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I. Introducere 

I.1. Echipa și responsabilitățile membrilor săi  

  

Raportul de autoevaluare instituţională pentru anul universitar 2012-2013 a fost 

elaborat de Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) a Universităţii din 

Bucureşti, în strânsă colaborare cu Departamentul pentru Managementul Calității. 

Raportul de față este unul de sinteză, fiind elaborat pe baza rapoartelor de autoevaluare 

întocmite la nivel de facultate ce cuprind o parte descriptivă, un set de anexe și un set de 

indicatori. Structura sa a fost menținută în raport cu metodologiile curente de evaluare 

instituțională (ARACIS și EUA), precum și cu standardale europene de asigurare a calității și 

reglementările legislative naționale în vigoare. Elemente de actualizare au fost aduse 

indicatorilor cantitativi, urmărindu-se în permanență creșterea gradului de explicitare a 

acestora (în sensul colectării informațiilor primare care să fie ulterior prelucrate pentru 

indicatori mai complecși), cât și evitarea anumitor suprapuneri inerente diferitelor cerințe de 

fluxuri informaționale aferente altor procese conexe managementului calității (ierarhizări 

internaționale, acreditări/reacreditări etc). 

Volumul considerabil de informație, dublat de un anumit grad de eterogenitate 

datorat specificității domeniilor și grupelor de specializări ale facultăților (științe exacte, 

științele naturii, științe socio-umane) ridică provocări semnificative demersului de filtrare, 

integrare și interpretare critică a fenomenelor și dinamicilor înregistrate pe parcursul anului 

universitar 2012-2013 și justifică totodată caracterul perfectibil al prezentului raport. 

 

I.2. Prezentarea Universităţii din Bucureşti 

 

Înfiinţată prin Decretul nr. 765 din 4 iulie 1864 al Domnitorului Alexandru Ioan 

Cuza, Universitatea din Bucureşti este una dintre cele mai importante instituţii de învăţământ 

superior din România. La aniversarea a 150 de ani existență, Universitatea din Bucureşti se 

bucură de un prestigiu deosebit pe plan naţional şi internaţional, prin școlile de renume 

create și consolidate în toate marile domenii ale activităţii academice şi ştiinţifice. 

Capacitatea sa instituțională, atât în plan educațional, cât și în sfera cercetării științifice, se 

dezvoltă în permanență în consonanță cu transformările socio-economice.  

Astfel, oferta educațională a fost extinsă și diversificată prin lansarea a 26 de noi 

programe de studii, din care 24 sunt noi programe de masterat, iar pe ansamblul structurilor 
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sale (19 facultăți, 2 departamente autonome, 34 centre de cercetare)  s-a intensificat ritmul 

internaționalizării (în special pe linia europeană şi asiatică, precum și prin programe de tip 

double sau joint degree). Dinamica numărului de studenți a fost una favorabilă acestor 

schimbări, în anul universitar 2012-2013 fiind înmatriculați un număr de 31806 studenți, 

defalcați astfel pe cicluri de studii: 

• 21772 studenţi la programele de licenţă; 

• 8092 studenţi la programele de master; 

• 1942 studenţi la programele de doctorat. 

Sub aspect operațional, palierul cercetării științifice a fost redimensionat prin 

înființarea Institutului de Cercetare al Universității din București. Acesta a fost constituit ca 

o structură de cercetare de excelență care să asigure într-un mod mai eficient cadrul necesar 

finanțării independente a activităților de cercetare. 

 

I.3. Viziune şi misiune 

 

Carta Universitară statuează poziția Universității din București ca instituţie de 

cercetare avansată şi educaţie, asumând și reînnoind cele trei dimensiuni fundamentale ale 

misiunii sale: formare, cercetare și contribuție la dezvoltarea societății românești. 

În mod natural, obiectivele declarate conturează spațiul vizionar, concentrat în jurul 

dezvoltării învățământului, științei și culturii naționale. Elemente specifice vizează: 

- promovarea gândirii critice, a abilităților de leadership și a competențelor sociale 

- formarea şi perfecţionarea resurselor umane calificate şi înalt calificate;  

- participarea ştiinţei româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi culturii europene şi 

universale;  

-  afirmarea identităţii culturii naţionale şi participarea la procesul de integrare 

europeană;  

- dezvoltarea societăţii româneşti în cadrul unui stat de drept, liber şi democratic.  

 

I.4. Perspective profesionale 

 

Pentru toate domeniile de studii, se poate preciza că perspectivele profesionale ale 

absolvențilorse află în strânsă legătură cu articularea rezultatelor învățării și a problematicii 

angajabilității, variabile aflate în orizontul strategic al Universității din Bucureşti. Contextul 

actual este unul al revenirii creșterii economice, ritmul național fiind însă unul relativ lent, 
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ceea ce bineînțeles ridică probleme chiar și în cazul unor debușee profesionale bine definite. 

În mod paradoxal, pe măsura specializării și studiilor avansate (masterat, doctorat), deși 

acestea se consolidează prin integrarea unui nivel mult mai înalt de expertiză, se produce și o 

oarecare îngustare a sferei de activitate. 

O nevoie articulată la nivelul mai multor facultăți este întărirea cadrului 

instituționalizat dintre structurile academice și piața muncii. Se urmărește astfel facilitarea 

comunicării și a fluxurilor de informații care să permită captarea cât mai precisă a nișelor și 

segmentelor cu potențial de dezvoltare, sau încă neacoperite, de pe piața forței de muncă. Se 

remarcă totodată inexistența unor studii relevante pentru dinamica anumitor domenii și 

profesii, ceea ce îngreunează realizarea unor analize obiective, inducând o nouă buclă de 

procesare a datelor secundare. 

 
 

II. Capacitate instituțională 

 

II.1. Educație 

Licență 

Pentru a satisface, în programele de studiu aferente ciclului de licenţă, atât obiective 

legate de cercetare şi formare (prin cursuri, lucrări practice ori seminarii), cât şi cerinţa de a 

răspunde unor exigențe legate de marketingul universitar, la capitolul capacităţii 

instituţionale, eficacităţii şi managementului educaţiei sunt de remarcat următoarele aspecte. 

Din perspectiva capacităţii instituţionale, există preocuparea pentru asigurarea unei 

baze solide, suficient de largă a pregătirii generale, urmată de specializarea prin cursuri 

opţionale în anul terminal al ciclului la majoritatea facultăţilor sau chiar începănd din anul al 

II-lea, ţinând cont de aptitudinile studenţilor şi ca exerciţiu propedeutic, vizând ciclurile 

masteral-doctorale. Cursurile opţionale sau facultative (iar la Facultatea de Drept chiar 

cursuri extra-curriculare) orientează studenţii pe considerente de marketing universitar, în 

funcţie de parametrii cei mai recenţi ai mediului demografic, socio-cultural, economic, 

tehnologic, legislativ sau administrativ, după caz şi acordându-se atenţie spaţiului 

internaţional, de asemenea. Sistemul de transfer de credite (între Facultăţile de Istorie, Limbi 

şi Literaturi Străine, Litere, Ştiinţe Politice, Jurnalism, Adminstraţie şi Afaceri, Drept) 

contribuie la pregătirea diversificată încă din ciclul de licenţă a studenţilor în domeniul 

ştiinţelor socio-umane. La acest capitol se remarcă programul de Double Degree, 

implementat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei în anul 2012, program prin 
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care un număr de patru, apoi şase studenţi din Danemarca şi patru studenţi ai Universităţii 

din Bucureşti vor obţine diplome de dublă licenţiere: Licenţa în Pedagogie, acordată de 

Universitatea din Bucureşti  şi  Licenţa în Pedagogie Socială, acordată de VIA University 

College din Danemarca, după stagii de două semestre efectuate în universitatea parteneră; 

acesta se preconizează a fi completat de acreditarea unui program de licență în limba engleză 

în anul universitar 2014-2015. Facultatea de Drept semnalează rolul parteneriatului cu 

Universitatea de Stat din Florida în organizarea unei platforme de studiu digitalizate şi a unui 

laborator, care completează învăţarea formativă în laboratoare specializate, foarte moderne la 

unele dintre disciplinele de bază şi Sistemul de Instruire Asistat de Calculator (SIAC) 

disponibil la adresa www.siacfd.drept.unibuc.ro. Facultatea de Drept menţionează de 

asemenea utilizarea unui sistem de comunicare electronică între cadrele didactice şi studenţi 

(pe grupe, serii, ani de studiu) şi în general existenţa unei infrastructuri informatice extrem 

de puternice, aferente activităţii academice în ansamblu; în mod firesc, aceasta contribuie la 

transparentizarea informaţiei şi  asigură managementul calităţii, crescând eficacitatea 

proceselor educaţionale. Există cazuri de persistenţă  a sistemului pre-Bologna, fie, ca în 

cazul Facultatății de Teologie Baptistă, pentru a le permite unor studenţi care au fost amânaţi 

sau reînmatriculaţi, susţinerea lucrării de licenţă, fie, prin menţinerea unei perioade de patru 

ani a studiilor de licenţă, aşa cum se întâmplă la Facultatea de Drept, la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă (pentru Teologia ortodoxă pastorală, una din cele trei specializări) sau la 

Facultatea de Fizică, pentru profilul Fizică tehnologică.  

 

Masterat 

În Universitatea din București există 188 de programe de masterat acreditate, dintre 

care, în anul 2012-2013 au fost active 161. Cele mai multe programe (17, din care active 15) 

sunt oferite de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, urmată de Sociologie cu 15 și 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine cu 14.  

Ciclul de masterat durează, în general, 2 ani (120 credite) și se finalizează cu lucrarea 

de disertație. Potrivit Legii nr. 1/2011 se pot organiza trei tipuri de masterat: profesional, de 

cercetare și didactic, dintre care la Universitatea din București se organizează masterate 

profesionale și de cercetare. Aceste distincții nu apar ca atare în titlurile masterelor 

(calificativul „profesional” nu apare decât în titlul unui singur program, organizat în limba 

franceză de către Colegiul juridic franco-român al Facultății de Drept, iar cel de cercetare 

figurează explicit la Facultatea de Filosofie: Istoria și filosofia științelor și Analytic 

Philosophy). Cu toate acestea, multe dintre masteratele organizate de facultățile de științe și 
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de cele umaniste sunt de cercetare, în vreme ce masterate profesionale se organizează, cel 

mai adesea, la facultățile de studii sociale (evident, situațiile variază foarte mult). 

Programele de masterat vizează, cel mai adesea, dezvoltarea și aprofundarea 

direcțiilor de studiu pregătite de ciclul de licență, dar pot oferi și specializări de o factură 

nouă, mai ales în cadrul programelor interdisciplinare (programe integrate derulate de 

minimum două facultăți). Până acum, aceste programe integrate au fost organizate de 

facultăți care gestionează domenii considerate înrudite sau apropiate (biologie-fizică-chimie, 

fizică-chimie, geologie și știința mediului, istorie-filosofie, istorie-literaturi străine, limbă și 

literatură-limbi moderne aplicate-studii culturale, sociologie-administrație publică, 

sociologie-asistență socială, științe ale educației-calculatoare și tehnologia informației, studii 

culturale-limbă și literatură-arhitectură, sociologie-administrarea afacerilor). 

În pofida unei foarte ușoare scăderi, pe ansamblul Universității, a numărului de 

masteranzi, se constată că atractivitatea masteratului continuă să fie mare. Absolvenții de 

licență sunt atrași să urmeze cursuri de masterat la Universitatea din București datorită 

prestigiului acesteia, a infrastructurii de bună calitate, dar și a oportunităților mult mai mari 

în capitală de a găsi locuri de muncă. Se constată menținerea unor procente foarte mari a 

absolvenților de licență care aleg să urmeze cursuri de masterat în cadrul aceleiași facultăți 

(de exemplu, Facultatea de Matematică și Informatică 80% dintre absolvenții ciclului de 

licență urmează un program masteral, iar 10% dintre masteranzi urmează studii în 

străinătate). Există și situații în care mai puțini licențiați aleg să își continue studiile de 

master în aceeași facultate, dar, în schimb, poate crește numărul licențiaților altor facultăți 

din cadrul UB care se orienteză spre aceste mastere (cazul Facultății de Limbi și Literaturi 

Străine, la care a crescut de trei ori numărul masteranzilor care provin dintre licenţiaţii altor 

facultăţi ce aparţin Universităţii din Bucureşti). Aceste fenomene ilustrează rolul pe care îl 

poate juca feed-backul alumni-lor, dar și pe cel al strategiilor de promovare a programelor 

masterale. Atractivitatea programelor de master poate fi sporită prin organizarea unor 

programe cu predare integrală într-o limbă străină (17 programe), la facultățile de Limbi 

străine, Jurnalism și științele comunicării, Drept, Fizică, Biologie, Sociologie și asistență 

socială, Științe politice, Filosofie, Geologie și geofizică, Administrație și Afaceri). De 

asemenea, există facultăți la care unele discipline din programul de masterat se predau în 

limbi străine (26 discipline la Filosofie, între 3-10 discipline la Limbi Străine). Existența 

programelor masterale în limbi străine sau a disciplinelor predate în limbi de circulație 

internațională sporește internaționalizarea UB și atractivitatea institițională în rândul 

studenților străini (numărul cel mai mare de studenți străini la programe de masterat se 
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întâlnește la Facultatea de Științe Politice). Desigur, sunt posibile și fenomene mai puțin 

așteptate, de genul reticenței candidaților care nu stăpânesc bine limbile străine astfel încât să 

optaeze pentru astfel de programe de masterat (este o posibilă explicație, oricât de paradoxal 

ar părea, pentru relativ slabul interes pentru masterat pe care îl constată Facultatea de Științe 

Politice). 

