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1. PREAMBUL 
 
 Începând cu anul 2005, în contextual generat de procesul Bologna şi de accentuarea la 
nivel naţional a preocupărilor privind calitatea educaţiei, managementul calităţii a devenit o 
prioritate a Universităţii. În acest context, a fost elaborat, aprobat de Senatul Universităţii şi pus 
în aplicare Regulamentul privind evaluarea şi asigurarea internă a calităţii educaţiei şi 
Sistemul Instituţional de Management al Calităţii. 
 Astfel, în momentul intrării în vigoare a prevederilor OUG 75/2005 privind asigurarea 
calităţii şi a Legii 87/2006 privind aprobarea OUG 75/2005, în instituţia noastră s-a trecut la 
proiectarea, realizarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii educaţiei. 
 În conformitate cu actele normative în vigoare, Universitatea “Ioan Slavici” din 
Timişoara (UIS) a fost constituită Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) a cărei 
componenţă a fost dezbătută şi aprobată în senat. 
 

2. NIVELUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR PRIVITOARE LA ACTIVITATEA 
MANAGERIALĂ ŞI STRUCTURILE INSTITUŢIONALE 

 
 

Fundaţia pentru învăţământ şi cultură “IOAN SLAVICI” din Timişoara a fost înfiinţată 
conform Hotărârii Tribunalului Timiş, dată prin sentinţa civilă nr. 544 din 04.01.2000 rămasă 
definitivă şi irevocabilă. Membrii fondatori ai fundaţiei, conform statutului anexat, sunt cadre 
didactice universitare. Dorim să subliniem prin aceasta orientarea prioritară spre învăţământ a 
fundaţiei şi nu spre latura comercială. Conducerea Fundaţiei a hotărât înfiinţarea Universităţii 
“IOAN SLAVICI”, desemnând prin decizie internă structura organizatorică şi organele de 
conducere ale acesteia. 

Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara funcţionează de la înfiinţare, ca persoană 
juridică fără scop patrimonial, conform legilor actuale de reglementare a societăţilor 
neguvernamentale nonprofit fără scop lucrativ (Legea 21/1924 şi OG/1999, O.G. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii). 

Una dintre motivaţiile înfiinţării Fundaţiei dar şi a adoptării numelui de “Ioan Slavici” 
este omagiul adus marelui om de cultură IOAN SLAVICI (1848 -1925),  preşedintele fundaţiei 
profesorul prof. univ. TITUS SLAVICI fiind descendent al scriitorului.  
 Misiunea Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ- Universitatea „IOAN 
SLAVICI”, de la înfiinţare, menţionată şi în Statut, a fost şi rămâne, misiune de educare, 
învăţământ şi orientare către nou, de stimulare a cercetării ştiinţifice atât în rândul tinerei 
generaţii, cât şi a adulţilor. Principalele obiective realizabile prin intermediul procesului de 
învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, organizate în cadrul Universităţii IOAN SLAVICI din 
Timişoara, sunt următoarele: 
 1. Pregătirea unor specialişti de înaltă competenţă, cu solide cunoştinţe profesional-
ştiinţifice şi cu deprinderi practice, în profilul fiecăreia dintre specializările abordate în cadrul 
celor 2 facultăţi menţionate anterior; 
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 2. Formarea la absolvenţi a unei noi mentalităţi economice, juridice şi ştiinţifice, adecvate 
pentru cadrul organizatorico-social specific economiei concurenţiale de piaţă, care se 
caracterizează prin mobilitate, profunzime, spirit întreprinzător şi inovaţional, cu implicaţii 
asupra tuturor activităţilor din domeniul socialului, al producţiei şi serviciilor; 

 3. Dezvoltarea unor atitudini creative în pregătirea viitorilor specialişti, care să devină 
capabili să-şi asume răspunderi şi să contribuie efectiv la soluţionarea unor aspecte concrete, 
teoretice şi practice, ale fiecărei profesiuni în parte, corespunzător cerinţelor activităţii social-
economice şi ale protecţiei mediului înconjurător. 

 
 Principiile de bază promovate de UIS pentru asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi 
de cercetare ştiinţifică, structurile operaţionale ale asigurării calităţii, cerinţele referitoare la 
asigurarea capacităţii instituţionale, cele privind asigurarea eficacităţii educaţionale şi menţinerea 
conformităţii sistemului de management al calităţii sunt definite în Regulamentul privind 
asigurarea serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, aprobat de Senatul UIS, având ca 
scop final atingerea unui ridicat nivel al calităţii educaţiei prin alinierea învăţământului din UIS 
la standardele şi cerinţele europene. 
 Nivelul de îndeplinire al acestor cerinţe este prezentat succint mai jos: 

  Există o organigramă încadrată cu personal propriu al UIS care se regăseşte sub forma 
Statutului de organizare al universităţii, document aprobat de Senat; 

 Posturile din statutul de organizare al UIS sunt ocupate de cadre didactice care corespund 
din punct de vedere al calificării profesionale; 

 Organizarea evidenţei activităţii profesionale a studenţilor se face în conformitate cu 
legislaţia aplicabilă de MECTS în domeniu, pe formulare omologate în acest sens 
(cataloage, centralizatoare, registre matricole, foi matricole, diplome, etc.); 

 Baza materială asigură condiţii normale desfăşurării procesului didactic şi e cercetare 
ştiinţifică, este în proprietatea UIS şi cuprinde: spaţii de învăţământ (săli de curs, seminar, 
laborator, săli de specialitate), bibliotecă, reţea informatică, etc. 

 Baza materială corespunde standardelor de dotare. Toate sălile sunt dotate cu mobilier 
adecvat, table, iar amfiteatrele dispun şi de sisteme alternative de proiecţie şi film, care 
asigură condiţii dintre cele mai bune pentru modernizarea actului de predare; 

 Laboratoarele de informatică au fost dotate corespunzător. Pe lângă echipamente 
hardware exista software cu licenţă adecvat cerinţelor disciplinelor din planul de 
învăţământ; 

 La nivelul UIS există laboratoare de cercetare dotate cu echipamente şi software care 
permit realizarea activităţii de cercetare. Toate laboratoarele  dispun de o dotare 
complexã, realizatã cu deosebire în ultimii doi ani când numai pentru activităţile 
didactice s-au realizat investiţii  în aparatură de  peste 400.000 Euro; 

 FIS-UIS dispune de o bibliotecă dotată cu 5 săli de lectură: sala 110 cu 28 de locuri, sala 
209 cu 45 de locuri, săli situate în Clădirea principală; sala 003 cu 10 locuri, 004 cu 10 
locuri, situate în Centrul Tineret Mara; şi sala 415 cu 100 de locuri, situată în Centrul 
Tineret Moara cu Noroc. Fondul de carte propriu este de 10.000 volume, care răspund 
cerinţelor prevăzute în planul de învăţământ; 
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 Universitatea „Ioan Slavici” Timişoara dispune de editură proprie –Editura Fundaţiei 
pentru cultura şi învăţământ „Ioan Slavici”- pentru publicaţii cu ISSN şi ISBN, 

 ,Numărul de locuri în sălile de curs, seminar şi laborator este corelat cu mărimea 
formaţiilor de studiu; 

 Titularii de disciplină au elaborate cursuri şi lucrări care acoperă disciplinele predate, 
dezvoltate prin programele analitice, lucrări publicate prin edituri recunoscute si postate 
pe platforma on-line specializata sau pe site-ul universităţii; 

 Disciplinele de studiu din planul de învăţământ al programului evaluat sunt prevăzute 
într-o succesiune logică şi îndeplinesc cerinţe cum ar fi: 

- definirea şi delimitarea precisă a competenţelor generale şi de specialitate pe domenii de studii 
universitare de licenţă, în corelaţie cu competenţele corespunzătoare ale studiilor universitare de 
masterat; 
- compatibilitatea cu cadrul de calificări naţional; 
- compatibilitatea cu planurile şi programele de studii similare din state ale Uniunii Europene şi 
alte state ale lumii, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite de studii ECTS. 

