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1. INTRODUCERE 

 Asigurarea calităţii în învăţământul superior, atât la nivel naţional, cât şi la nivel 

european, este guvernată de principiile desemnate de Procesul Bologna şi este pusă în 

aplicare prin intermediul agenţiilor de asigurare a calităţii constituite în fiecare ţară care 

a aderat la Procesul Bologna. Este şi cazul României. 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţăţământul Superior (ARACIS) a 

dezvoltat o metodologie proprie de  evaluare a standaredelor de calitate prin intermediul 

unor indicatori de performanţă. 

 Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) este 

forul unic recunoscut în Romania pentru acreditarea programelor de studii universitare 

de licentă si master în toate domeniile, inclusiv al celor care fac obiectul prezentului 

proiect. ARACIS a devenit membru ENQA, ENAEE, EUR-ACE şi a altor rețele 

internaționale de asigurare a calității în învățământul superior, ceea ce îi oferă 

legitimitate in evaluarea calitatii educatiei in Romania. 

 ARACIS a elaborat un set specific de standarde care stau la baza acreditarii 

interne şi extrene a programelor de studii de licentă si master. Aceste standarde nu sunt 

personalizate pentru diversele domenii de stiinta din nomenclatorul aprobat prin lege la 

nivel national, de aceea, pe baza datelor acumulate din prezentul proiect va fi posibilă 

adaptarea acestor standarde la nevoile domeniilor analizate: agronomie, horticultura, 

zootehnie si medicină veterinară. 

Învăţământul superior din Romania, conform Legii 287/2004, este proiectat pe trei 

clicluri: licenţă, masterat, doctorat. Al doilea ciclu este afectat studiilor de masterat. 

Pentru a se realiza o armonizare la nivel european, care să permită mobilitatea 

studenţilor în scopul unei formări complexe, acest tip de studii se poate desfăşura în 

cadrul unor consorţii constituite la nivel naţional sau internaţional. În această ordine de 

idei se poate spune că standardele de calitate pentru învăţământul de masterat trebuie 

să fie compatibile şi comparabile de la o ţară la alta, de la o universitate la alta. 
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2. FUNDAMENTAREA NECESITĂŢII UNOR NOI STANDARDE DE 

CALITATE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE 

MASTERAT 

În România, ARACIS a definit standarde specifice pentru învăţământul de masterat 

iar, pe de altă parte, fiecare universitate care oferă astfel de programe de studii, şi-a 

definit standarde proprii pentru a creşte nivelul de calitate al acestor programe de studii 

şi a mări gradul de atractivitate al tinerilor. 

Standardele de calitate definite prin metodologia ARACIS se referă la următoarele 

domenii: 

 Capacitatea instituţională  

 Eficacitatea educaţională 

 Managementul calităţii. 

În urma studiilor comparative realizate în cadrul proiectului, cu privire la programele 

de studii de masterat desfăşurate în România, în domeniul agronomic şi în cel al 

medicinii veterinare, echipa de experţi care activează în prezent în cadrul proiectului 

POSDRU/86/1.2/S/62723, a sesizat o serie de puncte vulnerabile ale programelor de 

studii de masterat oferite de Universităţile Agronomice din Romania. Aceste puncte 

slabe, aferente tuturor celor trei domenii, se referă la următoarele aspecte: 

 Masterele nu sunt realizate neapărat în jurul unor laboratoare de cercetare 

ştiinţifică consacrate, relevante domeniului, care să asigure un mediu ştiinţific 

propice; 

 Numărul mare de discipline din cadrul programelor de studii de masterat; 

 Numărul redus de discipline oferite la alegerea cursanţilor (opţionale); 

 Dat fiind faptul că masterele se realizează în cadrul unei catedre sau al unei 

facultăţi, există tendinţa de a limita conţinutul programelor de studii de masterat la 

disciplinele, respectiv la corpul de cadre didactice din cadrul facultăţii sau catedrei 

ceea ce este în detrimentul dezvoltării multidisciplinare a studentului; 

 Volumul redus de ore dedicate tehnicii experimentale, statisticii şi deprinderii 

lucrului cu mijloacele şi tehnicile moderne de cercetare; 
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 Eliminarea orelor aferente studiului şi aprofundării limbii engleze, care este 

esenţială, într-o lume a globalizării din ce în ce mai evidentă; 

 Adeseori inexistenţa unei discipline/modul aferent studiului bibliografic, care să se 

concretizeze în dezvoltarea abilităţii de a sintetiza literatura de specialitate, a şti 

să realizeze o coeziune de idei, a şti să realizeze o analiză critică etc.  

