C).
Valorificarea cercetării.
Creşterea vizibilităţii internaţionale se realizează prin participarea şi organizarea de
manifestări ştiinţifice de nivel înalt. Anual, UAB organizează conferinţe internaţionale, cu
participarea cercetătorilor şi a organismelor profesionale internaţionale (de exemplu,
GeoCAD Scientific Conference, International Conference on Management, Economics and
Accounting Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy, etc).
Rezultatele cercetării sunt centralizate, analizate şi prelucrate cantitativ şi calitativ în
cadrul raportului elaborat de către Centrul pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării.
În anul 2013, au fost supus aprobarii Senatului: Regulamentul pentru acordarea
titlului CUM GRATIE, Regulamentul pentru acordarea tilului de PROFESOR
CONSULTANT şi a titlului onorific de PROFESOR EMERIT. S-a probat acordarea tilului
onorific de PROFESOR EMERIT, în iulie 2013, pentru următarele cadre didactice:
Prof.univ.dr. Iacob Mârza, Prof.univ.dr. Florin Stănescu, Prof.univ.dr. Cornel Tatay-Baltă, şi
de asemenea, în noiembrie 2013, Prof.univ.dr. Ion Buzaşi.
În anul 2013 au fost acordate la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
şapte titluri de Doctor Honoris Causa cu respectarea prevederilor Regulamentului de
funcţionare a Comisiei pentru acordarea titlurilor şi distincţiilor universitare.
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Observaţii şi recomandări
1. Identificarea şi atragerea de noi surse de finanţare pentru activitatea de cercetare, în
special pe proiecte europene strategice transnaţionale; proiecte colaborative de
cercetare aplicativa; proiecte CDI.
2. Promovarea şi dezvoltarea cooperării şi parteneriatelor în domeniul cercetării
ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional.
3. Implicarea centrelor de cercetare în dezvoltarea socio-economică a comunităţii.
4. Sprijinirea dezvoltării Editurilor universităţii, Aeternitas şi Reîntregirea, a acreditării
şi clasificării lor într-o poziţie relevantă pentru toate domeniile ştiinţifice
reprezentative din universitate.
5. Preocuparea continuă, monitorizarea activităţilor de cercetare şi a indicatorilor care
constituie baza de ierarhizare a universităţilor.
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
1.1. Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii
Asigurarea calităţii învăţământului şi cercetării universitare reprezintă o preocupare
majoră a UAB, aşa cum este prevăzut în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Universitatea
este pe deplin angajată în demersul ei pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii procesului
didactic, de cercetare şi managerial la toate nivelurile şi funcţiile relevante. Acest angajament
este realizat în mod consecvent prin implementarea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului
Instituţional de Management al Calităţii.
Sistemul Instituţional de Management al Calităţii (SIMC) reprezintă ansamblul
coerent de mecanisme, proceduri, criterii, standarde şi indicatori de performanţă constituit
prin adaptarea şi detalierea Metodologiei generale de asigurare a calităţii la particularităţile
Universităţii şi la cerinţele managementului instituţional al calităţii.
În centrul preocupărilor instituţiei se află interesul pentru satisfacerea cerinţelor şi
aşteptărilor tuturor beneficiarilor, prin concentrarea eforturilor în direcţia creşterii calităţii
procesului didactic şi de cercetare, dezvoltării culturii instituţionale şi manageriale
responsabile eficiente pentru pregătirea studenţilor la nivelul standardelor academice
internaţionale şi a necesităţilor mediului economico-social local, regional şi naţional, în
condiţiile respectării reglementărilor în vigoare.
În Universitate funcţionează , în mod integrat, comisii constituite pe două niveluri:
- Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel instituţional (CEAC)
- Comisiile pentru evaluarea internă şi asigurarea calităţii educaţiei constituite pentru
fiecare program de studii sau pentru programe din acelaşi domeniu ori din domenii
conexe.
