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Raport sintetic al Comisiei de Calitate din cadrul UNAB 

 

 

Prezentul raport a fost întocmit în urma vizitării expoziţiilor,ca rezultatal activității 
semestrului II al anului universitar 2020 - 2021, în zilele de 9 -10 iunie 2021, 
comisia având următoarea componenţă:  
 
Comisia pentru asigurarea internă a calității UNARTE: 
Președinte: Lector univ. dr. Elena Dumitrescu  
Membri:  Prof. univ. dr. Petru Lucaci 
                Lector univ. dr Cristina Serendan 
                Lector univ. dr. Bogdan Mateiaș 
Reprezentant al studenților - Asistent drd. Theodor Ștefan 
 
Invitați: 
Rector UNARTE - Prof. univ. dr. Cătălin Bălescu 
Prorector UNARTE: Prof. univ. dr. Eugen Gustea 
Presedintele Senatului - Prof. univ. dr. Dinu Dumbrăvicean 
Dacan FAP - Conf. univ. dr. Carmen Apetrei 
Decan FADD- Prof. univ. dr. Cosmin Paulescu 
Decan ITA - Conf. univ. dr. Mirela Dăuceanu 

 

Scopul întrunirii comisiei a fost acela de a evalua rezultatele obţinute peparcursul 
semestrului doial anului universitar 2020-2021, prin vizitarea expoziţiilor 
sfârşitului de semestru şi, totodată, de a semnala problemele apărute în 
desfăşurarea procesului de învăţământ în dorinţa optimizării acestora. 

Ordinea în care departamentele Universităţii Naţionale de Artă Bucureşti au fost 
vizitate a fost următoarea:Sculptură, Pedagogia Artei, Grafică, Pictură, Foto-
Videoprocesarea computerizată a imaginii, în ziua de 10iunie a.c. şi 
departamentele Conservare-Restaurare, Artă Murală, Modă, Design, Arte textile, 
Scenografie, Ceramică-Sticlă-Metal în ziua de 11 iunie a.c. 

În cursul celor două zile consacrate evaluării calităţii procesului de învăţământ, 
comisia a fost îndrumată de către directorii de departamente, iar prezentările au 
fost realizate de către profesorii de an, care au prezentat structura curriculară si 
activitățile de cercetare și creație artistică, a căror parcurgere a fost urmărită în 
cursul semestrului II al anului universitar în curs. A fost apreciată expunerea 
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lucrărilor realizate în activitatea desfășurată preponderent on site cu mici 
excepții. 

Ne bucurăm că la capătul acestui an universitar, cand activitatea altor universități 
vocaționale, a fost țintuită în on line, UNARTE a găsit, în ciuda restricțiilor, 
echilibrul și perseverența de a continua lucrul față în față cu studenții. Așa că, 
putem spune că suntem aproape de normalitatea mult -dorită, în derularea 
procesului de predare-învățare.  

Noua situație de relativă relaxare epidemiologică a fost vizibil marcată la nivelul 
activității didactice printr-o dinamică regăsită în diferite colaborări, parteneriate, 
participări la evenimente culturale ce au contribuit la dezvoltarea și ridicarea 
nivelului performativ al studenților.  
Remarcăm dinamica și nivelul performanțelor artistice la departamentul Foto 
Video,  Grafică, Pedagogie și semnalăm pe alocuri un nivel scăzut al 
performanțelor academice în departamentele CSM și Scenografie. Susținem rolul 
activ al cadrului didactic de coordonare a studentului spre găsirea propriului 
parcurs evolutiv și de menținere a unui standard academic al discursului plastic. 

Subliniem încă odată importanța pozițieiDirectorului de Departament în 
derularea procesului de predare-învățare. Considerăm că trebuie să fie unul activ 
și asumat, pentru că acesta prin funcția sa managerială, răspunde de calitatea 
activității didactice la nivelul departamentului pe care îl conduce și are pârghiile 
necesare, de a cere reevaluarea acestor activități.  

A fost discutată problema frecvenței, un subiect sensibil al acestei perioade, pe 
care numai cu eforturi punctuale susținute îl putem rezolva. 
Semnalăm eforturile departamentelor pentru aducerea și/ sau menținerea unui 
număr constant de candidați la admiterea anuală.  

În concluzie, activitățile semestrului al doilea al anului universitar 2020-2021 au 
fost apreciate favorabil, expoziţiile reflectând rezultatele performanțelor didactice 
și de cercetare, subliniind efortul depus atât de către cadrele didactice cât și de 
către studenți, în depăşirea limitelor impuse situația epidemiologică actuală. 

Menţionăm faptul că prezentul raport sintetic are un caracter general și este 
însoţit de Procesul verbal al Comisiei de Calitate, care este întregit de rapoartele 
departamentelor, în care sunt cuprinse activitățile fiecărui membru al acestora. 
Conform legislației și procedurilor în vigoare, rapoartele departamentelor 
urmează a fi centralizate la decanate și anexate prezentului raport. 

 
 
 
 
Întocmit, 
Lector univ. dr. Elena Dumitrescu 
Președintele Comisiei de Calitate UNAB 
 
11 iunie 2021 
 


