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PARTEA I:

INTRODUCERE
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I.1 Proiectul ESQA
Obiectivul proiectului “Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de
asigurare a calității” (ESQA)1 este de a îmbunătăți nivelul de cunoștințe privind implicarea
părților interesate în activitățile de asigurare externă a calității (AEC); acest demers
poate conduce la acțiuni care vor spori implicarea lor la nivelul Spațiului European al
Învățământului Superior (SEÎS). Proiectul are ca obiectiv creșterea nivelului de interes
al organizațiilor părților interesate în vederea participării la activitățile de asigurare a
calității (AC), susținându-le astfel încât să se implice mai mult și să participe într-un
mod mai eficace în procesul de asigurare externă a calității. În cadrul proiectului a fost
realizat un studiu2 care evaluează gradul actual de implicare a părților interesate în
activitățile de asigurare externă a calității la nivelul SEÎS și care prezintă activitățile pe
care agențiile de AC din cadrul proiectului ESQA și din afara acestuia le-au implementat
pentru implicarea părților interesate.
Proiectul este cofinanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene și își propune să
vină în sprijinul activităților Grupului C de monitorizare a Procesului Bologna3. Acest
Ghid este cea mai importantă realizare din cadrul proiectului ESQA. El a fost realizat de
către doi experți internaționali în cooperare cu partenerii consorțiului.
I.2 Domeniul de aplicare, obiectivele și conceptele Ghidului
Acest Ghid urmărește să ofere recomandări care vizează în primul rând agențiile de AC
și autoritățile naționale din SEÎS, pentru consolidarea dialogului și a cooperării cu părțile
interesate, precum și îndrumări pentru implicarea eficace a acestora în procesele de
AC. Liniile directoare abordează în primul rând modalitatea de implicare a părților
interesate în activitățile de AEC4, cu scopul de a spori eficacitatea implicării acestora la
nivelul țărilor membre ale SEÎS, în concordanță cu prevederile Standardelor și liniilor
directoare europene pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului
Superior (ESG 2015). Cu toate acestea, Ghidul poate fi utilizat și ca o sursă de inspirație
și pentru alte țări și regiuni din afara SEÎS.
Astfel, obiectivul este unul practic: mai exact, de a oferi îndrumări practice cu privire
la implicarea eficace a părților interesate. Obiectivul lui este acela de a oferi inspirație
pentru realizarea unei evoluții pozitive; acest document nu are drept scop să impună
standarde care vor fi reproduse și care trebuie respectate. Experiența a demonstrat
că simpla reproducere a bunelor practici este însoțită de numeroase riscuri și capcane
dacă acestea nu sunt adaptate pentru a ține seama de contextele politice și culturale
la nivel local.

1 https://esqa.ro
2 Studiu privind includerea părților interesate în asigurarea externă a calității (2020), https://esqa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Study-on-stakeholderinvolvement-in-EQA_web_n.pdf
3 Grupul de monitorizare a Procesului Bologna (BFUG) a înființat în mod oficial Grupul tematic C privind Asigurarea Calității, ca urmare a identificării nevoilor și a
intereselor exprimate în chestionarul adresat membrilor Grupului de monitorizare (BFUG) în 2018. Informații suplimentare sunt disponibile la http://www.ehea.info/
page-peer-group-C-QA
4 În acest Ghid, “activitățile externe de AC” includ toate tipurile de evaluări, dar și gestionarea și asigurarea calității interne ale agențiilor de AC și ale organizațiilor, ale
platformelor și ale organismelor care au instituit procese de AEC, cum sunt comisiile de acreditare, platformele consultative referitoare la (re)construcția sistemelor
de AC, etc.
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Având în vedere că obiectivul principal al Ghidului constă în “implicarea eficientă a
părților interesate”, este important de precizat că aceasta se referă la o implicare ce
determină un impact real asupra activităților de AC și în ultimă instanță, la un impact
asupra calității învățământului superior (ÎS). Conform acestei definiții, termenul
“impact” înseamnă “un efect pe termen mai lung” și nu un simplu efect rapid sau un
rezultat obținut în cadrul lanțului valoric. Termenul “implicarea părții interesate” este
utilizat atunci când se face referire la aceasta ca la un singur grup, care desemnează
o categorie de părți interesate, pe când exprimarea “ implicarea părților interesate”
face referire la diferite categorii ale acestora. Există diverse moduri în care părțile
interesate sunt incluse în asigurarea externă a calității și prin urmare, există diverse
moduri în care ele sunt implicate în activitatea agențiilor de AC. Ghidul face deosebirea
între implicarea părților interesate în dezvoltarea sistemelor de AC, implicarea lor în
colaborarea cu agențiile de AC în calitate de organizații și în calitate de membri ai
comisiilor de evaluare5. Ghidul oferă recomandări pentru o implicare eficace a părților
interesate în toate aceste aspecte, care necesită abordări diferite.
Astfel, agențiile de AC, membrii consiliului lor de administrație și angajații lor reprezintă
principalul grup țintă căruia i se adresează aceste linii directoare. Având în vedere
tema acestui Ghid, el se adresează și categoriilor de părți interesate și în special acelor
reprezentanți ai părților interesate care colaborează deja cu agențiile de AC – cel mai
adesea studenților, profesorilor și altor angajați din cadrul instituțiilor de învățământ
superior (IÎS) și angajatorilor. Este de așteptat ca Ghidul să reprezinte o sursă de
inspirație pentru autoritățile naționale și pentru toate organizațiile și organismele care
sunt implicate în sistemele de AC.
În cadrul Procesului Bologna, elaborarea și implementarea unui sistem de asigurare
a calității au fost considerate ca fiind unele dintre cele mai mari realizări în cadrul
SEÎS. Modelul implicării părților interesate este unul dintre pilonii așa- zisului model
european al asigurării calității. Este de la sine înțeles că un sistem de AC care este
adoptat de către toate părțile interesate este mai bun decât un sistem de AC elaborat
și pus în practică de către o singură categorie de părți interesate. Sprijinul părților
interesate este o componentă a procesului democratic și asigură o bază mai bună
pentru o relație construită pe încredere, care este un element esențial în cadrul
procesului de asigurare a calității. Chiar dacă unele voci susțin că asigurarea calității
ar trebui să se limiteze la activitățile de predare și învățare din interiorul triunghiului
cursant-profesor-mediu educațional, este esențial ca toți acești actori să fie implicați
activ. Cum altfel am putea cunoaște realitățile din domeniul educației, privit desigur
ca un ecosistem, fără a ști, de exemplu, care sunt opiniile și observațiile părților
interesate interne și externe? Astfel, una dintre convingerile care stau la baza acestui
Ghid este aceea că implicarea mai multor părți interesate crește șansele de a realiza
un sistem solid și cuprinzător de AC, în ciuda unor potențiale conflicte pe termen scurt
și a obiectivelor contradictorii ale părților interesate și ale sistemului de învățământ
superior în sens larg.

5 În acest Ghid, termenul “evaluare” este utilizat ca sinonim pentru toate tipurile de asigurare externă a calității, inclusiv audituri, acreditare, evaluare, etc.
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Implicarea părților interesate nu este corelată doar cu sistemul național de AC, ci și cu
sistemul de ÎS privit în ansamblu și cu misiunile IÎS. Deși în general IÎS au trei misiuni
(învățare și predare, cercetare și servicii aduse societății), având în vedere faptul că
Standardele și liniile directoare europene privind asigurarea calității în învățământul
superior (ESG) și agențiile de AC se concentrează în principal pe activitățile de predare
și învățare, acest Ghid vizează în principal părțile interesate din acest domeniu. Cu
toate acestea, ținând cont de extinderea misiunii IÎS în sensul de a deveni furnizori
de servicii cu impact social, pe baza unor aspecte precum capacitatea de inserție
profesională și învățarea și cercetarea în cadrul comunității, este important să nu fie
trecute cu vederea acele părți interesate care reprezintă societatea (civilă) la nivel
local și internațional.
Una dintre principalele caracteristici ale SEÎS este diversitatea sa națională și regională.
Acest aspect se reflectă în diferențele existente între sistemele naționale de asigurare
a calității; el se regăsește și la nivelul structurilor responsabile de asigurarea externă a
calității, deși tot mai multe țări permit agențiilor de AC din străinătate să își desfășoare
activitatea pe teritoriul lor, conform acordului din cadrul Conferinței Ministeriale a
Procesului Bologna de la București, cu privire la SEÎS.6
Studiile efectuate sugerează că, în afara impactului politicii naționale și culturale, există
și o corelație între sistemul național și evoluția asigurării externe a calității7, descrisă
uneori ca o “maturizare a sistemului de AEC”; aceasta poate fi observată uneori ca o
trecere de la nivelul programului de studii la nivelul instituțional și ca o evoluție de la
producerea unor rezultate la crearea unui impact social. O consecință importantă a
acestor schimbări este faptul că și părțile interesate externe, ca angajatorii și societatea
civilă, participă activ în cadrul procesului de asigurare internă a calității (AIC) al IÎS.
Este important să menționăm că atât proiectul ESQA, cât și prezentul Ghid au fost
concepute și realizate înainte de apariția focarului de COVID-19 și a consecințelor
sale cu privire la învățământul superior și la asigurarea calității. Deși întâlnirile on-line
și vizitele virtuale oferă mai multe posibilități de a invita părțile interesate, calitatea
implicării la nivel on-line presupune efectuarea unor cercetări suplimentare.
I.3 Metodologia și structura
Liniile directoare din cadrul acestui Ghid au ca punct de plecare studiul menționat
anterior - “Studiu privind includerea părților interesate în asigurarea externă a
calității” elaborat în cadrul proiectului ESQA. Autorii au utilizat și diverse alte resurse
de informare, cum ar fi rezultatele chestionarelor de evaluare a satisfacției a membrilor
CEENQA cu privire la implicarea părților interesate în activitățile de AEC desfășurate
în SEÎS8, raportul din 2018 privind implementarea Procesului Bologna9, rapoartele de
autoevaluare ale agențiilor de AC, rapoartele de evaluare externă ale agențiilor de AC,
fișele de informații din cadrul ENQA și EQAR cu privire la agențiile de AC și la sistemele
naționale de AC, disponibile pe site-urile acestora, cât și deciziile de înregistrare emise
de către EQAR 10.
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6 A se vedea Conferința Ministerială a Procesului Bologna de la București,
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/Bucharest_Communique_2012_610673.pdf
7 A se vedea Jeroen Huisman și Maria Manatos (UGent/CHEGG), în două studii DEQAR solicitate de EQAR
https://www.eqar.eu/kb/projects/deqar-project/pilot-studies/
8 https://www.ceenqa.org/ceenqa-general-assembly-and-workshop-2019/
9 Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 2018, Spațiul European al Învățământului Superior în 2018: Raport privind implementarea Procesului Bologna, Luxembourg:
Oficiul pentru Publicări al Uniunii Europene, poate fi descărcat la:
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2018-bologna-process-implementation-report_en
10 https://www.eqar.eu/register/agencies/