Raportul anual de evaluare internă privind calitatea educaţiei, aprobat în ianuarie 2013
de către Senatul Universităţii, este un document obligatoriu pentru demersurile de obţinere a
finanţării de bază şi a finanţării complementare, precum şi pentru participarea Universităţii la
competiţia pentru granturile de cercetare ştiinţifică. Raportul anual de evaluare internă
privind calitatea educaţiei este un document public, care se aduce la cunoştinţa tuturor
beneficiarilor prin afişare sau publicare.
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Un rol important în asigurarea calităţii este asigurat prin evaluarea proceselor,
desfăşurată astfel:
- evaluarea internă a programelor de studii se realizează anual, sub coordonarea
directorului de departament şi cu sprijinul structurilor de calitate.
- evaluarea externă a programelor de studii se realizează de către ARACIS.
- evaluarea cadrelor didactice se realizează anual, cu un instrument on-line, pe baza
criteriilor de evaluare la nivel naţional şi standardelor interne şi este gestionată de
către Centrul pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.
Centrul pentru Managementul Calităţii si Strategie Instituţională utilizează
instrumente online pentru evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, respectiv programul
QUANTIS/INTRANET; pentru evaluarea colegială a cadrelor didactice, evaluarea din partea
directorului de departament a fost utilizat programul INTRANET. Aceste forme de evaluare
necesită îmbunătăţiri cu privire la gradul de implicare al studenţilor în evaluarea cadrelor
didactice şi în stabilirea unor criterii şi indicatori relevanţi, cât şi cu privire la centralizarea şi
prelucrarea rapoartelor finale.
De asemenea, a fost aprobată noua componenţă a Comisiei pentru Evaluarea
Internă şi Asigurarea Calităţii Educaţiei, conform deciziei nr. 47/16465/18.11.2013.
S-au actualizat consiliile şi comisiile permanente ale Senatului, astfel: Consiliul
Cercetării ştiinţifice, Comisia pentru Evaluarea Internă şi Asigurarea Calităţii Educaţiei,
Comisia pentru buget-finanţe, Comisia pentru învăţământ, Comisia juridică, Comisia de
evaluare profesională, Comisia pentru acordarea distincţiilor universitare, Comisia de etică,
Comisia Socială, Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Consiliul Bibliotecii, conform
deciziei nr. 47/16465/18.11.2013.
Centrul pentru Managementul Calităţii si Strategie Instituţională, a supus spre
aprobare Senatului Universităţii, Manualul de proceduri, Ediţia 2 Revizia 0. Volumul este
disponibil în format electronic, CD, distribuit fiecărui departament, de asemenea acestea pot
fi accesate şi în reţeaua INTRANET a universităţii –SSH.
S-a realizat 1 audit intern în anul 2013 în luna iunie, în acord cu cerinţele ISO
9001:2008, audit care a avut drept scop verificarea prin sondaj a unor activităţi didactice şi
extradidactice din cadrul structurilor auditate, în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de
legalitate, eficacitate, de a adăuga valoare prin formularea recomandărilor, iar în cazul
identificării unor neconformităţi, de a se corecta.
Structurile auditate au fost:
- Centrul de Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă;
- Facultatea de Istorie şi Filologie;
- Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
- Facultatea de Ştiinţe;
- Facultatea de Teologie.
Toate constatările au fost consemnate în Raportul de Audit Intern, aprobat în
şedinţa Senatului Universităţii din 18 noiembrie 2013, şi au la baza probe de audit obţinute pe
baza testelor efectuate consemnate in documentele de lucru (e.g chestionare de verificare liste de verificare, rapoarte de neconformitate, minute de deschidere şi închidere etc.)
întocmite de auditorii interni şi însuşite de factorii de management ai structurilor auditate.