 Disciplinele de studii cuprinse în planurile de învăţământ au programe analitice în care 
sunt precizate obiectivele disciplinei, conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului 
de ore de curs, seminar şi activităţi aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a 
studenţilor, bibliografia minimală; 

 Procesul de învăţământ se desfăşoară normal conform planului de învăţământ, pe baza 
programării orare; 

 Anul universitar este structurat pe două semestre, a câte 14 săptămâni;  
 Programule UIS sunt destinate numai formei de învăţământ zi, precizând că fiecare an 

universitar are câte 60 credite (câte 30 credite pe fiecare semestru) de studiu transferabile 
în sistemul ECTS ; 

 Personalul didactic propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul 
disciplinelor cuprinse în norma didactică pe care o acoperă; 

 UIS dispune de personal didactic titular cu norma de bază în universitate care este 
adecvat numărului total al studenţilor, în funcţie de fiecare domeniu al facultăţii. 
Conducerea universităţii şi conducerea facultăţii urmăresc realizarea unui raport optim 
între numărul cadrelor didactice titulare şi numărul de studenţi înmatriculaţi, armonizare 
realizată prin stabilirea cifrei de şcolarizare, politica de ocupare a posturilor şi strategia de 
pregătire a personalului didactic; 

 Personalul didactic şi de cercetare propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică 
valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate sau edituri din ţară, recunoscute de 
CNCSIS, sau din străinătate, comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni, simpozioane, 
seminarii etc. din ţară şi/sau străinătate, contracte, expertiză, consultanţă etc., pe bază de 
contracte sau convenţii încheiate cu parteneri din ţară şi/sau străinătate; 

 Instituţia face dovada că dispune de buget propriu, de venituri şi cheltuieli pentru 
activitatea de învăţământ, Cod fiscal şi Conturi la bancă distincte faţă de cele (ron, euro, 
dolari) pentru activitatea de învăţământ superior şi separat pentru celelalte activităţi; 
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 UIS face dovada ca au fost respectate dispoziţiile legale pentru alegerea organelor 
colective de conducere precum şi a cadrelor de conducere de la nivelul departamentelor, 
respectiv a directorilor de departament, facultăţilor şi instituţiei; 

 UIS are un Cod al eticii şi integrităţii academice şi mecanisme clare pentru aplicarea 
codului; 

 UIS dispune de practici de auditare internă cu privire la principalele domenii ale 
activităţii universitare care se înscriu în prevederile Cartei universitare; 

 UIS aplică o politică transparentă a recrutării şi admiterii studenţilor, anunţată public cu 
cel puţin 6 luni înainte de aplicare (http://www./islavici.ro). Pentru fiecare sesiune de 
admitere există elaborată şi difuzată (http://www.islavici.ro/)  Metodologie de organizare 
şi desfăşurare a concursului de admitere în învăţământul universitar la Universitatea 
"Ioan Slavici" din Timişoara; 

 Foaia matricolă sau suplimentul la diplomă atestă rezultatele obţinute de student pe 
parcursul şcolarizării; 

 Diplomele de licenţă pentru absolvenţii UIS se eliberează de către instituţia unde se 
susţine acest examen; 

 Există la nivelul instituţiei programe ce privesc strategia pe termen lung, mediu şi scurt 
adoptate de Senat şi Consiliile facultăţilor, specificându-se practicile de obţinere şi 
alocare a resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorificare; 

 Cercetarea dispune de resursele financiare necesare înfăptuiri ei:  
- veniturile din proiectele, granturile, programele câştigate în competiţie pe diferite 

programe; 
- venituri din contracte cu parteneri privaţi, şi în special cele câştigate de firma de 

valorificare comercială a rezultatelor cercetării ştiinţifice. 
 

 
3. GRADUL DE REALIZARE A INDICATORILOR STANDARDELOR DE 

PERFORMANŢĂ ŞI DE REFERINŢĂ 
 

 3.1. Capacitatea instituţională 
 
 3.1.1. Structurile instituţionale, administrative şi manageriale 
 

S.A.1.1. Misiune, obiective şi integritate strategică 

N
iv

el
 

Indicator I.P.A.1.1.1. Misiune şi obiective 
Min: Instituţia este înfiinţată şi funcţionează conform legii. Instituţia are o Cartă 
Universitară, ale cărei prevederi sunt concordate cu legislaţia naţională şi cu principiile 
Spaţiului European al Învăţământului Superior şi sunt cunoscute de membrii comunităţii 
universitare. Misiunea Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ- Universitatea „Ioan 
Slavici”, de la înfiinţare, menţionată şi în Statut, a fost şi rămâne, misiune de educare, 
învăţământ şi orientare către nou, de stimulare a cercetării ştiinţifice atât în rândul tinerei 
generaţii, cât şi a adulţilor. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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Fundaţia pentru Învăţământ şi Cultură “Ioan Slavici” din Timişoara a fost înfiinţată 
conform Hotărârii Tribunalului Timiş, dată prin sentinţa civilă nr. 544 din 04.01.2000 
rămasă definitivă şi irevocabilă.  
 Membrii fondatori ai fundaţiei sunt cadre didactice universitare. Conducerea Fundaţiei 
a hotărât înfiinţarea Universităţii “Ioan Slavici”, desemnând prin decizie internă structura 
organizatorică şi organele de conducere ale acesteia. 
Una dintre motivaţiile înfiinţării Fundaţiei, dar şi a adoptării numelui de “Ioan Slavici” 
este omagiul adus marelui om de cultură Ioan Slavici (1848 -1925),  preşedintele fundaţiei 
prof. univ. Titus Slavici fiind descendent al scriitorului. 
Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara funcţionează de la înfiinţare, ca persoană 
juridică fără scop patrimonial, conform legilor actuale de reglementare a societăţilor 
neguvernamentale nonprofit fără scop lucrativ (Legea 21/1924 si OG 26/2000). Aviz 
minister nr. 25066/18 ianuarie 2000. 

Potrivit Statutului şi al Cartei sale, Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara şi-a 
asumat o misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică, iar opţiunea sa pentru specializările 
componente vizează aceeaşi misiune, cu precizarea modalităţilor concrete în care urmează 
să fie îndeplinită aceasta de către fiecare specializare în parte. 

Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara şi-a asumat misiunea de a realiza un 
proces didactic de înalt nivel, specific învăţământului superior din universităţile de 
prestigiu din ţările vest-europene şi S.U.A., integrându-se în spaţiul universitar european în 
general, şi cadrului statuat de procesul Bologna, în special, combinat şi completat cu 
activităţi de cercetare ştiinţifică la nivelul exigentelor de început de mileniu. 

N
iv

el
 

Indicator I.P.A.1.1.2. Integritate academică 
Min: Instituţia are un Cod al eticii şi deontologiei universitare, prin care apără valorile 
libertăţii academice, autonomiei universitare şi integrităţii etice şi dispune de practici şi 
mecanisme clare pentru aplicarea codului. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 

UIS dispune de un Cod de etică şi deontologie universitară prin care se reglementează 
normele deontologice de conduită, precum şi practicile de punere în aplicare a acestora. 

Prin aderarea la Codul de etică şi integritate academică, comunitatea UIS (corpul 
profesoral, studenţii, personalul administrativ) participă la aplicarea lui în toate domeniile 
(conducere, cercetare ştiinţifică, predare şi examinare) şi ia măsuri eficiente pentru a 
descuraja, prevenii, semnala şi corecta eventualele comportamente lipsite de etică. Prin 
adoptarea acestuia, comunitatea din UIS urmăreşte păstrarea şi consolidarea imaginii 
universitare moderne cu o bună reputaţie în mediul educaţional şi de integritate academică. 

La data întocmirii prezentului Raport nu sunt înregistrate încălcări ale eticii academice. 
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N
iv

el
  

Indicator I.P.A.1.1.3. Răspundere şi responsabilitate publică 

Min: Instituţia dispune de practici de auditare internă cu privire la principalele domenii ale 
activităţii universitare, pentru a se asigura că angajamentele pe care şi le-a asumat sunt 
respectate în condiţii de transparenţă publică. 

Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 
of

er
it 

UIS dispune de un compartiment de audit intern, precum şi de procedurile de aplicare prin 
care se asigură monitorizarea principalelor  domenii de activitate, rezolvarea continuă a 
problemelor şi ameliorarea continuă a activităţii. Comisia de audit intern funcţionează pe 
baza unei metodologii specifice aprobată de Senatul UIS. 

N
iv

el
  Ref. 1. Auditarea internă se realizează efectiv, periodic şi pe o bază reglementată intern, la 

nivel de instituţie şi priveşte domeniile financiar- contabil, ale integrităţii academice, ale 
predării, examinării şi cercetării. Anual se publică un raport de audit academic, dezbătut în 
Senatul UIS şi se elaborează un plan de ameliorare, după caz. 

 Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 Pentru realizarea auditării interne, comisia de audit intern universitar funcţionează pe baza 

unei metodologii proprii, aprobată de senat, desfăşurându-şi activitatea în mod permanent, 
conform planului de audit intern aproba de rector pe perioada anului universitar. 

Raportul de audit intern academic este dezbătut în senatul UIS, rezultând măsurile 
colective şi preventive necesare creşterii calităţii educaţiei, realizându-se un plan de măsuri  
de ameliorare cu obiective punctuale şi responsabili cu termene precise. 

S.A.1.2. Conducere şi administraţie 

N
iv

el
 

Indicator I.P.A.1.2.1. Sistemul de conducere 
Min: Instituţia are un sistem de conducere şi un Regulament de funcţionare internă, care 
respectă reglementările legale în vigoare. Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara are o 
conducere universitară proprie. Sistemul de conducere este reflectat în Organigrama de 
conducere şi de funcţionare. Atât în Senatul UIS, cât şi în Consiliile facultăţilor, ponderea 
de 25% a reprezentanţilor studenţilor respectă reglementările în vigoare şi prevederile din 
Metodologia privind alegerile struturilor şi funcţiilor de conducere ale Universitatii „Ioan 
Slavici” din Timisoara” adoptat prin Hotărârea Senatului Universitatii în data de 
07.10.2013 şi nu limitează dreptul studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi.  
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

 
 
 
 
 
 
 

UIS are un sistem de conducere universitară coerent, integrat şi transparent, care se 
bazează pe o administraţie eficace şi eficientă, adaptată misiunii şi obiectivelor asumate. 
Instituţia are un sistem de conducere şi un regulament de funcţionare internă care respectă 
reglementările legale în vigoare. 
Sistemul de conducere al UIS respectă legislaţia în vigoare, mecanismul de alegeri  este 
clar deschis în Carta Universitară fiind democratic şi transparent. 
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R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 Actualizarea regulamentelor şi metodologiilor UIS se efectuează permanent, utilizându-se 

un sistem de comunicare transparent între conducerea academică, cadre didactice şi 
studenţi.  
UIS face dovada că s-au respectat condiţiile legale pentru ocuparea prin concurs a 
posturilor didactice conform următoarelor documente: metodologia avizată MEC; site-ul 
www.islavici.ro; cereri aprobate de MEC şi M.O. cu posturi scoase la concurs. 

