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Mobilitatea la AQAS

Perioada: 6-11 iunie, 2022
Scopul general al acestei activități a fost de a învăța din
experiența agenției germane cu privire la procesele sale de
asigurare externă a calității și preluarea și diseminarea
bunelor practici.

6 iunie – Chișinău – Istanbul – Cologne
7–10 iunie – job shadowing și discuții
11 iunie – Cologne – Istanbul – Chișinău
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Activități
1) Urmărirea procedurii de evaluare externă internațională a grupului de programe
“Pescuit și științe marine” la Universitatea Brawijaya, Indonesia (online)
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Activități
Discuții cu angajații AQAS:
-

prezentarea AQAS,
procedura de evaluare externă internațională,
procedura de evaluare externă națională,
evaluarea programelor comune de studii (aspecte practice, provocări);
implicarea părților interesate la diferite nivele de activitate ale agenției și
provocările în acest sens,
evaluarea externă a domeniului de internaționalizare universitară realizată de
Consiliul Rectorilor din Germania.
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Concluzii și constatări
Procedura de evaluare externă:
❖ procedura de evaluare externă este foarte asemănătoare;
❖ evaluarea externă a calității la nivel național – standarde de calitate și proces
decizional diferite;
❖ durata întregii proceduri de evaluare externă (internațională și națională) este
de 9 luni;
❖ se evaluează grupuri / clustere de programe de studii;
❖ de obicei, sunt numiți 2 consultanți la o procedură de evaluare;
❖ comisia de acreditare stabilește / numește profilul experților evaluatori, iar
consultantul trebuie să aleagă experții evaluatori din cadrul acestui profil;
❖ implicarea părților interesate rămâne a fi o provocare majoră.
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Concluzii și constatări
Programe comune de studii:
-

-

-

-

se asigură, chiar de la început, comunicarea cu agențiile și organele
competente din celelalte țări ale instituțiilor partenere în consorțiu, în special
pentru a clarifica eligibilitatea instituțiilor respective (statutul și dacă instituțiile au
dreptul de a oferi programe de studii și diplome conform nivelului);
se analizează în detaliu acordul de cooperare al instituțiilor din consorțiu privind
rolul fiecărui partener în acest proces;
instituțiile partenere trebuie să dispună și să aplice regulamente instituționale
privind recunoașterea perioadelor de studii și a creditelor ECTS obținute, în
conformitate cu Convenția de la Lisabona;
instituțiile de învățământ trebuie să asigure că au un sistem de asigurare a
calității (partea 1 a ESG);
atenție deosebită se acordă și comunicării între instituțiile partenere în consorțiu
(de exemplu, se analizează cu atenție procesele lor verbale cu privire la
programul comun de studii);
toate cele menționate mai sus au un impact considerabil asupra duratei
procedurii de evaluare externă a programelor comune de studii.
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Niște foto
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Vă mulțumesc pentru atenție!