În anul 2013, s-a realizat evaluarea instituţională a Universităţii „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), în cadrul
proiectului Pregătiţi pentru inovare, pregătiţi pentru o mai bună soluţionare a nevoilor
locale. Calitatea şi diversitatea universităţilor româneşti. Centrul pentru Managementul
Calităţii şi Strategie Instituţională a coordonat elaborarea Raportului de autoevaluare
instituţională (aprobat conform Hotărârii Senatului Universităţii nr. 18/5458/23.04.2013) şi a
asigurat desfăşurarea celor doua vizite ale echipei de evaluatori, în lunile mai şi octombrie. În
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urma evaluării realizate, echipa a întocmit un Raport conţinând sugestii şi recomandări pentru
îmbunătăţirea calităţii educaţiei, raport însuşit de universitate.
2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a
programelor şi activităţilor desfăşurate
2.1 Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu şi
diplomelor ce corespund calificărilor
În anul 2013 au fost evaluate de către CMCSI şi depuse spre acreditare 10 programe
de studii universitare de masterat (din care, 3 specializări noi), 7 programe de studii
universitare de licenţă pentru evaluare periodică şi 5 programe de studii universitare de
licenţă pentru autorizare provizorie (specializări noi).
3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
3.1 Evaluarea studenţilor
Examinarea şi notarea studenţilor se fac pe bază de criterii, regulamente şi tehnici care
sunt riguros şi consecvent aplicate. Senatul Universităţii a probat modificarea
Regulamentului privind evaluarea, examinarea şi notarea performanţelor profesionale
ştiinţifice a studenţilor. Procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor sunt centrate pe
rezultatele învăţării, sunt anunţate studenţilor din timp şi în detaliu, respectându-se
procedurile obiective şi transparente de apreciere şi notare.
4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
4.1 Calitatea personalului didactic şi de cercetare
La nivelul Universităţii, întregul personal didactic îndeplineşte cerinţele legale pentru
ocuparea posturilor didactice. Ocuparea posturilor şi promovarea pe posturi se face pe bază
de concurs, cu respectarea prevederilor legale formulate de Ministerul Educaţiei Naţionale
precum şi a criteriilor de evaluare internă. Pentru atingerea unor criterii de performanţă
presupuse de integrarea în sistemul european al învăţământului superior, au fost impuse, în
cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor, standarde minimale obligatorii privind
cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi a competenţelor de operare pe
calculator.
Procesele şi activităţile specifice UAB sunt efectuate de către 330 salariaţi: 164 cadre
didactice şi 166 de personal didactic auxiliar şi administrativ, echilibrat în ceea ce priveşte
genul şi vârsta. În ultimii ani, numărul personalului academic a fost păstrat în limitele care să
permită un echilibru între asigurarea calităţii proceselor academice şi eficienţa financiare. În
anul universitar 2012-2013 au fost un număr de 242 de posturi didactice, din care 78 sunt
vacante, fiind acoperite prin cooperarea cu specialişti din afara universităţii, care contribuie în
mod semnificativ la creşterea calităţii procesului didactic prin experienţa şi competenţele
acestora.
La 01 octombrie 2013 în Universitatea „1 Decembrie 1918” exista un nr. de 224
posturi didactice legal constituite din care 163 ocupate de cadre didactice titularizate cu
normă de bază sau post rezervat (3 posturi). Un nr. de 61 posturi sunt ocupate prin plata cu
ora. În prezent în instituţie există 163 de cadre didactice titularizate, din care 64 profesori şi
conferenţiari, iar personal didactic cu titlul ştiinţific de doctor 145. În anul 2013, au fost
scoase la concurs 17 posturi didactice şi de cercetare: în sem. II al anului universitar
2012/2013 – 1 post profesor, 2 posturi lector, 1 post asistent, 2 posturi cercetător ştiinţific
gradul III, 1 post cercetător ştiinţific gradul II; în sem. I al anului universitar 2013/2014 – 3
posturi profesor, 8 posturi conferenţiar, 6 posturi lector.
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