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POLITICI ŞI PRACTICI DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN 

UNIVERSITATE 

 

 

 
În Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” au fost stabilite o serie de practici de asigurare 

a calităţii bazate în general pe autoevaluare sau pe evaluare realizată de către managementul 

facultăţii şi al universităţii. 

La nivel de facultate (departament), domeniile care constituie obiectul evaluării sunt 

următoarele: 

 procesul de învăţământ; 

 logistica; 

 activitatea de conducere. 

Pentru evaluarea procesului de învăţământ se apreciază planul de învăţământ (obiective, 

metode şi tehnici de instruire, situaţii şi experienţe de învăţare, forme şi metode de evaluare), 

pregătirea şi prestaţia personalului didactic şi auxiliar, existenţa, calitatea şi utilizarea mijloacelor de 

învăţământ, activitatea de cercetare ştiinţifică, precum şi rezultatele obţinute de studenţi. 

Evaluarea procesului de predare se realizează prin prisma următorilor factori: 

 capacitatea de analiză şi sinteză; 

 organizarea cursului şi claritatea explicaţiilor; 

 interacţiunea profesorului cu formaţiile de studiu; 

 interacţiunea profesorului cu studentul; 

 dinamismul şi entuziasmul profesorului.  

Dintre aceştia structura şi organizarea cursului sunt factori importanţi pentru învăţarea 

studenţilor. Urmează interacţiunea profesorului cu studenţii săi, entuziasmul şi dinamismul lui. 

     Universitatea  Creştinã  „Dimitrie Cantemir” 
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Evaluarea şi retroacţiunea (feedback), cât şi anumite abilităţi de predare a profesorului contribuie de 

asemenea la învăţarea studenţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1: Modelul de evaluare al calităţii predării 

 

Toate componentele evaluării: scopurile (administrativ, formativ); sursele de informare 

(studenţi, colegi, experţi / consilieri, profesor); obiectul evaluării (tipul de activitate şi dimensiunile 

acesteia) se află într-o strînsă intercorelare. Rezultatele analizei acestor intercorelaţii au fost 

schematizate în tabelul nr. 1. 

Evaluarea performanţei profesorului de către studenţi poate servi diverselor scopuri: 

administrativ sau formativ, fiecare deosebindu-se prin anumite caracteristici, respectarea lor fiind de 

o importanţă majoră.  

 

 

 

 

 

Activităţi: 

 Activităţi în  sala de clasă  

(prelegeri, seminare etc.) 

 Activităţi practice (dirijarea 

stagiilor, practicii etc.) 

 Activităţi de cercetare 

(monitorizarea lucrărilor de 

licenţă, licenţă,  masterat 

etc.) 

 

 Administrativ 

 Formativ 

Scopurile evaluării 

(De ce evaluăm ?) 

 

 

 

Obiectul evaluării 

(Ce evaluăm ?) 

 

Evaluarea calităţii 

predării 

Dimensiuni: 

 Prestaţia activităţii 

 Planificarea 

activităţii; 

 Cunoaşterea 

materiei; 

 Suportul didactic 

 Performanţele 

studenţilor 

 

Sursele de   informare 

(Cine evaluează?) 

Mijloacele evaluării 

(Cum evaluăm ?) 

 Chestionare 

 Grile de observare 

 Liste de criterii 

 Examen critic 

 Raport de autoevaluare 

 

 

 

 Studenţi 

 Colegi 

 Experţi / 

consilieri 

 Profesori 
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Relaţia: obiect -surse - mijloace de evaluare 

Tabelul nr. 1 

 Obiectul evaluării Surse de informare Mijloace de evaluare 

1.  Planificarea şi cunoaşterea conţinutului 

disciplinei 
 Experţi/ Consilieri 

 Studenţi (în cazurile 

pertinente) 

 Examen critic 

 Liste de criterii 

 Chestionare 

2.  Activităţi în sala de curs/seminar 

    Prestaţia (curs, seminar etc.) 

a. Performanţa profesorului 

b. Recepţionarea de către studenţi 

c. Cadrul material 

 

 Profesorul 

 Colegi 

 Studenţi 

 Experţi/ Consilieri 

 

 Fişe de criterii 

 Fişe de criterii 

 Chestionare 

 Fişe de criterii 

 Grile de observare 

 Fişe de criterii 

3.  Activităţi practice (dirijarea stagiilor,   

practicii etc.) 
 Studenţi 

 

 Chestionare 

 

4.  Activităţi de cercetare (monitorizarea  

    tezelor, proiectelor etc.) 

