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Urmărind strategia de dezvoltare a universității, în cadrul UNARTE monitorizarea internă 

a calității este desfășurată permanent prin sistemul intern de asigurare a calității care se aliniază 

standardelor domeniului. În acest sens Comisia pentru asigurarea internă a calității din UNARTE, 

alcătuită din 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, a desfășurat în anul universitar 2021-2022, la finalul fiecărui 

semestru, procedura de evaluare și monitorizare internă a departamentelor celor trei facultăți 

precum și a școlii doctorale, urmărind mai multe criterii.  

- Activitatea didactică de cercetare și creație artistică din cadrul procesului de predare-învățare, 

a fost vizionată de către Comisie, în cadrul expozițiilor de sfârșit de semestru desfășurate în zilele 

de 4, 5 februarie și respectiv 9, 10 iunie 2022. La aceste vizite, directorii de departamente și 

profesorii de an, au prezentat activitățile de cercetare și creație artistică, în conformitate cu 

structura curriculară, a căror parcurgere a fost urmărită în cadrul temelor și activităților 

desfășurate în acest an universitar. Au fost prezentate criteriile de evaluare și notare a 

studenților și acolo unde a fost cazul, au fost nominalizați studenții merituoși.  S-au purtat 

discuții referitoare la eventuale propuneri de îmbunătățire sau adaptare a curriculei la noile 

condiții și realități, de integrare a absolvenților pe piața muncii. Comisia a apreciat efortul 

cadrelor didactice, de a dinamiza nivelul performativ al studenților, prin diferite evenimente 



expoziționale, colaborări, parteneriate, participări la evenimente culturale. Amintim în acest 

sens expozițiile departamentului de Grafică, activitățile departamentului Foto-video, Modă sau  

Arte Textile și Design Textil.  

Comisia pentru asigurarea internă a calității UNARTE a instituit ca exigență, o raportare 

semestrială a activității didactice și științifice, a fiecărui departament, care este inserată în  

procesul verbal al vizitelor. Astfel, avem semestrial pe langă consemnările din timpul vizitelor, 

un tablou mai amplu al activităților desfășurate de către cadrele didactice împreună cu studenții. 

În acest an, universitatea noastră precum și o parte dintre departamentele UNARTE, au 

intrat în procedura de evaluare periodică desfășurată de către ARACIS. Astfel, în cadrul evaluarii 

instituționale a fost analizată activitatea departamentelor Foto-video din cadrul FAP , Arta 

Murală și Design din cadrul FADD și Restaurare conservare din cadrul FIITA. În ceea ce privesc 

evaluările periodice, a fost reevaluată activitatea departamentelor de Pictura, Grafica și 

Sculptură. Instituția nostră a primit calificativul, menținerea acreditării cu grad ridicat de 

încredere.  

- Conducerea UNARTE a susținut constant, prin eforturi financiare, asigurarea bunei organizări 

a infrastructurii și logisticii necesare departamentelor în desfășurarea actului educational și 

desfășurării evenimentelor specifice. Pe lângă lucrările de modernizare, dotare și igenizare a 

locațiilor universității, amintim faptul că galeria UNARTE de la CFP a fost supusă unei ample 

modernizări, iar lucrările avansate ale șantierului de la casa Robescu, ne dau o perspectivă 

concretă asupra finalizării clădirii istorice deținute de universitatea noastră.  

- În ceea ce privește activitatea domeniului de studii universitare de doctorat, anul acesta a fost 

supusă unei duble proceduri de evaluare externă pentru obținerea acreditării. O prima evaluare 

a vizat IOSUD (instituția organizatoare a studiilor de doctorat) iar cea de a doua a privit evaluarea 

externă a Școlii Doctorale. Comisia pentru asigurarea internă a calității UNARTE a fost implicată 

în ambele proceduri de evaluare, participând atât în procesul de pregătire a documentației 

pentru evaluare cât și evaluarea efectivă.  



În acest an activitatea Școlii Doctorale a însumat susținerea a 10 teze doctorale, dintre care 4 au 

obținut calificativul Summa cum Laude. Pentru imbogățirea performanțelor în domeniul 

cercetării științifice, au fost propuse și aprobate două cursuri, primul „Abordări reflexive și 

științifice în artele vizuale de la Platon la inteligență artificială„ condus  de prof. univ. Dr. 

Constantin Aslam  și cel de al doilea „Ideologie şi tipologie în arta medievală a Europei 

răsăritene„ condus de către academician prof. Dr. Răzvan Theodorescu. 

Activitățile științifice ale membrilor școlii precum și ale studenților doctoranzi, contribuie la 

asigurarea unui înalt nivel al calității cercetării și creației în interiorul școlii doctorale având ca 

obiectiv sporirea performanțelor în acest domeniu. Salutăm realizarea paginii Buletinul Școlii 

Doctorale accesibilă de pe site-ul UNARTE, care prezintă activitatea artistică și științifică a 

studenților și a cadrelor didactice, începând cu luna octombrie 2021. 

- UNARTE asigură transparența informațiilor de interes public sau a informațiilor pentru studenți 

prin intermediul infrastructurii logistice, și asigură  accesibilitatea la resursele de învățare pentru 

toți studenții care frecventează cursurile desfășurate fie în sistem on-line fie în format fizic. Anul 

acesta, fondul resurselor de învățare, fost completat, prin publicarea suporturilor cursursurilor 

teoretice pentru activitatea întregii universități.  

- În ceea ce privește relațiile cu universitățile de profil din Europa, pe lângă parteneriatele și 

activitățile expoziționale realizate prin intermediul diverselor colaborări, anul acesta, 

universitatea noastră a numărat 47 de studenți plecați cu bursa Erasmus și 17 studenți străini, 

care au dorit să studieze în diverse secții, la UNAB. 

- Comisia a monitorizat și a s-a implicat activ în diseminarea informațiilor către studenți, 

referitoare la desfășurarea procesului didactic, a regulamentelor specifice, a informațiilor și 

reglementărilor care privesc examinarea, admiterea sau absolvirea, a oportunităților de burse, 

specializări, practică sau alte activități ce contribuie la menținerea unui nivel ridicat al 

performanței universitare.  



- Prin actualizarea Procedurilor operaţionale pentru evaluarea activității didactice de către 

studenți, Comisia a dinamizat mecanismul de feedback al acestora, în ceea ce privește calitatea 

cursurilor și procesul academic de predare-învățare, având posibilitatea unei evaluări mai 

complete al procesului didactic.   

    Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din UNAB a apreciat bogata activitate 

desfășurată pe parcursul anului universitar 2021-2022 precum și bunele rezultate ale  

performanțelor didactice și de cercetare.  A fost apreciat efortul permanent depus de către 

cadrele didactice și de către studenți pentru asigurarea calităţii și creşterea acţiunilor menite să 

determine ridicarea standardelor specifice în domeniile artelor vizuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Lector univ. dr. Elena Dumitrescu 

Președintele Comisiei pentru asigurarea internă a calității UNAB 

Iunie 2022 

 


