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În perioada 19 Februarie - 07 Martie 2018, a fost organizată activitatea de evaluare periodică
internă a programelor de studii (Licență si Master) din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din
Bacău. Raportul de evaluare internă s-a realizat pe baza formularelor F97.07 Ed.04. (licenţă) şi
F553.16 Ed.02 (master).
Comisia de evaluare și asigurare a calității la nivelul fiecărei facultăți - CEACF a realizat o
centralizare a rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii și a întocmit un raport propriu
care a fost înaintat Comisiei CEAC de la nivelul Universității.
Evaluarea internă a programelor de studii este obligatorie, se face anual și intră în
responsabilitatea Comisiei de la nivelul programelor de studii, CEIPS, în conformitate cu prevederile :
- Procedurii operaționale PO 07.01. Ed.4.R1, Inițierea, aprobarea, monitorizarea,
îmbunătățirea și evaluarea periodică a programelor de studii, intrată în vigoare la data
de15.02.2017;
- Regulamentului privind inițierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea și evaluarea
periodică a programelor de studii, R-05-03 Ed.3 R0, aprobat de Senatul Universității la
data de 08.02.2016;
- Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor pentru evaluarea și asigurarea
calității din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, R-11.11-01, Ed.5 R.01, aprobat
de Senatul Universităţii la data de 22.02.2016.
Evaluarea programelor de studii s-a făcut în conformitate cu prevederile sistemului integrat de
management (SIM), rezultatele înregistrate la nivelul fiecărei facultăți fiind prezentate în mod detaliat
în cele ce urmează.
La nivelul Facultății de Inginerie, după cum rezultă din Raportul privind analiza evaluării
periodice interne a programelor de studii, înregistrat cu nr. 3049 din 28.02.2018 și aprobat de
Consiliul Facultății, comisiile de evaluare internă a programelor de studii (CEIPS) au fost implicate în
evaluarea următoarelor programe de studii:
a. 11 programe de studii universitare de licență (IF):
 Inginerie biochimică
 Energetică industrială
 Ingineria produselor alimentare
 Tehnologia informaţiei
 Echipamente pentru procese industriale
 Tehnologia construcțiilor de mașini







Design industrial
Ingineria și managementul calității
Mecatronică
Ingineria și protecția mediului în industrie
Inginerie economică în domeniul mecanic