Experții au inclus și experiențele lor personale din cadrul activităților Grupului E4 și ale
organizațiilor sale membre, din cadrul activităților realizate ca membri ai consiliilor în
agențiile de AC; la acestea se adaugă și experiențele lor acumulate în urma participării
lor la numeroase proiecte și studii realizate în domeniul asigurării calității și cele
acumulate în urma implicării lor în activitatea universităților și a altor instituții de
învățământ superior.
Liniile directoare sunt structurate în zece domenii tematice (“teme”) care acoperă
punctele de interes pentru implicarea eficace a părților interesate, prezentate după
cum urmează: 1. Prezentarea temei, argumentând motivele pentru care a fost aleasă
tema respectivă; 2. Una sau mai multe linii directoare care subliniază principala
recomandare sau principalele recomandări cu privire la tema respectivă; și 3.
Principalele elemente care stau la baza aplicării liniilor directoare.
Este foarte important să înțelegem că în cadrul fiecărui domeniu tematic, implicarea
eficace a părții interesate este determinată în primul rând de contextul specific țării sau
de un alt context (socio-economic, cultural) și că elementele care contribuie la acesta
(“principalele elemente care stau la baza aplicării liniilor directoare”) depind și ele de
contextul respectiv. Prin urmare, elementele de orientare trebuie considerate ca un grup
de bune practici care pot fi o sursă de inspirație pentru agenția de AC, multe dintre ele
fiind și interconectate. De exemplu, nu poate exista o strategie de cooperare cu părțile
interesate (tema 10) fără a avea o înțelegere comună a conceptelor fundamentale
(tema 1) și a obiectivelor (tema 3). Lista include recomandări generale și teoretice
dar și unele recomandări detaliate și practice. Deși majoritatea recomandărilor se
adresează agențiilor de AC, acolo unde este cazul sunt identificate și alte categorii.
Numele categoriei căreia îi sunt adresate recomandările este scris cu caractere aldine.
Este posibil ca punerea în practică a acestor recomandări și elemente să nu conducă
imediat la o mai mare eficacitate a implicării părților interesate, chiar și atunci când
sunt adaptate diferitelor contexte. Instrumentul analitic prezentat în Partea a 3-a nu
este unul liniar. El poate fi utilizat doar ca o modalitate de a măsura gradul de implicare
a părților interesate, fără a obține în mod automat un rezultat. Asemenea procesului
de implicare, eficacitatea implicării părților interesate este un parcurs care presupune
atât succese cât și eșecuri. Și așa cum stau lucrurile în general în domeniul asigurării
calității, soluționarea problemelor presupune învățarea din greșeli și transformarea
punctelor slabe și a amenințărilor în oportunități prin intermediul analizei și al acțiunii.
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PARTEA A II-A:

LINIILE DIRECTOARE

8

II.1 Tema 1: Înțelegerea comună a conceptelor fundamentale privind calitatea în ÎS
și în cadrul sistemelor de AC
Calitatea și sistemele de AC sunt integrate în contextul sistemului de ÎS, care la rândul
lui este influențat într-o mare măsură de politicile naționale și culturale. Înțelegerea
comună a conceptelor fundamentale cu privire la calitatea ÎS și la sistemele de AC este
un element esențial în vederea consolidării consensului, a implicării și a încrederii, care
sunt aspecte necesare pentru a construi o cultură “sănătoasă” a calității. Modelul și
conceptul adoptat la nivel european care stă la baza Standardelor și liniilor directoare
europene privind asigurarea calității în învățământul superior (ESG), este așa zisul
model al implicării părților interesate. Acest model presupune ca în definitiv, sistemul
de AC și sistemul de IS în care el este integrat, să includă toate părțile interesate astfel
încât ele să considere că au rolul de co-creator și că au o responsabilitate comună,
indiferent de pregătirea și de competențele lor. De exemplu, în mod ideal, toate părțile
interesate trebuie să își dea acordul în privința adoptării unui cadru național de AC,
deși implementarea cadrului revine în principal agenției de AC.
Este nevoie de o înțelegere comună și de o co-creare a conceptelor fundamentale privind calitatea
și sistemul de asigurare a calității, ca părți integrante ale sistemului de învățământ superior,
făcând apel la implicarea părților interesate relevante. Astfel, ele își asumă un angajament care
este integrat într-o cultură a calității bazată pe încredere și pe înțelegere reciprocă. Categoriile
de părți interesate relevante sunt toate acelea care reflectă opiniile întregii societăți cu privire la
calitatea învățământului superior.

Elemente de orientare în vederea realizării: (a se vedea și temele 3 și 10)
ͳ Este important ca toate părțile interesate și toate agențiile de AC să aibă în
vedere conceptele fundamentale privind calitatea și valoarea adăugată care stau
la baza AC și a sistemelor de ÎS. Înțelegerea comună a acestor concepte de bază
este fundamentală în vederea unei implicări eficace a tuturor părților interesate.
ͳ Asigurați-vă că toate părțile interesate și toate agențiile de AC cunosc bine
contextul politic și cultural în care sunt integrate sistemul de IS și sistemele de AC
și că pot formula o strategie și acționa tactic în contextele respective.
ͳ La rândul lor, agențiile de AC:
• pot organiza cu părțile interesate dialoguri deschise despre conceptele
fundamentale sau în legătură cu acestea.
• trebuie să aibă în vedere și să accepte faptul că în general, părțile interesate
au perspective destul de diferite și că astfel există diferite moduri de abordare
pentru a le determina să se implice.
• trebuie să implice părțile interesate în realizarea parteneriatelor colaborative,
fără a se limita la simpla organizare a consultărilor.
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II.2 Tema 2: Diversitatea categoriilor de părți interesate și diversele roluri ale
acestora, cu precădere în cadrul consultărilor
Părțile interesate care sunt cel mai des implicate în activitățile de AEC sunt studenții
și federațiile lor, personalul academic și alți angajați ai IÎS, angajatorii și organizațiile
profesionale, absolvenții și autoritățile naționale din ÎS. Asociațiile universităților
sunt implicate de aproximativ jumătate dintre agențiile de AC. Din punct de vedere
structural, autoritățile locale și societatea civilă sunt și mai puțin implicate.11
Trebuie precizat faptul că anumite categorii de părți interesate, cum sunt IÎS și
autoritățile naționale și locale, pot fi reprezentate de diverse subcategorii, care au
puncte de vedere diferite. De exemplu, (pro)rectorii sau (pro)decanii pot avea păreri
(referitoare la AC) care diferă de cele ale managerilor și ale profesorilor; totodată,
părerile acestora din urmă pot fi diferite de cele ale altor angajați, spre exemplu administratorii. În general, gradul de implicare a politicienilor diferă de cel al
funcționarilor publici. De regulă, consultanții pe care organizațiile îi angajează pentru
a le reprezenta vor avea o abordare mai tehnică.
Același lucru este valabil și în ceea ce privește reprezentarea studenților. Părerile
exprimate de reprezentanții oficiali ai federațiilor studențești pot fi destul de diferite
de cele exprimate de fiecare student în parte. Provocarea constă în a implica ambele
categorii în mod adecvat și a le oferi sarcini corespunzătoare. Din punct de vedere
structural, reprezentanții federațiilor studențești ar trebui să fie implicați la nivel
instituțional și (inter)național. Pentru evaluarea programelor de studii, trebuie
consultați cât mai mulți studenți – din diferite medii socio-economice și cu diferite
performanțe academice – și ar trebui realizată o combinație între răspunsurile oferite
de reprezentanți oficiali și cele oferite de studenți la nivel individual, care se axează
pe propria lor experiență de învățare. Întâlnirile și interviurile realizate cu ambele
categorii au o valoare adăugată atât în cadrul asigurării interne a calității, cât și în
cadrul asigurării externe a calității.
Absolvenții reprezintă o categorie deosebită și foarte utilă de părți interesate. Ei
reprezintă o punte de legătură între un program de studii sau o instituție și piața
muncii. Atunci când experiența lor în privința studiilor este relativ recentă, ei au mai
multă autoritate în ceea ce privește informațiile oferite privind calitatea programelor
și a procesului de învățare și de evaluare; în același timp, ei pot contribui cu informații
referitoare la primele lor experiențe din câmpul muncii.
În categoria actorilor care de multe ori nu sunt identificați ca fiind părți interesate
sunt incluse centrele ENIC-NARIC, experții care intervin pentru recunoașterea studiilor
și evaluatorii care realizează evaluarea diplomelor/calificărilor. Părțile interesate
consideră că recunoașterea bazată pe calitatea garantată și dovedită a proceselor și a
rezultatelor este un obiectiv important al asigurării externe a calității. Astfel, o legătură
strânsă între agențiile de AC și experții care oferă servicii pentru recunoașterea studiilor
ar trebui să fie o practică comună. Unele agenții de AC își combină deja activitățile,
devenind și centrul național ENIC-NARIC.
11 Studiu privind includerea părților interesate în asigurarea externă a calității
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În majoritatea țărilor, implicarea anumitor grupuri de părți interesate este reglementată
la nivel național și/sau la nivelul agenției. Cu cât sunt implicate mai multe categorii de
părți interesate, cu atât sistemul de AC poate fi mai complex și acest lucru este valabil
atât în cazul părților interesate externe, cât și în cazul părților interesate interne. Cel
mai mult contează motivația sau argumentele părților interesate. Cu toate acestea,
actorii (externi) cum sunt angajatorii, sunt rareori consultați în legătură cu valoarea
adăugată pe care ei consideră că o poate avea implicarea lor; în schimb, acest lucru
este în general valabil în cazul studenților sau al organizațiilor studențești care, din
principiu, vor să fie implicați/implicate în toate aspectele.
Toate părțile interesate și relevante care sunt preocupate de calitatea învățământului superior
trebuie implicate în mod sistematic, cu precădere în cazul (re)construcției unui sistem de AC.
Acest lucru poate conduce la o mai mare deschidere, la un grad mai mare de transparență și la o
implicare eficace a părților interesate, bazate pe asumarea comună a responsabilității.