O soluție de succes, în unele cazuri, precum la Jurnalism și Științele Comunicării ori 

la Sociologie și Asistență Socială, dar și la alte facultăți, este implementarea masteratelor 

IFR, care permit absolvenților de licență o mai bună îmbinare între inserția lor pe piața 

muncii și continuarea studiilor în ciclul II. 

 

Doctorat 

Studiile universitare de doctorat sunt organizate la Universitatea din București în 

baza unui Regulament instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii 

universitare de doctorat, care se sprijină pe  Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, Codul 

studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011 și Carta Universității din 

București adoptată în 2011.  

În Universitatea din București funcționează în total 20 Școli doctorale în 19 facultăți 

(în trei facultăți există câte 2 școli doctorale, două facultăți au școală doctorală comună, în 

una din facultăți nu există încă o școală doctorală). Organizarea studiilor doctorale a vizat, în 

2012 constituirea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, alcătuit din câte un 

reprezentant al conducătorilor de doctorat și unul al studenților doctoranzi pentru fiecare 

școală doctorală. În anul 2013 a fost desemnat, prin concurs, și un Director al Consiliului 

Studiilor Universitare de Doctorat. 

În anul universitar 2012-2013, în condițiile modificării unor prevederi ale Legii 

1/2011 și a altor acte normative, pe ansamblul Universității s-a constatat o ușoară redresare, 

comparativ cu anul precedent, din perspectiva  numărului de coordonatori de doctorat și a 

numărului de locuri care puteau fi declarate vacante. Unii dintre conducătorii de doctorat 

care nu mai avuseseră dreptul de a coordona lucrări în 2011-2012 au fost reintegrați în 

școlile doctorale ale facultăților. Situația numărului de conducători de doctorat și a 

numărului de locuri la doctorat care pot fi scoase la concurs este în continuare complicată 

datorită abilitării, proces extrem de greoi și  costisitor (taxa impusă a fost de cca. 6500 lei). 

Ca atare, numărul de cadre didactice din Universitatea din București care și-au putut obține 

abilitarea, și ca atare au dobândit dreptul de conducere de doctorat este destul de redus în 

raport cu pensionările. Există totuși și facultăți la care numărul abilitărilor este mai 
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semnificativ în raport cu altele (Sociologie, Drept). Din analiza cifrelor prezentate de 

facultăți, se observă că mai afectate au fost facultățile de științe, la care numărul 

doctoranzilor a continuat să scadă și în 2012-2013, chiar dacă în măsură mai mică decât în 

anul precedent (la Fizică se constată o ușoară redresare comparativ cu anul precedent), în 

vreme ce facultățile umaniste și din științele sociale par să nu înregistreze o scădere vizibilă. 

Situațiile sunt însă diverse, la facultăți precum cea de Limbi Străine sau de Litere 

observându-se probleme în recrutarea doctoranzilor, datorită încetării programelor care 

permiteau finanțarea studiilor dotorale. 

 

Din punctul de vedere al studenților, fiecare program de studiu/specializare din 

cadrul universității se bazează pe corespondența dintre rezultatele în învățare, respectiv 

cercetare în cazul masteratului sau doctoratului, și calificarea universitară. Nu toate 

programele de studiu fac publice informații privind obiectivele generale și specifice ale 

programului: planul de învățământ cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu 

ECTS; programele tematice sau fișele disciplinelor incluse în planul de învățământ. Deși 

există reglementări privind organizarea examenului de finalizare a studiilor, acest examen nu 

are atribuite credite ECTS în cadrul tuturor facultăților. De asemenea, numărul de credite 

ECTS alocat în conformitate cu “Ghidul de utilizare al ECTS”, trebuie corelat cu munca 

depusă de către studenți; cu alte cuvinte, la eforturi diferite de studio, numărul de credite este 

diferit. 

Flexibilitatea structurii programelor de studiu este foarte mică întrucât acestea nu 

oferă studenților posibilitatea de a-și alege liber mai mult de 20% din totalul cursurilor, fapt 

ce ar stimula în mai mare măsură asumarea și responsabilizarea studentului în legătură cu 

traseul de învățare. Desigur, procentele disciplinelor de studiu – obligatorii, opționale și 

facultative sunt impuse de standardele de evaluare externă pe domenii. 

 

II.2. Cercetare științifică 

Obiectivele principale ale cercetării științifice din cadrul Universităţii din Bucureşti, 

care se regăsesc în planurile strategice al facultăţilor, au fost următoarele: 

1. Abordarea cercetării ştiinţifice ca parte importantă a activităţii Universităţii din 

Bucureşti; 

2. Crearea de facilități (platforme de cercetare, laboratoare, institute de cercetare) de 

înalt nivel în cadrul Universităţii din Bucureşti; 
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3. Crearea unor echipe de cercetare flexibile, interdisciplinare şi dinamice, cu o 

puternică componentă internațională, capabile să răspundă cerinţelor noilor 

competiţii şi direcţii de cercetare; 

4. Sprijinirea programelor de cercetare post-doctorale; 

5. Integrarea cercetării ştiinţifice în activitatea didactică, mai ales la programele de 

master și doctorat; 

6. Dezvoltarea cercetării aplicate, cu impact asupra societății și a politicilor publice, 

generatoare de schimbare și dezvoltare socială; 

7. Diseminarea și valorificarea mai bună, prin publicații, a rezultatelor cercetării. 

 

Din punctul de vedere al studenților, Universitatea din București dispune de un 

patrimoniu ce contribuie la realizarea misiunii si obiectivelor asumate în domeniul cercetării 

științifice. Majoritatea sălilor folosite dispun de echipamente tehnice ce facilitează lucrul 

cadrului didactic cu studenții. Laboratoarele de cercetare dispun de echipamente noi și 

mijloace de funcționare eficiente. 

 

II.3. Management și administrație 

Din perspectivă managerial-administrativă, obiectivele Universităţile din Bucureşti 

pot fi structurate pe următoarele coordonate:  

 promovarea unui sistem integrat de management strategic, flexibil şi proactiv; 

 dezvoltarea unui model cultural evolutiv, orientat spre rezultate şi performanţă, în 

care să fie cultivate bunele practici din facultăţi şi din direcţiile administrative; 

 operaţionalizarea unor politici şi programe de dezvoltare a resurselor umane; 

 promovarea unui climat organizaţional orientat spre creativitate şi inovare; 

 îmbunătăţirea procesului de comunicare intra şi interdepartamentală, între facultăţi, 

precum şi între Universitate şi diferite structuri instituţionale din ţară şi din străinătate 

(universităţi, institute şi centre de cercetare, companii private, instituţii şi autorităţi 

publice etc.); 

 utilizarea mai eficientă a resurselor care intră în patrimoniul Universităţii (materiale, 

financiare, informaţionale etc.); 

 creşterea gradului de implicare a Universităţii în parteneriate naţionale şi 

internaţionale, alături de organizaţii private, non-profit şi publice, institute de 

cercetare etc. 
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În fiecare facultate, conducerea executivă este realizată de decan, prodecani şi 

Consiliu, astfel: 

 decanul asigură aplicarea Cartei şi a regulamentelor Universităţii, precum şi a 

hotărârilor adoptate de Senatul Universităţii şi, respectiv, de Consiliul facultăţii; 

 Consiliul organizează şi conduce  activităţile desfăşurate în cadrul facultăţii şi este 

format din reprezentanţi ai cadrelor didactice şi ai studenţilor; 

 prodecanii au atribuţii specifice, axate pe trei direcţii principale: activitatea 

studenţilor şi de secretariat, activitatea didactică şi activitatea de cercetare ştiinţifică 

(identificarea şi alocarea resurselor necesare, perfectarea de parteneriate interne şi 

internaţionale în sfera didactică şi de cercetare ştiinţifică). 

Studenţii se implică în procesele şi activităţile din facultăţi, având posibilitatea ca în 

cadrul Consiliilor să-şi exprime puncte de vedere şi să formuleze propuneri pentru 

soluţionarea problemelor cu care se confruntă. 

Activităţile din cadrul departamentelor de secretariat din facultăţi se desfăşoară în 

concordanţă cu responsabilităţile şi cu atribuţiile prevăzute în fişa postului (calitatea, 

cantitatea şi timpul de rezolvare) şi, de asemenea, în conformitate cu regulamentele, 

procedurile şi legislaţia în vigoare. 

Cu titlu de exemplu, la Facultatea de Administraţie şi Afaceri, în anul universitar 

2012-2013, Departamentul de Secretariat a gestionat activitatea a 2043 de studenţi care au 

fost şcolarizaţi în cadrul a 3 programe de studii universitare de licenţă (1435 studenți, din 

care 749 studenţi la buget și 686 studenţi la taxă) şi, respectiv, în cadrul a 7 programe de 

studii universitare de master (608 studenți, din care 492 studenţi la buget și 116 studenţi la 

taxă). 

Formarea profesională continuă a personalului administrativ se înscrie pe traiectoria 

descrisă de legislaţie. Astfel, toate secretarele din cadrul Departamentului de Secretariat sunt 

licenţiate şi au absolvit sau urmează în prezent, cursurile unor programe de studii 

universitare de master în domeniul în care activează. Procesul de formare profesională 

continuă se realizează, de asemenea, prin programe comune derulate de Universitate (spre 

exemplu, „Săptămâna calităţii”, desfăşurată în luna iunie 2013), precum şi prin programe de 

tip „Team Building”. 

Comunicarea cu studenţii se realizează atât „faţă în faţă”, printr-un program al 

Departamentului de Secretariat suficient de flexibil astfel încât să permită şi studenţilor de la 

programele de master să poată beneficia de aceste servicii, cât şi prin e-mail sau prin reţele 

sociale, care asigură transmiterea în timp util a informaţiilor necesare. 
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Secţiunea de resurse deţine un loc important în cadrul rapoartelor elaborate de 

facultăţi. În acest sens, se remarcă prezentarea bine structurată şi sistematizată a resurselor 

care intră în patrimoniul Facultăţii de Drept: 

 resurse materiale (spaţii pentru activităţile de predare şi de seminarizare, dotate cu 

aparatură de sonorizare şi de proiecţie, computere şi programe informatice, Aula 

destinată unei varietăţi de manifestări ştiinţifice, studenţeşti şi cultural-artistice); 

 resurse informaţionale (laboratoare, dotarea departamentelor, alte dotări etc.); 

 site-ul facultăţii (www.drept.unibuc.ro, reproiectat în anul 2008); 

 biblioteca (86.600 de titluri în print, baze de date academice internaţionale etc.). 

În ceea ce priveşte sistemul de acordare a burselor pentru studenţi, un exemplu 

relevant de bună practică îl reprezintă Facultatea de Matematică şi Informatică, în cadrul 

căreia există următoarele categorii de burse: 

• burse anuale oferite de Ministrul Educaţiei şi Cercetării (burse de studiu, burse 

sociale, burse de merit şi burse de performanţă) – se acordă după Metodologia MEC 

+ UB; 

• burse de performanță „Anghelescu” - se acordă după metodologia proprie a facultății 

(privind modul efectiv de desfășurare a concursului); 

• burse POSDRU (doctorale și postdoctorale) - acordate după Metodologia UB + 

Metodologia proprie a facultății (privind modul efectiv de desfășurare a concursului); 

• burse ERASMUS - acordate după Metodologia UB; 

• burse ale Asociației Universităților Pariziene - sunt oferite studenţilor din anul II de 

la programele de masterat pentru a studia la una dintre universităţile pariziene 

semnatare, în condiţiile recunoaşterii studiilor prin sistemul de credite transferabile; 

• bursă ASMI - este acordată de către Asociația studenților, pe baza unor criterii 

proprii. 

Din punct de vedere administrativ, o problemă de actualitate o reprezintă gestiunea 

proceselor de abilitare a cadrelor didactice. În acest sens, Universitatea trebuie să identifice 

posibilitățile financiare de a stimula înscrierea la examenul de abilitare a cadrelor didactice 

ale universității. În absența unui mecanism de compensare, cunatumul taxei (6500 lei) este 

prohibitiv pentru cadrele didactice cu vechime mai mică și venituri mai mici.  

Este imperios necesar să se realizeze colaborări instituționale în vederea sporirii 

numărului de acorduri de cotutelă, pentru a diminua “pierderile” de potențiali candidați, care 

preferă să se înscrie la doctorat în străinătate. Ar fi de văzut în ce măsură sunt posibile și 

dezirabile cotutele interne, cu coordonatori de doctorat din Institutele de cercetări ale 

12  
 

http://www.drept.unibuc.ro/


Academiei. Universitatea ar putea colabora cu aceste institute cărora le poate oferi un sistem 

de cursuri, obligatorii conform legii, dar pe care institutele le pot organiza ele însele cu 

destulă dificultate. 