 Studenţi 

 

 Chestionare 

 

5.  Materialul didactic  Experţi / Consilieri  Fişe de criterii 

6.  Performanţele studenţilor  

a. Examinarea rezultatelor 

b. Examinarea materialelor de  

      evaluare 

 Profesorul 

 Experţi / Consilieri 

 Criterii personale 

 Liste de criterii 

 
Acest lucru se realizează prin chestionare standardizate şi se aplică la finele activităţii de 

instruire, de regulă, la solicitarea conducerii. Dat fiind faptul că chestionarele aplicate în scop 

administrativ deseori servesc la luarea deciziilor de personal, respectarea tuturor rigorilor legate de 

elaborarea lor este extrem de importantă. În elaborarea chestionarelor de evaluare a cursului 

destinate studenţilor se ţine cont de factorii de eficacitate materializaţi în indicatori care exprimă 

comportamente observabile şi măsurabile pe baza cărora se construiesc şi se validează chestionarele 

de evaluare a cursurilor destinate studenţilor. 

Factorii de eficacitate referitoare la seminar nu se deosebesc radical de cei ai cursului. Totuşi 

există unele particularităţi care vizează atât factorii, cât şi indicatorii acestora. De exemplu, unul din 

factorii foarte importanţi pentru curs, precum “abilităţile de comunicare”, nu joacă un rol 

preponderent în cadrul seminarelor. În schimb creşte rolul unor factori precum “interacţiunea 

profesor-student” şi “evaluare şi retroacţiune”. 

În elaborarea chestionarelor de evaluare a seminariilor destinate studenţilor se ţine cont de 

factorii de eficacitate, materializaţi în indicatori reprezentativi în baza cărora se construiesc şi se 

validează chestionarele de evaluare a seminariilor destinate studenţilor. Este important să se 

definească, în prealabil, contextul desfăşurării seminariilor şi să se selecteze indicatorii cei mai 

adecvaţi situaţiilor specifice pentru toate seminariile. 

În elaborarea chestionarelor pentru evaluarea lucrărilor practice şi/sau de laborator se ţine 

cont de factori de eficacitate specifici cursului şi seminarelor, dată fiind generalitatea lor pentru 

diverse activităţi, materializaţi în indicatori reprezentativi în   baza cărora se construiesc şi se 

validează chestionarele de evaluare a lucrărilor practice / de laborator destinate studenţilor. 
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Factorii de eficacitate şi indicatorii pentru evaluarea cursurilor 

