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13. Asigurarea calităţii învăţării şi a serviciilor educaţionale
Noul context economic şi social, legat de aspiraţiile României privind integrarea europeană, presupune
performanţe superioare în toate domeniile de activitate. Dată fiind contribuţia sa deosebită ca investiţie
pe termen lung, ameliorarea calităţii educaţiei va avea repercusiuni certe asupra calităţii vieţii şi a
muncii, în ultimă instanţă, calitatea educaţiei este o condiţie indispensabilă pentru ameliorarea ocupării
profesionale, a coeziunii sociale şi a competitivităţii economice.
Din acest motiv, prioritatea acordată calităţii se va traduce prin următoarele obiective:
 Instituirea unui sistem de evaluare internă şi externă a universităţilor;
 Extinderea evaluării produselor (absolvenţi, cercetare ştiinţifică etc.);
 Ameliorarea standardelor de învăţare;
 Dezvoltarea sistemului de consiliere şi orientare pentru studenţi;
 Punerea accentului pe rezultate pe termen lung şi nu pe performanţe utilizabile exclusiv în mediul
academic;
 Reelaborarea criteriilor şi standardelor de performanţă instituţională, evaluarea specializărilor
universitare şi a programelor de studii şi ierarhizarea lor; introducerea unui sistem de finanţare
diferenţiată în raport cu calitatea performanţelor la nivelul programelor şi instituţiilor;
 Rolul esenţial al instituţiilor în asigurarea calităţii;
 Adoptarea unei legi speciale privind asigurarea calităţii în învăţământ.
În conformitate cu prevederile Declaraţiei de la Berlin din 19 septembrie 2003, România va acţiona
pentru realizarea până în anul 2005 a următoarelor obiective privind asigurarea calităţii:
 Stabilirea organismelor şi instituţiilor responsabile cu asigurarea calităţii;
 adoptarea legislaţiei necesare stabilirii acestor organisme;
 Reorganizarea sistemului existent de evaluare academică şi acreditare prin reorganizarea
Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare în Consiliul Naţional de Acreditare şi
Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, care va funcţiona ca organism autonom, cu statut
consultativ pentru MECT. Modificarea Legii 88/1993;
 Dezvoltarea unui sistem de management al calităţii în fiecare universitate;
 Evaluarea instituţiilor de învăţământ superior prin folosirea procedurilor de autoevaluare,
evaluare externă (prin organismele naţionale competente), participarea studenţilor şi publicarea
rezultatelor. Instituţiile implicate în procesele de evaluare vor elabora un raport naţional privind Starea
calităţii în învăţământul superior din România;
 Participare la programele europene de asigurare a calităţii, la activitatea reţelelor europene şi
internaţionale a agenţiilor naţionale de asigurare a calităţii. Participarea la elaborarea unui set european,
comun de standarde, proceduri şi ghiduri de asigurare a calităţii.
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