Universitatea trebuie să identifice noi resurse de finanțare a doctoratului (ceea ce pare 

posibil prin deschiderea unor noi competiții POSDRU). 

 

Din punctul de vedere al studenților, Universitatea din București dispune de surse 

de finanțare suficiente însă nu are un plan strategic de atragere de donații și sponsorizări din 

cadrul mediului privat. 

 

 

II.4. Interacțiunea cu societatea 

În ceea ce privește relația cu piața muncii, obiectivele facultăților din UB se referă la 

creșterea vizibilității publice, la efortul de a spori gradul de angajabilitate a studenților, la 

adaptarea unor programe educaționale în funcție de cerințele pieței muncii, precum și la 

organizarea de campanii de responsabilitate socială.  

Astfel, pentru creșterea vizibilității, facultățile au înregistrat o bună prezență în mass 

media a cadrelor didactice proprii, au dezvoltat o continuă colaborare cu muzee, institute de 

cercetare, instituții publice sau private, contribuind în bună măsură la elaborarea de politici 

publice (ca de exemplu la reforma curriculară în ceea ce privește limba și literatura română). 

Tot pentru o mai bună vizibilitate internă și internațională a fost continuată și dezvoltată 

colaborarea cu învățământul preuniversitar (Litere, Chimie, Matematică, Istorie); s-au 

organizat conferințe internaționale; a crescut numărul revistelor indexate BDI; au avut loc 

conferințe lunare ale alumni; a fost realizată monografia istorică a Facultății de Litere, cu 

ocazia aniversării din anul 2013. Mai multe facultăți din UB au organizat sesiuni de pregătire 

pentru liceeni (Facultatea de Chimie, Facultatea de Matematică), cât și de pregătire pentru 

olimpiadă (Fizică), precum și un ghid de formare al profesorilor de fizică din învățământul 

preuniversitar. Astfel, s-a urmărit creșterea numărului de candidați la mai multe specializări, 

care să permită o mai bună selecție la admitere. 

În ceea ce privește angajabilitatea, facultățile din cadrul UB (aproape fără excepție) 

au continuat și dezvoltat acordurile de practică pentru studenți, s-a continuat realizarea 

bazelor de date cu alumni, ca resursă pentru potențiale proiecte comune, ca modalitate de a 

cunoaște tipurile de carieră ale absolvenților și de a primi feedback pe tipul de formare oferit 

de fiecare spacializare în parte. Cu titlu de exemplu, Facultatea de Administrație și Afaceri a 
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participat la Borsa del placement din Bologna, în vederea deschiderii internaționale pe piața 

muncii; Asociația Alumni de la Facultatea de Sociologie a organizat colecte de fonduri 

pentru persoanele defavorizate;  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a alcătuit propriul 

regulament de practică profesională; la Facultatea de Sociologie s-a desfășurat programul 

Practipass, care vizează pregătirea studenților pentru tranziția de la școală la viața activă; 

sunt organizate întâlniri cu specialiști în cadrul cursurilor universitare (Serile FJSC); a fost 

organizat evenimentul Zilele carierei (Centrul CRIPPA); a fost inițiat un program cu dublă 

diplomare în pedagogie cu VIA University College din Danemarca pentru proiectul 

RODACIE, precum și proiectul ZBURD – Educație prin coaching (FPSE); au fost 

organizate dezbateri privind angajabilitatea cu actori de pe piața muncii (FSPUB); studenții 

Facultății de Administrație și Afaceri au participat la programul Life transition legat de 

managementul carierei, au organizat cercuri științifice studențești cu teme legate de afaceri, 

etică și responsabilitate socială, în cadrul cărora au avut loc Zilele consumatorului. De 

asemenea, pentru componenta de formare continuă, unele facultăți organizează cursuri post-

universitare (Drept), au fost create centre de cercetare și/sau resurse, ca de exemplu, Centru 

de resurse în domeniul dezvoltării regionale (Sociologie), precum și mai multe școli de vară 

pe teme specifice fiecărei facultăți. 

Nu în ultimul rând, s-a demarat cooperarea cu alte universități  din România sau din 

străinătate pentru schimb de bune practici în domeniul predării și au fost desfășurate proiecte 

de tip POSDRU pentru derularea de stagii de practică într-un cadru organizat și 

monitorizat/evaluat. 

 

Din punctul de vedere al studenților, relația dintre student și profesor este una de 

parteneriat în care fiecare își asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învățării și a 

împărtășirii cunoștințelor dobândite în cadrul societății. Majoritatea cadrelor didactice 

folosesc resursele noilor tehnologii și materiale auxiliare astfel încât studenții vor fi pregătiți 

pentru munca pe care o vor depune în folosul societății. 

Programele de studii se corelează cu stagii de practică și cu implicarea studenților în 

proiecte de cercetare. Stagiile de practică oferite de universitate/facultăți nu acoperă toți 

studenții, în anumite facultăți nu acoperă nici o proporție de 30% dintre aceștia. Nu există o 

modalitate clară de acoperire a cererii de locuri de practică, iar studenții doresc ca stagiile de 

practică să fie incluse în planul de studiu la nivelul mai multor ani universitari și durata lor 

ore/zile/săptămâni să crească. De asemenea, se impune ca strategiile de predare să aibă în 

vedere si nevoile studenților cu dizabilități. 
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III. Eficacitate educațională 

 

III.1. Educație 

Licență 

Cât priveşte eficacitatea şi managementul calităţii în domeniul educaţiei, menţionăm 

că, între anii 2008-2010 (iar la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, inclusiv în 2013, 

cazul programului de studii religioase, adăugat celui cu dublă specializare în teologie 

catolică şi asistenţă socială), toate programele din ciclul de licenţă au fost acreditate pe 

domenii, specialităţi şi formate de studiu (învăţământ cu frecvenţă integrală,  redusă sau 

învăţământ la distanţă), multe dintre rapoarte prezentând ranking-uri care le situează la vârf. 

Există şi programe de licenţă autorizate provizoriu (cel de Studii de securitate, acreditat 

provizoriu în 2011 la Facultatea de Studii Politice şi cel de Marketing, la Facultatea de 

Administraţie Publică şi Afaceri).   

Majoritatea facultăţilor organizează admiterea pe bază de dosar, luând în calcul, după 

caz, notele la probele relevante obţinute la examenul de Bacalaureat sau mediile de la acest 

examen. Următoarele secţii ori departamente organizează examen de admitere (scris/grilă): 

Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice (Litere CRP), departamentele de la 

Facultatea de Limbi Străine care şcolarizează limbi de largă circulaţie (studiate în liceu). De 

asemenea Facultăţile de Drept şi de Teologie Ortodoxă organizează şi ele examen de 

admitere scris, la teologie existând şi probe eliminatorii pentru aptitudini (muzicale, 

plastice). La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, pentru profilul Psihologie, se 

susține un  examen scris din subiecte de sinteză, iar la Psihopedagogie specială,  se combină 

mediile obţinute în liceu cu cele de la bacalaureat şi cu o probă de examinare internă. Acelaşi 

principiu este aplicat la Facultatea de Fizică, unde admiterea se face pe baza unei medii 

ponderate: contează 30% nota la testul grilă şi 70% media de la bacalaureat; la fel se 

procedează la Facultatea de Geografie, dar ponderea notelor menţionate este inversă, testul 

contând 70%, iar media de la bacalaureat 25%. 

Printre priorităţile rezultate din rapoarte se numără preocuparea pentru creşterea, 

flexibilizarea şi diversificarea activităţilor educative. De pildă, atât Facultatea de Drept, cât 

şi Facultatea de Istorie, prezintă motivele, legate de creşterea eficacităţii educaţiei, pentru 

modificarea planurilor de învăţământ (cazul Facultăţii de Drept, în 2008/2009) ori a 

programelor analitice (schimbări reglementate la nivel de Consiliu de facultate şi raportate 
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de Facultatea de Istorie în anul 2012/2013). Este raportată, în general introducerea, acolo 

unde programa o permite, a orelor de consiliere pedagogică şi profesională;  acestea 

completează sistemul de tutoriat, care, la rândul său este menit să sporească eficacitatea 

procesului educativ. Este semnalată, în majoritatea covârşitoare a rapoartelor, invitarea 

profesorilor străini şi organizarea exchange-urilor între comunităţi academice la toate 

nivelurile, prin mobilităţi Erasmus, CEEPUS etc., prin implementarea învăţământului în 

limbi de circulaţie europeană inclusiv la ciclul de licenţă (deşi în prezent numai Facultatea de 

Științe Politice are acreditate programe de licenţă cu predare în franceză şi engleză, cererea 

pentru programul său iniţial în limba franceză fiind în descreştere). Sunt raportate progrese 

considerabile în domeniul practicii studenţeşti la majoritatea facultăţilor, prezentându-se 

formatul practicii didactice, experimental-profesionale sau de teren, în funcţie de profilul 

disciplinelor. Facultatea de Biologie prezintă o statistică deosebit de amănunţită privitoare la 

gradul de ocupare a posturilor din ierarhia statelor de funcţiuni şi indică, foarte util, cifra de 

1:12 pentru raportul numărului de studenţi per profesor. Faptul că în evaluarea cadrelor 

didactice contează, tot la această facultate, numărul de lucrări de licenţă coordonate este un 

indiciu clar al centrării educaţiei universitare pe student. Eficacitatea procesului de 

învăţământ universitar şi managementul calităţii îşi dau mâna, făcând ca rata de 

promovabilitate să fie foarte ridicată în Universitatea Bucureşti, iar continuarea studiilor în 

direcţiile masterale să se producă în mod firesc. Dacă există totuşi cazuri de abandon 

(cuantificate, de exemplu, la Facultatea de Geografie, prin procentul de 13-15%), ele par să 

persiste sau să crească uşor în anul de raportare datorită lipsei locurilor în căminele 

studenţeşti, dificultăţilor în achitarea taxei de şcolarizare sau sunt datorate imposibilităţii de 

a include un program regulat de consiliere pentru finalizarea studiilor în orarul prea încărcat. 

Facultatea de Litere raportează că la nivel general, în anul 2012-2103 proporția de licențiați 

la Facultatea de Litere este de aproape 70%, cu o valoare de sub 50% la specializările 

Română și Literatură Universală şi Comparată și de peste 80% la Asistenţă Managerială şi 

Secretariat și Ştiinţe ale Informării şi Documentării. Procentele prezentate sunt justificate, pe 

de o parte, de nepromovarea examenului final, pe de alta de nepromovarea anului al III-lea.  

La extrema cealaltă a eficacităţii procesului educativ este menţionată (în Raportul, 

Facultăţii de Administraţie şi Afaceri), organizarea şi finanţarea unor programe de internship 

pentru studenţii cu activităţi şi performanţe extracurriculare, cum ar fi participarea la 

olimpiade studenţeşti internaţionale). Performanţele obţinute de studenţi la concursuri 

internaţionale sunt specificate şi în Raportul de autoevaluare al Facultăţii de Limbi şi 

Literaturi Străine, pentru programul de Limbi Moderne Aplicate şi la Facultatea de Drept, 
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care raportează participarea cu rezultate strălucite la nu mai puţin de patru competiţii 

internaţionale în anul de raportare, în afara participărilor la aşa-numitul Hexagon al 

facultăţilor de drept şi la concursuri/sesiuni studenţeşti din România. 

 

Masterat 

Admiterea la masterat este reglementată de fiecare facultate în funcție de experiența  

anterioară, proporția dintre examenele scrise, cele orale și luarea în considerare a mediei de 

la licență variind de la facultate la facultate. Exemple: 2 examene scrise și un examen legat 

de lucrarea de licență (Fizică), examen scris și interviu sau un referat în engleză (Biologie), 

diplomă de licență și interviu (Sociologie și asistență socială), scrisoare de intenție și interviu 

(Filosofie), examen oral în limba franceză pentru Masterul profesional de drept european și 

internațional al afacerilor (Drept), proiect de cercetare redactat și susținut în franceză sau 

engleză pentru masterul francofon co-diplomant Politique en Europe. États. Frontières. 

Sociétés. Studiile se finalizează, în urma susținerii publice a unei disertații, cu diplomă de 

master. Din nefericire, se poate observa o corelație destul de directă între gradul de 

dificultate al examenului de admitere la masterat și numărul de candidați care se prezintă la 

acest examen. 

Planurile de învățământ, programele de studii, fișele de disciplină sunt concepute, 

regândite și revizuite dinamic, în sensul compatibilizării lor cu standardele ARACIS, 

europene în special și internaționale în general, cu Cadrul Național al Calificărilor. 

Permanenta adaptare a documentelor a fost cu atât mai utilă cu cât în iunie 2013 un număr 

foarte mare de programe de masterat din UB a fost supus reevaluării periodice ARACIS. 

Predarea face apel, la toate programele de master, la metode și tehnici moderne, 

interactive, susținută, în toate facultățile, de existența aparaturii electronice. 

Evaluarea studenților la masterat se face în mod variat, constantă fiind, în toate 

facultățile, evaluarea continuă pe parcursul semestrului.  