Tabel nr. 2 
Factorul 1 

Pregătire şi 

organizare  

Factorul 2 

Interes şi 

stimulare 

intelectuală 

Factorul 3 

Prezentare şi 

abilităţi de 

comunicare 

Factorul 4 

Interacţiune 

profesor-

student 

Factorul 5  

Evaluare şi 

retroacţiune 

Factorul 6 

Cunoaşterea 

materiei 

Planul cursului a 

fost clar prezentat 

Profesorul a 

manifestat 

interes pentru 

predare 

Expunerea 

profesorului a 

fost clară 

Profesorul a 

încurajat 

participarea 

studenţilor la 

discuţii  

Examinarea a 

reflectat 

conţinutul tratat la 

curs 

Profesorul 

stăpîneşte 

materia predată 

Obiectivele 

cursului au fost 

clar definite 

Predarea 

profesorului a 

fost 

stimulativă 

Exprimarea 

verbală (ritm, 

intonaţie) a 

contribuit la 

înţelegerea 

materiei  

Profesorul a 

manifestat o 

atitudine 

pozitivă faţă de 

studenţi 

Criteriile de 

evaluare au fost 

clare 

Cunoştinţele 

profesorului în 

domeniul 

disciplinei 

predate sunt 

vaste 

Conţinutul 

cursului a fost 

bine structurat 

Profesorul a 

suscitat 

interesul 

studenţilor 

Expunerea 

profesorului a 

fost concisă  

Profesorul a 

respectat ideile 

şi opiniile 

studenţilor 

Profesorul a 

apreciat obiectiv 

performanţele 

studenţilor 

Profesorul este 

la curent cu 

realizările 

ştiinţifice de 

ultimă oră 

Suportul didactic 

(scheme, tablouri, 

diapozitive etc.) a 

fost utilizat 

eficient 

Profesorul s-a 

bazat pe 

cunoştinţele 

anterioare ale 

studenţilor 

Expresia non-

verbală 

(mimica, 

gestica) a 

contribuit la 

evidenţierea 

punctelor 

esenţiale ale 

expunerii 

Profesorul a 

manifestat 

onestitate în 

relaţiile cu 

studenţii 

Examinarea a 

reflectat 

conţinutul tratat la 

curs 

Profesorul a 

integrat 

rezultatele 

recentelor 

cercetări  în 

cursul predat 

Planul cursului a 

fost respectat 

Profesorul a 

prezentat 

materia într-o 

manieră 

interesantă 

Retorica  

profesorului a 

fost adecvată 

Posibilităţile de 

a contacta 

profesorul au 

fost 

satisfăcătoare 

Profesorul a 

utilizat metode 

adecvate de 

evaluare 

Profesorul s-a 

îngrijit de 

corectitudinea 

informaţiei 

vehiculate 

Noţiunile cheie au 

fost suficient 

explicate 

Profesorul a 

încurajat 

activismul 

studenţilor 

 Comentariile 

profesorului au 

fost utile 

Ponderea acordată 

diverselor 

modalităţi de 

evaluare a fost 

explicată   

Profesorul a 

realizat cu 

eficacitate 

principiul 

interdisciplinarit

ăţii 

Materialul predat 

a fost bine 

documentat   

Profesorul a 

stimulat 

gândirea 

creativă a 

studenţilor 

 Profesorul a fost 

disponibil să 

răspundă cu 

claritate la 

întrebările 

studenţilor  

Instrucţiunile 

pentru efectuarea 

lucrărilor au fost  

clar enunţate  

Profesorul a 

transferat 

cunoştinţele 

predate spre  

disciplinele 

Profesorul a 

utilizat diverse 

metode de predare 

Profesorul a 

motivat 

curiozitatea 

intelectuală 

    

Materialul predat 

a fost bine 

documentat 

Profesorul a 

manifestat 

dinamism în 

predare 

    



 5 

Factorii de eficacitate şi indicatorii pentru evaluarea seminariilor 

Tabel nr. 3 
Factor 1 

Pregătire şi 

organizare 

Factor 2  

Interes şi 

stimulare 

intelectuală 

Factor 3  

Interacţiune 

profesor-student 

Factorul 4 Evaluare 

şi retroacţiune 

Factorul 5 

Cunoaşterea 

materiei 

Obiectivele 

seminarelor au fost 

clar definite 

Profesorul a 

încurajat activismul 

studenţilor 

Profesorul a încurajat 

schimbul de opinii şi 

idei  

Criteriile de evaluare 

în cadrul seminarelor 

au fost clare 

Profesorul 

stăpâneşte materia 

abordată la 

seminare. 

