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Raport al Comisiei Consultative ARACIS 
 

Vizita de evaluare instituțională în vederea evaluării externe a calității educaționale la  

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

perioada 27 – 29.02.2020 

 
 

1. Activitățile preliminare vizitei  

 

1.1.  Cererea de evaluare instituțională externă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

a fost depusă prin adresa nr. 11366 / 10.06.2019  și înregistrată la ARACIS cu nr. 3528 din data 

10.06.2019. 
 

1.2 Directorul  Departamentului de Evaluare Externă a Calității, domnul conf. univ. dr. Mădălin 

Bunoiu a invitat la sediul ARACIS reprezentanții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

(denumită în continuare UAB) în data de 5.09.2019, când au fost stabilite obiectivele vizitei de 

evaluare externă periodică, cu precizarea a 7 programe de studii universitare de licență pentru 

evaluat (Protocol încheiat între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și ARACIS cu 

nr. de înregistrare 5509/5.09.2019). 

 

1.3 Directorul de misiune, dnul. prof.univ.dr. ing. Iordan PETRESCU  (Universitatea Tehnică 

de Construcţii din Bucureşti) și Secretarul tehnic, dl. Vlad Nicolae POPESCU de la ARACIS, au 

fost desemnați în ședința Consiliului ARACIS în data de 26.09.2019 la propunerea 

Departamentului de Asigurarea Calității al ARACIS. 

 

1.4 La propunerea Departamentului de Asigurare a Calității al ARACIS, Consiliul ARACIS a 

aprobat componența echipei de vizită în ședința din data de 30.01.2020, având coordonator al 

echipei de experți evaluatori pe dl. prof.univ.dr. Răzvan Liviu NISTOR de la Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca. 

 

1.5.  Raportul de autoevaluare instituțională al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a 

fost depus la ARACIS  în data de 24.12.2019 cu nr. de înregistrare 7357. 

 

Raportul are structura cerută în ”Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii 

universitare și a instituțiilor de învățământ superior.” 

 

Anexele aferente cerute în fișa vizitei de evaluare, semnate de conducerea Universității, respectiv 

conducerea facultăților (plan de învățământ, studenți, spații de învățământ, stat de funcții), se 

găsesc în varianta electronică pe site-ul UAB (http://www.acreditare.uab.ro/) 

 

1.6.  Directorul de misiune, dnul. prof.univ.dr. ing. Iordan PETRESCU și Secretarul tehnic dl. 

Vlad Nicolae POPESCU s-au întâlnit cu Rectorul prof.univ.dr. Valer Daniel BREAZ în data de 

14.01.2020, la sediul ARACIS, prilej cu care a fost definitivat programul vizitei de evaluare (vezi 

document  înregistrat la ARACIS cu nr. 121/14.01.2020). 

 

1.7.   Perioada vizitei a fost stabilită pentru intervalul 27-29.02.2020. 

 

2. Desfășurarea vizitei la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

2.1. Echipa de vizită formată din 16 membri și-a început activitatea în dimineața zilei de 27 

februarie 2020 la sediul UAB. 



 

2.2. Remarc faptul ca vizita de evaluare s-a desfășurat întocmai, conform programului convenit de 

către coordonatorul echipei de experți evaluatori si secretarul tehnic al misiunii, împreună cu 

reprezentanții instituției evaluate. 

 

2.3. Evaluarea la nivel instituțional a fost realizată de prof.univ.dr. Răzvan Liviu NISTOR de la 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, coordonatorul echipei de experți evaluatori și 

prof.univ.dr. Prof. univ. dr. Marius Gabriel  PETRESCU de la Universitatea "Petrol-Gaze" 

Ploiești, expert evaluator al Comisiei instituționale a ARACIS, fișele vizitei fiind întocmite în 

conformitate cu cerințele ARACIS. Reprezentantul Comisiei Consultative este domnul                       

Prof. univ. dr. Ștefan SZAMOSKOZI de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.    

      

 

2.4. Întâlnirile cu studenții, absolvenții, angajatorii, cadrele didactice, precum și cu diferite grupuri 

aparținând personalului administrativ au fost relevante și menite să conducă la completarea unei 

imagini de ansamblu a UAB. Meritul pentru reușita acestor întâlniri aparține atât întregii echipe, 

cât și condițiilor asigurate în universitate. 