Studenții de la masterat, în afara obligațiilor pe care le au de a învăța și a promova 

materiile din curriculum, pot fi solicitați și pentru activități de tutorat sau chiar de seminar, în 

beneficiul studenților de la licență. Apelul la masteranzi pentru activități de laborator, la 

Facultatea de Matematică-Informatică, în cadrul practicii pe care aceștia trebuie să o facă, 

are consecințe pozitive, de a-i atrage spre cariera didactică pe care prea puțini o mai doresc. 

Dar nu este mai puțin adevărat că această situație traduce lipsa cronică de cadre didactice cu 

care se confruntă Facultatea de Matematică și Informatică. 
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Finalizarea programelor de masterat se face prin susţinerea dizertaţiei, care reflectă 

efortul masterandului din timpul celor doi ani de studiu. Fiecare lucrare beneficiază de  

îndrumarea unui profesor coordonator și în cazul masteranzilor de la științe reflectă 

rezultatele unor lucrări practice și experimente realizate în cadrul echipelor de cercetare din 

facultăți. Calitatea lucrărilor de dizertaţie este evaluată atât de profesorul coordonator, care 

propune o notă, cât şi de comisia de concurs, formată din cel puţin trei membri. 

 

Doctorat 

Datorită modificărilor aduse prin cadrul legislativ aprobat în 2011, programul de 

cercetare științifică desfășurat în Școlile Doctorale din facultățile Universității din București 

este diferit pentru doctoranzii înmatriculați înainte de 2011 (A) și cei înmatriculați începând 

cu octombrie 2011 (B). Deși puțini, încă mai există în cadrul UB doctoranzi înmatriculați 

înainte de 2011, care au obținut diverse prelungiri ori suspendări și care trebuie să își 

continue activitatea potrivit vechilor reglementări.  

A. Programul de cercetare ştiinţifică finalizat prin teză  are la bază Planul cadru de pregătire 

individuală aprobat de Consiliul Şcolii doctorale. Structura, conţinutul şi organizarea 

programului de cercetare ştiinţifică sunt stabilite de către conducătorul de doctorat pentru 

fiecare student-doctorand aflat sub îndrumare, potrivit Planului cadru de pregătire 

individuală.  

De regulă, rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de 

studentul-doctorand în cadrul Şcolii doctorale, prin susţinerea a minimum 2 rapoarte de 

cercetare, programate pe toată durata programului de cercetare ştiinţifică, respectiv anii II şi 

III de studii, astfel încât o dată la 12 luni să aibă loc o susţinere. La susţinerea fiecărui raport 

de cercetare se întocmeşte un proces-verbal de susţinere semnat de către conducătorul de 

doctorat şi membrii comisiei de îndrumare. Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită 

de conducătorul de doctorat în urma consultării cu studentul-doctorand. Evaluarea se face, în 

general, prin calificative (Admis/Respins).  

Programul de cercetare ştiinţifică se finalizează prin susţinerea publică a tezei de 

doctorat.  

 

B. Programul de cercetare începe după aprobarea sa de către Consiliul şcolii doctorale, din 

acest moment, acesta devenind temă pentru realizarea tezei de doctorat. Programul de 

cercetare se realizează, ca regulă generală, sub îndrumarea unui conducător de doctorat.  
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Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de doctorand în cadrul 

Şcolii doctorale, sub forma unor rapoarte ştiinţifice. În cadrul școlilor doctorale din 

facultățile universității  monitorizarea şi evaluarea doctorandului pe durata programului de 

cercetare ştiinţifică se efectuează prin: susţinerea unui număr de rapoarte de cercetare 

(evaluate de către conducătorul de doctorat, de regulă împreună cu o comisie, prin acordarea 

de calificative “Foarte bine”, “Bine”, “Satisfăcător”, “Nesatisfăcător”). De asemenea, aceasta 

se realizează prin colaborarea și comunicarea permanente între conducătorul de doctorat și 

doctorand, în forme care variază de la caz la caz (în facultățile de științe, doctoranzii 

lucrează efectiv în laboratoarele de cercetare, alături de coordonatori și de alți membri ai 

echipelor de cercetare; în facultățile umaniste doctoranzii pot colabora în diverse forme la 

activitățile de cercetare ale facultăților).   

În decursul celor două etape ale stagiului doctoral, studenții doctoranzi pot fi 

implicați și în activități didactice în facultăți (coordonarea de seminarii sau laboratoare, 

activități de tutorat), care pot fi cuantificate prin primirea de credite transferabile.  

Programul de cercetare ştiinţifică se finalizează prin susţinerea publică a tezei de 

doctorat.  

Teza de doctorat finalizată se supune unei dezbateri preliminare în colectivul 

departamentului de specialitate, al centrului de cercetare sau al Consiliului Școlii Doctorale 

înainte de a fi analizată de către membrii comisiei de doctorat. În continuare, teza de doctorat 

se va prezenta conducerii şcolii doctorale, însoţită de referatul de acceptare al 

conducătorului de doctorat şi o sinteză a dezbaterilor preliminare organizate.  

Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte (decanul facultăţii, directorul Școlii 

Doctorale sau unul dintre prodecani etc), conducătorul de doctorat şi 3 referenţi oficiali 

(dintre care cel puţin doi trebuie să fie specialişti care îşi desfăşoară activitatea în afara 

Universităţii din Bucureşti). Referenţii oficiali trebuie să fie specialişti în domeniul în care a 

fost elaborată teza de doctorat, având titlul de doctor şi funcţia didactică de cel puţin 

conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific principal gradul I.  

Referenţii oficiali au obligaţia de a depune referatele de analiză la conducerea Şcolii 

doctorale, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii tezei de doctorat. Dacă unul sau 

doi referenţi apreciază că teza este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută. Susţinerea 

tezei de doctorat va putea fi organizată numai dacă toate referatele oficiale sunt favorabile.  

Conducerea şcolii doctorale are obligaţia de a asigura accesul la conţinutul tezei de 

doctorat prin biblioteca de profil sau prin afişare electronică pe site-ul Facultăţii ori prin 

difuzarea de sinteze sau rezumate ale tezei de doctorat.  
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Teza de doctorat se susţine public în faţa comisiei de doctorat. Pe baza susţinerii 

publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra 

calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei. Calificativele care pot fi acordate sunt 

următoarele: “Foarte bine”, “Bine”, “Satisfăcător”. Criteriile de acordare a acestor 

calificative urmează să fie stabilite de către Consiliul Ştiinţific al Şcolii Doctorale.  

În cazul acordării calificativului “Foarte bine” sau “Bine”, preşedintele comisiei 

comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului, titlul de doctor. Doctorandul care 

a susţinut cu succes teza de doctorat are obligaţia să o depună în formă electronică la 

secretariatul Şcolii doctorale pentru a fi inclusă în biblioteca virtuală a universităţii. În cazul 

acordării calificativului “Satisfăcător” comisia de doctorat va preciza elementele care 

urmează să fie refăcute sau completate şi va stabili o nouă susţinere a tezei de doctorat.  

Din anul 2012, calificativele care au fost acordate la susținerea tezei de doctorat au 

fost modificate, prin introducerea calificativului Excepțional.  

Se constată o atenție tot mai importantă conferită combaterii plagiatului, prin 

obligația de a depune teza și în format electronic și folosirea unor programe de detectare a 

plagiatului, de regulă, prin sondaj. Desigur, responsabilitatea pentru verificarea respectării 

deontologiei științifice de către doctorand revine, în primul rând, coordonatorului de 

doctorat. 

Există un număr important de Şcoli Doctorale care stimulează publicarea 

rapoartelor de cercetare prezentate de doctoranzi, ca și a altor materiale realizate de 

aceștia (evaluate de conducătorul de doctorat) în reviste de specialitate. În unele facultăți s-a 

spijinit publicarea tezelor de doctorat deosebit de valoroase la Editura Universității din 

București sau la alte edituri. În general, se urmăreşte implicarea sistematică a doctoranzilor 

în activitatea desfăşurată în cadrul centrelor de cercetare ale facultăţilor. Există facultăți care 

fac eforturi pentru a sprijini participarea doctoranzilor la conferințe internaționale și la 

diferite mobilități de tip internațional. 

 

Din punctul de vedere al studenților, Universitatea din București are un plan 

strategic elaborat pe termen lung care este urmărit consecvent în realizarea activităților 

universității. Studenții și organizațiile studențești nu sunt de fiecare dată implicați suficient 

în realizarea acestor planuri și în implementarea lor.  

Universitatea din București dispune de un Regulament de acordare a burselor și a 

altor forme de sprijin material educațional pentru studenți, pe care îl aplică în mod 

consecvent. Bursele sunt acordate din alocații de la bugetul de stat și din resurse proprii (în 
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special, cele pentru performanță științifică). Bursele sociale au însă un cuantum mic (300 de 

lei) ce nu acoperă necesarul de hrană și cazare, aspect reglementat în Legea Educației iar 

bursele sociale nu se pot cumula cu cele de merit, deși conform legislației acestea ar putea fi 

cumulate întrucât au scopuri diferite (cele sociale promovează echitatea și accesul în 

învățământul superior, iar cele de merit stimulează performanța). 

 

III.2. Cercetare științifică 

Cercetarea ştiinţifică la Universitatea din Bucureşti este efectuată de regulă în cadrul 

centrelor de cercetare asociate departamentelor din cadrul facultăţilor. Numărul de centre de 

cercetare existente în cadrul facultăţilor este variabil fiind controlat atât de dezvoltarea 

istorică a cercetării, cât şi de specificul domeniului. În cadrul centrelor de cercetare modul de 

organizare şi desfăşurare a cercetării şi mărimea echipelor de cercetare sunt de asemenea 

extrem de variate în funcţie de specificul domeniului. În general direcţiile strategice în 

domeniul cercetării la nivel de facultate sau departament nu impun anumite teme de 

cercetare, acestea fiind decise de obicei la nivel de echipă de cercetare. O astfel de 

organizare asigură o mobilitate maximă atât pentru atragerea fondurilor de cercetare, cât şi în 

utilizarea resursei umane. Pe de altă parte o astfel de abordare poate face dificilă în anumite 

situaţii coagularea resurselor de cercetare pentru abordarea unor teme de anvergură mare. 

Fondurile pentru efectuarea cercetărilor provin în general pe bază de competiţie de la 

statul român prin programele naţionale de cercetare şi de la programe internaţionale de 

cercetare, mai ales programe finanţate de Uniunea europeană. Pe lângă acestea există o serie 

de domenii de cercetare care atrag fonduri şi de la mediul privat naţional. În limita fondurilor 

existente la nivelul Universităţii din Bucureşti s-au acordat burse de cercetare pentru studenţi 

şi s-au introdus mecanisme pentru finanţarea unor teme de cercetare din fonduri proprii. 

Din analiza rapoartelor la nivelul facultăţilor a rezultat o anumită specificitate în 

modul de valorificare a rezultatelor cercetărilor. Facultăţile care pot fi încadrate în cadrul 

domeniului matematică şi ştiinţele naturii sunt orientate spre publicarea rezultatelor în 

reviste cu circulaţie internaţională, în special către cele indexate în Web of Science. Această 

orientare este impusă pe de o parte de tradiţia la nivel internaţional şi naţional, dar şi de 

criteriile de evoluţie profesională sau de obţinere a fondurilor de cercetare impuse la nivel 

naţional pentru acest domeniu. Pe de altă parte, în cadrul domeniilor legate de ştiinţe sociale 

sau umaniste modul de valorificare a cercetării este un mod tradiţional orientat către 

publicarea de cărţi sau articole ştiinţifice în reviste naţionale sau internaţionale care nu sunt 

indexate întotdeauna în Web of Science.  Un alt aspect legat de aceste domenii, în raport cu 
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domeniul matematică şi ştiinţele naturii, este raportarea la activitatea de cercetare a 

organizării de întruniri şi dezbaterii ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, mese rotunde etc).  

 

Din punctul de vedere al studenților, instituția are o strategie pe termen lung și 

programe pe termen mediu și scurt care se referă la obiectivele, proiectele și rezultatele 

așteptate ale cercetării, precum și la resursele de realizare. Există o prioritizare a preocupării 

pentru activitățile de cercetare ale cadrelor didactice. 

 Școala doctorală urmărește formarea tinerilor cercetatori. Universitatea promovează 

în mass-media rezultatelor cercetării, mai mult prin platformele proprii. Studenții din ciclul 

de licență sunt puțin implicați în activități de cercetare, uneori nefiind infromați în legătură 

cu posibilitatea de a lucra în centre de cercetare, în schimb studenții de la ciclul de master 

sunt, de multe ori, impulsionați și sprijiniți să se implice în centre și proiecte de cercetare. 

 

III.3. Management și administrație 

Rapoartele de autoevaluare elaborate de facultăţi urmăresc, în cadrul acestei secţiuni, 

trei aspecte importante, şi anume: 

 activitatea financiară; 

 resursele de învăţare; 

 serviciile studenţeşti. 