Conţinutul 

seminarelor a 

asigurat atingerea 

obiectivelor 

Profesorul a 

manifestat interes 

pentru activitatea 

studenţilor  

Profesorul a respectat 

ideile şi opiniile 

studenţilor 

Profesorul a apreciat 

obiectiv 

performanţele 

studenţilor 

Cunoştinţele 

profesorului în 

domeniul 

disciplinei vizate 

sunt vaste 

Explicaţiile pentru 

realizarea 

activităţilor au fost 

clare 

Profesorul a 

stimulat 

Gândirea creativă 

Profesorul a încurajat 

încadrarea studenţilor 

în discuţii 

Probele scrise au 

reflectat conţinutul 

tratat la seminar 

 

Profesorul este la 

curent cu realizările 

ştiinţifice de ultimă 

oră 

Şarja de muncă la 

seminare a fost 

adecvată 

Profesorul a 

încurajat 

dezvoltarea noilor 

idei 

Profesorul a 

manifestat atitudine 

pozitivă faţă de 

studenţi 

Profesorul a utilizat 

metode adecvate de 

evaluare 

Profesorul s-a 

îngrijit de 

corectitudinea 

informaţiei 

vehiculate 

Lecturile 

recomandate au 

favorizat progresul 

studenţilor 

 Profesorul a ajutat 

studenţii să înfrunte 

dificultăţile 

Comentariile 

profesorului au fost 

utile 

 

Profesorul a utilizat 

diverse metode 

didactice  

  Obiecţiile 

profesorului au fost 

constructive 

 

Sarcinile 

suplimentare au fost 

utile 

    

 

Factorii de eficacitate şi indicatorii pentru evaluarea 

lucrărilor practice / de laborator 
 

Tabel nr. 4 

Factor 1 

Pregătire şi 

organizare 

Factor 2  

Interes şi stimulare 

intelectuală 

Factor 3 

Interacţiune 

profesor-student 

Factorul 4 

Evaluare şi 

retroacţiune 

Factorul 5 

Cunoaşterea 

materiei 

Obiectivele 

lucrărilor au fost  

clare  

Profesorul a manifestat 

interes pentru 

activitatea studenţilor 

Profesorul a 

încurajat studenţii 

să adreseze 

întrebări 

Criteriile de 

evaluare în cadrul 

lucrărilor au fost 

clare 

Profesorul stăpîneşte 

materia abordată în 

cadrul lucrărilor 

Conţinutul 

lucrărilor au 

asigurat atingerea 

obiectivelor 

Profesorul a încurajat 

activismul studenţilor 

Profesorul a 

răspuns clar la 

întrebările 

studenţilor 

Profesorul a 

apreciat obiectiv 

performanţele 

studenţilor 

Cunoştinţele 

profesorului în 

domeniul disciplinei 

vizate sunt vaste 

Experienţele 

realizate au 

contribuit la  

înţelegerea materiei  

În cadrul lucrărilor 

profesorul a  stimulat 

reflecţia 

Profesorul a ajutat 

studenţii să înfrunte 

dificultăţile 

Profesorul a 

manifestat 

obiectivitate în 

evaluare 

Profesorul este la 

curent cu realizările 

ştiinţifice de ultimă 

oră 
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Experienţele au fost 

ilustrative   

Profesorul a încurajat 

dezvoltarea noilor idei 

Profesorul a 

manifestat o 

atitudine pozitivă 

faţă de studenţi 

Comentariile 

profesorului au 

fost utile 

Profesorul s-a îngrijit 

de corectitudinea 

informaţiei vehiculate 

Explicaţiile pentru 

realizarea 

activităţilor au fost 

clare 

Lucrările au fost 

stimulative 

Profesorul a 

respectat ideile şi 

opiniile studenţilor 

Obiecţiile 

profesorului au 

fost constructive 

 

Lucrările au 

contribuit la 

dezvoltarea unor 

abilităţi noi 

    

 

În cadrul multor specialităţi din universitate, practica/stagiile fac parte integrantă din 

programele de formare a specialistului. Ele contribuie la formarea abilităţilor practice şi, de regulă, 

se desfăşoară într-un mediu înrudit cu cel al viitoarei activităţi de muncă a stagiarului. Durata şi 

modalităţile unui stagiu variază considerabil în conformitate cu profesia şi programul de formare. 

În elaborarea chestionarelor pentru evaluarea practicii/stagiilor se ţine cont de factorii de 

eficacitate şi de un factor semnificativ care se referă la calităţile profesorului de a încadra studenţii  

în această activitate.  