b. 10 programe de studii universitare de master:
 Managementul protecţiei mediului în industrie
 Tehnologia informației aplicată în industrie
 Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice
 Chimia moleculelor bioactive – obţinere, valorificare, controlulși asigurarea
calității/ Chimie de molécules bioactives – obtention, valorisation, contrôle et
assurance de qualité
 Echipamente şi tehnologii moderne în energetică
 Strategii în asigurarea calităţii în industrie
 Managementul fabricaţiei produselor industriale
 Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces
 Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii
 Mecatronică avansată
Toate programele de studii supuse procesului de evaluare internă au primit calificativul
Încredere.
La nivelul Facultății de Litere, după cum rezultă din Raportul privind evaluarea internă a
programelor de studii, înregistrat cu nr. 3513 din 07.03.2018 și aprobat de Consiliul Facultății,
comisiile de evaluare internă a programelor de studii (CEIPS) au fost implicate în evaluarea
următoarelor programe:
a. 5 programe de studii universitare de licență (IF):
 Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză
 Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză
 Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română
 Traducere și interpretare
 Comunicare şi relaţii publice
b. 4 programe de studii universitare de master:
 Limba engleză. Practici de comunicare (în limba engleză)
 Limba franceză. Practici de comunicare (în limba franceză)
 Cultură şi literatură română
 Comunicare în spațiul public
Toate programele de studii supuse procesului de evaluare internă au primit calificativul
Încredere.
La nivelul Facultății de Științe, potrivit Raportului de evaluare internă a programelor de
studii, aprobat de Consiliul Facultății, înregistrat cu nr. 3470 din 07.03.2018, comisiile de evaluare
internă a programelor de studii (CEIPS) au fost implicate în evaluarea următoarelor programe:
a. 5 programe de studii universitare de licență:
 Informatică (IF)
 Matematică (IF)
 Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF)
 Biologie (IF)
 Ecologie și protecția mediului (IF)
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b. 5 programe de studii universitare de master:
 Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie
 Matematică didactică
 Strategii inovative în educație
 Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului
 Biologie medicală
c. 2 programe de studii de formare psihopedagogică:
 Formare psihopedagogică, Nivel I, Aferent domeniilor de Licenţă
 Formare psihopedagogică, Nivel II, Aferent domeniilor de Licenţă/Master
Toate programele de studii supuse procesului de evaluare internă au primit calificativul
Încredere.
La nivelul Facultății de Ştiinţe Economice, conform Raportului privind evaluarea internă a
programelor de studii, înregistrat cu nr. 3956 din 15.03.2018 și aprobat de Consiliul Facultății,
comisiile de evaluare internă a programelor de studii (CEIPS) au fost implicate în evaluarea
următoarelor programe de studii:
a. 3 programe de studii universitare de licență:
 Administrarea afacerilor (IF)
 Contabilitate şi informatică de gestiune (IF)
 Marketing (IF)
b. 3 programe de studii universitare de master:
 Contabilitate, audit şi informatică de gestiune (IF)
 Marketing şi comunicare în afaceri (IF)
 Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii (IF)
Programele de studii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice care au fost supuse evaluării
interne au primit calificativul „Încredere”.
La nivelul Facultății de Științe ale Mișcării, Sănătății și Sportului, conform Raportului de
evaluare internă a programelor de studii, înregistrat cu nr. 4094 din 16.03.2018 și aprobat de
Consiliul Facultății, comisiile de evaluare internă a programelor de studii (CEIPS) au fost implicate în
evaluarea următoarelor programe de studii:
a. 4 programe de studii universitare de licență:
 Educație fizică și sportivă (IF)
 Sport și performanță motrică (IF)
 Kinetoterapie și motricitate specială (IF)
 Terapie ocupațională (IF)
b. 3 programe de studii universitare de master:
 Activități motrice curriculare și de timp liber
 Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională
 Performanță sportivă
Toate programele de studii evaluate au obţinut calificativul Încredere.
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La nivelul Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă
Redusă (DIDIFR), potrivit Raportului privind evaluarea internă a programelor de studii, înregistrat
cu nr. 4418/ 23.03.2018, discutat și aprobat în ședința consiliului DIDIFR, comisiile de evaluare
internă a programelor de studii (CEIPS) au fost implicate în evaluarea următoarelor 5 programe de
studii de licență:
 Contabilitate şi informatică de gestiune (IFR)
 Marketing (ID)
 Informatică (IFR)
 Educaţie fizică şi sportivă (IFR)
 Kinetoterapie și motricitate specială (IFR)
Componenţa Comisiilor de evaluare internă a programelor de studii a fost aprobată la nivelul
facultăților ce desfășoară programe de studii ID/ IFR.
Rapoartele comisiilor nu au identificat criterii care să nu fie îndeplinite, toate programele
ID/IFR supuse evaluării interne obținând calificativul Încredere.

ANALIZA SWOT
În urma procesului de evaluare internă derulat la nivelul Universități “Vasile Alecsandri” din
Bacău, s-a realizat o analiză SWOT:
PUNCTE FORTE
Personalul didactic îndeplineşte


cerinţele
legale.
 Titularii de disciplină au titlul stiinţific de
doctor.
 Titularii de disciplinǎ au publicat cursuri şi
lucrări practice care acoperă problematica disciplinelor
predate.
 Toate cadrele de conducere sunt titularizate în
învăţământul superior, cu normă întreagă la
Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău.
 Disciplinele sunt parcurse într-o succesiune
logică, competenţele sunt definite, existǎ corelaţie cu
studiile universitare de masterat, se asigurǎ
compatibilitatea cu cadrul de calificări naţional şi
compatibilitatea cu planuri şi programe de studii
similare din statele Uniunii Europene, ponderea
disciplinelor fiind exprimată în credite de studii ECTS.
 Disciplinele corespund programului de studii
evaluat şi misiunii declarate.
 Certificatele şi diplomele respectă legislaţia în
vigoare.
 Laboratoarele sunt dotate cu echipamente care
corespunde exigențelor temelor abordate.
 Baza materială corespunde standardelor de
calitate.
 Toate spaţiile de învăţământ sunt în
proprietatea Universităţii ”Vasile Alecsandri” din
Bacău.
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PUNCTE SLABE
 Un număr relativ mic de studenţi
/program de studii.
 O promovare insuficientă a
programelor de studii.
 O
implicare
insuficientă
a
studenților în activitățile administrative.