La Facultatea de Fizică, activitatea este finanţată din venituri care provin din trei 

surse principale:  

 finanţare de bază - sumele care provin din această sursă înregistrează fluctuaţii mari 

în ultimii ani, pe fondul reducerii numărului de studenţi în ciclul de licenţă (fenomen 

consemnat atât în România, cât şi în celelalte state membre ale Uniunii Europene) şi 

a frecventelor schimbări legislative care vizează finanţarea studiilor doctorale, în 

condiţiile în care acestea prezintă o pondere semnificativă în cadrul facultăţii; 

 venituri din cercetare - deţin o pondere importantă în economia veniturilor facultăţii 

(contextul actual este marcat de o reducere a fondurilor alocate activităţilor de 

cercetare la nivel naţional şi comunitar, astfel că şi veniturile care au această sursă de 

provenienţă se înscriu pe o curbă descendentă); 

 venituri proprii - provin din taxe de studii şi din închirierea unor spaţii, neavând o 

pondere semnificativă în ansamblul veniturilor facultăţii.  

În ceea ce priveşte serviciile studenţeşti, în imediata vecinătate a Facultăţii de Fizică 

este situat campusul Măgurele, care cuprinde patru cămine pentru studenţii de la programele 
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de licenţă şi de masterat şi, respectiv, un cămin modernizat la nivelul unui hotel de două 

stele, destinat cazării doctoranzilor şi profesorilor sau cercetătorilor invitaţi ai facultăţii. 

Facilităţile oferite de acest campus acoperă în întregime cererile de cazare ale studenţilor 

Facultăţii de Fizică.  

Facultatea de Istorie a înregistrat un deficit la sfârşitul anului bugetar 2013, pe fondul 

diferenței dintre nivelul finanțării de bază și cel al cheltuielilor curente. Deși facultatea 

deține venituri proprii, sumele atrase în acest mod nu acoperă cheltuielile cu salarii şi cele 

legate de funcţionarea instituţiei. Există o autonomie limitată în cheltuirea sumelor 

provenind din venituri proprii (limitări legislative şi birocratice interne). La menținerea 

deficitului a contribuit direct şi creşterea salarială implicată de reîntregirea salariilor din 

decembrie 2012 (revenirea la salariile existente în anul 2010). 

Resursele de învăţare sunt reprezentate de cursuri tipărite și de suporturi de curs 

pentru disciplinele introductive generale, precum și de pachete cu lucrări conținând 

bibliografia obligatorie a cursurilor. Computerele sunt utilizate pe scară largă atât pentru 

proiectarea şi redactarea materialelor de studii, cât şi pentru activităţile on-line (postare de 

cursuri, comunicare bidirecţională „profesori - studenţi” pe probleme ale procesului de 

învăţământ etc.). În cazul unor seminarii metodologice, calculatoarele sunt utilizate pentru a 

demonstra studenţilor metodologia specifică elaborării lucrărilor ştiinţifice cu caracter 

istoric. Pregătirea studenţilor include într-o măsură tot mai mare formule de însuşire a 

metodelor electronice de prelucrare a informaţiei. Capacitatea de a pregăti studenţii în 

această direcţie a sporit prin crearea unui laborator ECDL instalat în interiorul bibliotecii 

facultăţii, precum şi prin înfiinţarea a încă două laboratoare de licenţă, dedicate studiului 

surselor istorice şi, respectiv, metodologiei istorice. Acestea se alătură Laboratorului de 

Istorie Vizuală şi Istoria Artei constituit în cursul anului universitar 2006-2007. 

Practica studenţească realizată în instituţiile de specialitate (muzee, arhive, şantiere 

arheologice, centre de cercetare, instituţii ale administraţiei centrale) oferă multiple 

competenţe practice, reprezentând totodată o resursă importantă de învăţare. 

Facultatea de Ştiinţe Politice a înregistrat, după 2 ani de excedent, un deficit de 

66.030 lei la sfârşitul anului 2013, fapt generat, în principal, de scăderea semnificativă a 

veniturilor extrabugetare (560.479 lei în anul 2013, faţă de 760.427 lei în anul 2012 şi, 

respectiv, 790.052 lei în anul 2011). Numărul mic de studenţi înscrişi la programele de 

masterat, incapacitatea unor studenţi de a-şi mai plăti taxele de şcolarizare, precum şi 

susţinerea creşterilor salariale pentru toate cadrele didactice ale facultăţii din aceste venituri 
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proprii mult diminuate constituie alte cauze ale situaţiei nefavorabile înregistrate în anul 

universitar 2012-2013. 

În ceea ce priveşte resursele de învăţare, studenţii beneficiază de serviciile oferite atât 

de biblioteca facultăţii, cât şi de bibliotecile din reţeaua BCU. De asemenea, studenţii au 

acces la toate bazele de date disponibile pe site-ul UB sau BCU.  

Biblioteca Facultăţii de Știinţe Politice, filială a BCU,  are o sală de lectură cu o 

capacitate de 30 locuri și un Centru de împrumut. Din punctul de vedere al resurselor 

disponibile, Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice are un număr de 13851 de volume, o 

mare parte dintre acestea fiind în limbile engleză şi franceză. Studenţii facultăţii au acces, de 

asemenea, la un laborator informatic cu o capacitate de 25 de locuri, dotat cu 16 posturi de 

lucru. 

În fiecare an, titularii cursurilor sunt consultaţi în vederea constituirii unei liste de 

volume pentru propunerea de achiziţii, astfel încât fondul de carte al bibliotecii să fie 

îmbogăţit cu volume prevăzute în bibliografia cursurilor. Pentru unele domenii în care 

fondul de carte disponibil este încă redus, coordonatorii programelor de studiu au depus 

proiecte pentru achiziţionarea de volume necesare unei bune derulări a procesului de 

predare-învăţare.  

În privinţa serviciilor studenţeşti, Facultatea de Ştiinţe Politice dispune de un birou de 

consiliere pentru studenţi, creat cu misiunea de a-i ajuta pe aceştia să identifice oportunităţi 

de carieră corespunzătoare atât formării lor, cât şi personalităţii şi înclinaţiilor proprii. În 

anul 2012 a fost creat FSPUB Career Portfolio, un program destinat studenţilor facultăţii cu 

scopul de a facilita integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii și de a construi legătura cu 

alumni, prin organizarea de conferințe, dezbateri, ateliere de lucru sau sesiuni de orientare în 

carieră. 

Studenţii Facultăţii de Ştiinţe Politice beneficiază de 173 de locuri în căminele 

Universităţii din Bucureşti. Comisia de cazare este constituită potrivit metodologiei UB 

(Metodologia generală privind repartiţia studenţilor în cămine de către comisiile de cazare) și 

a propriului regulament de cazare, aprobat de Consiliul Facultăţii. Facultatea a solicitat în 

mai multe rânduri suplimentarea locurilor de cazare, ca urmare a creşterii numărului de 

studenţi de la programele de licenţă şi de masterat (numărul de locuri din căminele 

studenţeşti este mult mai mic decât numărul de cereri de cazare în cămine). 

În anul universitar 2012-2013, Facultatea de Ştiinţe Politice a beneficiat de 18 locuri 

în taberele studenţești de vară. Comisia de atribuire a locurilor în tabere a realizat procesul 
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de selecţie conform metodologiei transmise de Direcţia Generală pentru Tineret din cadrul 

ANEFS. 

 

Din punctul de vedere al studenților, Universitatea din București asigură resurse de 

învățare pentru fiecare program de studiu în biblioteci. În general, bibliotecile din facultăți 

sunt filiale ale Bibliotecii Central Universitare și dispun de un număr corespunzător de 

volume. Unele biblioteci nu au un program pentru sălile de lectură destul de cuprinzător 

astfel încât să poate fi accesibile pe parcursul întregii zile și în weekend.  

Pe de altă parte, deși studenții ar trebui să aibă acces la suport de curs gratuit conform 

Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului, acest lucru nu se întâmplă mereu. 

Universitatea dispune de un număr minim de servicii sociale, culturale și sportive pentru 

studenți. Unul dintre aceste cazuri îl reprezintă spațiile de cazare pentru cel puțin 10% din 

studenți, aproximativ 5000 de studenți, însă numărul nu este suficient comparativ cu cererea. 

Unele cămine cum ar fi C-D din Complexul Grozăvești necesită renovare și implementarea 

unor bucătării, săli de lectură și aducerea de mașini de spălat pe fiecare palier.  

Bazele sportive prin Departamentul de Educație Fizică și Sport au o administrație 

eficientă  și oferă o paletă variată de sporturi și activități sportive, iar Asociația Studenților 

din Universitatea București, Asociația Studenților de la Limbi Străine și celelalte organizații 

studențești din universitate organizează diverse activități studențești cu specific educațional, 

social, cultural și sportiv având acces la multe dintre acestea. 

 

III.4. Interacțiunea cu societatea 

Toate facultățile au urmărit dezvoltarea relației cu liceenii prin evenimentele anuale 

organizate de UB: Zilele porților deschise, Caravana facultăților și Târgul educației. În 

fiecare facultate au fost dezvoltate diferite proiecte, care pe de o parte țin de implicarea 

socială și pe de altă parte contribuie la creșterea vizibilității domeniilor de studiu: nopți 

culturale (FLLS prin asociația ASLS); Universitatea copiilor, Cu mic cu mare prin univers, 

Noaptea cercetătorilor, conferințe în licee (Fizică); dezbateri privind implicarea civică  a 

studenților (FSPUB).  Alte campanii de responsabilitate socială au inclus concerte caritabile, 

campania SMILE și campania de prevenire a cancerului de col uterin (FLLS); campaniile 

Citește și iubește, Hârtie pentru bucurie, Și tu poți fi Moș Crăciun (FSPUB), O jucărie 

pentru un zâmbet (FAA) etc. 
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Din punctul de vedere al studenților, cunoștințele, competențele și abilitățile 

dobândite permit absolvenților să se angajeze pe piața muncii, să dezvolte o afacere proprie, 

să continue studiile universitare în ciclul următor. Astfel, cel puțin 50% dintre absolvenții 

ultimelor două promoții sunt admiși la studii universitare de masterat, indiferent de domeniu. 

Majoritatea cadrelor didactice asigură ore de consultație cu studenții și mențin 

legătura cu aceștia prin email. Există îndrumători sau tutori de an din rândul cadrelor 

didactice și se practică tutoratul colegial între studenții din anii mai mari și ceilalți, însă nu în 

toate facultățile din universitate există acest sistem.  

Astfel, se încearcă chiar și menținerea legăturii cu alumnii Universității din 

București, prin intermediul profesorilor și al asociațiilor studențești tocmai pentru a se 

menține o legătură cu exteriorul ce duce la o mai bună integrare a tinerilor absolvenți pe 

piața muncii. Din păcate, nu există o stimulare suficient de mare pentru ca absolvenții 

Universității din București să își dezvolte proiecte în România, mulți alegând alte destinații.  

De asemenea, este de menționat că nu toate facultățile dispun de programe de 

stimulare a studenților cu performanțe înalte în învățare și de recuperare a celor cu dificultăți 

în învățare.  

 

IV. Managementul calității 

 

IV.1. Educație 

Preocupările pentru implementarea unei culturi a calităţii în învăţământul universitar, 

ciclul de licenţă, includ, după caz: raportările unor îmbunătăţiri ale calităţii actului educativ 

prin concertarea activităţilor inter-departamentale, în conformitate cu regulamentele 

existente şi prin reflectarea armonioasă a disciplinelor de studiu în structura examenului de 

licenţă - etapa examenului scris (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine); organizarea unor 

grupuri de lucru, de exemplu cele pentru autoevaluarea instituţională generală, sau pentru 

evaluarea cadrelor didactice (Facultatea de Științe Politice); organizarea de traininguri 

privitoare la sistemele de management al calităţii, care să permită identificarea şi 

soluţionarea în viitor a problemelor de calitate (Facultatea de Geologie şi Geofizică) şi 

respectiv alocarea de fonduri pentru traininguri pe durată de o lună derulate efectiv în anul 

de raportare în cadrul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri; participarea, prin membri ai 

unor facultăţi sau departamente în organisme şi comitete de evaluare academică şi audit la 

nivel naţional  (de pildă, la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de 

Administraţie şi Afaceri, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de 
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Filosofie, Facultatea de Limbi Străine, Facultatea de Litere, Facultatea de Geografie) şi la 

nivel internaţional  (de pildă, TÜV Rheinland Akadémia, Simtex, valabil pentru Facultatea 

de Geologie şi Geofizică). Majoritatea facultăţilor şi-au elaborat propriile proceduri, 

regulamente, metodologii,  în unele cazuri raportarea făcându-se în concordanţă cu strategii 

sau programe de management în perspectivă (v. Strategia 2012-2016 a Facultăţii de Științe 

Politice sau Programul de management al activităţilor universitare pentru perioada 2012-

2016 la Facultatea de Administraţie şi Afaceri), chiar dacă există planuri operaţionale ori 

strategice anexate rapoartelor de la Facultăţile de Geografie, Fizică. 

 

 

IV.2. Cercetare științifică 

Evaluarea calităţii cercetării ştiinţifice se realizează atât la nivelul facultăţilor, cât şi 

la nivelul universităţii. La nivelul facultăţilor au fost elaborate criterii specifice fiecărui 

domeniu atât pentru analiza de ansamblu a cercetării la nivelul întregii comunităţi ştiinţifice, 

cât şi la nivel individual pentru evaluarea individuală a activităţii de cercetare, ca o 

componentă importantă în evaluarea anuală a cadrelor didactice şi cercetătorilor. Deşi există 

deosebiri în funcţie de domeniul ştiinţific, în general la nivel de facultate, toate aceste criterii 

de analiză a cercetării ştiinţifice urmăresc două aspecte - atragerea de fonduri pentru 

cercetare şi modul de valorificare a rezultatelor cercetării. 

