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Misiune

• De a contribui la asigurarea calității

educației în învățământul superior, pe

plan național, dar și la nivelul statelor

membre în Spațiul European al

Învățământului Superior, în principal

prin activități de evaluare și asigurare

externă a calității pentru organizaţii

furnizoare de educaţie care operează

pe teritoriul României, precum şi pentru

organizaţii furnizoare de educaţie

româneşti care funcţionează legal pe

teritoriul altor state, potrivit

reglementărilor în vigoare.



• Elaborează şi revizuieşte periodic Metodologia şi standardele naţionale de
referinţă şi indicatorii de performanţă, precum și propriile
proceduri/ghiduri/documente pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în
învăţământul superior;

• Evaluează şi propune autorizarea provizorie, respectiv acreditarea
furnizorilor de învăţământ superior şi a programelor/domeniilor de studii ale
acestora;

• Evaluează periodic furnizorii de învăţământ superior şi a
programele/domeniile de studii ale acestora;

• Colaborează cu Ministerul Educației și cu Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), precum şi cu Autoritatea
Naţională pentru Calificări (ANC), în elaborarea şi promovarea de politici şi
strategii de acţiune, pentru creşterea calităţii educaţiei în România;

Atribuții



Atribuții

• organizează anual consultări cu instituţiile de învăţământ superior şi cu
reprezentanţi ai studenţilor şi ai mediului socio-economic pentru a
stabili priorităţile mecanismelor de asigurare a calităţii;

• publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de
evaluare şi asigurare a calităţii;

• elaborează periodic analize de sistem asupra calităţii învăţământului
superior din România;

• colaborează cu agenţii similare din alte ţări pentru dezvoltarea şi
aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătăţire a calităţii programelor de
studii din domeniul învăţământului superior;

• analizează și aprobă metodologia și termenii de referință utilizate, de
către alte agenții înregistrate în EQAR, în activitățile de evaluare
externă a furnizorilor de educație din România, și validează raportul de
evaluare aferent;



Atribuții

• elaborează şi pune în aplicare Codul de etică şi normele de conduită în 

activităţile desfăşurate de ARACIS pentru asigurarea calităţii în 

învăţământul superior din România; 

• publică anual un raport cu privire la propria activitate; 

• elaborează rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi, în 

vederea pregătirii evaluării externe cu privire la respectarea ESG; 

• îndeplinește și alte atribuții în conformitate cu legislația din domeniul 

învățământului superior. 



Direcții strategice de acțiune 

• Proiectarea și derularea unor procese de evaluare externă a
calității relevante, la înalte standarde profesionale

• Elaborarea de politici și recomandări pentru creșterea calității
învățământului superior

• Consolidarea poziției ARACIS la nivel internațional

• Consolidarea încrederii părților interesate în procesele de
evaluare externă a calității și în calitatea sistemului de
învățământ superior

• Îmbunătățirea capacității instituționale a agenției



Proiectarea și derularea unor procese de evaluare 

externă a calității relevante, la înalte standarde 

profesionale

• Revizuirea metodologiilor, ghidurilor și instrumentelor utilizate în

procesele de evaluare externă

• Creșterea accentului pe rezultate ale învățării în evaluarea externă a

programelor de studii universitare

• Crearea cadrului necesar pentru evaluarea programelor de studii

postuniversitare și demararea acestor procese

• Crearea cadrului necesar pentru evaluarea programelor de studii

universitare integrate (joint degree) și demararea acestor procese

• Modificarea accentului în procesele de evaluare externă a calității în

vederea sprijinirii instituțiilor de învățământ superior pentru identificarea

direcțiilor de dezvoltare

• Revizuirea standardelor și indicatorilor de performanță care vizează

componenta de cercetare științifică



Elaborarea de politici și recomandări pentru 

creșterea calității învățământului superior

• Implicarea activă a ARACIS în dezvoltarea de politici
educaționale inovative, în domenii și teme precum:
– microcertificări,

– învățământul superior de scurtă durată (short cycle),

– învățământ universitar dual,

– desfășurarea activităților didactice utilizând instrumente digitale,

– învățarea în medii diverse etc.

• Realizarea de studii, rapoarte, cercetări în domenii de interes

• Participarea cu articole științifice la manifestări interne și
internaționale, respectiv publicarea în reviste recunoscute

• Creșterea vizibilității Revistei ARACIS – Quality Assurance
Review (QAR)

• Participarea la apeluri la propuneri de proiecte în domeniul 
asigurării calității



Consolidarea poziției ARACIS la nivel 

internațional

• Reprezentarea activă a ARACIS în structurile internaționale
din care face parte și extinderea către alte structuri
relevante

• Derularea de procese de evaluare a calității pentru
alianțele de universități europene

• Realizarea activității de autoevaluare și evaluarea externă
periodică externă de către ENQA



Consolidarea încrederii părților interesate în 

procesele de evaluare externă a calității și în 

calitatea sistemului de învățământ superior

• Diversificarea modalităților de comunicare publică a

ARACIS

• Creșterea prezenței agenției în spațiul public

• Îmbunătățirea aspectului și accesibilității site-ului agenției

• Consolidarea implicării părților interesate în procesele de

evaluare externă a calității și în activitățile agenției



Îmbunătățirea capacității instituționale a 

agenției

• Îmbunătățirea mecanismelor de asigurare internă a calității

la nivelul agenției

• Formarea continuă a personalului angajat și crearea de

oportunități de dezvoltare profesională pentru aceștia

• Organizarea de programe de formare pentru experții

evaluatori

• Utilizarea eficientă a resurselor agenției și atragerea de

resurse suplimentare pentru dezvoltarea activităților

• Implementarea de instrumente digitale care să simplifice

aspectele formale aferente proceselor de evaluare externă,

precum și activitatea internă a agenției



www.aracis.ro

https://www.facebook.com/ARACIS.RO

Muțumesc pentru atenție!
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