Elemente de orientare în vederea realizării: (a se vedea și temele 3, 6 și 7)
ͳ Agențiile de AC, autoritățile naționale și toate organizațiile părților interesate
trebuie să aibă în vedere faptul că responsabilitatea comună nu înseamnă că toate
părțile interesate au aceleași opinii și așteptări, ci că ele sunt responsabile la nivel
colectiv de sistemul de A(E)C, punctele lor de vedere fiind considerate ca un întreg.
ͳ Prin urmare, agențiile de AC, autoritățile naționale și toate organizațiile părților
interesate trebuie să încerce să depășească diferențele dintre așteptările și
punctele lor de vedere care sunt adesea contradictorii, concentrându-și atenția
asupra multiplelor aspecte, niveluri și obiective ale învățământului superior și ale
unui sistem de A(E)C, în vederea asumării responsabilității comune cu privire la
acestea.
ͳ Procesul de (re)construcție a sistemului de asigurare a calității trebuie condus
întotdeauna de o autoritate respectată care este parțial responsabilă de
funcționarea sistemului de AC.
ͳ Agențiile de AC, autoritățile naționale sau alte organizații care organizează runde
de consultări cu privire la re(construcția) unui sistem de AC trebuie să încerce
întotdeauna să sporească interesul părților interesate cu privire la învățământul
superior și la contribuțiile lor. În special în cazul părților interesate din afara ÎS (IÎS),
valoarea adăugată pe care contribuția lor o poate aduce, nu le este întotdeauna
clară. Agențiile de AC trebuie să implice în mod structural și sistematic toate părțile
interesate, inclusiv cele care sunt rareori implicate în prezent, în mod constant.
ͳ Poate fi eficient ca agențiile de AC și alte organizații să stabilească cu părțile
interesate nu doar consultări “în scris”, ci să instituie un dialog reciproc, de
exemplu organizând periodic (anumite) grupuri de reflecție și grupuri de dialog
tematic.
ͳ Agențiile de AC și alte organizații trebuie să acorde părților interesate suficient
timp pentru a-și formula propriile reflecții și comentarii, de exemplu lansând
invitații deschise pe site-urile lor și oferind indicații clare și adecvate cu privire la
diferențele existente între prima schiță a unui document și următoarele versiuni
preliminare, care includ informațiile oferite de acestea și versiunea finală a
documentului.
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ͳ Agențiile de AC și alte organizații care desfășoară consultări cu părțile interesate
trebuie să acorde atenție momentului în care sunt organizate întâlnirile cu părțile
interesate și duratei acestora. De exemplu, întâlnirile cu studenții nu trebuie să
fie organizate concomitent cu ore de curs și că, de regulă, angajatorii preferă
întâlnirile de scurtă durată și la obiect.
ͳ Atunci când consultările organizate de agențiile de AC și/sau de alte organizații
durează mult timp și sunt dificile, este bine ca discuția să înceapă pornind de la
principiile generale și să avanseze treptat către afirmații mai specifice și către
texte mai lungi.
ͳ Agențiile de AC trebuie să identifice toate părțile interesate, diversele lor contexte,
interesele și punctele lor de vedere privind (calitatea) învățământului superior și
asigurarea calității.
ͳ Agențiile de AC pot invita inițial părțile interesate stabilind ordinea de zi deschisă;
în cadrul acesteia, dialogul deschis este mai important decât implicarea imediată.
ͳ Agențiile de AC trebuie să organizeze cu fiecare dintre părțile interesate și cu
organizațiile din care acestea fac parte runde de consultări referitoare la ceea ce
ele consideră că reprezintă o implicare utilă, raportat la misiunea și la strategia
care stau la baza unui învățământ superior de calitate.
ͳ Agențiile de AC trebuie să aibă în vedere faptul că anumite categorii de părți
interesate, precum IÎS și autoritățile naționale și locale, pot fi reprezentate de
diverse subcategorii, ale căror opinii diferă.
ͳ Agențiile de AC trebuie să se asigure că părțile interesate realizează ce impact va
avea pe viitor implicarea lor în cadrul agenției de AC și în cadrul activităților de
asigurare externă a calității. De exemplu, părțile interesate cum sunt angajatorii și
societatea civilă tind să fie mai interesate dacă există standarde și sau/indicatori
specifici care se referă la munca pe care o desfășoară și la mediul lor.
II.3 Tema 3: Obiective privind implicarea părților interesate
Ținând cont de faptul că diversele categorii de părți interesate pot avea concepte
diferite în ceea ce privește calitatea și procesul de asigurare a calității, este important
să fim conștienți de gradul diferit de implicare a părților interesate în calitate de
membri ai comisiilor sau de membri în structura organizatorică a agenției de AC;
trebuie să ținem seama și de diferitele lor păreri, nevoi și interese privind procesul
de asigurare a calității. Deși aceste diferențe sunt justificate, este la fel de important
ca toate părțile interesate să dorească să se asocieze în vederea îndeplinirii diferitelor
obiective, înțelegând că au misiunea socială de a furniza servicii educaționale de
calitate. Cu cât scopurile și obiectivele sunt comunicate dând dovadă de mai multă
transparență, cu atât șansele ca implicarea părților interesate să fie mai eficientă vor
fi mai mari. Este important ca toate părțile interesate să fie conștiente de faptul că
sistemele de AC reprezintă doar niște instrumente de lucru și că miezul problemei este
asigurarea calității învățământului superior, sub forma unui serviciu care este oferit și
a unui răspuns care vine în întâmpinarea nevoilor sociale și individuale.
Atunci când transmiteți în mod colectiv părților interesate care sunt diferitele obiective privind
implicarea categoriilor de părți interesate, dați dovadă de transparență și de claritate, pentru ca
gradul de eficacitate al implicării lor să fie mai ridicat.
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Având în vedere faptul că părțile interesate nu formează un singur grup omogen, activitatea în
comun cu ele necesită o abordare diversificată; acest lucru poate însemna că implicarea lor este
“inegală” și că ea are loc în etape diferite.

Elemente de orientare în vederea realizării: (a se vedea și temele 1 și 10)
ͳ Toate părțile interesate și agențiile de AC trebuie să încerce să pună bazele unei
adevărate comunități a părților interesate care se implică la nivel colectiv și nu
individual, în funcție de fiecare categorie de părți interesate. Implicarea colectivă
eficientă poate fi realizată ținând cont de toate punctele de vedere, de toate
competențele și abilităţile diverselor categorii de părți interesate.
ͳ Este util ca agenția să aibă o listă a obiectivelor specifice privind implicarea
anumitor categorii de părți interesate înainte de a discuta deschis cu ele despre
acestea.
ͳ Rețineți că o implicare eficace a părților interesate în activitățile de asigurare
externă a calității, a cărei scop este responsabilizarea, este și trebuie să fie însoțită
de o implicare eficace în activitățile de asigurare internă a calității, al cărei scop
este îmbunătățirea, atât în ceea ce privește asigurarea internă a calității agenției,
cât și asigurarea internă a calității IÎS.
ͳ Ca parte a strategiei agenției, prioritizați care sunt categoriile de părți interesate
cu care veți coopera, în funcție de efectele dorite, de disponibilitatea resurselor și
de constrângerile de timp ale părților interesate.
ͳ Deși, în principiu, trebuie implicate toate părțile interesate, poate fi mai eficace
și mai practic ca agențiile de AC să le solicite să se implice la diferite niveluri,
urmărind obiective diferite și în etape diferite. De exemplu, de regulă, din structura
de conducere a agenției fac parte reprezentanți ai organizațiilor părților interesate
(de ex. federațiile studențești și sindicatele profesorilor și asociațiile profesionale),
dar nu pot fi reprezentate toate părțile interesate. Spre exemplu, este mai bine ca
autoritățile naționale să nu aibă reprezentanți cu putere de decizie în structura de
conducere a agenției.
ͳ Agențiile de AC trebuie să înțeleagă că anumite programe de studii din ÎS și anumite
părți interesate consideră că inițiativele cu teme specifice sunt mai importante (de
ex. etichetele de calitate), în timp ce alte inițiative și alte părți interesate consideră
că monitorizarea cercetării și angajamentul societal sunt mai importante.
II.4 Tema 4: Recrutarea/Selecția părților interesate
Fie că experții sunt implicați în activitatea comisiilor de evaluare sau au rolul de a
reprezenta grupuri de părți interesate în cadrul activităților de conducere și de
funcționare a agenției, este necesară o “selecție” atentă și temeinică a experților. De
regulă, există două moduri de selecție: cea inițiată de agenție sau cea inițiată chiar de
către grupul de părți interesate.
Recrutarea sau selecția depind de scopul care stă la baza implicării. În cazul unei
evaluări, de cele mai multe ori, selecția are loc pe baza unei invitații deschise; atunci
când obiectivul urmărit este implicarea în structura de conducere a unei agenții, cel
mai adesea recrutarea constă în faptul că organizația părților interesate respective
desemnează o persoană; uneori, la această desemnare se adaugă o invitație personală
din partea agenției.
13