N
iv

el
 

Indicator I.P.A.1.2.2. Management strategic 
Min. Instituţia are un plan strategic cu un orizont de cel puţin patru ani şi planuri 
operaţionale anuale, care sunt cunoscute de membrii comunităţii universitare şi sunt 
aplicate conform unor practice şi mecanisme de urmărire riguroasă. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 
of

er
it 

UIS dispune  de o strategie de dezvoltare, dar şi de programe operaţionale anuale în 
evoluţia şi contextul învăţământului superior naţional şi european, care sunt cunoscute de 
toţi membrii comunităţii universitare. Acestea sunt aplicate conform unor practici şi 
mecanisme de urmărire riguroasă, concordanţele dintre propuneri şi realizări efective fiind 
consemnate în documentele specifice. 

N
iv

el
 

Ref.1. Planul strategic este elaborat pe etape, cu termene care duc la îndeplinirea 
obiectivelor strategice, este actualizat anual sau în funcţie de evoluţia şi contextul 
învăţământului superior şi este urmărit consecvent în realizare şi în evaluarea 
performanţelor conducerii şi administraţiei. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 
of

er
it 

Există o etapizare a aplicării Planului strategic al UIS pe perioada 2012 – 2016 precum şi a 
documentelor menţionate acestea actualizându-se periodic. 

N
iv

el
 

Indicator I.P.A.1.2.3. Administraţie eficace 

Min: UIS dispune de o administraţie care respectă reglementările legale în vigoare, este 
eficace în privinţa organizării, numărului şi calificării personalului şi funcţionează prin 
intermediul serviciilor oferite de universitate. 

Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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ăs
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UIS, în baza autonomiei universitare, are o administraţie proprie care funcţionează riguros 
prin următoarele servicii:  

 Serviciul resurse umane;  
 Serviciul administrativ;  
 Serviciul finanţe-contabilitate;  
 Serviciul informatic;  
 Serviciul relaţii internaţionale;  
 Biroul juridic;  
 Serviciul aprovizionare;  
 Secretariat etc.  

Nivelul de informatizare al administraţiei încă nu este compatibil cu cel din spaţiul 
european, dar s-a creat un serviciu special cu această destinaţie (str. Lirei cam. 027). 

 
3.1.2. Baza materială 
 

S.A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate 

N
iv

el
 

Indicator I.P.A.2.1.1. Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi 
Min: UIS asigură spaţii de învăţământ şi cercetare care corespund specificului său, prin 
săli de predare, laboratoare didactice şi centre de cercetare, în concordanţă cu normele 
tehnice, de siguranţă şi igienico – sanitare în vigoare. Calitatea acestora este evaluată în 
funcţie de suprafaţă, volum, starea tehnică, numărul total de studenţi, numărul de personal 
didactic şi de cercetare, diferenţiate pe domenii, programe de studiu şi instituţional, prin 
raportare la normele menţionate. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 

UIS dispune de un patrimoniu care contribuie în mod eficace la realizarea misiunii şi 
obiective fixate. 
Dorim să subliniem dezvoltarea excepţională în ultimii ani a bazei materiale a UIS 
concretizată prin edificarea unor clădiri în proprietate, adecvate desfăşurări proceselor 
didactice dar şi a unor activităţi complementare.  
UIS dispune de spaţii de învăţământ moderne, aflate acum în folosinţă exclusivă, toate în 
proprietate sau coproprietate, şi anume: 
1)  Clădirea principală  - aflată pe Str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, nr. 144  - sediul  
Universităţii „Ioan Slavici”.  
2) Centrul social şi de învăţământ „Mara” (Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 5) - hotel-
cămin. 
3) Centrul social şi de învăţământ „Moara cu Noroc” (Timişoara, str. Lirei,  nr.4) - 
hotel cămin cu spaţii pentru laboratoare, serviciul de informatizare, acţiuni culturale 
studenţeşti.         
4) Centru pentru tineret Moara cu Noroc (Arad- str M.Scaveola 10 A). 
5) Parcul Industrial Cenei, (destinat în special efectuării practicii tehnologice ale 
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studenţilor) - sunt în curs de implementare doua proiecte de tip 312 APDRP cu finanţare 
europeana 70% – pentru edificarea a 2 fabrici-pilot una de mobilier, feronerie şi alte dotări 
pentru unităţi cu specific didactic şi hotelier (cu finanţarea deja aprobată) şi cea de a două 
pentru o fabrică pilot pentru producerea peleţilor şi bricheţilor. 
6) Centrul de cercetari celule fotovoltaice – realizat în cadrul Parcului Stiintific si 
Tehnologic “Tim Science Park” titular fiind INCEMC. 
7) Centrul de practică, micro-productie şi recreere din Cenei (în cadrul parcului 
industrial Cenei), s-a ob�inut autoriza�ia de construc�ie, investi�ia fiind în curs de 
finalizare; centrul va  include şi baza sportivă a Universităţii - proiectul este finalizat, s-a 
obţinut certificatul de urbanism, asigurându-se finanţarea parţială (85%) în cadrul măsurii 
313, APDRP. 
8) Centrul pentru tineret amplasat în Timişoara, strada Ştefan cel Mare, s-a ob�inut 
autoriza�ia de construc�ie, investi�ia fiind în curs de finalizare; clădirea care se va 
ridica pe terenul deja al Fundaţiei, pentru care s-a obţinut finanţarea parţială 90% în cadrul 
programului transfrontalier HURO. 
9) Centru tineret în Calea Şagului (teren cumpărat în 2011), s-a obtinut certificatul de 
oportunitate, se lucrează la proiectul PUD. 

N
iv

el
 Ref. 1.: Instituţia are permanent în vedere dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale. 

 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 Baza materială a UIS corespunde specificului său şi se află la standardele care asigură 

desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate, capacitatea spaţiilor de învăţământ (săli 
de curs – amfiteatre, săli de seminar, laboratoare) utilizate în cadrul UIS este în 
conformitate cu normativele în vigoare. 
Activitatea didactică şi de cercetare a programelor de studii se desfăşoară în spaţii de 
învăţământ aflate în proprietate, dotate corespunzător cu tehnică de calcul, sisteme 
multimedia. 

N
iv

el
  

Indicator I.P.A.2.1.2. Dotare 

Min: Sălile de predare / seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi 
comunicare, care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student; 
laboratoarele de cercetare dispun de echipamente şi mijloace de funcţionare 
corespunzătoare exigenţelor minime. 

Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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Toate laboratoarele facultăţii dispun de o dotare complexã, realizatã în special în ultimii 
doi ani când numai pentru activităţile didactice au fost investiţi, în aparaturã, peste 400.000 
Euro.  
Reţeaua de calculatoare a laboratoarelor de informatică este formată din mai multe servere 
şi peste 80 calculatoare personale (puncte de lucru) conectate la Internet. Activitatea 
didactică va implica utilizarea Internetului, precum şi realizarea unor proiecte ştiinţifice 
(editare de documente ştiinţifice, disertaţii etc.). Software-ul instalat şi conectarea la 
Internet permit realizarea în condiţii ideale a activităţilor didactice aferente. 
Sălile de curs şi seminar sunt dotate cu mobilier, table şi iluminare corespunzătoare. De 
asemenea UIS dispune de echipamente tehnice moderne de învăţare, predare şi comunicare 
(videoproiectoare, notebook-uri, retroproiectoare, ecrane, Smartboard-uri) care facilitează 
activitatea cadrului didactic şi receptivitatea studenţilor. 

N
iv

el
  

Indicator I.P.A.2.1.3. Resurse financiare 

Min: Instituţia demonstrează că dispune de destule fonduri, pe termen scurt (anual) şi în 
perspectivă ( pentru minim 4 ani succesivi), pe care le alocă pentru a realiza, în mod 
adecvat, misiune aşi obiectivele pe care şi le-a fixat. Instituţia dispune de un buget realist şi 
de un buget pe 4 ani, precum şi de politici financiare pe termen scurt şi mediu, cu referire 
la sustenabilitatea financiară. 

 Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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UIS dispune de resurse financiare provenite din surse de finanţare proprii, care îi permit 
desfăşurarea în mod adecvat a misiunii asumate şi a obiectivelor propuse, atât pe termen 
scurt, cât şi în perspectivă. 