 La nivelul Universităţii din Bucureşti pentru anul 2013 calitatea activităţii de 

cercetare ştiinţifică a fost urmărită printr-un set de 22 de parametri care au urmărit diferite 

aspecte legate de resursa umană, fondurile atrase pentru cercetare şi modul de valorificare a 

cercetării. Principalii indicatori legaţi de modul de valorificare a cercetării conform 

rapoartelor elaborate de facultăţi şi atragerea de fonduri de cercetare conform evidenţelor 

existente la Departamentul pentru Cercetare şi Transfer Tehnologic sunt prezentate în 

graficele de mai jos. Indicatorii reflectă diferenţele dintre domeniile matematică şi ştiinţele 

naturii şi stiinţele sociale şi umaniste subliniate la capitolul III.2 privind modul de 

valorificare a cercetării. 
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IV.3. Management și administrație 

Comisiile de evaluare şi de asigurare a calităţii din cadrul facultăţilor au rolul de a 

coordona activitatea de asigurare a calităţii programelor de studii, precum şi monitorizarea 

funcţionării sistemului de management al calităţii adoptat de Senatul Universităţii din 

Bucureşti. Activitatea desfăşurată de comisiile de calitate din facultăţi se înscrie pe 

următoarele coordonate: 

 promovarea şi dezvoltarea în cadrul fiecărei facultăţi a unei culturi a calităţii; 

 aplicarea Declarației Rectorului şi a Hotărârii Senatului cu privire la asigurarea 

calităţii în Universitatea din Bucureşti; 

 evaluarea capacităţii facultăţii de a satisface aşteptările beneficiarilor şi standardele 

de calitate; 

 proiectarea şi implementarea unor strategii şi politici în vederea creşterii calităţii 

proceselor şi activităţilor desfăşurate în facultăţi.  
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Principalele atribuţii ale comisiilor de evaluare şi de asigurare a calităţii din facultăţi 

sunt următoarele: 

• coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare a calităţii, aprobate de 

conducerea Universităţii din Bucureşti; 

• formularea de propuneri care vizează îmbunătăţirea calităţii proceselor didactice, de  

cercetare ştiinţifică şi administrative; 

• elaborarea, în fiecare an, a Raportului de autoevaluare al facultăţii şi trimiterea 

acestuia Departamentului pentru Managementul Calităţii spre centralizare; 

• colaborarea cu echipele de experţi în perioadele de evaluare externă a Universităţii 

din Bucureşti.  

În cadrul comisiilor de evaluare şi de asigurare a calităţii din facultăţi există auditori 

certificaţi pentru Sisteme de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii 

Ocupaţionale. Comisiile de calitate sunt conduse de către decanii facultăţilor şi constituite în 

conformitate cu prevederile legale, studenţii de la programele de licenţă şi de masterat având 

reprezentanţi în cadrul acestora. 

La fel ca şi personalul didactic, personalul administrativ angajat în cadrul facultăţilor 

este supus unei evaluări anuale. Astfel, secretarele din cadrul departamentelor de secretariat 

sunt evaluate de către Secretarul Şef al facultăţii şi de către Decan. Secretarul Şef al facultăţii 

este evaluat de către Decanul facultăţii şi de către Secretarul Şef al Universităţii. 

Cu titlu de exemplu, la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, s-au stabilit în 

cadrul Consiliului următoarele obiective strategice în sfera managementului calităţii: 

 menţinerea echilibrului financiar şi asigurarea resurselor necesare pentru funcţionarea 

în bune condiţii şi pentru  dezvoltare; 

 creşterea calităţii programelor de studii (de licenţă, de masterat şi de doctorat); 

 diversificarea programelor de formare, creşterea importanţei programelor de masterat 

şi de doctorat, precum şi adaptarea programelor la cerinţele pieţei muncii; 

 internaţionalizare; 

 dezvoltarea activităţii de cercetare; 

 menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii; 

 promovarea domeniilor şi profesiilor specifice facultăţii (sociologie şi asistenţă 

socială, antropologie, resurse umane, marketing, management etc.) în licee, între 

angajatori, în mediul social în general; 

Pentru aceste obiective strategice, Consiliul facultăţii a stabilit indicatori de 

măsurare, clar definiţi în Planul Strategic (2013-2016) şi în Planul Operaţional (2012-2013). 
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La Facultatea de Biologie, calitatea actului academic se referă atât la pregătirea 

cadrelor didactice, cât şi la modalitatea de transmitere a cunoştinţelor. Dat fiind specificul 

domeniului, se acordă o atenţie deosebită unor aspecte, cum ar fi: 

 actualizarea permanentă a cunoştinţelor, în concordanţă cu noile descoperiri 

ştiinţifice; 

 modernizarea lucrărilor practice de laborator, pentru a asigura formarea de deprinderi 

de lucru corespunzătoare cerinţelor actuale; 

 tipărirea de cursuri, inclusiv pentru discipline care au cunoscut o dezvoltare 

spectaculoasă în ultimii ani; 

 dotarea bibliotecii cu tratate de largă circulaţie şi în număr mai mare, pentru a 

permite tuturor studenţilor să consulte bibliografia recomandată; 

 informatizarea bibliotecii facultăţii; 

 elaborarea unor criterii şi a unor standarde de performanţă instituţională pentru 

evaluarea specializărilor şi a programelor de studii din facultate; 

 urmărirea cu consecvenţă a implementării în facultate a unor proceduri permanente 

de asigurare a calităţii; 

 creşterea exigenței în ceea ce priveşte autoevaluarea întregului personal şi, la nivel de 

facultate, pentru parametrii educaţionali, ştiinţifici şi financiari, prin implementarea 

sistemului de management al calităţii al Universităţii din Bucureşti; 

 asigurarea condiţiilor pentru perfecţionarea permanentă a cadrelor didactice (stagii de 

documentare şi de formare în ţară şi în străinătate). 

 

Din punctul de vedere al studenților, în instituție există o comisie centrală și 

comisii pe facultate, funcționalitatea și eficiența acestora fiind supuse principiului 

imbunătățirii continue. Există un program de politici ale universitatii centrate pe calitate și 

sunt precizate mijloacele de realizare, însă acestea nu stimulează implicarea întregii 

comuntăți academice. 

Nu există încă implementate comisii de etică la nivelul tuturor facultățiilor. Studenții 

nu apelează la comisia de etică, în principal pentru că nu știu de existența acesteia sau de 

rolul pe care îl poate avea.  

Examinarea și notarea studenților se fac pe bază de criterii, regulamente și tehnici 

care sunt aplicate eficient în mare parte. În schimb, la examinare nu participă de fiecare dată, 

pe lânga titularul cursului, cel puțin încă un alt cadru didactic de specialitate așa cum este 

prevăzut. Nu există sisteme folosite împotriva plagiatului în fiecare facultate. 
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Procedeele de examinare și evaluare a studenților sunt centrate pe rezultatele învățării 

și anunțate studenților din timp și în detaliu.  

Evaluarea colegială este organizată periodic, fiind bazată pe criterii generale și pe 

preferințe colegiale. Pentru evaluarea personalului didactic de către studenți se aplică 

formulare de evaluare, însă acest lucru nu se întâmplă pentru toate cadrele diactice și nu 

annual. În condițiile legislației în vigoare, rezultatele evaluărilor nu pot fi valorificate printr-

un system motivational eficient.  De asemenea, nu există posibilitatea completării online de 

fiecare dată a acestor evaluări, fapt ce ar simplifica procesul de colectare a informațiilor. 

 

IV.4. Interacțiunea cu societatea 

Facultățile din UB dispun de strategii diferite în funcție de profil și de cariera pe care 

studenții doresc să o urmeze, existând multe preocupări pentru pregătirea acestora în 

domeniul didactic și pentru cariera de cercetare; este nevoie de o mai bună evaluare internă a 

calității educației și de menținerea și dezvoltarea relației cu piața muncii, de creșterea 

numărului de convenții de colaborare cu diferite instituții pentru o mai bună pregătire 

practică a studenților, de unde derivă și nevoia de  a dezvolta relațiile instituționale ale 

facultăților. O altă observație făcută de facultăți este aceea că UB nu este prezentă/influentă 

la nivel de decizie macroeconomică în ceea ce privește politica educațională la nivelul 

potențialului de care dispune. 

 

Studenții sunt reprezentați în structurile de conducere ale universității/facultății. 

Alegerea studenților reprezentanți s-a realizat conform regulamentului de alegeri propus de 

către Asociația Studenților din Universitatea din București. În anumite facultăți din 

Universitate încă se impun filtre de participare a studenților la alegeri cum ar fi media pentru 

un loc în Consilii și Senat, lucru în neconcordanță cu Legea Educației și Codul Drepturilor și 

Obligațiilor Studentului.  

De multe ori organizațiile studențești nu pot sau nu sunt informate în legătură cu 

posibilitatea de a delega membri în structurile executive sau consultative cum ar fi comisiile 

de calitate de la nivelul facultăților. Ordinea de zi și documentele ce sunt discutate în 

ședințele diferitelor structuri sunt uneori trimise mult prea târziu, astfel studenții membri în 

structuri nu pot să consulte organizațiile studențești sau studenții asupra problemelor 

discutate.  

 

V. Analize interne și comparative 
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V.1. Analiza SWOT 

În vederea identificării punctelor tari și a punctelor slabe specifice mediului intern al 

facultăților din cadrul Universității din București (UB), și a oportunităților și amenințărilor 

specifice mediului lor extern, în ordinea importanței lor, a fost efectuată o analiză strategică 

bazată pe matricea SWOT. Analiza a avut în vedere următoarele 4 paliere: educație, 

cercetare științifică, management și administrație, dezvoltare socială. 

  

V.1.1. Educație 

 
Puncte tari 

• Prestigiul Universității din 
București 

• Prestigiul facultății 
• Corp profesoral de elită recunoscut 

în comunitatea academică națională 
și internațională 

• Ofertă educațională valoroasă, 
variată și atractivă, adaptată la 
cerințele actuale (de exemplu, 
programele de masterat în limba 
engleză “Business Consulting” la 
FAA, “Chimia materialelor” 
avansate la Chimie) 

• Acorduri de cooperare națională și  
internațională cu alte facultăți și 
universități de prestigiu (de 
exemplu, licența dublă cu Via 
College la FPSE)  

• Existența unui sistem de educație 
complet L-M-D (licență, masterat, 
doctorat) în cadrul mai multor 
facultăți (de exemplu, Chimie, 
Istorie sau Matematică)  

• Oferirea de stagii de practică 
studenților în urma încheierii unor 
convenții de practică/colaborare cu 
angajatorii din sectorul public și 
privat (de exemplu, FAA)   

• Asigurarea unei solide pregătiri 
teoretice și practice a studenților (de 
exemplu, stagii de practică în 
stațiunile Orșova și Sf. Gheorghe la 
Geografie)   

• Selecție adecvată a candidaților (de 
exemplu, examenul de admitere la 

Puncte slabe 
• Slaba implicare/asumarea scăzută a 

responsabilității unor cadre 
didactice în procesul educațional 
(de exemplu, Geografie) 

• Inexistența programelor de studii în 
limbi de circulație internațională (de 
exemplu, Matematică) 

• Resurse umane insuficiente (de 
exemplu, număr redus de cadre 
didactice tinere la Biologie, număr 
mic de cadre didactice la 
Departamentul Informatică al 
Facultății de Matematică) 

• Număr mic de studenți la 
programele de licență și de masterat 
(de exemplu, Chimie, Fizică) 

• Admitere fără examen, bazată pe 
concurs de dosare (de exemplu, 
Biologie, Litere) 

• Creșterea ratei eșecurilor studenților 
în condițiile menținerii aceluiași 
nivel al exigenței/grad scăzut de 
promovabilitate și număr mare de 
studenți exmatriculați (de exemplu, 
Biologie) 
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FJSC) 
• Oferirea unei duble specializări (de 

exemplu, filologi și traducători la 
FLLS)  

• Existența unor specializări unice în 
țară (de exemplu, „Științe ale 
informării și ale documentării” la 
Litere)  

• Gamă variată de discipline 
opționale (de exemplu, Științe 
Politice) 

Oportunități 
• Participarea la programe de 

mobilități internaționale (de 
exemplu, Științe Politice)    

• Posibilitatea încheierii de 
parteneriate instituționale pe plan 
intern și internațional 

• Număr mare de absolvenți de 
facultate pe plan intern și 
internațional, posibili candidați la 
programele de masterat și de 
doctorat 

• Debușee profesionale clare pentru 
absolvenți (de exemplu, FAA, 
FPSE) 

• Crearea unor programe de 
licență/masterat în parteneriat cu  
facultăți din străinătate   

• Crearea unor programe de masterat 
în parteneriat cu alte facultăți din 
cadrul UB (de exemplu, Chimie sau 
de Istorie)   

• Atragerea unor cadre didactice 
asociate, specialiști de marcă din 
diverse domenii de activitate cu o 
bogată experiență practică (de 
exemplu, FAA, Istorie, FJSC) 

Amenințări 
• Număr mai mic de candidați la 

admitere în facultate (de exemplu, 
scăderea demografică, eșec la 
bacalaureat, abandon școlar, taxe 
mai scăzute în învățământul 
particular), interes scăzut al 
absolvenților de liceu pentru unele 
specializări ale UB (de exemplu, 
Chimie, Fizică, Matematică) 

• Instabilitatea politicilor 
educaționale prin blocarea 
posturilor didactice, criterii de 
promovare dure, salarizare 
necorespunzătoare etc. 