Criteriile de selecție variază în funcție de grupurile de părți interesate. În cazul
evaluărilor de programe, studenții și personalul academic sunt selectați în funcție
de parcursul lor academic; pe de altă parte, în cazul altor angajați ai IÎS, primează
experiența managerială (în domeniul AC) și, așa cum este de așteptat, în ceea ce
privește angajatorii, aceștia vor fi selectați în funcție de nivelul lor de experiență
profesională. În procesul de selecție a părților interesate sunt luate în considerare
și nivelul de experiență privind AC și aspectele etice. Desigur că și competențele
lingvistice și cunoștințele privind sistemul de învățământ superior al țării/regiunii au
un rol în cadrul activităților de AEC la nivel internațional.
Deși se pare că o practică tot mai des întâlnită este ca recrutarea sau selecția să
fie reglementate, structurate și transparente, se poate observa un anumit grad de
flexibilitate în ceea ce privește abordarea părților interesate la nivel personal, înainte
de selecția sau desemnarea oficială.
Metodele de selecție trebuie să fie clare, cunoscute publicului larg și utilizate în mod consecvent
de către agenție și de către toate părțile interesate, inclusiv de către autoritățile naționale.
Metodele de recrutare pot fi diferite, în funcție de grupurile de părți interesate. Deși desemnarea
de către organizația în care sunt incluse părțile interesate denotă un nivel mai ridicat de încredere
și de independență, selecția realizată de către agenție pe baza unor criterii clare poate contribui
la găsirea unui candidat mai potrivit în ceea ce privește aspecte ca viziunea, cunoștințele,
experiența și nivelul de implicare. O combinație a celor două metode are mai multe șanse de a
selecționa părți interesate cu un nivel mai mare de implicare.
Se recomandă stabilirea unor întâlniri pregătitoare la care să participe organizațiile care
desemnează părțile interesate, pentru a oferi clarificări cu privire la rolurile și la așteptările
persoanelor care urmează să fie desemnate.

Elemente de orientare în vederea realizării:
ͳ Agențiile de AC trebuie să aibă în vedere că angajamentul individual al unei
persoane este întotdeauna principalul criteriu de selecție și că acesta este
corelat direct cu eficacitatea impactului ei (în calitate de reprezentant al părților
interesate). Angajamentul individual al unei persoane depinde de viziunea sa
referitoare la sistemul de învățământ superior și la asigurarea calității. Prin
urmare, este recomandat să aibă loc o discuție cu un candidat sau cu o persoană
desemnată despre viziunea ei referitoare la învățământul superior, la calitatea
acestuia și la modalitățile de asigurare a calității.
ͳ Agențiile de AC trebuie să implice părțile interesate încă din etapa procesului de
dezvoltare și nu doar în etapa de implementare, atunci când nu se mai poate ține
seama pe deplin de părerile lor.
ͳ O practică des întâlnită este crearea bazelor de experți, care pot fi utilizate și atunci
când sunt desemnați reprezentanți ai părților interesate pentru a ocupa funcții de
conducere sau pentru a fi incluși în structuri decizionale din cadrul agenției de
AC. În rândul studenților, există o practică care constă în crearea unor baze de
date cu studenți; ele sunt gestionate fie de federațiile studențești reprezentative,
fie în cooperare cu agențiile, ceea ce asigură un mediu de lucru colaborativ și
independența studenților reprezentați în cadrul procedurilor de AC. Indiferent de
situație, astfel de baze de date trebuie actualizate periodic pe baza unor criterii
clare.
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ͳ Atunci când se urmărește implicarea experților (externi) cum sunt angajatorii,
poate fi mai eficient ca agențiile de AC să îi abordeze personal, la sediile lor (de
ex. vizite în teren la sediul companiilor/organizațiilor). Uneori, aceștia ezită să
participe la anumite evenimente etc. organizate de terți și preferă o abordare
directă, personalizată.
ͳ O platformă națională de practicieni specializați în asigurarea (externă) a calității,
care provin din diferite grupuri de părți interesate și sunt organizați de către și în
beneficiul categoriilor de părți interesate poate constitui o bază de date adecvată
de experți din care vor fi aleși experți evaluatori și reprezentanți care vor face
parte din organismele agenției de AC.
II.5 Tema 5: Formarea părților interesate
Linia directoare aferentă standardului european ESG 2.4, cu privire la experții care
participă la evaluările colegiale, prevede că “Pentru a asigura valoarea și coerența
activității experților, ei (…) sunt sprijiniți prin intermediul unor sesiuni de formare și/
sau informare potrivite.” Organizarea cursurilor de formare adaptate tuturor părților
interesate care participă la activitatea de evaluare este esențială și reprezintă o
practică curentă. De cele mai multe ori, sunt organizate seminarii tematice care au
loc față-în-față și care includ sesiuni practice; la acestea se adaugă tot mai des cursuri
de formare online. Majoritatea cursurilor de formare care trebuie urmate pentru a
dobândi sau a păstra statutul de expert evaluator înscris în baza de date a experților
evaluatori includ aspecte și abilități generale. De regulă, sunt utilizate exemple și cazuri
anonime și simulări în care evaluatorilor li se atribuie pe rând roluri diferite („jocuri
de rol”). Cursurile de formare personalizate sau cele care prezintă o anumită metodă
sunt rezervate pentru prezentarea anumitor metodologii, fiind destinate evaluărilor
instituționale sau ale programelor de studii sau ocupării anumitor funcții în comisiile
de evaluare, cum sunt cea de președinte sau de secretar.
Se întâmplă totodată ca întâlnirile prin care se realizează transferul de cunoștințe să
fie organizate pentru o anumită categorie de părți interesate. În general, acest lucru
este valabil în cazul studenților, datorită pregătirii și abordării lor specifice și datorită
rotației periodice a experților și a reprezentanților selectați din rândul studenților;
este normal că rotația studenților are loc mai frecvent întrucât perioada de înscriere a
studenților este una limitată. Întâlnirile prin care se realizează transferul de cunoștințe
sunt organizate atât de federațiile studențești, cât și de agențiile de AC.
Cu toate acestea, cursurile de formare destinate părților interesate implicate în
activitățile desfășurate de organismele agenției se organizează mai rar. În general,
reprezentanții implicați în activitățile diferitelor organisme ale agenției participă la
o sesiune de informare înainte de începerea mandatului. Ei sunt invitați uneori să
participe la seminarii și la conferințe organizate pe anumite teme, dar de foarte puține
ori sunt invitați să ia parte la activități care presupun un transfer complet de cunoștințe
privind învățământul superior și asigurarea (externă) a calității. Totuși, în general,
participarea la discuțiile și la activitățile de consolidare a cunoștințelor, organizate
pe teme referitoare la AC, reprezintă un bun punct de plecare pentru realizarea unei
implicări eficace și, în același timp, este și un element esențial al asumării comune a
responsabilității în ceea ce privește asigurarea calității.
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Se vor organiza activități de transfer al cunoștințelor privind învățământul superior și
asigurarea calității pentru a spori gradul de implicare a părților interesate în gestionarea
și funcționarea agenției de AC; aceste activități vor fi pregătite temeinic.
Membrii comisiei de evaluare vor urma cursuri de formare obligatorii pentru a putea
fi incluși în bazele de date ale experților, dar și înainte de a realiza evaluările. Cursurile
de formare vor include materiale informative și o componentă practică - îmbunătățirea
abilităților de evaluare ale cursanților. Se vor organiza ședințe de informare înaintea
fiecărei evaluări.