Situaţia financiară a Fundaţiei  este subliniată astfel: 
a) situaţia curentă 

Este cel mai bine surprinsă în bilanţul pe ultimul an. 
- mărimea investiţiilor realizate în ultimii ani, subliniindu-se în special investiţiile în 
mijloace fixe (patru clădiri şi doua terenuri în centrul oraşului), valoarea totală de piaţă a 
acestora fiind de aproximativ 5,5 milioane euro; (în bilanţul contabil valorile sunt 
înregistrate la valoare de intrare în gestiune corespunzător normativelor contabile actuale); 
- situaţia bancară privind contul curent şi depozitele existente actualmente la banca BRD  

b) situaţia de perspectivă: 
- se apreciază că finanţarea pentru următorii trei ani este asigurată din: 
1. taxele studenţilor,  
2. veniturile din proiectele, granturile, programele câştigate în competiţie pe diferite 
programe (raportat la dimensiunile Universitare au o importanţă excepţională şi la aceasta 
ora există mai multe proiecte în derulare, astfel că pe următorii 2 ani, veniturile la acest 
capitol bugetar sunt asigurate; 
3. venituri din contracte cu parteneri privaţi, şi în special cele câştigate de firma de 
valorificare comercială a rezultatelor cercetării ştiinţifice; 
4. veniturile din activitatea de tip hotelier a celor două hoteluri -  cămine;  
5. închirierea unor spaţii ( exemplu contractul de închiriere pentru un spaţiu la parter cu 
S.C Ialidi S.R.L Timişoara, închirierea unor spaţii didactice excedentare); 
6. venituri din donaţii şi sponsorizări. 
Pe UIS se păstrează o proporţie relativ constată între indicatori relativ la venituri şi 
cheltuieli la nivel de universitate.  
 
Există două surse principale de venituri: 
- taxele studenţilor aflate într-o relativă scădere în ultimi 5 ani, datorită scăderii numărului 
de studenţi; 
- venituri din subvenţii, aici incluzând veniturile din cadrul proiectelor, granturilor, 
contractelor de cercetare aflate într-o creştere exponeţială în ultimii 5 ani. 
 
Analizând cheltuielile se constată următoarele: 
-nici în ani trecuţi nici în ani previzionaţi în buget de tip salarial nu depăşesc 65% din total 
cheltuieli conform normativelor în vigoare; 
- cheltuielile cu investiţii şi cercetarea, atât cele trecute cât şi cele viitoare depăşesc 30 % 
conform normativelor în vigoare; 
- din excedentele existente în fiecare an se realizează co-finanţările noilor proiecte 
câştigate fără a fi nevoie la apelarea unui credit bancar. Dacă excendentele nu acoperă co-
finanţarea, există depozite în valoare aproximativ de 600.000 dolari. 
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N
iv

el
 

Indicator I.P.A.2.1.4. Sistemul de acordarea a burselor şi altor forme de sprijin material 
pentru studenţi 
Min: Instituţia are un Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material 
pentru studenţi pe care îl aplică în mod consecvent. Bursele sunt acordate din resurse 
proprii.  
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 Există şi se aplică Regulamentul de acordarea burselor şi a altor forme de sprijin 

pentru studenţi. Se stipulează că atât bursele cât şi alte forme de ajutor material, inclusiv 
scutiri şi reduceri de taxă să fie finanţate din fonduri proprii (peste 50%),  dar şi din surse 
atrase. 
 

 
 
3.2. Eficacitatea educaţională 
 
3.2.1. Conţinutul programelor de studiu 
 

S.B.1.1. Admiterea studenţilor 

N
iv

el
 

Indicator I.P.B.1.1.1. Principii ale politicii de admitere la programele de studiu oferite 
de instituţie 
Min: Instituţia aplică o politică transparentă şi riguroasă a recrutării şi admiterii 
studenţilor, respectând principiul egalităţii şanselor tuturor candidaţilor, fără nici o 
discriminare, anunţată public cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare.  
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 

Admiterea în UIS se bazează pe o politică transparentă; este anunţată public oferta 
educaţională pentru anul universitar respectiv, cu numărul de locuri pentru fiecare program 
de studii şi specializare, atât în presa locală şi naţională, cât şi pe site-ul UIS 
(http://www./islavici.ro). 
Admiterea se bazează exclusiv pe competenţele academice ale candidatului şi nu implică 
nici un fel de criterii discriminatorii. În vederea admiterii sunt întreprinse acţiuni de 
promovare a universităţii / facultăţii/specializării. 
Pentru fiecare sesiune de admitere există elaborată şi difuzată (http://www.islavici.ro/) o 
Metodologie de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în învăţământul 
universitar la Universitatea "Ioan Slavicii" din Timişoara. 

N
iv

el
 Indicator I.P.B.1.1.2. Practici de admitere 

Min: Admiterea  într-un ciclu de studii universitare se face numai pe baza diplomei de 
bacalaureat, ţinând cont de ordinea ierarhică a mediilor de absolvire. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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UIS are elaborată o politică proprie de recrutare şi de admitere a studenţilor, pe care o  
aplică în mod transparent şi riguros, respectând principiul egalităţii şanselor tuturor 
candidaţilor, fără nici o discriminare. 
Criteriile şi metodologia de admitere sunt anunţate public în diferitele forme de promovare 
ale Universităţii. 
 - site-ul Universităţii www.islavici.ro; 
 - lucrările de promovare anuale ghidul de admitere în Universităţile din partea de 
Vest a ţării; 
 - periodicele prin care Universitatea îşi face promovarea – în funcţie de eficienţa 
promovării;  
 - afişarea în avizierele proprii. 
Subliniem în acest context cercetările de marketing efectuate în cadrul Universităţii, având 
ca scop determinarea eficienţei mijloacelor de promovare utilizate; s-a elaborat un set de 
chestionare specific cercetărilor de marketing, iar în fişa de înscriere se cer informaţii 
asupra unor elemente de promovare în special sursele de informare asupra Universităţii. 

S.B.1.2. Structura şi prezentarea programelor de studiu 

N
iv

el
  

Indicator I.P.B.1.2.1. Structura programelor de studiu 

Min: Fiecare program de studiu/specializare din cadrul UIS se bazează pe corespondenţa 
dintre rezultatele în învăţare şi calificarea universitară. Un program de studiu este prezentat 
sub forma unui pachet de documente care include: obiectivele generale şi specifice 
programului, planul de învăţământ cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de 
studiu ECTS şi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de şcolarizare; programele 
tehnice sau fişele disciplinelor incluse în planul de învăţământ, respectiv rezultatele  în 
învăţare exprimate în forma competenţelor profesionale şi transversale, care sunt realizate 
de o disciplină, modul de organizare şi conţinutul examenului de finalizare a studiilor, ca 
examen sumativ, care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale, care 
corespund calificării universitare. 

Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

 

În cadrul UIS există o preocupare permanentă pentru structurarea programelor de studiu, în 
acest sens asigurându-se o pregătire cât mai apropiată de cerinţele impuse de accesul pe 
piaţa forţei de muncă. 
Un program de studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente care include: 
obiectivele generale şi specifice ale programului, competenţele absolvenţilor, repartizarea 
disciplinelor pe competenţe, planul de învăţământ şi programele analitice ale disciplinelor. 
Planul de învăţământ conţine ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu 
ECTS şi are disciplinele ordonate succesiv în timpul de şcolarizare. Fişele disciplinelor 
sunt ataşate planului de învăţământ, respectiv rezultatele învăţării exprimate în forma 
competenţelor profesionale şi transversale care sunt realizate de o disciplină. Modul de 
examinare şi evaluare la fiecare disciplină este prevăzut în fişa disciplinei şi se realizează 
potrivit acesteia.  
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Fişa disciplinelor precizează: obiectivele disciplinei de studiu, conţinutul pe capitole şi 
teme, repartizarea numărului de ore de curs şi activităţi aplicative (laborator, proiect), 
obiectivele şi conţinutul activităţilor aplicative, modul de evaluare a cunoştinţelor 
studenţilor, bibliografia minimală şi  însuşirea cunoştinţelor. 
Modul de examinare şi evaluare la fiecare disciplină este realizat ţinând cont de rezultatele 
planificate. 
Modul de organizare şi conţinutul examenului de finalizare a studiilor se bazează pe un 
examen sumativ, care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale conform 
calificării universitare (Dispoziţii privind finalizarea studiilor. Regulamentul de 
Organizare şi Desfăşurare a Procesului de Învăţământ la Ciclul de Studii "Licenţă" din 
Universitatea "Ioan Slavici" din Timişoara (Ciclul de licenţă - sistem Bologna). Examenul 
de licenţă este susţinut în cadrul unor Universităţi cu grad înalt de încredere, cu 
specializările aferente, conform procedurilor specifice prezentate în metodologia de 
organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare. 
Practica de specialitate este organizată în perioada semestrelor. Pentru stadiile de practică 
există convenţii de colaborare cu firme sau instituţii. Evaluarea practicii se face prin 
susţinerea unui colocviu  în urma căruia se obţine o notă. 

N
iv

el
  

Indicator I.P.B.1.2.2. Diferenţiere în realizare programelor de studiu 

Min: Programele de studiu sunt unitare ca structură, dar se diferenţiază în realizare, în 
funcţie de mijloacele utilizate în forma de învăţământ. 

Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

 

Programul de studiu este conceput astfel încât însuşirea de către studenţi a disciplinelor 
prevăzute în planul de învăţământ să se realizeze eficient prin întâlnirile periodice cu 
cadrele didactice titulare de disciplină, sub forma lecţiilor de sinteză, prin punerea la 
dispoziţia studenţilor a materialelor de studiu şi îndrumarea acestora în procesul de 
asimilare a cunoştinţelor.  

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 

Planele de învăţământ pentru au un caracter unitar din punct de vedere: 
 - disciplinelor existente şi a  numărului de puncte de credit alocate; 
 - programelor analitice; 
 - succesiunea disciplinelor şi posibilităţile de opţiune ale studenţilor; 
Diferenţierea se realizează prin: 
 - metodele (tehnologiile) de transmitere ale cunoştinţelor; 
 - metodele (tehnologiile) de examinare; 
 - planele de învăţământ sunt înnoite continuu, adaptându-se la schimbările din 
specializarea propusă, dar şi de progresele din tehnicile pedagogice. 

N
iv

el
 

Indicator I.P.B.1.2.3. Relevanţa programelor de studiu 
Min: Relevanţa cognitivă şi profesională a programelor de studii este definită în funcţie de 
ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi de cerinţele pieţei muncii şi ale 
calificărilor. UIS dispune de mecanisme pentru analiza anuală a activităţii cunoaşterii 
transmise şi asimilate de studenţi şi pentru analiza schimbărilor care se produc în 
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profilurile calificărilor şi în impactul acestora asupra organizării programului de studiu.  
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 Programele de studii sunt structurate în funcţie de cerinţele pieţei muncii şi ale calificărilor 

conform clasificaţiei C.O.R.. În evaluarea relaţiei cu piaţa muncii, UIS se preocupă 
permanent de integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, având în vedere următoarele 
aspecte: modul de identificare al locului de muncă, domeniul în care a fost obţinut primul 
loc de muncă, domeniul în care lucrează absolventul, aprecieri privind concordanţa dintre 
cerinţele locului de muncă ocupat şi cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite prin 
programul curricular din timpul facultăţii. 

 
 
3.2.2. Rezultatele învăţării 
 

S.B.2.1. Valorificarea calificării universitare obţinute 

N
iv

el
 Indicator I.P.B.2.1.1. Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaţa muncii 

Min: Cel puţin 50 % dintre absolvenţi sunt angajaţi în termen de doi ani de la data 
absolvirii, la nivelul calificării universitare.  
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
  Numărul 

studenţilor 
absolvenţi 

Numărul studenţi încadraţi cu 
contract de munca legal în 

specializarea obţinută 

Procent 
realizat 

Procent  
normativ 

Promoţia 2011 450 398 99,5% 50% 
Promoţia 2012 419 350 83,5% 50% 
Promoţia 2013 329 280 85,10% 50% 
Promoţia 2014 312 256 82,05% 50% 

 

N
iv

el
 Indicator I.P.B.2.1.2. Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare 

Min: Cel puţin 20% dintre absolvenţii ultimilor două promoţii ale studiilor universitare de 
licenţă sunt admişi la studii universitare de masterat, indiferent de domeniu. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 

19 studenţi (9 studenţi din promoţia 2011 şi 10 din promoţia 2012) sunt admişi la studii 
universitare de masterat (procent ARACIS minim 20%). 

Numărul 
studenţilor 
absolvenţi 

Număr studenţi admişi la 
studii universitare de 

masterat 

Procent 
realizat 

Procent  
normativ 

Promoţia 2011 450 139 30,88% 20% 
Promoţia 2012 419 102 24,34% 20% 
Promoţia 2013 329 105 31,91%  20% 
Promoţia 2014 312 72 23,07% 20% 

 

N
iv el
  Indicator I.P.B.2.1.3. Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea 

profesională şi personală asigurate de universitate 

 17



 
 
 
 
 
 

UNIVERSITATEA “IOAN SLAVICI” TIMIŞOARA 
 

Str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu nr. 144; Tel. / Fax. 0256-213108; 0745521710; 
www.islavici.ro ; E-mail: secretariat@islavici.ro 

Min: Mai mult de 50% dintre studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare dezvoltare 
oferit de către universitate şi propriul lor traseu de învăţare. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 
of

er
it 

Cuantificând rezultatele chestionarelor “Aprecierea mediului de învăţare oferit de 
universitate”, majoritatea (87%) absolvenţilor apreciază pozitiv mediul de 
învăţare/dezvoltare oferit de către universitate şi propriul lor traseu de învăţare. 
 

N
iv

el
  

Indicator I.P.B.2.1.4. Centrarea pe student a metodelor de învăţare 

Min: Principala responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor şi a mediilor 
de învăţare centrate pe student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale dea 
transmite doar informaţii. Relaţia dintre student şi profesor este cea de parteneriat, în care 
fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării sunt 
explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea 
lor. Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagină personală 
web pentru tematică, bibliografie, resurse în format electronic şi dialog cu studenţii), şi 
materiale auxiliare, de la tablă, la flipchart şi videoproiector. 

Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 

Deşi existenţa Universităţii este de data relativ recentă, s-a reuşit o îmbinare benefică între 
metodele tradiţionale de transmitere a cunoştinţelor (tabla, creta, expunere libera etc.), şi 
metodele moderne, metode pentru care se asigură suportul logistic necesar: 
 -smart table în sala 209, achiziţionată din proiectul HURO 66; există tot softul 
aferent fiind inclusă în circuitul didactic; 
 -noua platforma specializata pentru e-learning şi tehnici speciale 
 - reţele de calculatoare racordate la Internet; 
 - toate încăperile din clădirea principală a Universităţii, dar şi cele două cămine 
sunt racordate la Internet; 
 -  videoproiectoare şi laptopuri, retroproiectare; 
 - instalaţie de sonorizare în sala 102; 
 - programe de E-learning; 
 - existenta unor cursuri pe link-urile siteului Universităţii, adresa www.islavici.ro 
 În acest scop s-a conceput un plan strategic pentru îmbunătăţirea procesului de 
predare/învăţare. 
 

N
iv

el
 

Indicator I.P.B.2.1.5. Orientarea în carieră a studenţilor 
Min: Profesorii au ore la dispoziţia studenţilor şi personalizează  îndrumarea la cererea 
studentului. Există îndrumători sau tutori de an sau alte forme de asociere între un profesor 
şi un grup de studenţi. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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Profesorii au ore de permanenţă la dispoziţia studenţilor şi personalizează 
îndrumarea la cererea studentului. Există îndrumători de an/grupă şi tutori pentru grupuri 
de 5-6 studenţi (anul I) care coordonează şi ghidează studenţii în vederea obţinerii de 
performanţe în dobândirea cunoştinţelor teoretice şi mai ales a abilităţilor practice şi de 
cercetare. Fiecare cadru didactic are adresă de e-mail accesibilă studenţilor.  
La nivelul UIS există un regulament de tutoriat. De asemenea, se subliniază câştigarea 
proiectului POSDRU 109/2.1/82583 “Coerenţă între formarea pe tot parcursul vieţii şi piaţa 
muncii prin relevanţă, accesibilitate şi interactivitate”, care oferă facilităţi speciale pentru 
orientarea în cariera a studenţilor: 

- consilierea cu  cadre angajate de specialitate; 
- arondarea pe grupe de studenţi la tutori din instituţii specializaţi în probleme de 

inserţie pe piaţa muncii a studenţilor; 
-  organizarea de job-shop, caravane si alte activităţi. 

 
3.2.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică 
 

S.B.3.1. Programe de cercetare 

N
iv

el
 

Indicator I.P.B.3.1.1. Programarea cercetării 
Min: Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetare 
sunt adoptate de Senat şi Consiliile Facultăţilor, odată cu specificarea practicilor de 
obţinere şi de alocare a resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorificare. Interesele 
de cercetare sunt predominat instituţionale. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 

Cercetarea ştiinţifică este o componentă de bază a activităţii în UIS. Anual la începutul 
fiecărui an universitar, planul de cercetare ştiinţifică al UIS este discutat, avizat în consiliul 
facultăţii şi aprobat de senat. Acest plan este monitorizat permanent, urmărind realizările 
din domeniu. 
Cercetarea ştiinţifică este evaluată la începutul fiecărui an universitar pentru cel trecut, 
punându-se în evidenţă “punctele tari” şi “punctele slabe” ale acestei activităţi de bază din 
UIS. 
Fundaţia “Ioan Slavici” – UIS a fost atestată  ca entitate de cercetare ştiinţifică în urma 
deciziei 9669/01.06.2009. 