• Pregătire deficitară/slaba pregătire a 
absolvenților de liceu/calitate în 
scădere a inputului educațional 

• Competiția cu alte instituții de 
învățământ superior din țară și din 
străinătate (de exemplu, 
Universitatea Babeș-Bolyai)  

• Salarizare neatractivă, mai ales 
pentru cei tineri  

• Apariția pe piață a unor forme 
surogat (de exemplu, jurnalistul 
alternativ fără studii superioare de 
specialitate) 

 
V.1.2. Cercetare științifică 

Puncte tari 
• Număr mare de proiecte de 

cercetare câștigate în competițiile 
naționale și internaționale (de 
exemplu, Fizică) 

• Producție științifică remarcabilă (de 
exemplu, număr de articole 
publicate în reviste cotate ISI- 
Chimie și Fizică, și BDI- FAA, 

Puncte slabe 
• Dezinteresul manifestat de unele 

cadre didactice față de activitatea de 
cercetare științifică (de exemplu, 
FPSE) 

• Infrastructură inadecvată destinată 
cercetării științifice (de exemplu, 
clădiri vechi, suprafață insuficientă, 
aparatură veche)   
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cărți premiate- Litere) 
• Acorduri de cooperare națională și 

internațională cu alte instituții de 
cercetare științifică  

• Centre puternice și moderne de 
cercetare științifică (de exemplu,  
Fizică)  

• Prestigiul facultății și al instituției 
de învățământ superior 

• Participarea cadrelor didactice și a 
cercetătorilor la numeroase 
conferințe și simpozioane naționale 
și internaționale (de exemplu, 
Științe Politice) 

• Număr mic de articole publicate ISI 
cu factor mare de impact (de 
exemplu, FPSE) 

• Personal administrativ insuficient 
(de exemplu, FLLS)  

• Resurse umane insuficiente  

Oportunități 
• Multiple posibilități de finanțare 

internă și externă 
• Proiecte de cercetare științifică (de 

exemplu, Extrem Light 
Infrastructure Nuclear Physics, 
Horizon 2020)  

• Burse doctorale și postdoctorale 
• Constituirea unor echipe 

interdisciplinare și interuniversitare 
de cercetare științifică 

 
 
 

Amenințări 
• Reducerea fondurilor destinate 

cercetării de la bugetul de stat 
• Blocarea posturilor din cercetare 
• Competiția cu alte centre de 

cercetare științifică din țară și 
străinătate 

• Reducerea numărului de granturi cu 
finanțare europeană 

• Schimbarea repetată a standardelor 
de evaluare în domeniul cercetării 
științifice 

• Colaborarea greoaie cu serviciile 
administrative ale UB (de exemplu, 
FJSC) 

 
V.1.3. Management și administrație  

Puncte tari 
• Management performant al 

facultății (de exemplu, creșterea 
numărului de prodecani ce a condus 
la mai buna repartizare și rezolvare 
a sarcinilor, buna colaborare între 
conducerea facultății și secretariat, 
clarificarea sarcinilor personalului 
administrativ, transparență în 
adoptarea deciziilor, informatizarea 
activității secretariale, site propriu 
al facultății actualizat în 
permanență) 

• Baza materială dezvoltată pentru 
educație și cercetare (de exemplu, 
laboratoare moderne, echipamente 
de calcul, centre proprii pentru 
efectuarea practicii studențești) 

• Promovarea imaginii facultății prin 

Puncte slabe 
• Resurse financiare insuficiente și  

constrângerile bugetare/reducerea 
fondurilor de la buget (de exemplu, 
diminuarea fondurilor din 
finanțarea de bază) 

• Infrastructură inadecvată destinată 
procesului educațional precum  
clădiri vechi, suprafață insuficientă, 
aparatură veche, igienă precară, 
număr calculatoare, aparatură 
defectă etc. (de exemplu, FJSC)   

• Inexistența unui sistem organizat de 
păstrare a contactului cu absolvenții 
facultății/alumni 

• Personal insuficient la secretariat 
(de exemplu, FLLS)  

• Dotare insuficientă a bibliotecii (de 
exemplu, FAA) 
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vizite în licee etc. (de exemplu, 
FAA, Chimie) 

• Fond de carte bogat și acces la baze 
de date în format electronic 

• Participarea la Târgul Educației, 
Zilele Carierei și Zilele Porților 
Deschise 

• Cultură organizațională puternică 
(de exemplu, atmosferă de lucru 
stimulativă) 

• Organizarea unor manifestări 
științifice diverse precum 
conferințe, seminarii, mese rotunde 
(de exemplu, Litere, FJSC) 

• Personal administrativ bine pregătit 

• Lipsa unor proceduri interne 
• Sarcini administrative alocate 

cadrelor didactice care afectează 
calitatea activităților lor didactice și 
de cercetare 

• Sprijin redus pentru stagii de 
perfecționare profesională a 
cadrelor didactice 

Oportunități 
• Existența unor surse de finanțare 

extrabugetare 
• Politica de personal echilibrată la 

nivelul UB 
 
 
 

Amenințări 
• Structuri și mecanisme greoaie la 

nivelul UB (de exemplu, birocrație 
excesivă, blocaj instituțional, 
comunicare defectuoasă) 

• Restructurarea UB 
• Instabilitate și incoerență legislativă 

 
 
 
 
V.1.4. Interacțiunea cu societatea  

Puncte tari 
• Încheierea de parteneriate cu alte 

instituții și organizații profesionale 
precum Camerele de Comerț și 
Industrie etc.  

• Buna vizibilitate a propriilor cadre 
didactice în mass-media (de 
exemplu, Istorie, Științe Politice) 

• Organizarea de campanii umanitare, 
proiecte de responsabilitate socială 
(de exemplu, FAA, Litere, Științe 
Politice) 

• Imaginea favorabilă a facultății în 
societate (de exemplu, Teologie 
Ortodoxă) 

• Proiecte pentru orientarea în carieră 
• Recunoașterea competențelor 

dobândite de absolvenți de către 
angajatori 

Puncte slabe 
• Relația timidă, inconsistentă cu 

învățământul preuniversitar 
• Neimplicarea unor cadre didactice 

în relațiile cu societatea 
• Atragerea insuficientă de fonduri 

din sectorul privat 

Oportunități 
• Posibilitatea atragerii unor parteneri 

pentru oferirea unor burse private, 

Amenințări 
• Atractivitate scăzută a unor 

specializări 
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dotarea bibliotecii etc. 
• Posibilitatea stabilirii unor 

parteneriate cu alte organizații 
precum instituții publice, ONG-uri 
etc. pentru cooptarea unor cadre 
didactice asociate 

• Insuficienta reflectare în mass- 
media a activităților facultății 

• Izolarea față de mediul cultural și 
de afaceri   

• Imaginea defavorabilă a sistemului 
de învățământ universitar 

 
 

V.2. Dinamici relevante în raport cu anii precedenți 

În cele mai mai multe cazuri, facultățile UB au înregistrat în anul universitar 

2012/2013 evoluții pozitive față de anii universitari anteriori.  Printre cele mai importante se 

numără: 

• obținerea unui excedent din punct de vedere financiar la nivelul facultății (de 

exemplu, Matematică, FAA, Sociologie și Asistență socială); 

• îmbunătățirea ofertei educaționale prin crearea unor noi programe de masterat (de 

exemplu, FAA, Științe Politice); 

• managementul facultății care continuă munca depusă de echipele manageriale 

anterioare;   

• creșterea implicării cadrelor didactice și a celor mai buni studenți în îmbunătățirea 

procesului educațional; 

• creșterea numărului de parteneriate cu angajatorii și atragerea lor în procesul 

educațional (de exemplu, FAA); 

• menținerea sau creșterea cantității și calității producției științifice prin articole în 

reviste cotate ISI, BDI etc. (de exemplu, Chimie, Fizică, FJSC, FPSE; Științe 

Politice); 

• modernizarea infrastructurii (de exemplu, echipamente multi-media, calculatoare, noi 

laboratoare); 

• reducerea numărului de cadre didactice datorită pensionărilor (de exemplu, Istorie); 

• creșterea numărului de cadre didactice titulare (de exemplu, FAA); 

• îmbunătățirea imaginii facultății în societate; 

• îmbunătățirea site-ului facultății (de exemplu, Chimie, FJSC); 

• câștigarea unui număr mai mic de proiecte de cercetare științifică (de exemplu, 

Biologie, Geografie, FLLS; Științe Politice);  

• creșterea resurselor financiare (de exemplu, Sociologie, Științe Politice); 

• nivelul din ce în ce mai precar al pregătirii absolvenților de liceu (de exemplu, 

Chimie, Filosofie); 
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• număr mai mic de absolvenți de facultate (de exemplu, Chimie, Fizică); 

• număr mai mare de studenți înmatriculați la programele de masterat (de exemplu, 

FAA, Fizică); 

• număr mai mic de studenți înmatriculați la programele de masterat (de exemplu, 

FJSC, FLLS, Litere); 

• implicarea crescândă a cadrelor didactice în elaborarea politicilor publice, actelor 

legislative (de exemplu, Drept);   

• organizarea unui număr mai mare de conferințe și simpozioane (de exemplu, FJSC; 

FPSE); 

• creșterea numărului de apariții în mass-media (de exemplu, Istorie); 

• creșterea numărului de evenimente extracuriculare (de exemplu, Geografie, Litere); 

• crearea/îmbunățirea programelor de masterat cu cooperare internațională (de 

exemplu, Științe Politice);    

• creșterea numărului de centre de cercetare (de exemplu, Științe Politice); 

• creșterea acțiunilor de responsabilitate socială (de exemplu, FAA, Științe Politice) 

• dezvoltarea relațiilor cu alumni (de exemplu, Teologie Romano-Catolică). 

 

 

 

V.3. Analize comparative cu alte facultăți (benchmarking) 

În anul universitar 2012/2013, facultățile UB au realizat o analiză comparativă cu alte 

facultăți din cadrul UB și cu alte facultățile de același profil din țară și din străinătate. În 

această privință s-au constatat următoarele: 

1. în comparație cu alte facultăți de profil din țară: 

• un plan de învățământ mai atractiv (de exemplu, Istorie); 

• specializări adaptate la nevoile angajatorilor sau unice (de exemplu, Psihologie, 

Teologie Baptistă); 

• lipsa unor discipline care să permită specializarea în unele domenii conexe (de 

exemplu, Istorie); 

• poziția de lider în țară (de exemplu, Biologie, Drept, Fizică, Teologie Ortodoxă);  

• crearea unui Centru Studențesc pentru Cercetare și Comunicare (de exemplu, 

Litere);   

• o cerere superioară din partea absolvenților de liceu etc.  
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2. în comparație cu alte facultăți de profil din străinătate: 

• număr foarte mare de discipline obligatorii (de exemplu Istorie); 

• număr prea mare de discipline existente în planul de învățământ (de exemplu Istorie) 

etc. 

3. în comparație cu alte facultăți din cadrul UB: 

• resurse financiare mai mari (de exemplu, FAA, Sociologia) sau mai mici (de 

exemplu, Chimia); 

• raport mai bun studenți/cadre didactice (de exemplu, Sociologia) etc. 

 

VI. Concluzii 

VI.1. Plan de măsuri  

Analiza sintetică a rapoartelor de autoevaluare, structurată prin intermediul 

instrumentelor de management strategic, reliefează pe ansamblu necesitatea unor măsuri de 

optimizare reală și fezabilă a resurselor existente (financiare, tehnice, umane), precum și 

intensificarea eforturilor de atragere de noi finanțări cu alocări specifice (infrastructură de 

cercetare, politici de motivare internă etc).  

În mod natural, defalcarea și implementarea acestor măsuri se realizează pe fiecare 

pilon în parte (educație, cercetare științifică, management și administrație, dezvoltare 

socială), acest fapt nefiind echivalent cu o tratare izolată a problemelor identificate. 

 

a. În domeniul educației 

- Îmbunătățirea nivelului de calitate a proceselor educaționale prin gândirea 

unor  programe/seturi de stimulente care să genereze un mai mare grad de 

inovativitate, creativitate și responsabilitate în activitatea de predare. 

- Creșterea nivelului de internaționalizare  pentru toate ciclurile de studii, atât 

prin creșterea numărului de programe în limbi străine, cât și prin eforturi mai 

clar direcționate în zona marketingului educațional (inclusiv prin luarea în 

considerare a politicilor „agresive” ale universităților străine în România și 

creșterea gradului de informare și consiliere). 

b. În domeniul cercetării științifice 

- Dezvoltarea de platforme integrate de cercetare-învățare-dezvoltare. 