 Stagiul de practică şi cercetare din partea finală a programului de masterat, fie nu 

este bine organizat, fie nu se desfăşoară în condiţii corespunzătoare. 

 

 3. CERINŢE ALE STANDARDULUI DE CALITATE PENTRU 

UNIVERSITĂŢILE DIN CONSORŢIU 

 Facultatea care-şi propune să organizeze studii de masterat trebuie să aibă 

acreditat cel puţin un program de studii universitare de licenţă, în domeniul pentru care 

s-a solicitat programul de studii universitare de masterat. 

 Programul de studii universitare de masterat propus, trebuie să se încadreze în 

misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată de facultate, prin 

reglementările aprobate de Consiliul acesteia. 

 Toate posturile didactice de predare, constituite conform normelor legale, trebuie 

să fie acoperite de cadre didactice titularizate în învăţământul superior potrivit legii, 

având gradul de profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector/şef de lucrări, cu 

titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat, din care cel puţin 80% 

să fie angajate cu norme de bază. 

 Pentru organizarea unui program de studii universitare de masterat, 

Universitatea trebuie să facă dovada că dispune de cadre didactice titulare proprii, cu 

titlu de profesor sau conferenţiar, pentru cel puţin jumătate din disciplinele aferente 

programului respectiv, din care, existenţa a cel puţin a unui conducător de doctorat în 

domeniul programului, sau domenii înrudite. 

 Activităţile didactice de seminarizare, lucrări aplicative, proiecte etc. trebuie să fie 

acoperite de cadre didactice proprii, titularizate în învăţământul superior, cu titlul ştiinţific 
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de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă, angajate 

cu norma de bază în instituţia proprie. 

 Pentru programele realizate prin cooperare internaţională, la care participă 

personal de specialitate de la universităţi din străinătate, instituţia trebuie să facă 

dovada acordurilor de cooperare bilaterală ce stau la baza organizării programului de 

masterat. 

 Disciplinele de studiu din planul de învăţământ trebuie să fie planificate într-o 

succesiune logică, să asigure compatibilizarea cu planuri de învăţământ din universităţi 

din UE şi cu cadrul naţional al calificărilor, să definească precis competenţele generale 

şi de specialitate ce vor fi formate prin programul de masterat propus. 

 Planul de învăţământ pentru masterele de aprofundare trebuie să cuprindă 

minimum 50% din totalul orelor fizice, la disciplinele de aprofundare, minimum 15% din 

totalul orelor fizice, la disciplinele de sinteză şi minimum 25% din săptămânile de 

şcolarizare alocate, pentru practică de specialitate, cercetare şi documentare în 

vederea elaborării dizertaţiei. Orele de la disciplinele opţionale să reprezinte minimum 

10% din totalul orelor fizice. 

 Numărul de discipline din planul de învăţământ să fie cuprins între 8 şi 15, 

raportul între orele de curs şi seminarii/aplicaţii/proiecte să fie de 1/1 ±20%.  

 Numărul de credite pe semetru să fie de 30, iar susţinerea dizertaţiei se crediteză 

separat, cu 10 puncte credit. 

 Facultatea trebuie să facă dovada că, pentru programul de studii de masterat 

supus evaluării, dispune de plan de cercetare ştiinţifică propriu, inclus în planul strategic 

al facultăţii şi, respectiv, în cel al universităţii, de laboratoare de cercetare bine dotate, 

de cadre didactice cu expertiză ştiinţifică în domeniu dovedită, iar temele de cercetare 

se înscriu în aria ştiinţifică a domeniului de studii de masterat. 

 Facultatea trebuie să facă dovada că, pentru programul de studii de masterat 

supus evaluării, dispune de laboratoare didactice bine dotate, de resurse de învăţare şi 

documentare suficiente pentru asigurarea unei pregătiri de bună calitate.  
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 Facultatea trebuie să facă dovada că dispune de reglementări şi practici interne 

privind asigurarea calităţii în educaţie şi asigură servicii sociale, sportive şi culturale 

corespunzătoare. 

 

Având în vedere cele menţionate mai sus se impune creşterea rigorii în elaborarea 

programelor de studii de masterat, prin existenţa şi respectarea unor standarde 

specifice pe domenii disciplinare sau interdisciplinare în cadrul reţelei universităţilor 

agronomice.  

Atingerea obiectivelor de asigurare a calităţii programelor de studii, în general şi a 

celor de masterat în special, este un atribut al universităţii ca întreg şi, în mod particular 

al  facultăţii/departamentului care propune programul şi urmează să-l deruleze. 

 

Manager proiect 

Prof. Dr. Doina Carmenica Jităreanu  

 