Elemente de orientare în vederea realizării: (a se vedea și temele 2, 9 și 10)
ͳ Agențiile de AC trebuie să creeze o politică referitoare la cursurile periodice de
formare și la transferul de cunoștințe.
ͳ Pentru a fi eficace, cursurile de formare oferite de agențiile de AC includ atât teme
generale, cât și specifice diferitelor metode și care, prin urmare, sunt adaptate
unui anumit context. Sesiunile de formare trebuie adaptate în funcție de scopul
urmărit, de tipul de implicare dorit și de tipul activității (conducere, consiliere,
funcționare, evaluare, etc.).
ͳ În cazul implicării într-o anumită disciplină, poate fi util ca diferitele categorii de
părți interesate să urmeze cursuri de formare în grup/împreună.
ͳ Agențiile de AC trebuie să aibă în vedere faptul că pregătirea care urmărește
o finalitate bine stabilită include schimbul de informații, exerciții de simulare,
feedback și un aspect care facilitează progresul.
ͳ Este util pentru agențiile de AC să combine întâlnirile față-în-față cu sesiuni
practice și cu module special concepute pentru anumite funcții, cum sunt cele de
președinte și de secretar.
ͳ Agențiile de AC trebuie să aibă în vedere că exersarea practică a abilităților de
evaluare reprezintă o reală valoare adăugată și este realizată în general prin
intermediul jocurilor de rol și al simulărilor.
ͳ Cursurile de formare oferite de agențiile de AC pot fi mai eficace dacă includ un
modul general destinat tuturor părților interesate implicate și alte module special
concepute care vizează anumite părți interesate, în funcție de profilul lor, de
modul lor de abordare și de rolurile lor.
ͳ Agențiile de AC pot organiza și activități privind transferul de cunoștințe prin
intermediul seminariilor și al întâlnirilor tematice.
ͳ Întâlnirile on-line organizate de agențiile de AC presupun o bună pregătire și
instrucțiuni clare. Deși folosesc doar parțial dinamica de grup, ele reprezintă
cursuri de formare generale și sunt utile, putând fi accesate oricând. Webinariile
tematice și scurtele prezentări video care includ diagrame sunt utile atât ca
instrumente de pregătire, cât și în vederea împrospătării cunoștințelor. Cu toate
acestea, ele nu pot înlocui niciodată în totalitate dinamica de grup.
ͳ Opțiunea de a organiza întâlniri în sistem on-line și/sau hibrid este una strategică
și presupune nu doar o pregătire temeinică, dar și o selecție atentă pentru a
îndeplini cerințele tehnice.
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II.6 Tema 6: Implicarea părților interesate în cadrul evaluărilor
Procesele de evaluare externă reprezintă una dintre principalele activități de
AEC în care sunt implicate diverse părți interesate. Această temă se referă doar la
reprezentarea părților interesate în cadrul proceselor și a comisiilor de evaluare și nu
la implicarea lor în organismele (decizionale) ale agențiilor de AC. Această din urmă
este abordată în cadrul temelor 4, 7 și 8. Categoriile de părți interesate care sunt cel
mai frecvent implicate în evaluările instituționale și în evaluările programelor de studii
sunt studenții, personalul academic, angajatorii, alți angajați ai IÎS și ai organismelor
profesionale; aceștia au statut de membri cu drepturi depline ai comisiilor de evaluare.
Este surprinzător faptul că în acest context în care impactul și implicarea au devenit
elemente de care depinde succesul unei IÎS, reprezentanții societății civile încă nu
participă frecvent la evaluări. Deși în cazul unui număr mic de țări din SEÎS, unele
categorii de părți interesate par a fi încă simpli observatori, neavând drept de vot,
principalele părți interesate sunt reprezentate în mod echitabil de membrii comisiei
care participă la evaluare.12 În general, toți membrii comisiei sunt responsabili de
elaborarea raportului de evaluare deși, spre exemplu, președintele, secretarul și un
membru coordonator din cadrul agenției de AC pot avea atribuții speciale pe parcursul
procesului de evaluare.
Comisiile de evaluare trebuie să țină seama de toate perspectivele referitoare la instituția,
programele de studii și/sau temele care fac obiectul evaluării. Dacă temele care fac obiectul
evaluării sunt procesele de AC și realizările unei IÎS sau ale unui program de studii, se vor
analiza perspectivele cursanților (studenților), ale profesorilor (evaluare colegială/experți),
ale conducerii instituției (manageri sau directori executivi), ale domeniului profesional și cele
privind viitorul parcurs al absolvenților (angajatori și/sau absolvenți). Toate opiniile exprimate de
membrii comisiei de evaluare trebuie să beneficieze de aceeași atenție pe parcursul evaluării și a
proceselor decizionale, indiferent de rolurile și de atribuțiile lor.
În cadrul unei comisii de evaluare, perspectiva internațională este importantă în contextul unui
sistem de învățământ superior la nivel global și în special atunci când IÎS sau programul de studii
include o strategie specifică la nivel internațional/o anumită dimensiune internațională.

Elemente de orientare în vederea realizării: (a se vedea și tema 5)
ͳ Toate părțile interesate implicate în evaluările externe trebuie să pornească de la
premisa că luarea în calcul a fiecărei perspective cu privire la IÎS sau la programul
de studii care este evaluat(ă) reprezintă o valoare adăugată atât pentru evaluarea
în sine, cât și pentru programul de studii sau pentru instituția evaluat(ă).
ͳ Agențiile de AC trebuie să selecteze membrii comisiei ținând seama nu doar de
faptul că ei reprezintă o categorie relevantă de părți interesate ci, în primul rând, de
cât de potriviți sunt pentru a reprezenta categoria respectivă. De exemplu, opiniile
angajatorilor care nu au o viziune referitoare la viitoarele nevoi ale sectorului pot
să nu fie luate în considerare.
ͳ Agențiile de AC trebuie să verifice și gradul de implicare a părților interesate la
nivelul facultății sau al programului de studii, deoarece acest lucru poate avea
un impact mai mare decât implicarea la nivel instituțional, care poate avea în
principal un caracter formal.
12 Studiu privind includerea părților interesate în asigurarea externă a calității
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ͳ Agențiile de AC trebuie să se asigure că încă din etapa de pregătire și ulterior, pe
parcursul vizitei în teren, fiecare categorie de părți interesate este abordată în
același mod și are aceleași drepturi și responsabilități pe durata întregului proces
de evaluare, neținându-se seama de diversele roluri sau atribuții pe care le poate
avea în cadrul evaluării.
ͳ Asigurați-vă că dimensiunea internațională este reprezentată în cadrul comisiei de
evaluare, mai ales în cazul în care IÎS/ programul de studii a formulat acest aspect
și l-a inclus în cadrul politicii sale.
II.7 Tema 7: Implicarea părților interesate în conducerea și organizarea agențiilor de AC
Cu excepția evaluărilor, mai multe categorii de părți interesate sunt implicate în
diferite alte activități de AEC, cum ar fi activitățile organismelor de conducere și ale
organismelor consultative ale agențiilor de AC, dar și în procesele de asigurare a calității
agenției, interne și externe. Ele pot fi implicate și în (re)construcția și în metaevaluarea
sistemelor de AC (a se vedea tema 2).
Există o legătură din ce în ce mai strânsă între părțile interesate externe și activitățile
de asigurare internă a calității IÎS, având în vedere că responsabilitățile IÎS legate de
organizarea activităților de asigurare externă a calității la nivelul programului de studii
sunt tot mai mari. Părțile interesate externe cum sunt angajatorii, comunitatea locală
și civilă sunt de asemenea legate de alte aspecte care țin de calitatea educației, a
cercetării și a serviciilor societale, precum rezultatele învățării și cercetarea aplicată.
Astfel, principalele categorii de părți interesate – de ex., studenții, personalul academic,
angajatorii, alți angajați ai IÎS și ai organizațiilor profesionale – sunt invitate pentru a fi
intervievate în cadrul vizitelor. În general, absolvenții sunt de cele mai multe ori și ei
intervievați în cadrul vizitelor în teren. Datorită recunoașterii lor oficiale, a politicilor
interne ale asociațiilor studențești și datorită prevederilor formulate în standardele ESG
referitoare la implicarea studenților, de multe ori studenții sunt reprezentați în calitate
de părți interesate în cadrul interviurilor privind AEC și în cadrul vizitelor în teren.
Autoritățile locale și societatea civilă sunt rareori implicate în alte tipuri de activități
de AEC.13 Acest lucru este surprinzător având în vedere faptul că implicarea locală a
IîS a fost adăugată recent și menționată în mod explicit în misiunea ÎS(IÎS). Societatea
civilă și absolvenții pot juca un rol important în cadrul altor activități de AC, în ceea ce
privește capacitatea de inserție profesională care este un alt nou indicator de impact
utilizat frecvent în procesul de asigurare a calității. Implicarea responsabililor pentru
Relații Internaționale și a colegilor (în cadrul evaluărilor colegiale) poate fi și ea utilă în
vederea consolidării și a evaluării performanței globale a unei IÎS. Totuși, sistemele de
AIC ale unei IÎS nu intră în domeniul de aplicare al acestui Ghid.
Categoriile de părți interesate și gradul lor de implicare depind de misiunea și de strategia agenției
de AC, dar și de sistemul național de AC. Astfel, toate părțile interesate relevante și identificate
trebuie să fie implicate în activitățile interne și externe de AC pe care agenția le desfășoară.