N
iv

el
 

Indicator I.P.B.3.1.2. Realizarea cercetării
Min: Cercetarea dispune de resurse umane, financiare şi logistice suficiente pentru a 
realiza obiectivele propuse. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

 Cercetarea ştiinţifică la nivelul facultăţilor, departamentelor şi centrelor de cercetare 
dispune de: 
 resurse financiare suficiente pentru a realiza obiectivele propuse  
- depozitele existe la bancă în acest moment care permit  finanţarea cercetării propriu 
zise şi în special a proiectelor de cercetare (asigurarea co-finanţării şi a ciclului financiar 
până la rambursare)  
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- taxele studenţilor; 
- veniturile din proiectele, granturile, programele câştigate în competiţie pe diferite 
programe (raportat la dimensiunile Universităţii) au o importanta excepţională; şi la 
aceasta ora exista mai multe proiecte în derulare, astfel că pe următorii 2 ani există 
garanţia finanţării din aceasta sursa;  
- venituri din contracte cu parteneri privaţi, şi în special cele câştigate de firma de 
valorificare comercială a rezultatelor cercetării ştiinţifice. 
De asemenea în BVC sunt prevăzute aceste cheltuieli: 
 resurse logistice suficiente pentru a se realiza obiectivele propuse; 
 resurse umane relativ suficiente pentru a realiza obiectivele. 

N
iv

el
  

Indicator I.P.B.3.1.3. Valorificarea cercetării 

Min: Cercetarea este valorificată prin: publicaţii pentru scopuri didactice, publicaţii 
ştiinţifice, transfer tehnologic prin centre de consultanţă, parcuri ştiinţifice sau alte 
structuri de valorificare, realizarea unor produse noi, etc. Cadrele didactice şi de cercetare 
au anual, cel puţin un articol publicat sau o realizare didactică sau ştiinţifică. Instituţia 
participă prin mass-media în diseminarea rezultatelor cercetării. 

Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice sunt valorificate atât prin 
publicaţii pentru scopuri didactice, cât şi prin publicaţii ştiinţifice în reviste de specialitate 
sau edituri din ţară recunoscute CNCSIS sau  din străinătate, comunicări ştiinţifice 
prezentate la sesiuni, simpozioane, seminarii, etc. din ţară, contracte, expertiză, consultanţă 
etc., pe bază de contracte sau convenţii încheiate cu parteneri din ţară. 
Activitatea de cercetare din UIS este valorificată prin: 

a) publicări de articole ştiinţifice în reviste de specialitate, recunoscute pe plan 
internaţional, indexate în baze de date internaţionale, cotate ISI; 

b) publicări de articole ştiinţifice în reviste de specialitate, recunoscute pe plan 
internaţional, indexate în baze de date internaţionale. 

c) publicări de articole în buletinele ştiinţifice ale unor universităţi de prestigiu şi 
reviste de specialitate, recunoscute; 

d) participări cu lucrări ştiinţifice la sesiuni, conferinţe naţionale şi internaţionale; 
e) realizarea de manuale, tratate, monografii, culegeri de probleme şi alte materiale 

didactice la edituri recunoscute CNCSIS; 
f) participarea la sesiuni interne, naţionale şi internaţionale, publicarea de articole 

ştiinţifice în reviste de specialitate conform analizei activităţii de cercetare 
ştiinţifică desfăşurată în UIS, realizată anual, aprobată de senatul universităţii. 

Totodată se remarcă şi Participarea ca partener principal în Parcul Ştiinţific şi Tehnologic 
„Tim Science Park” şi societatea S.C. SLAVICI SPIN-OFF. 
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3.3. Managementul calităţii 
 
3.3.1. Strategii, proceduri pentru asigurarea calităţii 
 

S.C.1.1. Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii 

N
iv

el
 

Indicator I.P.C.1.1.1. Organizarea sistemului de asigurare a calităţii 
Min: În UIS sistemul de organizare a calităţii se găseşte sub conducerea nemijlocită a 
rectorului instituţiei, este parte integrantă a managementului intern al instituţiei şi este 
organizat potrivit prevederilor legale. Instituţional, asigurarea calităţii este urmărită de 
Direcţia Generală de Asigurare a Calităţii, aflată sub coordonarea Consiliului Calităţii 
(http://www.islavici.ro Membrii Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii). 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 

Componentele sistemului de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale sunt de natură 
structurală – Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii şi compartimentul de specialitate, 
cu atribuţiuni în domeniu şi de natură preventivă- politici, strategii, planuri, programe şi 
metodologii proprii în domeniu. 
La nivelul UIS este constituită Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, formată în 
conformitate cu art. 10 din Legea 87/2006 şi care coordonează aplicarea procedurilor şi 
activităţilor de evaluare şi asigurarea a calităţii, elaborează anual Raportul de autoevaluare 
internă privind calitatea educaţiei în UIS, formulează propuneri de îmbunătăţire a  calităţii 
educaţiei şi promovează cultura calităţii în cadrul întregii activităţi didactice şi de cercetare 
ştiinţifică desfăşurate în cadrul UIS. 
Comisia pentru evaluarea  şi asigurarea calităţii funcţionează pe baza unui regulament 
propriu aprobat de senat. La nivelul fiecărei facultăţi există un responsabil privind calitatea 
cu atribuţiuni clare în domeniu. 

N
iv

el
 Indicator I.P.C.1.1.2. Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii 

Min: Există şi se aplică un program de politici ale universităţii, centrate pe calitate şi sunt 
precizate mijloacele de realizare. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

 Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale în UIS este centrat pe rezultatele 
învăţării, rezultate exprimate prin cunoştinţe, competenţe profesionale, valori şi atitudini, 
care se obţin prin parcurgerea unui nivel de învăţământ, respectiv a unui program de 
studiu. 
Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică adoptat 
de către UIS are ca scop: 

a) asigurarea unei mai bune corelări a serviciilor educaţionale şi de cercetare 
ştiinţifică cu cerinţele clienţilor şi ale altor părţi interesate; 

b) îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor educaţionale oferite de UIS; 
dezvoltarea unei culturi a calităţii în cadrul UIS şi a asigurarea unei protecţii reale a 
intereselor clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile oferite de către  
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universitate;  
c) definirea şi implementare unui sistem de evaluare internă a calităţii proceselor 

didactice şi de cercetare ştiinţifică, în vederea certificării conformităţii acestor 
procese cu standardele naţionale, europene şi cu cele internaţionale aplicabile. 

Prin declaraţia angajament a rectorului UIS s-a stabilit politica universităţii privind 
calitatea actului educaţional şi al activităţilor conexe. Pe baza Raportului de autoevaluare 
internă privind calitatea educaţiei în UIS, Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii 
prezintă rapoarte periodice senatului UIS, propunând măsurile de corectare şi prevenire a 
eventualelor neconformităţi. 

 
3.3.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi 
activităţilor desfăşurate 
 

S.C.2.1. Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu şi 
diplomelor ce corespund calificărilor 

N
iv

el
 Indicator I.P.C.2.1.1. Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la iniţierea, 

aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii 
Min: Regulamentul există şi se aplică. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 

În UIS există şi se aplică prevederile Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, 
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii. Pentru iniţierea, 
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu, a planurilor de învăţământ şi 
a programelor analitice, regulamentul de sus prevede: 
- asigurarea sistemului de competenţe necesare studenţilor conform specializărilor 
aferente, asigurarea compatibilităţii structurii curriculare de la UIS cu cele ale unor 
universităţi europene de prestigiu; 
- îmbunătăţirea corelării planurilor de învăţământ cu programele analitice ale disciplinelor 
curriculare şi evitarea suprapunerilor tematice (cu excepţia cazurilor în care sunt dezvoltate 
şi aprofundate cunoştinţele precedente pe flux educaţional, cu scopul dezvoltării şi 
aprofundării domeniului de studiu). 

N
iv

el
 Indicator I.P.C.2.1.2. Corespondenţa dintre diplome şi calificări 

Min: Programele de studii şi diplomele sunt elaborate şi emise în funcţie de cerinţele 
calificării universitare.  
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 

Stabilirea programelor de studiu derulate în universitate are la bază Nomenclatorul 
MECTS privind domeniile de studiu şi specializările în vigoare şi documentele ARACIS 
referitoare la asigurarea calităţii în învăţământul superior, diplomele oferite absolvenţilor 
fiind în concordanţă cu calificările universitare reglementate la nivel naţional prin 
Nomenclatorul Naţional al Calificărilor. 
Conform legislaţiei actuale în cadrul specializărilor existente, examenul de licenţă se 
susţine la o Universitate acreditată (de stat), care are şi  prerogativul de a emite diploma de 
absolvire. 
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3.3.3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 
 

S.C.3.1. Evaluarea studenţilor 

N
iv

el
 

Indicator I.P.C.3.1.1. Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea 
studenţilor care este aplicat în mod riguros şi consecvent 
Min: Există un astfel de regulament, precum şi proceduri specifice de cunoaştere şi 
aplicare consecventă de către titularii de cursuri şi studenţi. La examinare participă, pe 
lângă titularul cursului cel puţin încă un cadru didactic de specialitate. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

R
ăs

pu
ns

 o
fe

rit
 

Având în vedere importanţa evaluării rezultatelor învăţării pentru realizarea obiectivelor 
privind creşterea calităţii în educaţie, în Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara există o 
preocupare continuă pentru îmbunătăţirea metodelor de evaluare a studenţilor. În acest 
scop au fost definite reguli privind organizarea şi desfăşurarea evaluării studenţilor 
cuprinse în Regulamentul privind examinarea şi notarea studenţilor în Universitatea 
„Ioan Slavici” din Timişoara, respectiv Regulamentul de organizare si desfăşurare a 
procesului de învăţământ la ciclul de studii "Licenţă" din UIS. 
Pentru creşterea transparenţei şi evaluarea obiectivă a rezultatelor învăţării au fost 
diseminate informaţii referitoare la principiile, formele şi metodele de verificare a 
studenţilor şi s-au reglementat obligativitatea anunţării de către cadrul didactic a 
modalităţilor de evaluare la începutul activităţii  şi obligativitatea pregătirii pedagogice a 
cadrelor didactice tinere prin Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic.  
În universitate evaluarea rezultatelor învăţării se face în mod planificat, formele şi 
metodele de examinare a studenţilor fiind definite în etapa de proiectare a programelor de 
studiu, în Planul de învăţământ şi Fişele disciplinelor. Stabilirea lor se face avându-se în 
vedere transparenţa şi evaluarea obiectivă, precum şi adaptarea metodelor de examinare la 
metodele de predare-învăţare şi conţinutul disciplinelor. 
La examinare participă, pe lângă titularul cursului, cel puţin încă un alt cadru didactic de 
specialitate.  