 Există soft-uri cu licenţă de utilizare,
corespunzătoare disciplinelor de studiu.
 Există bibliotecă dotată cu săli de lectură
pentru studenţi, fond de carte, periodice.
 Universitatea aplică o politică transparentă a
recrutării şi admiterii studenţilor, anunţată public cu
cel puţin 6 luni înainte de aplicare. Admiterea se
bazează exclusiv pe competenţele candidatului. Nu se
aplică nici un fel de criterii discriminatorii.
 Peste 80% dintre studenţi apreciazǎ pozitiv
mediul de învǎţare oferit de Universitate.
 Relaţia dintre student şi profesor este una de
parteneriat. Studenţii pot veni cu propuneri privind
teme abordate la licenţă, sunt antrenaţi în concursuri şi
manifestări studenţeşti.
 Studenţii sunt implicaţi în activităţi de
cercetare, alături de cadrele didactice.
 Existǎ programe de consultaţii şi de
permanenţǎ la dispoziţia studenţilor.
 Existǎ îndrumǎtori de ani şi de lucrǎri.
 Există burse în străinătate (ERASMUS +),
burse de merit, burse sociale, premii acordate
studenţilor cu diferite ocazii.
 Personalul didactic și de cercetare propriu
desfășoară activități de cercetare științifică valorificate
prin publicații în reviste de specialitate sau la edituri
prestigioase din țară sau din străinătate, comunicări
prezentate la colocvii, seminarii, simpozioane,
contracte, expertiză, consultanță.
 Există spaţii de cazare, astfel încât sunt
rezolvate favorabil toate cererile de cazare în căminele
Universităţii, funcţionează cantină, cabinet medical,
departament de consiliere studenţi, bază sportivă.
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 Dezvoltarea bazei materiale cu aparatură
modernă.
 Creşterea numărului de ore de activitate
practică.
 Diversificarea ofertei educaţionale prin
înfiinţarea unor noi programe de studii de masterat care
se cer pe piaţa muncii.
 Înfiinţarea de programe postuniversitare de
perfecţionare şi formare continuă.

 Concurenţa altor universităţi din
țară.
 Scăderea numărului de studenţi ca
urmare a scăderii demografice, a
nepromovării examenului de bacalaureat.
 Lipsa
de
interes
pentru
învăţământul universitar din partea
absolvenţilor de liceu cu bacalaureat.
 Oferte educaționale avantajoase din
partea universităților din străinătate.

5

Luând în considerare aspectele subliniate în analiza SWOT, se poate afirma că Universitatea
“Vasile Alecsandri” din Bacău este centrată pe necesităţile regionale, cu deschidere către parteneriate
cu mediul academic, economic şi social, naţional şi internaţional. Universitatea dispune de o stategie
eficientă care sprijină realizarea misiunii şi a obiectivelor propuse.
În urma analizei Evaluării interne a programelor de studii din Universitatea ”Vasile
Alecsandri” din Bacău pentru anul 2017, se vor stabili măsuri care vor include activităţi legate de
îmbunătăţirea calităţii SIM şi a proceselor în raport cu cerinţele.
Prezentul raport de evaluare internă a programelor de studii din cadrul Universității ”Vasile
Alecsandri” din Bacău pentru anul 2017 a fost întocmit pe baza rapoartelor realizate la nivelul
Facultăților/Departamentelor:
1. Facultatea de Inginerie;
2. Facultatea de Litere;
3. Facultatea de Științe;
4. Facultatea de Științe Economice;
5. Facultatea de Științe ale Mișcării, Sănătății și Sportului;
6. DIDIFR.

Președinte interimar CEAC,
Conf. univ. dr. Aristița ROTILĂ
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