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Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
Raport de evaluare a programului de studiu
Relaţii internaţionale şi studii europene
Perioada evaluată :

anul universitar 2009-2010

Data înfiinţării programului

octombrie 2002

Actul de înfiinţare
•

Sentinţa civila nr. 366/03.12.1990 – de înfiinţare a Fundaţiei pentru
Cultură şi Ştiinţă Moldova

•

Hotărârea Guvernului nr. 944/2002

•

Hotărârea de Guvern 749/2009, cu completările din HG1093/2009
si din HG 631/30.06.2010

Perioada in care a desfăşurat activitate didactică/ Data de la care
desfăşoară activitate didactică octombrie 2002 – a.c.
Diploma eliberată de UMK

nu este cazul

Numărul de absolvenţi in 2010: 5 dintre care licenţiaţi: 4
Numărul de studenţi anul universitar 2009-2010: 30
Numărul de studenţi anul universitar 2010-2011 : 15
Număr cadre didactice

2009-2010: 15
2010-2011: 16

Număr de posturi din Statul de funcţii:

2009-2010: 11
2010-2011: 11

Cadre cu activitate didactică doar la programul de studii evaluat:
8 (norme întregi sau fracţiuni de normă)
Structura de conducere: Consiliul facultăţii, Şef de colectiv
Rezultatele activităţii de cercetare proprii: prezentate în cadrul
Sesiunii Ştiinţifice Anuale a UMK, publicate sub formă de lucrări ştiinţifice
în Buletinul Ştiinţific al UMK.
Alte aspecte semnificative:
Examenul de licenţă al absolvenţilor a avut loc în cadrul SNSPA Bucureşti
(promovabilitate de 80%).
În anul universitar 2010-2011 nu s-au mai făcut înscrieri în anul I.
Concluzii:
Anul trecut a fost implementată o strategie de îmbunătăţire a
infrastructurii programului: s-au creat două noi posturi didactice, a fost
obţinută cotarea CNCSIS B+ pentru Buletinul ştiinţific, s-a implementat o
procedură de peer review care sa asigure calitatea materialelor publicate,
s-a îmbogăţit baza materială prin achiziţia de materiale didactice
specializate şi prin redactarea de noi suporturi de curs disponibile online.
Deşi, din punct de vedere instituţional, programul satisface unele dintre
exigenţele ARACIS, iar rezultatele la examenul de licenţă sunt foarte
bune, totuşi eforturile făcute până acum pentru atragerea unui număr mai
mare de studenţi nu au dat rezultatele scontate.
Pe cale de consecinţă, argumente economice ne impun evaluarea sub
aspectul susţinerii financiare a acestui program de studii, deoarece
calitatea actului didactic este foarte greu asigurată în lipsa unor bugete
anuale calibrate pe nevoile impuse de un învăţământ modern.

Raport întocmit de: Lect. Drd. Andra Marin , membru CEAC
Data 15 decembrie 2010