N
iv

el
 

Indicator I.P.C.3.1.2. Integrarea examinării în proiectarea predării şi învăţării, pe 
cursuri şi programe de studiu 
Min: Fiecare curs este proiectat astfel încât să îmbine predarea, învăţarea şi examinarea. 
Procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor sunt centrate pe rezultatele învăţării şi 
anunţate din timp şi în detaliu. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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Cursurile UIS sunt proiectate astfel încât îmbină transferul de cunoştinţe, învăţarea şi 
examinarea. Metodele de evaluare a studenţilor sunt prevăzute în programele analitice ale 
disciplinelor, fiind anunţate în detaliu de titular la începutul cursului. 
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3.3.4. Proceduri de evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral 
 

S.C.4.1. Calitatea personalului didactic şi de cercetare 

N
iv

el
 

Indicator I.P.C.4.1.1. Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi 
Min: În funcţie de specificul programului de studiu, universitatea stabileşte acel raport, pe 
care îl consideră optim pentru obiectivele şi nivelul propriu al calităţii academice, între 
numărul d cadre didactice titulare cu norma de bază în universitate şi numărul total de 
studenţi înmatriculaţi. În evaluarea calităţii se consideră că un cadru didactic are norma de 
bază într-o singură universitate. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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Organigrama privind structura de învăţământ la nivelul UIS este concepută astfel încât 
raportul dintre numărul de posturi didactice şi numărul de studenţi să se situeze la un nivel 
optim, pentru toate programele de studiu. 
Statele de funcţii ale personalului didactic se întocmesc anual, iar funcţiile didactice şi 
numărul posturilor se stabilesc ţinând cont de Planurile de învăţământ şi de formaţiile de 
studiu. 
În faza actuală pentru UIS se consideră indice propus cel stipulat în standardele specifice 
ARACIS. 

N
iv

el
 Indicator I.P.C.4.1.2. Evaluarea colegială 

Min: Evaluarea colegială este organizată periodic, fiind bazată pe criterii generale şi de pe 
preferinţe colegiale. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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 În UIS este organizată periodic evaluarea cadrelor didactice, fiind bazată pe criterii 

generale şi pe preferinţe colegiale. Evaluarea colegială este o componentă esenţială a 
evaluării periodice a cadrelor didactice, fiind periodică şi obligatorie. Prin informaţiile 
culese în cadrul aprecierii colegiale se urmăresc, cu precădere, aspectele deontologiei 
profesionale şi calităţile personale în raport cu membrii colectivului. 
Evaluarea colegială este organizată conform cu Regulamentul privind evaluarea periodică 
a calităţii corpului profesoral. 

N
iv

el
 

Indicator I.P.C.4.1.3. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 
Min: Există un formular de evaluare de către studenţi a tuturor cadrelor didactice, aprobat 
de senatul universităţii şi ale cărui rezultate sunt accesibile doar decanului, rectorului şi 
persoanei evaluate. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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Pentru evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice au fost definite instrumente şi reguli 
unitare de evaluare la nivelul Universităţii prin Procedura de evaluare a disciplinei de 
către studenţi. Există un formular de evaluare de către studenţi a tuturor cadrelor didactice 
(Formular Percepţii şi opinii studenţeşti asupra activităţilor şi prestaţiei didactice), 
aprobat de Senat, care se aplică după fiecare ciclu semestrial de instruire şi ale cărui 
rezultate sunt confidenţiale, fiind accesibil doar decanului, rectorului şi persoanei evaluate. 
Evaluarea se face anual pentru fiecare disciplină şi cadru didactic şi se finalizează prin 
măsuri de îmbunătăţire a conţinuturilor şi metodelor de predare-învăţare-evaluare. Sinteza 
rezultatelor evaluării este dezbătută în Şedinţă de departament, Consiliu profesoral şi Senat 
şi este comunicată părţilor interesate: cadru didactic titular, conducere şi studenţi. 

N
iv

el
 Indicator I.P.C.4.1.4. Evaluarea de către managementul universităţii 

Min: Cadrul didactic se autoevaluează şi este evaluat anual de către directorul de 
departament. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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Fiecare cadru didactic se autoevaluează şi este evaluat anual de către directorul de 
departament. 
Evaluarea anuală a personalului didactic este responsabilitatea directorului de departament, 
care evidenţiază gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă individuale în Fişa de 
evaluare a cadrului didactic de către directorul de departament. Evaluarea realizată de 
directorul de departament integrează: rezultatele din formularul de raportare a activităţii 
didactice complementare (autoevaluare)  şi fişa de raportare a activităţii de cercetare 
ştiinţifică, rezultatele evaluării colegiale şi rezultatele evaluării de către studenţi din 
formularul - Percepţii şi opinii studenţeşti asupra activităţilor şi prestaţiei didactice. 

 
3.3.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 
 

S.C.5.1. Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti 

N
iv

el
 

Indicator I.P.C.5.1.1. Disponibilitatea resurselor de învăţare 
Min: Universitatea asigură resurse de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice, 
antologii, etc.) pentru fiecare program de studii în biblioteci, centre de resurse, etc. În 
format clasic sau electronic. Biblioteca universităţii trebuie să dispună, pe lângă accesul 
electronic, de un număr corespunzător de volume din ţară şi străinătate şi de abonamente la 
principalele reviste de specialitate din ţară şi străinătate, pentru fiecare disciplină care 
defineşte un program  de studii. Biblioteca are un program şi resurse de procurare a cărţilor 
şi revistelor. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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UIS  asigură manuale, cursuri, îndrumătoare de laborator sau proiect, pentru fiecare 
program de studii în cadrul bibliotecii universitare, în format clasic sau electronic şi 
gratuit. 
Se subliniază utilizarea următoarelor resurse de învăţare: 

 - transmiterea de cunoştinţe prin intermediul cadrelor didactice în cadrul orelor 
normate, dar şi a activităţilor de consultaţii; 

- existenţa manualelor şi tratatelor parţial editate prin editura proprie, editura 
Fundaţiei „Ioan Slavici”, parţial în alte edituri;  

- existenţa unor suporturi de curs; 
- materiale existente pe site-ul universităţii www.islavici.ro, dar şi pe noua 

platforma e-learning contractată; 
- materiale pe suport electronic; 

La nivel instituţional, Biblioteca Universităţii asigură resursele pentru învăţare prin: 
achiziţia de manuale, tratate, alte publicaţii, abonamente la reviste naţionale şi 
internaţionale, în format clasic sau electronic şi în mod gratuit, accesul la baze de date 
relaţionale, multiplicarea materialelor didactice în litografie sau publicarea în Editura 
Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara.  În cadrul BVC, dar şi programelor cu finanţare 
europeană în derulare există linii bugetare pentru procurarea cărţilor, revistelor şi accesului 
electronic la baze de date. 
Resursele pentru documentare şi învăţare sunt disponibile într-un mod echilibrat, studenţii 
având acces liber. 

N
iv

el
 

Indicator I.P.C.5.1.2. Predarea ca sursă a învăţării 
Min: Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, 
conforme cu programul de studii, caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ şi 
criteriile de calitate predefinite. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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Cadrele didactice fac parte din elita învăţământului universitar romanesc; chiar dacă 
acestea sunt cadre asociate, considerăm ca prezenţa lor generează emulaţia necesară pentru 
creşterea tinerelor cadre didactice în cadrul Universităţii, cu norma de bază în Universitate. 
UIS dispune de un laborator de analiză, cercetare şi formulare de strategii inovatoare de 
predare/învăţare care implică personalul didactic şi studenţii,  în curs de dezvoltare, 
menţionându-se utilizarea softului educaţional. Se precizează cele trei proiecte bilaterale 
finanţate din fonduri europene care au tocmai acest subiect, implementate şi finalizate cu 
succes (Spre o nouă calitate în învăţământul universitar din România şi Ungaria. Centru 
transfrontalier de implementare şi urmărire a calităţii –Lead Parner FIS, împreună cu 
Universitatea Nyiregyhaza; Quality in education, college and universities, using 
innovative methods and new laboratories – Lead Parner FIS, Partener –Universitatea 
Vrsac; Train and win in HU-RO style). 