 

2.5. Vizitele pe programe de studii s-au desfășurat in zilele de 27 si 28 februarie, concluziile fiind 

trase în data de 29 februarie 2020. 

 

2.6. În condițiile accesului neîngrădit la informații privind toate activitățile din universitatea gazdă, 

echipa de vizită a asigurat independența în acțiunile de evaluare ale expertului străin și ale 

evaluatorilor studenți. Astfel, evaluatorul străin, prof.univ.dr. Mieczyslaw SOCHA de la 

Universitatea din Varșovia, Polonia, a întocmit un raport separat, iar studenții evaluatori Claudiu-

Sorin ȚĂRAN – Universitatea Politehnica Timișoara (ANOSR) și Cristian Dumitru OPRIȘ - 

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București (UNSR) au întocmit separat un alt 

raport comun, pe care în urma definitivării îl vor depune la ARACIS. 

 

În același timp, expertul străin și evaluatorii studenți au participat la toate activitățile comune ale 

echipei (echipelor) de vizita, care pot fi sintetizate în tabelul care urmează. 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activității Ziua și intervalul orar de desfasurare 

1.  Întâlnirea tehnică a echipei de vizită 

27 februarie 2019 

9:00-9:15 

2.  Întâlnirea preliminară la Rectoratul 

Universității în vederea prezentării 

scopului, obiectivelor și a 

programului detaliat al vizitei de 

evaluare 

9:15-9:45 

3.  Vizitarea bazei materiale didactice și 

de cercetare 

9:45-12:00 

4.  Întâlnirea cu studenții 16:00-17:00 

5.  Întâlnirea cu absolvenții 17:00-18:00 

6.  Întâlnirea cu angajatorii 18:00-19:00 

7.  Întâlnirea tehnică a echipei de vizită 19:00-19:30 

8.  Întâlnirea echipei de evaluare cu 

cadrele didactice 
28 februarie 2019 14:00-15:00 

9.  Întâlnirea în plen a echipei de 

evaluatori cu reprezentanții 

Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia 

 

29 februarie 2019 

 

12:00-12:30 

 



2.7. Toate  activitățile coordonate cu competența și profesionalism de către doamna prof. univ. dr. 

prof.univ.dr. ing. Iordan PETRESCU  (director de misiune) și domnul prof.univ.dr. Răzvan Liviu 

NISTOR (coordonatorul  echipei  de  experți  evaluatori), s-au desfășurat strict în termeni legali și 

potrivit procedurilor prevăzute în GHIDUL ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE A CALITĂȚII 

PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȘI A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR, PARTEA A III-A, EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII ACADEMICE DIN 

INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE (EVALUAREA EXTERNĂ 

INSTITUȚIONALĂ). 

 

Apreciez, de asemenea, disponibilitatea instituției gazdă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, referitoare la informațiile cerute de experții evaluatori. 

 

2.8. Trebuie remarcată organizarea minuțioasă datorată secretarului tehnic al echipei de experți 

domnul Vlad Nicolae Popescu. 

 

2.9. Coordonatorul echipei de experți evaluatori și expertul Comisiei instituționale au întocmit 

proiectul raportului de evaluare instituțională la nivelul întregii instituții, urmând ca acesta să fie 

definitivată împreună cu directorul de misiune și depus la ARACIS. 

 

De asemenea, experții evaluatori pe cele 7 programe de studii „Istorie”, „Limba şi literatura 

română - Limba şi literatura engleză”, „Administrarea afacerilor”, „Contabilitate şi informatică de 

gestiune”, „Marketing”, „Informatică” și „Sociologie” și-au îndeplinit cu conștiinciozitate 

obligațiile care decurg din Metodologie și din Ghidul mai sus menționate. 

 

2.10. În ultima zi, 29 februarie 2020, a avut loc ședința echipei de vizită, în care a fost trecută în 

revistă o sinteză a constatărilor, precum și unele concluzii din proiectul de raport. În încheiere a 

avut loc întâlnirea întregii echipe de experți evaluatori cu conducerea Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, care a fost informată asupra modului de desfășurare al evaluării și căreia i-

au fost prezentate unele observații care urmează a fi menționate inclusiv sub forma unor 

recomandări, în Raportul de evaluare. 

 

 

 

Alba Iulia 27.02.2020 

                                                                           Prof.univ.dr. Ștefan SZAMOSKOZI

      Reprezentantul Comisiei Consultative - ARACIS 

 

 