13 Studiu privind includerea părților interesate în asigurarea externă a calității
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Elemente de orientare în vederea realizării: (a se vedea și temele 4 și 9)
ͳ Este important ca agențiile de AC să organizeze întâlniri periodice cu reprezentanții
tuturor părților interesate. O prezentare anuală a situației calității ÎS (IÎS) reprezintă
o temă excelentă de interes național și poate fi ocazia de a oferi feedback cu privire
la impactul implicării părților interesate în aspecte privind AC.
ͳ Atunci când agențiile de AC efectuează vizite în mediul de lucru al părților
interesate, este important să discute și cu angajații, nu doar cu managerii.
ͳ Dacă o agenție de AC și/sau organizațiile părților interesate creează o comunitate
de practicieni care sunt deja foarte implicați în activitățile de AC și care împărtășesc
experiențele lor cu persoanele responsabile de AC la nivel național și/sau la nivelul
agenției, acest lucru poate face ca nivelul de implicare și de eficacitate al părților
interesate să fie mai ridicat.
ͳ Crearea unui birou național de informații destinat părților interesate poate
fi o măsură practică importantă care vizează implicarea structurală și eficace a
tuturor părților interesate; acesta poate fi creat de agenția de AC și/sau de către
organizațiile părților interesate pentru a răspunde întrebărilor privind “calitatea
educației”. Această platformă digitală poate fi utilizată și pentru desfășurarea
consultărilor online. El poate fi implementat și la nivel sectorial (la nivelul unor
sectoare vaste) sau la nivelurile Cadrului European al Calificărilor (CEC), fiecare
dintre ele adresându-se unei anumite comunități de experți din domeniul
asigurării calității.
ͳ Activitatea referitoare la rezultatele învățării este un punct de întâlnire important
în care se intersectează atât aspecte care țin de asigurarea internă a calității cât și
aspecte care țin de asigurarea externă a calității și care reunește toate categoriile
de părți interesate din sistemul de învățământ superior. Este un aspect în care
se simt incluse toate părțile implicate, plecând de la convingerea că vor avea
un impact asupra rezultatelor învățării absolvenților și, prin urmare, un impact
asupra calității educației. Având în vedere faptul că deciziile privind rezultatele
învățării sunt luate la nivel național, la nivelul IÎS dar și la nivelul programelor
de studii, toate părțile interesate pot fi implicate atât în asigurarea internă cât
și în asigurarea externă a calității. Este extrem de important să existe o bună
metodologie cu privire la elaborarea, stabilirea și evaluarea rezultatelor învățării
și aceasta necesită o bună pregătire și o bună coordonare.
ͳ Implicarea părților interesate poate face obiectul unei analize tematice realizată
chiar de agenția de AC; totodată, toate părțile interesate sau anumite părți
interesate pot fi invitate să participe în cadrul unei analize tematice realizată pe
teme ca învățarea centrată pe student (ESG 1.3) sau capacitatea de integrare
profesională. Colaborarea în vederea realizării acestor analize tematice va crea
o relație mai strânsă între agenție și (anumite) părți interesate și poate face ca
implicarea lor să aibă un nivel mai ridicat de eficacitate.
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II.8 Tema 8: Independența în contextul implicării părților interesate
Conform standardului european ESG 3.1, agențiile trebuie să asigure implicarea părților
interesate în conducerea și în activitatea lor. Standardul european ESG 2.4 prevede
ca evaluările colegiale să fie realizate de experți externi. Pe de altă parte, standardul
ESG 3.3 menționează că agențiile trebuie să fie independente și să acționeze în mod
autonom fără implicarea unei terțe părți în acțiunile și rezultatele ei. Asocierea acestor
standarde poate genera tensiuni la nivelul conducerii agenției și la nivelul evaluărilor
colegiale. Multe agenții utilizează coduri de etică profesională și angajamente de
respectare a confidențialității, a imparțialității și declarații privind absența conflictului
de interese.
Implicarea părților interesate trebuie organizată astfel încât să fie consolidate independența
sistemului de AC, gestionarea și activitățile agenției.

Elemente de orientare în vederea realizării: (a se vedea și tema 9)
ͳ Agențiile de AC și organizațiile părților interesate trebuie să precizeze întotdeauna
și să se asigure de faptul că acele persoane care reprezintă părțile interesate își
iau angajamentul să acționeze cu titlu personal în calitate profesională atunci
când sunt implicate în mod oficial și structural în procesele decizionale și în alte
activități de AEC.
ͳ Din motive de independență, este esențial ca niciun reprezentant al autorității
naționale să nu facă parte cu drept de vot din oricare structură a agenției naționale
care ia decizia formală.
ͳ Uneori este nevoie de o reprezentare oficială a părților interesate, în afară de
implicarea individuală în activitățile structurii decizionale ale agenției de AC sau în
cadrul unei evaluări. De exemplu, acest lucru poate fi necesar în cazul elaborării
unui nou sistem sau al unui nou cadru (inter)național de AC. În această situație,
coordonatorul internațional al evaluării poate coopera (temporar) cu platforme
consultative sau cu organisme consultative, altele decât consiliile consultative și
organismele de decizie sau comisiile de evaluare existente.
ͳ Agențiile de AC trebuie să utilizeze coduri de etică profesională și declarații de
confidențialitate, imparțialitate și cu privire la absența conflictului de interese.
ͳ Este important ca agențiile de AC să asigure reprezentarea tuturor categoriilor de
părți interesate în cadrul comisiilor de evaluare, cât și în structurile decizionale,
de conducere și în consiliile consultative ale agenției. Cu cât sunt implicate mai
multe părți interesate, cu atât sunt șanse mai mari de a se asigura un grad ridicat
de independență.
ͳ Pentru a se asigura atât independența agenției de AC, cât și independența
comisiilor de evaluare, este important ca în comisiile de evaluare să nu fie incluse
acele părți interesate care au și statut de membri în structurile decizionale ale
agenției.
ͳ O modalitate reușită de implicare a părților interesate în activitățile agenției este
cea prin care se creează consilii consultative speciale în cadrul cărora toate părțile
interesate sunt reprezentate în mod egal și care sunt invitate să ofere sfaturi și
observații în loc să ia decizii. Astfel, membrii acționează în calitate de reprezentanți
selectați de către organizațiile lor.
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II.9 Tema 9: Comunicarea și transparența în relația cu părțile interesate
Comunicarea cu toate părțile interesate din sectorul de învățământ superior și din
domeniul asigurării calității și transparența față de acestea au un impact considerabil
asupra gradului lor de implicare. Plecând de la premisa că activitățile din domeniul
asigurării calității se desfășoară urmând modelul implicării părților interesate, în care
părțile interesate consideră că au rolul de co-creator și că au o responsabilitate comună,
comunicarea cu ele și transparența față de ele reprezintă elemente esențiale. Cu cât
părțile interesate se simt mai implicate din postura de co-creator și de co-responsabil,
cu atât se vor implica mai mult. Cu cât implicarea părților interesate este mai mare,
cu atât și impactul acesteia va fi mai mare. Cu cât părțile interesate primesc mai mult
feedback, cu atât implicarea poate fi mai eficace. Comunicarea reciprocă atrage după
sine implicarea reciprocă, mai hotărâtă și mai eficace.
Astfel, comunicarea nu se rezumă doar la invitarea oficială a unei părți interesate sau la
cunoașterea contextului oficial al unei părți interesate. Este un aspect care presupune
angajamentul reciproc al tuturor părților interesate, inclusiv al agenției de AC și al
autorităților naționale din ÎS. Comunicarea și transparența sunt elemente esențiale
pentru crearea încrederii și a înțelegerii reciproce.
Agențiile de AC utilizează diferite canale de comunicare pentru a se adresa părților
interesate, în diferite etape ale colaborării, de la informarea părților interesate cu
privire la desfășurarea proceselor și până la transmiterea unor noi informații cu privire
la documentele realizate în cadrul activităților de AC, cum ar fi rapoartele referitoare
la IÎS și analizele tematice. Rapoartele complete publicate ca urmare a activităților de
evaluare, dar și analizele tematice, rapoartele realizate de grupuri și rapoartele privind
tendințele de evoluție a calității includ informații bazate pe elemente concrete privind
situația sistemului de învățământ superior dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit
domeniu de studii. Astfel de informații trebuie comunicate tuturor părților interesate
din învățământul superior, inclusiv publicului larg și societății civile.
Comunicarea și transparența în relația cu toate părțile interesate trebuie considerate elemente
fundamentale și strategice ale procesului de asigurare a calității, care funcționează pe baza unui
model de implicare eficace a părților interesate; acesta include o cultură ce presupune crearea în
comun și schimbul de cunoștințe și de practici.

Elemente de orientare în vederea realizării, adresate în totalitate agențiilor de AC:
ͳ Elaborați o politică de comunicare și de transparență în care sunt menționate și
abordate toate părțile interesate.
ͳ Includeți comunicarea și transparența ca domenii specifice în cadrul asigurării
calității interne a agenției.
ͳ Utilizați un limbaj clar și accesibil nu doar în comunicarea cu persoanele din
sectorul AEC, dar și în documentele adresate unui public nespecialist.
ͳ Țineți cont de caracteristicile diferitelor categorii de părți interesate și adaptați
canalele de comunicare și calendarele de comunicare. De asemenea, este
important ca informațiile să fie furnizate în mod coerent și unitar.
ͳ Invitați părțile interesate să comunice și să împărtășească agenției și altor părți
interesate experiențele și așteptările lor, de ex. în newsletter-ul agenției.
ͳ Rețineți că trebuie să oferiți feedback cu privire la efectele generate de implicarea
părților interesate.
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ͳ Comunicarea eficientă cu autoritățile naționale și locale poate include întâlniri
anuale cu parlamentari, autorități locale și alți reprezentanți politici.
ͳ Încercați să depuneți eforturi pentru a crea un limbaj comun privind calitatea și
aspectele ce țin de asigurarea calității și evitați jargonul și limbajul tehnic.
ͳ Utilizarea rapoartelor de sinteză alături de rapoartele complete poate reprezenta
o valoare adăugată.
ͳ Distribuiți rapoartele de evaluare, de analiză și cele tematice într-un mod cât mai
adecvat pentru toate părțile interesate.
ͳ Lucrați în mod sistematic respectând principiul schimbului de date („Open Data
sharing”), principiul de acces liber („Open Access”) și cel al științei deschise („Open
Science”). Respectați Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date („GDPR”).
II.10 Tema 10: Abordarea strategică privind implicarea părților interesate și
activități de sprijin
Din cele prezentate în cadrul domeniilor tematice de mai sus, până acum ar trebui să
fie clar faptul că implicarea părților interesate este unul dintre elementele de bază
ale asigurării eficace a calității și a învățământului superior de calitate. Pornind de
la această observație, putem deduce faptul că implicarea părților interesate este un
aspect esențial în ceea ce privește legitimitatea și competența agenției. Prin urmare,
ea trebuie să fie inclusă în politica strategică a agenției și în alte politici, precum politica
structurală și de dezvoltare, politica de relaționare și cea de comunicare.
Atunci când sunt elaborate strategii, politici și activități privind implicarea părților
interesate, este important de avut în vedere faptul că gradul de eficacitate poate fi
diferit în funcție de categoria părților interesate și în funcție de activitate. De exemplu,
autoritățile naționale pot fi destul de categorice în privința (re)construcției unui sistem
național de AC, dar nu trebuie să intervină în aspecte cu privire la managementul
operațional și la evaluări, din motive ce țin de asigurarea independenței. Pentru a
spori impactul implicării părților interesate, agențiile de AC au nevoie de o strategie
și de politici în acest sens. De asemenea, există o legătură evidentă cu procesul de
asigurare a calității interne al agenției.
Diferitele niveluri de implicare eficace de care dau dovadă părțile interesate sau care
le este solicitată pare corelată cu diferitele niveluri de încredere în rândul tuturor celor
implicați și cu premisa că fiecare dintre părțile interesate, trecând peste perspectiva și
punctul ei de vedere diferit, dorește să contribuie la obținerea celui mai ridicat nivel
de calitate a învățământului superior, pe baza conceptului comun de “calitate”.
Diferitele etape (de dezvoltare) referitoare la implicarea părților interesate, cât
și diferențele naționale și culturale, fac dificilă existența unei abordări uniforme. O
creștere organică a unei astfel de implicări poate conduce la obținerea unor rezultate
mai sustenabile, alături de o mai bună cunoaștere a sistemului de AC, de o mai bună
cunoaștere a celor implicați, la o experiență comună și desigur, la instaurarea unui
climat de încredere.
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Implicarea părților interesate cu scopul de a obține un impact calitativ trebuie integrată în politica
strategică a agenției și trebuie corelată cu alte politici, precum cea de dezvoltare structurală, cea
de relaționare, cea de comunicare și cu politica de asigurare a calității interne a agenției.

