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Nr. înregistrare    /  .02.2022 

 

Programul1 vizitei de evaluare instituțională  

a Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca, 

stabilit prin consultare electronică,  

conform Ghidului privind evaluarea externă la nivel instituțional în modul de lucru mixt 

 

Oră Activitate Participanți Observații/ Responsabil 

Luni, 14 februarie 2022 

09:00 – 

09:55 

Întâlnire preliminară online pentru pregătirea și 

armonizarea  etapelor  de  evaluare  în  modul de  

lucru  mixt  la  nivel instituțional și la nivelul 

programelor de studii universitare 

Comisia de evaluare Înregistrare audio-video (Cisco 

Webex)/   ARACIS  

10:00 - 

10:55 

Întâlnire online cu scopul stabilirii detaliilor 

evaluărilor atât la nivel instituțional, cât și la 

nivelul programelor de studii universitare 

- comisia de evaluare 

- reprezentanți ai (conducerii) Universității 

„Sapientia” din Cluj-Napoca 

Înregistrare audio-video ( )/  

Universitatea Sapientia 

11:00 - 

11:55 

Întâlnire online a comisiei de evaluare cu 

personalul didactic al Universității „Sapientia” 

din Cluj-Napoca 

- comisia de evaluare 

- personalul didactic al Universității „Sapientia” din 

Cluj-Napoca 

Înregistrare audio-video ( )/  

Universitatea Sapientia 

 

12:00 - 

12:55 

Întâlnire online cu membrii Comisiei pentru 

Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC)/ 

Departamentul de asigurare a calității 

- comisia de evaluare 

- reprezentanți ai CEAC/ Departament AC 

Înregistrare audio-video ( )/  

Universitatea Sapientia 

 

13:00 - 

14:00 

Întâlnire online cu membrii Comisiei de Etică a 

universității 

- comisia de evaluare 

- membrii Comisiei de Etică 

Înregistrare audio-video ( )/  

Universitatea Sapientia 

                                                           
1În perioada vizitei, pot fi solicitate și alte întâlniri, pentru eventuale clarificări. 
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Oră Activitate Participanți Observații/ Responsabil 

14:00 - 

16:00 

Activități de evaluare a programelor de studii și a 

aspectelor instituționale 

Comisia de evaluare  

Marți, 15 februarie 2022 

10:00 - 

10:55 

Întâlnire online a comisiei de evaluare cu 

studenții Universității „Sapientia” din Cluj-

Napoca 

- comisia de evaluare 

- studenții Universității „Sapientia” din Cluj-

Napoca 

Înregistrare audio-video (Cisco 

Webex)/   ARACIS  

11:00 - 

11:55 

Întâlnire online a comisiei de evaluare cu 

reprezentanți ai absolvenților Universității 

„Sapientia” din Cluj-Napoca 

- comisia de evaluare 

- reprezentanți ai absolvenților Universității 

„Sapientia” din Cluj-Napoca 

Înregistrare audio-video ( )/  

Universitatea Sapientia  

12:00 - 

13:00 

Întâlnire online a comisiei de evaluare cu 

reprezentanți ai angajatorilor absolvenților 

Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca 

- comisia de evaluare 

- reprezentanți ai angajatorilor absolvenților 

Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca 

Înregistrare audio-video ( )/  

Universitatea Sapientia 

13:00 – 

14:00 

Întâlnire tehnică online 

 

 

- comisia de evaluare instituțională și pe programele 

de studii 

Înregistrare audio-video (Cisco 

Webex)/   ARACIS  

14:00 – 

16:00 

Continuarea activităților de evaluare a 

programelor de studii și a aspectelor instituționale 

Comisia de evaluare  

Miercuri, 16 februarie 2022 

09:00 - 

16:00 

Continuarea activităților de evaluare a 

programelor de studii și a aspectelor instituționale 

Comisia de evaluare  

Reuniuni de lucru față în față, vizitarea bazei 

materiale didactice și de cercetare 

 

- directorul de misiune și coordonatorul echipei de 

evaluare; 

- evaluatorii programelor de studii; 

- conducerea instituției, personalul din 

departamentele financiar-contabil, administrativ, 

secretariat 

Vizită in situ la Universitatea 

Sapientia 



 

Oră Activitate Participanți Observații/ Responsabil 

Joi, 17 februarie 2022 

09:00 - 

16:00 

 

Continuarea activităților de evaluare a 

programelor de studii și a aspectelor instituționale 

Comisia de evaluare  

Reuniuni de lucru față în față, vizitarea bazei 

materiale didactice și de cercetare 

 

- evaluatorii programelor de studii; 

- conducerea instituției, personalul din 

departamentele financiar-contabil, administrativ, 

secretariat 

Vizită in situ la Universitatea 

Sapientia 

Vineri, 18 februarie 2022 

09:00 – 

10:00 

Finalizarea fișelor de vizită și a rapoartelor 

sintetice 

Comisia de evaluare  

10:00 -

10:55 

Întâlnire online pentru concluzii Comisia de evaluare Înregistrare audio-video (Cisco 

Webex)/   ARACIS  

Apăsați aici pentru a vă conecta 

11:00 - 

12:00 

Întâlnire finală online în vederea prezentării 

principalelor constatări rezultate în urma evaluării 

și recomandărilor de îmbunătățire a calității 

- comisia de evaluare 

- reprezentanții Universității „Sapientia” din Cluj-

Napoca 

Înregistrare audio-video ( )/ 

Universitatea Sapientia 

 

 

        Director de misiune,              Rector, 

     Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU                              Prof. univ. dr. Marton TONK 

 

 

 