 

Factorii de eficacitate şi indicatorii pentru evaluarea practicii / stagiilor 
 

Tabel nr. 5 
Factor 1 

Pregătire şi 

organizare 

Factor 2 

Interes şi 

stimulare  

Factor 3  

Interacţiune 

profesor-

student 

Factorul 4 

Încadrarea 

studenţilor 

Factorul 5 

Evaluare şi 

retroacţiune 

Factorul 6 

Cunoaşterea 

materiei 

Obiectivele 

practicii au fost 

clar definite 

Profesorul a 

manifestat 

interes pentru 

încadrarea 

studenţilor 

Profesorul a 

contribuit la 

depăşirea 

dificultăţilor 

întîmpinate de 

studenţi  

Profesorul a 

stimulat aplicarea 

de către studenţi a 

teroriei în practică 

Retroacţiunile 

profesorului au 

fost frecvente 

Conducătorul 

stăpîneşte 

materia abordată 

la practică  

Instructajele au 

contribuit la 

informarea 

studenţilor privind 

desfăşurarea 

stagiului 

Profesorul a 

încurajat   

angajarea activă 

a studenţilor în  

acumularea 

abilităţilor 

practice 

Profesorul a 

manifestat 

deschidere 

faţă de ideile 

studenţilor 

Profesorul  a 

favorizat 

asumarea 

responsabilităţii  

de către studenţi 

Comentariile 

conducătorului 

privind 

activitatea 

studenţilor au 

fost constructive 

Cunoştinţele 

profesorulio în 

domeniul de 

desfăşurare a 

practicii sunt 

vaste 

Conţinutul 

practicii a asigurat 

realizarea 

obiectivelor 

Profesorul a 

stimulat 

interesul 

studenţilor 

Profesorul a 

răspuns clar la 

întrebările 

studenţilor 

Profesorul a 

facilitat integrarea 

studenţilor în 

echipa de muncă. 

Criteriile de 

evaluare a 

stagiului au fost 

clare 

Profesorul este 

la curent cu 

realizările 

ştiinţifice de 

ultimă oră 

Profesorul a  

respectat orarul 

prevăzut pentru 

consultaţii 

 Profesorul a 

ajutat studenţii 

să înfrunte 

dificultăţile 

Explicaţiile 

profesorului au 

fost clare 

Profesorul a 

apreciat obiectiv 

rezultatele 

studenţilor 

Profesorul s-a 

îngrijit de 

corectitudinea 

informaţiei  

Profesorul a 

gestionat eficient 

desfăţurarea 

practicii 

 Profesorul a 

respectat  

opiniile 

studenţilor 

Instrucţiunile 

conducătorului 

privind efectuarea 

raportului au fost 

clare 
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În cadrul universităţii, pentru evaluarea (monitorizarea) activităţilor didactice au fost 

redactate şi implementate proceduri de lucru. 

Pentru evaluarea rezultatelor studenţilor, universitatea a stabilit un set de măsuri, printre care 

şi o analiză în consiliul facultăţii şi la nivel de universitate a rezultatelor studenţilor la examene, în 

scopul urmăririi performanţelor acestora pe parcursul studiilor. 

La nivel de universitate asigurarea calităţii are la bază evaluarea realizată prin auditul intern 

al calităţii, care reprezintă un element de intrare pentru propunerile de îmbunătăţire a calităţii 

preceselor sale. Domeniile vizate de auditul intern se referă la o serie de criterii care sunt urmărite şi 

anume: 

A. pentru activitatea didactică: 

 îndeplinirea obiectivelor propuse în programele de studiu; 

 adaptarea programelor analitice la modificările ce apar în viaţa social-economică şi 

juridică pe planul cunoaşterii; 

 parcurgerea integrală a tematicilor cuprinse în programele analitice de studiu ale 

fiecărei discipline; 

 asigurarea cursurilor pentru toate disciplinele din planul de învăţământ; 

 desfăşurarea activităţilor didactice conform programării activităţilor (orarului) 