Elemente de orientare în vederea realizării (a se vedea și toate celelalte teme
anterioare).
Referitoare la elaborarea strategiei agenției de AC cu privire la implicarea părților
interesate:
ͳ Elaborați și implementați o strategie cu privire la implicarea părților interesate
care este corelată atât cu strategia generală a agenției de AC, cât și cu politicile
specifice.
ͳ Stabiliți clar care este rolul exact atribuit părților interesate și care este contribuția
lor în cadrul acestei strategii; acest lucru le va ajuta să înțeleagă sistemul și va
permite crearea unui limbaj comun.
ͳ O bună strategie este cea prin intermediul căreia se urmărește să se ajungă la o
situație avantajoasă pentru toate părțile interesate.
ͳ Respectați toate părțile interesate, plecând de la premisa că implicarea lor eficace
este necesară pentru dezvoltarea unui ÎS și a unui sistem calitativ de AC și nu doar
pentru că este obligatoriu ca ele să fie consultate.
ͳ Rețineți faptul că o implicare eficace a părților interesate reprezintă și un element
al unei culturi ce prezintă aspecte care trebuie remediate și că acest lucru necesită
timp.
ͳ Combinația dintre abordarea „de jos în sus” și cea „de sus în jos” în activitățile
organizate cu părțile interesate este cea mai eficace și mai sustenabilă/poate fi
mai eficace și mai sustenabilă.
ͳ Oferiți părților interesate vizate toate informațiile importante, inclusiv datele
semnificative care stau la baza lor.
Referitoare la activitățile desfășurate de agențiile de AC pentru implicarea părților
interesate:
ͳ În general, o abordare tematică a părților interesate este mai eficace decât o
abordare cu caracter general.
ͳ Implicați părțile interesate în activități de pregătire și invitați-le să își asume
o responsabilitate cu privire la gestionarea agenției de AC, la (re-)definirea
politicilor naționale, a sistemelor, a mecanismelor și a procedurilor. De exemplu,
studenții pot interveni în aspecte referitoare la participarea la procesele de
învățare și accesul la servicii, precum și la nivelul de satisfacție generat de acestea;
personalul academic poate interveni în aspecte legate de elaborarea programelor
de studii, iar angajatorii pot interveni în aspecte privind găsirea unui loc de muncă
și capacitatea de inserție profesională în raport cu rezultatele învățării.
ͳ Invitați părțile interesate să-și aducă contribuția în cadrul evenimentelor
organizate de agenție în vederea transferului de cunoștințe. De exemplu, forumul
anual al agenției este o oportunitate excelentă de a le invita în cadrul unei sesiuni
plenare sau parțiale.
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ͳ Pentru a menține “continuitatea” implicării unei anumite categorii de părți
interesate, este important ca aceleași persoane să fie implicate pe parcursul unei
anumite perioade de timp, dar se recomandă monitorizarea constantă. Cel mai
bine este să se obțină un bun echilibru între reprezentanții părților interesate care
au experiență și cei desemnați recent, care vin cu idei noi.
ͳ În completarea întâlnirilor formale organizate cu părțile interesate, organizați și
evenimente și întâlniri informale, ca evenimentele de tip “brunch” sau întâlnirile
de cunoaștere.
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PARTEA A III-A:

CONCLUZII

25

III.1 Observații finale
Partea finală prezentată în rândurile următoare sintetizează câteva observații generale
și câteva concepte fundamentale care sunt incluse în toate liniile directoare.
Diagrama de mai jos reprezintă o încercare de a conceptualiza diferitele etape de
dezvoltare a implicării părților interesate: de la simpla invitație de a participa, în baza
unei cerințe externe (cadru național/sau standard european privind asigurarea calității
în învățământul superior) până la implicarea deplină în activitățile de conducere și în
alte activități realizate de o agenție de AC. În cadrul primei etape, părțile interesate
nu sunt implicate la nivel structural. În cadrul celei de-a doua etape, părțile interesate
se simt mai mult obligate să reprezinte organizațiile lor și nu se implică foarte mult. În
cadrul celei de-a treia etape, implicarea părților interesate este o politică strategică a
agenției de AC având la bază o relație construită pe încredere. În cadrul ultimei etape,
părțile interesate simt că au un rol de co-creator și că au o responsabilitate comună în
ceea ce privește sistemul de AC și activitățile externe de AC și, prin urmare, implicarea
lor este eficientă și de impact.
lipsa oricărei
implicări
structurale
a părților
interesate

abordare ad-hoc
și individuală a
părților interesate
datorită obligației
externe; se
organizează doar
consultări formale

strategie privind
implicarea
structurală
a părților
interesate și
angajament
bazat pe
încredere

implicarea părților
interesate care
sunt co-creatoare;
sentimentul de a
fi coproprietare și
coresponsabile, pe
baza valorilor și a
convingerilor comune