- Consolidarea unor colective de cercetare interdisciplinare (intra și inter-

universitare), aliniate la tendințele actuale și liniile efective de finanțare 

pentru anumite domenii. 
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- Formarea personalului în spiritul cercetării științifice prin organizarea sau 

participarea la cursuri dedicate problematizării științifice, metodelor de 

cercetare avansată, scrierii academice etc. 

c. În domeniul management și administrație 

- Implementarea unor sisteme cel puțin parțial integrate de colectare a 

datelor și gestionare a lor 

- Un sistem mai riguros de evaluare, respectiv de implementare a măsurilor 

post-evaluare 

- Consolidarea unei culturi mai puțin birocratice și mai degrabă orientată 

către rezolvarea problemelor 

- Fluidizarea comunicării online (mail, web) și implicit micșorarea timpilor 

de răspuns. 

d. În domeniul programelor de dezvoltare socială 

- Creșterea vizibilității instituționale la nivel național și internațional 

- Continuarea susținerii și încurajării inițiativelor studențești cu potențial de 

dezvoltare socială 

 

 

VI.2. Priorități 

 

Stabilirea priorităților este în esență apanajul unui proces descentralizat, aplicat la 

nivelul fiecărei celule organizaționale autonome, dar ghidat de anumite principii strategice 

instituționale. În acest sens, Universitatea din București se va orienta în principal asupra 

următoarelor aspecte: 

- Îmbunătățirea poziției sale în rankingurile internaționale prin creșterea sa 

internă statuată la nivelul măsurilor anterioare, cu precădere legate de 

cercetarea științifică. 

- Îmbunătățirea proceselor de comunicare internă între toate structurile sale 

instituționale. 

- Dezvoltarea activităților academice, de cercetare, administrative în 

direcția unui management etic în universitate. 

- Participarea la traininguri de formare nu doar în direcțiile muncii de profil, 

ci și în direcții conexe. 
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Din punctul de vedere al studenților, ar trebui să fie luate anumite măsuri fără de 

care managementul calității în cadrul Universității din București ar avea de suferit. O 

propunere esențială este adaptarea regulamentelor la Codul Universitar al Drepturilor și 

Obligațiilor Studentului. Dezvoltarea și promovarea managementului eticii printre studenții 

din universitate și înființarea de comisii de etică în cadrul fiecărei facultăți ar putea fi, de 

asemenea o măsură importantă. 

În contextul mecanismelor de reprezentare a studenților în structurile de conducere, 

este de identificat necesitatea revizuirii criteriilor de alegere, respective a regulamentului 

care descrie metodologia acestui process. 

În cazul problemelor de ordin social sunt necesare: realizarea și urmărirea unui plan 

strategic de atragere de donații și sponsorizări din cadrul mediului privat având în vedere 

potențialul  Universității din București, creșterea cuantumului burselor sociale și oferirea 

posibilității de cumulare a acestora cu alte burse, acordarea de locuri la buget pentru 

categoriile provenite din medii dezavantajate în cadrul tuturor facultăților, implementarea 

unor măsuri de sprijin a studenților cu disabilități,  acordarea de suport printat gratuit pentru 

fiecare curs studenților, renovarea căminelor și îmbunătățirea condițiilor studenților. 

În ceea ce privește eficacitatea educațională, sunt de semnalat acțiuni ce ar duce la un 

act educațional complet: creșterea implicării studenților în cercetare prin organizarea de 

campanii anuale de recrutare în centrele de cercetare ale universității, publicarea informațiior 

ce țin de programele de studiu și examinarea studențior, acordarea de credite ECTS 

examenului de licență/disertație, creșterea numărului de cursuri opționale în cadrul 

programelor de studiu. 

Pentru o cât mai bună integrare profesională a studenților, Universitatea din 

București trebuie să pună mai mult accent pe pregătirea practică și să urmărească mai mulți 

pași: acoperirea de stagii de practică de către universitate pentru un număr cât mai mare de 

studenți, implementarea unei structuri responsabile cu găsirea și medierea acestora stagii, 

includerea stagiilor de practică în cadrul mai multor ani universitari și mărirea numărului de 

ore alocat acestora, aprobarea la nivel de Universitate a unui program de tutoriat pentru 

studenți de către cadrele didactice și implementarea acestuia în toate facultățile. 
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ANEXE  

 

Conferințe internaționale și naționale 

În anul universitar 2012-2013 în Universitatea din București s-au organizat o serie de 

evenimente științifice naționale și internaționale (conferințe, colocvii, congrese, comunicări 

științifice pentru cadrele didactice, comunicări științifice pentru studenți, seminarii, 

workshop-uri): peste 60 de conferințe internaționale și 60 de conferințe naționale.   

Dintre conferințele cu participare internațională amintim următoarele:  

  The International Conference on Economics and Administration (ICEA) (Facultatea 

de Administrație și Afaceri); 

 Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum (CZGA 2012) - (Co-

organizator Facultatea de Biologie); 

 ”International Symposium of The Romanian Catalysis Society” – ROMCAT 2013, 

CLUJ , particpare a 10 tări europene (Co-organizator Facultatea de Chimie); 

 Conferinta internationala ELPIS, editia 2013, 20 - 21 iunie 2013 (Facultatea de 

Drept); 

 Conferinţa internaţională “Bucharest Colloquium in Analytic Philosophy 2013: NEW 

DIRECTIONS IN THE PHILOSOPHY OF PHYSICS”, 24-26 mai 2013 (Facultatea 

de Filosofie); 

 Conferinţa internaţională ”Media and religion : the interplay of sacre and profane”, 

Bucuresti, 11-12 octombrie 2013 (Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării); 

 Simpozionul internațional The Quest for Modernity in Japan, 2-4 martie 2013  

(Facultatea de Limbi și Literaturi Străine); 

 Conferința internațională „Psychology and the Realities of the Contemporary 

World”, octombrie 2012, organizata de Societatea Română de Psihologie 

Experimentală Aplicată (Co-organizator Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației); 

 Conferinţa Internaţională„Environment, Society and Geospatial Technology”, 16 – 

17 Noiembrie 2013 (Facultatea de Geografie); 

 Conferința Penser avec les Grecs: les travaux et la postérité de Jean-Pierre Vernant, 8 

– 9 aprilie 2013, (Co-organizator Facultatea de Istorie); 

 Conferința „The 21th National School on Algebra. Algebraic Methods in 

Combinatorics”, 2-6 septembrie 2013 (Facultatea de Matematică); 
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 Conferinta studentilor FSP, „Urban Metamorphoses. Landscapes of Power and 

Memory”, 17-18 mai (Facultatea de Științe Politice); 

 Sesiunea de comunicări științifice „Etică și moralitate în viața publică. O perspectivă 

creștină” (Co-organizator Facultatea de Teologie Baptistă); 

 Conferinţa „Niceea, arianismul și adoptarea sărbătorii Nașterii Domnului”, 5 martie 

2013 (Facultatea de Teologie Ortodoxă); 

 Conferința Raţiunile credintei: abordari artistice, 30 mai 2013 (Facultatea de 

Teologie Romano- Catolică). 

 

Parteneri de practică 

În anul universitar aferent prezentului raport de autoevaluare se observă o diversitate 

în oferta de parteneriate pe care universitatea le-a încheiat, fapt ce se datorează atât 

specificului instituției, prin varietatea de programe de studii pe care le oferă în cele 19 

facultăți ale sale, cât și datorită orientării facultăților spre parteneri de practică specifici 

profilului, dar și din zone conexe, oferind studenților oportunitatea cunoașterii mai multor 

medii organizaționale și activități specifice. Astfel, Universitatea din București, prin 

facultățile sale, are încheiate parteneriate cu ministere, primării, agenții naționale, consilii 

județene, organizații non-guvernamentale, societăți comerciale, școli, licee, institute de 

cercetare, judecătorii, cabinete de avocatură, bănci, biblioteci, muzee, prefecturi, edituri, alte 

instituții de învățământ superior etc.  

În anul universitar s-au încheiate parteneriate de practică cu peste 700 de instituții 

publice și private. De asemnea, trebuie menționat faptul că facultățile Universității din 

București și-au continuat colaborările pe care le aveau încheiate înaintea anului universitar 

2012-2013, ceea ce demonstrează dorința de dezvoltare a parteneriatelor și de colaborare 

între mediul academic și piața muncii în scopul susținerii și formării practice a studenților și 

viitorilor absolvenți pentru piața muncii. 

Dintre parteneriatele de practică încheiate în anul universitar 2012-2013 amintim 

următoarele: Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Consiliul Județean Ilfov, Samsung 

România (Facultatea de Administrație și Afaceri); Laboratoarele Synevo, Spitalul Clinic 

Colțea ( Laboratorul Central) - (Facultatea de Bilogie), Hofigal Export-Import, Apa Nova, 

Laborator RomGerMed – Spitatul Sf. Ioan (Facultatea de Chimie), Curtea Militară de Apel 

București, Institutul Național al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Externe, Administrația 

Prezidențială (Facultatea de Drept), BRITISH COUNCIL, Centrul de Cercetare - 

Fundamentele Modernităţii Europene al Universităţii din Bucureşti, Institutul European din 
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România (Facultatea de Filosofie), Zepelin Tour (Facultatea de Geografie), Academia 

Română, Muzeul Național de Istorie a României, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al 

Academiei Române – Bucureşti (Facultatea de Istorie); Institutul de Arheologie ”Vasile 

Pârvan”, Biblioteca Metropolitană București, Institutul Confucius, Televiziunea Română 

(Facultatea de Limbi și Literaturi Străine); Centrul Roman de Politici Europene, Institutul de 

Stiinte ale Educatiei, Asociatia Culturala Metropolis, Editura Humanitas (Facultatea de 

Litere), Romtelecom, Prime Telecom, Metrorex  (Facultatea de Matematică și Informatică), 

Zburd – Asociaţia de Coaching ROI, Biblioteca Pedagogica I.C. Petrescu (Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației), Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, 

Parlamentul României (Facultatea de Științe Politice); Fundaţia Inimi Deschise, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială a Municipiului București, Liceul Teologic Penticostal 

Emanuel (Facultatea de Teologie Baptistă). 

 

Evenimente extracurriculare 

Anul universitar 2012-2013 în Universitatea din București s-a remarcat prin multitudinea și 

diversitatea evenimentelor extracurriculare la care au participat atât cadre didactice, cât și 

studenți. Reprezentanții universității au participat și au organizat evenimente precum: târgul 

educației, caravane (promovarea facultăților în licee), zilele porților deschise, pregătirea 

studenților pentru concursuri și olimpiade naționale și internaționale, promovarea domeniilor 

facultăților în cadrul activităților Universității copiilor, expoziții, laboratoare, serate etc. În 

continuare enumerăm câteva dintre aceste evenimente:   

 Participare la competiția internațională MARKSTRAT 2012 (medalii de argint și de 

bronz) – Facultatea de Administrație și Afaceri; 

 Deschiderea Clubului Studențesc de Ecologie - RODU - România Durabilă – 

Facultatea de Biologie; 

 Chimia - prieten sau dusman – Facultatea de Chimie; 

 Concursul național de pledoarii „Fiat Justitia”– Facultatea de Drept; 

 CURS DE VARĂ Ştiinţă, religie şi filosofie (ediţia a III-a)  – Facultatea de Filosofie; 

 Workshop-ul MAPUP (susţinut de Google Map Maker); Storytelling – a tool for tourist 

interpretation – Facultatea de Geografie; 

 Expoziţia de artă contemporană (cu implicarea cercului studenţesc Arche, care 

promovează tineri artişti): Searching - Expozitie de pictură organizată în parteneriat 

cu Facultatea de Istorie (7 artişti care au expus) – Facultatea de Istorie;  
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 Spectacolul în limba. franceza al studenților francofoni din anii II și III licența și anul 

II masterat MDS, dedicat Zilei internaționale a francofoniei (20 Martie) : „Regards 

francophones” – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării; 

 Festivalul şi concursul de lectură ”Festival di lettura giovane”, adresat elevilor din 

liceele bilingve din România, organizat de Associazione amici della Lettura în 

colaborare cu Institutul Italian de Cultura din Bucureşti ; Ziua masteratelor – 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine; 

 Masa rotundă ,,Frumos ca umbra unei idei” dedicată lui Nichita Stănescu – Facultatea 

de Litere; 

 DEMO DAY – aplicații mobile și web – Facultatea de Matematică și Informatică;  

 Școala de Vară ” Aging: Interdisciplinary Approaches for an Active & Healthy 

Elderliness” cu participarea profesorului Stephen J. Cutler – Facultatea de 

Sociologie; 

 Polimateca – Festival de arte şi ştiinţe politice, ediţia a 2-a, 5 cursuri 

speciale/prelegeri cu invitaţi străini, 4 lansări de carte/dezbateri/mese rotunde, 2 

prelegeri internaţionale mediul profesional, 2 evenimente book club,  1 concert Ada 

Milea, 1 mini-festival de film documentar, 1 seminar naţional profesional – 

AidReview Romania – Facultatea de Științe Politice; 

 Studiu sociologic Tineri Baptiști în Europa - Facultatea de Teologie Baptistă; 

 UN MILION DE STELE / actiune Caritas - Facultatea de Teologie Romano-Catolică. 
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