N
iv

el
 

Indicator I.P.C.5.1.3. Programe de stimulare şi recuperare 
Min: Universitatea dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte în 
învăţare şi de recuperare a celor cu dificultăţi de învăţare. 

Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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UIS dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte în învăţare şi de 
recuperare a celor cu dificultăţi în învăţare. Stimularea performanţelor studenţilor este 
inclusă în politica generală promovată la nivelul Universităţii şi se realizează sub forme de 
recompensare variate: acordarea de burse de studiu şi de merit, reglementată prin 
Regulamentul privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum şi alte 
ajutoare sociale pentru studenţii români din învăţământul de stat, curs de zi, cu sau fără 
taxe de studiu, premierea anuală a studenţilor cu rezultate în cadrul cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti, acordarea de burse de studiu în cadrul programului Leonardo şi Gtunwig, şi 
începând din anul 2005, premierea anuală a studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul 
manifestării  “Student Eminent” din Timişoara. 
În cadrul universităţii/facultăţii este întocmit  un plan de măsuri pentru ajutorarea 
studenţilor cu dificultăţi şi stimularea celor cu rezultate foarte bune (Program de stimulare 
a studenţilor cu performanţe înalte de învăţare şi de recuperare a celor cu dificultăţi). 

N
iv

el
 

Indicator I.P.C.5.1.4. Servicii studenţeşti 

Min: Universitatea dispune de un număr minim de servicii sociale, culturale şi sportive 
pentru studenţi, cum sunt: spaţii de cazare pentru cel puţin 10% din studenţi, baza sportivă, 
diferite servicii de consiliere, care au o administraţie eficientă. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 

 UIS dispune de : 
- spaţii de cazare pentru absolut toţii studenţii Universităţii şi în limita locurilor 

ramase libere şi pentru studenţii altor Universităţi; 
- spaţiu pentru activităţii recreative (cluburile de la hotelurile  Mara şi Moara cu 

Noroc); 
- organizarea acţiuni de culturale; 
- servicii de consiliere. 

Serviciile sociale, culturale şi sportive oferite studenţilor de către universitate se realizează 
prin Direcţia socială (http://www.islavici.ro), Casa de cultură a studenţilor şi 
Asociaţiile studenţeşti din universitate, care funcţionează în baza unor regulamente 
proprii (Regulament privind organizarea şi funcţionarea Complexului de Cazare al 
Universităţii "Ioan Slavici" din Timişoara şi drepturile şi obligaţiile specifice ale 
studenţilor căminişti). Serviciile oferite studenţilor sunt variate, cuprinzând: cazarea în 
căminele Universităţii, 3 cămine-hotel 
(www.hotelmaratm.ro,www.hotelmoaracunoroctm.ro,www.hotelmoaracunorocarad.ro) 
totalizând cca 500 locuri de cazare; cele 180 camere beneficiază de conexiune Internet 
super performantă şi televiziune prin cablu, iar din 2009, de frigider şi mobilier nou) şi 
servicii de alimentaţie publică în cantina restaurant de la centrul Moara cu Noroc 
Timişoara (www.hotelmoaracunoroctm.ro) şi culturale realizate atât în universitate, cât şi 
pe baza unor contracte încheiate cu alte instituţii sportive şi culturale. Studenţii sunt 
implicaţi activ în organizarea şi gestionarea activităţilor legate de buna funcţionare a 
căminelor şi cantinei, activităţi coordonate de Prorectorul cu probleme social-studenţeşti. 
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În UIS funcţionează un Centru de Informare şi Consiliere a Studenţilor  (Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Centrului de Informare şi Consiliere a Studenţilor). Centrul de 
Informare şi Consiliere a Studenţilor (CICS) este o structură a UIS – FIS, cu misiunea de a 
asigura o cât mai bună informare, orientare şi integrare profesională şi socială a 
studenţilor.  

 
3.3.6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii 
 

S.C.6.1. Sisteme de informaţii 

N
iv

el
 Indicator I.P.C.6.1.1. Baze de date şi informaţii 

Min: Instituţia are un sistem informaţi care facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza 
datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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UIS realizează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor referitoare la 
procesele desfăşurate şi calitatea acestora. Aplicaţia existentă vizează activitatea de 
cercetare ştiinţifică, evaluarea performanţelor personalului didactic, activităţile de 
secretariat, activităţi administrative etc. 
S-au achiziţionat soft-uri specializate în acest sens, de exemplu: 
- există încheiat un contract cu firma S.C. Service MAV S.R.L. pentru întocmirea unui 

program de gestiune a studenţilor în conexiune cu alte programe realizate prin cercetare 
ştiinţifică proprii (inclusiv întocmirea situaţiilor şcolare); 

- baze de date pentru optimizarea gestiuni studenţilor fiecare având un cont, vizualizare  
- utilizarea platformei e-learning si de gestiune a studenţilor, platforma achiziţionată în 

urma unui proiect POSDRU. 
- contracte, baze de date cu caracter antreprenorial. 

 
3.3.7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, 
după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 
 

S.C.7.1. Sisteme de informaţii 

N
iv

el
 

Indicator I.P.C.7.1.1. Oferta de informaţii publice 
Min: Universitatea şi cele 2 facultăţi ale ei trebuie să ofere informaţii şi date, cantitative 
şi/sau calitative, actuale şi corecte, despre calificările, programele de studiu, diplomele, 
personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspecte de 
interes pentru public, în general, şi pentru studenţi, în special. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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UIS şi cele două facultăţi ale sale oferă informaţii şi date, cantitative şi calitative, actuale 
şi corecte, privind calificările, programele de studiu, diplomele, personalul didactic şi de 
cercetare, facilităţile oferite studenţilor, oferta educaţională, planurile de învăţământ, 
programele analitice, baza de cercetare, revistele editate, program secretariat, pagină 
personală student, date statistice, baza legislativă internă şi naţională, graficul şi 
calendarul activităţilor şi orice alte informaţii de interes public, în general, şi pentru 
studenţi în special. Aceste informaţii se găsesc pe site-ul UIS: www.islavici.ro. 
Oferta de informaţii se realizează permanent prin următoarele modalităţii: 
- site-ul  propriu al Universităţii la adresa www.islavici.ro 
- periodicul  Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici”  Demnitatea, ISSN 

1582-1560 
- mass - media  
- acţiuni specifice ale Universităţii şi ale comunităţi universitare  
- alte acţiuni de promovare prin mass-media a imaginii şi serviciilor Universităţii, 
desfăşurate atât de conducerea Universităţii, cât şi de membrii comunităţii academice – 
cadre didactice şi studenţi. 

 
 
3.3.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 
 

S.C.8.1. Structura informaţională de asigurare a calităţii educaţiei este conformă 
prevederilor legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent 

N
iv

el
 

Indicator I.P.C.8.1.1. Comisia coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de 
evaluare şi asigurare a calităţii 
Min: Procedurile şi activităţile de evaluare privind calitatea educaţiei au fost elaborate şi 
aprobate de Senatul universitar. Comisia elaborează raportul anual de evaluare internă şi îl 
face public, prin afişare sau publicare, inclusiv în format electronic, şi formulează 
propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 
Corespunzător DA Implementat DA Eficient DA Punctaj 100 
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 Comisia îşi desfăşoară activitatea conform procedurilor aprobate de Senatul UIS, 

conţinutul Raportului anual fiind publicat pe site-ul Universităţii.  
Sistemul de management al calităţii din universitate cuprinde structuri şi documente de 
asigurare şi evaluare a calităţii adaptate la cerinţele legilor naţionale, care au fost aprobate 
de Senatul Universităţii. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din Universitate 
coordonează aplicarea procedurilor, elaborarea şi publicarea rapoartelor anuale de evaluare 
internă  sprijinind conducerea în îmbunătăţirea continuă a calităţii la nivel instituţional. 
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4. OBSERVAŢII ŞI RECOMANDĂRI 
 

 În urma analizei raportului de autoevaluare s-a constatat că UIS îndeplineşte toţi 
indicatorii minimali din standarde. Având în vedere consideraţiile prezentate anterior, Comisia 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii face următoarele recomandări: 

 continuarea eforturilor în direcția men inerii calit ții proceselor de educație; ț ă
 adaptarea ofertei educaționale la cerințele pie ei muncii; ț
 crearea unei politici de stimulare a cercetării științifice; 
 prin crearea de blog-uri personale şi de grupuri de discuţii pe „Yahoo Groups” se poate 

îmbunătăţii în mod considerabil comunicarea cu studenţii; 
 colaborarea cadrelor didactice cu coordonatorul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii; 
 informatizarea învăţământului pentru dezvoltarea bazei de date cu informaţii care să 

permită realizarea de analize statistice referitoare la calitatea educaţiei din instituţia 
noastră; 

 implementarea de noi standarde de apreciere a activităţii didactice în conformitate cu 
prevederile Legii nr.1/2011; 

 mediatizarea mai eficientă a facilităţilor oferite de către M.E.N. (burse, schimb de 
experienţă, etc). 

 
 
 
 

Prezentul RAPORT a fost aprobat în Şedinţa Senatului UIS din 09.10.2015 
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