Figura de mai sus reprezintă doar un model sau un instrument de lucru pentru a stabili
gradul de implicare a părților interesate. El nu poate fi considerat o reprezentare a
unui proces liniar. Deși etapele de dezvoltare stau la baza tuturor celor zece teme,
liniile lor directoare și elementele de orientare, contextul real al impactului părților
interesate sunt mai complexe. Prin urmare, figura nu poate fi interpretată într-un mod
strict liniar. Diverse grupuri ale părților interesate pot fi implicate simultan în cadrul
unor etape diferite. Diversele ecosisteme ale diverselor părți interesate generează
perspective diferite și fac ca sinergia și evoluția implicării lor în cadrul sistemelor și
a agențiilor de AC să fie complexe. De exemplu, este posibil ca studenții să simtă că
sunt co-creatori ai activităților de asigurare a calității datorită faptului că participă la
procesele de învățare (etapa a 4-a); în același timp, e posibil ca autoritățile naționale
sau angajatorii să fie implicați la nivel structural datorită strategiei agenției, dar să nu
simtă că sunt co-creatori (etapa a 3-a). Același lucru este valabil și în cazul diverselor
activități de asigurare (externă) a calității. Se poate ca angajatorii să simtă că sunt coresponsabili atunci când sunt membri ai unei comisii de evaluare, deși uneori nu se
comportă ca atare atunci când sunt desemnați ca reprezentanți și participă la activitățile
de organizare a agenției. Prin urmare, implicarea unei categorii de părți interesate în
cadrul unui grup de părți interesate poate fi diferită, în funcție de diferitele activități
de AC. În funcție de context, unele etape pot fi omise. Dacă o anumită categorie de
părți interesate are încredere în modul de lucru al altor categorii de părți interesate,
ea poate decide că se distanțează și că nu se mai implică în procesul ulterior de cocreare.
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Astfel, trebuie avut în vedere faptul că în realitate, drumul către adoptarea celor mai
bune practici și către obținerea unui impact mai mare al implicării părților interesate
nu este niciodată unul drept, ci unul de-a lungul căruia întâlnim provocări și eșecuri,
care pot fi transformate în puncte tari și oportunități.
III.2 Lista liniilor directoare
Liniile directoare descriu cele mai importante caracteristici generale ale ultimei etape
din procesul de implicare a părților interesate. Primele trei linii directoare și ultima
dintre ele pun bazele implicării de impact a părților interesate, în timp ce următoarele
se referă la aspecte mai specifice, precum selecția, formarea și comunicarea.
Tema 1: Înțelegerea comună a conceptelor fundamentale privind calitatea în ÎS și în
cadrul sistemelor de AC
Este nevoie de o înțelegere comună și de o co-creare a conceptelor fundamentale
privind calitatea și sistemul de asigurare a calității, ca părți integrante ale sistemului de
învățământ superior, făcând apel la implicarea părților interesate relevante. Astfel, ele
își asumă un angajament care este integrat într-o cultură a calității bazată pe încredere
și pe înțelegere reciprocă. Categoriile de părți interesate relevante sunt toate acelea
care reflectă opiniile întregii societăți cu privire la calitatea învățământului superior.
Tema 2: Diversitatea categoriilor de părți interesate și diversele rolurile ale acestora,
cu precădere în cadrul consultărilor
Toate părțile interesate și relevante care sunt preocupate de calitatea învățământului
superior trebuie implicate în mod sistematic, cu precădere în cazul (re)construcției
unui sistem de AC. Acest lucru poate conduce la o mai mare deschidere, la un grad
mai mare de transparență și la o implicare eficace a părților interesate, bazate pe
asumarea comună a responsabilității.
Tema 3: Obiective privind implicarea părților interesate
Atunci când transmiteți în mod colectiv părților interesate care sunt diferitele obiective
privind implicarea categoriilor de părți interesate, dați dovadă de transparență și de
claritate, în vederea sporirii gradului de eficacitate a acestei implicări. Având în vedere
faptul că părțile interesate nu formează un singur grup omogen, activitatea în comun
cu ele necesită o abordare diversificată; acest lucru poate însemna că implicarea lor
este “inegală” și că ea are loc în etape diferite.
Tema 4: Recrutarea/Selecția părților interesate
Metodele de selecție trebuie să fie clare, cunoscute publicului larg și utilizate în mod
constant de agenție și de către toate părțile interesate, inclusiv de autoritățile naționale.
Metodele de recrutare pot fi diferite, în funcție de grupurile de părți interesate. Deși
desemnarea de către organizația în care sunt incluse părțile interesate denotă un nivel
mai ridicat de încredere și de independență, selecția realizată de către agenție pe baza
unor criterii clare poate contribui la găsirea unui candidat mai potrivit în ceea ce privește
aspecte ca viziunea, cunoștințele, experiența și nivelul de implicare. O combinație a
celor două metode oferă mai multe șanse de a selecționa părți interesate cu un nivel
mai ridicat de implicare. Se recomandă stabilirea unor întâlniri pregătitoare la care să
participe organizațiile care desemnează părțile interesate, pentru a oferi clarificări cu
privire la rolurile și la așteptările persoanelor care urmează să fie desemnate.
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Tema 5: Formarea părților interesate
Se vor organiza activități de transfer al cunoștințelor privind învățământul superior
și asigurarea calității, pentru a spori gradul de implicare a părților interesate în
gestionarea și funcționarea agenției de AC; aceste activități vor fi pregătite temeinic.
Membrii comisiei de evaluare vor urma cursuri de formare obligatorii pentru a putea fi
incluși în bazele de date ale experților, dar și înainte de a realiza evaluările. Cursurile de
formare vor include materiale informative și o componentă practică - îmbunătățirea
abilităților de evaluare ale cursanților. Se vor organiza ședințe de informare înaintea
fiecărei evaluări.
Tema 6: Implicarea părților interesate în cadrul evaluărilor
Comisiile de evaluare trebuie să țină seama de toate perspectivele referitoare la
instituția, programele de studii și/sau temele care fac obiectul evaluării. Dacă temele
care fac obiectul evaluării sunt procesele de AC și realizările unei IÎS sau ale unui
program de studii, se vor analiza perspectivele cursanților (studenților), ale profesorilor
(evaluare colegială/experți), ale conducerii instituției (manageri sau directori executivi),
ale domeniului profesional și cele privind viitorul parcurs al absolvenților (angajatori
și/sau absolvenți). Toate opiniile exprimate de membrii comisiei de evaluare trebuie
să beneficieze de aceeași atenție pe parcursul evaluării și a proceselor decizionale,
indiferent de rolurile și de atribuțiile lor.
În cadrul unei comisii de evaluare, perspectiva internațională este importantă în
contextul unui sistem de învățământ superior la nivel global și în special în cazul în
care IÎS sau programul de studii include o strategie specifică la nivel internațional/o
anumită dimensiune internațională.
Tema 7: Implicarea părților interesate în conducerea și organizarea agențiilor de AC
Categoriile de părți interesate și gradul lor de implicare depind de misiunea și de
strategia agenției de AC, dar și de sistemul național de AC. Astfel, toate părțile interesate
relevante și identificate trebuie să fie implicate în activitățile interne și externe de AC
pe care agenția le desfășoară.
Tema 8: Independența în contextul implicării părților interesate
Intervențiile privind implicarea părților interesate trebuie structurate astfel încât să fie
îmbunătățite independența sistemului de AC, gestionarea și activitățile agenției.
Tema 9: Comunicarea și transparența față de părțile interesate
Comunicarea și transparența în relația cu toate părțile interesate trebuie considerate
elemente fundamentale și strategice ale procesului de asigurare a calității, care
funcționează pe baza modelului de implicare eficace a părților interesate; acest model
include o cultură ce presupune crearea în comun și schimbul de informații și de practici.
Tema 10: Abordarea strategică privind implicarea părților interesate și activitățile de
sprijin
Implicarea părților interesate cu scopul de a avea un impact calitativ trebuie inclusă
în politica strategică a agenției și trebuie să fie în concordanță și cu alte politici,
precum cea de dezvoltare structurală, politica de relaționare, politica de comunicare
și asigurarea internă a calității agenției.
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III.3 Epilog
Autorii speră că problemele ridicate în cadrul acestui Ghid vor face obiectul unor
studii viitoare și vor genera observații și noi practici din partea tuturor celor în cauză.
Se poate realiza o monitorizare având ca punct de plecare diferitele domenii de
cooperare care există la momentul actual și analizând care ar fi alte potențiale domenii
de cooperare. Pentru a realiza un asemenea demers, se va începe prin analizarea
domeniilor în care se resimte o lipsă de cooperare sau în care cooperarea poate fi
îmbunătățită. Astfel de domenii pot fi inovațiile pedagogice și alte tipuri de inovații,
recunoașterea, capacitatea de inserție profesională a absolvenților, antreprenoriatul,
internaționalizarea, angajamentul social, spiritul civic, diversitatea, dezvoltarea
profesională (a personalului), etc.
Ne dorim ca aceste linii directoare să reprezinte elemente constitutive în elaborarea
strategiilor privind implicarea părților interesate și să contribuie la organizarea unor
activități externe de AC mai performante și cu un impact mai mare; totodată, sperăm
să contribuie la capacitatea agențiilor de AC de a fi mai orientate spre viitor, la existența
unor sisteme mai complete de AC și la crearea unui ÎS (unor IÎS) de mai bună calitate,
cât și la o mai bună pregătire a absolvenților.
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A.1 Lista acronimelor și abrevierilor utilizate
AC		

Asigurarea calității

AEC		

Asigurarea externă a calității

AIC		

Asigurarea internă a calității

BFUG		
(EN) Bologna Follow-Up Group
		(RO) Grupul de monitorizare a Procesului Bologna
CEENQA
(EN) Central and Eastern European Network of Quality Assurance
		
Agencies in Higher Education
		(RO) Rețeaua Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul
		
Superior din Europa Centrală și de Est
EACEA		
(EN) Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
		(RO) Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a Comisiei
		
Europene
ENQA
(EN) European Association for Quality Assurance in Higher Education
		(RO) Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul
		
Superior
ESG (2015)
(EN) European Standards and Guidelines for Quality Assurance in
		
Higher Education
		(RO) Standarde și Linii Directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul
		
European al Învățământului Superior
ESQA		
(EN) „Effective Involvement of Stakeholders in External Quality
		
Assurance Activities” Project
		(RO) Proiectul „Implicarea eficace a părților interesate în activități
		
externe de asigurare a calității”
IÎS		
		

Instituție de învățământ superior - termen generic care definește un
furnizor de servicii educaţionale din învățământul superior

ÎS		

Învățământ superior			

Grupul E4
		
		
		

Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul
Superior (ENQA), Asociația Europeană a Universităților (EUA), Asociația
Europeană a Instituțiilor din Învățământul Superior (EURASHE) și
Uniunea Europeană a Studenților (ESU)

EQAR		
(EN) European Register for Quality Assurance in Higher Education
		(RO) Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul
		
Superior
SEÎS		

Spațiul European al Învățământului Superior
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A.2 Scurt CV al autorilor
Lucien Bollaert este un expert internațional independent în domeniul AC, profesor
invitat, autor, invitat special în cadrul conferințelor (inter)naționale și evaluator
internațional. În prezent el este membru în consiliul de administrație și consilier al
mai multor agenții de AC și membru al Consiliului pentru Asigurarea Calității Educației
în cadrul Universității din Ghent. El a fost implicat în elaborarea sistemelor de AC
și a cadrelor naționale de calificare în aproximativ 10 țări, cu precădere în cadrul
proiectelor europene. În prezent el este principalul expert în domeniul AIC în cadrul
proiectului de AC implementat de Banca Mondială în Uzbekistan. A doua ediție a
cărții sale de succes “Un manual privind asigurarea internă a calității în învățământul
superior” (2019, EURASHE: Bruxelles) include subtitlul “În căutarea unui nou model al
calității în ÎS într-o lume nouă”.
Stefan Delplace, fost Secretar General al Asociației Europene a Instituțiilor de
Învățământ Superior (EURASHE) (2004-2014), este un specialist în domeniul educației,
având expertiză în asigurarea externă a calității, în aspecte privind recunoașterea
studiilor, acreditarea și relația dintre mediul de afaceri și educație. Membru în consiliile
de conducere în cadrul unor agenții de AC și al unor organizații non-guvernamentale
implicate în învățământul superior. Președinte al Consiliului de Administrație al
Facultății Internaționale de Administrare a Afacerilor (International Business College)
din Mitrovica (Kosovo de Nord). Expert în cadrul Consiliului Europei și al Comisiei
Europene. Colaborator al Asociației Internaționale a Universităților (IAU-AIU, partener
oficial al UNESCO, Paris). Membru în comisii pentru cercetare științifică în cadrul unor
proiecte în curs de desfășurare organizate în Africa de Vest și în Asia de Sud-Est.
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