 îmbunătăţirea sistemului de predare/învăţare; 

 respectarea regulamentului privind sistemul de evaluare a activităţii studenţilor; 

 respectarea procedurii de desfăşurare a examenelor; 

 rezultatele la examenele din sesiunile programate; 

 îndeplinirea obiectivelor propuse în strategia fiecărei facultăţi şi a universităţii; 

 rezultatele la licenţă/disertaţie; 

 îmbunătăţirea permanentă a calităţii tuturor resurselor utilizate în activitatea de 

predare – învăţare – evaluare. 

 respectarea obiectivelor stabilite prin planul de îmbunătăţire a calităţii; 

 participarea activă la aplicarea regulamentelor şi procedurilor ce privesc activitatea 

didactică din Universitate/facultate/departament, prin reprezentanţii Facultăţii / 

departamentului în comisiile de specialitate de la nivelul Universităţii; 

 realizarea auditului intern al activităţilor didactice la nivel de facultate/departament; 

 actualizarea periodică a informaţiilor prezentate pe site-ul Universităţii; 

 demararea procesului de auto-evaluare la nivel de facultate/departament în vederea 

obţinerii autorizării/acreditării conform dispoziţiilor legale. 

B. pentru domeniul activitatea studenţilor 

 relaţia student/masterand/cursant – cadru didactic şi student-universitate (activităţi de 

tutoriat, îndrumare sesiuni ştiinţifice ale studenţilor şi masteranzilor, îndrumare 

lucrări de licenţă/disertaţie, consultaţii; 

 implicarea activă a cadrelor didactice în prevenirea, cunoasterea, înţelegerea şi 

rezolvarea diverselor probleme cu caracter social ale studenţilor / masteranzilor / 

cursanţilor; 

 antrenarea studenţilor/masteranzilor/cursanţilor în procesul de predare-învăţare prin 

participarea activă a acestora la dezbaterile, discuţiile, analizele şi studiile de caz 

realizate în cadrul cursurilor şi seminariilor; 

 implicarea studenţilor/masteranzilor/cursanţilor în discutarea şi rezolvarea unor 

probleme ce privesc viaţa universitară, precum şi în elaborarea şi actualizarea 

regulamentelor Universităţii, prin consultarea studenţilor şi reprezentanţilor acestora 

din Consiliile Facultăţii, Comisiile de specialitate, Senatul Universităţii etc. 
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 îndrumarea şi coordonarea de către conducerea facultăţii/departamentului şi de către 

cadrele didactice a unor activităţi culturale, artistice şi de divertisment desfăsurate 

împreună cu studenţii/masteranzii/cursanţii facultăţii/departamentului (întâlniri cu 

personalităţi din domeniul afacerilor, Balul Bobocilor, reuniuni ce marchează 

diferitele sărbători naţionale şi religioase, Seara Anului, Balul Absolvenţilor etc.) 

 dezvoltarea şi asigurarea unor facilităţi şi servicii puse la dispoziţia 

studenţilor/mastranzilor/cursanţilor de către Universitate (Clubul Studenţilor, Clubul 

Sportiv, cantină şi bar studenţesc, cămin etc.); 

 comunicarea permanentă cu studenţii/masteranzii/cursanţii prin secretariate, prin 

cadre didactice îndrumătoare şi site-ul Universităţi. 

C. pentru domeniul cercetare ştinţifică 

 îndeplinirea de către departamente şi cadrele didactice din cadrul acestora a 

obiectivelor stabilite prin planul de cercetare; 

 participarea cadrelor didactice la realizarea obiectivelor strategice ale cercetării 

ştiinţifice stabilite la nivelul Universităţii; 

 caracterul inedit, de noutate şi relevanţă a rezultatelor activităţii de cercetare realizate 

de cadrele didactice ale facultăţii;  

 transpunerea rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică desfăsurate de către 

cadrele didactice ale facultăţilor/departamentelor în activitatea didactică şi 

materialele necesare pregătirii profesionale a studenţilor/mastranzilor/cursanţilor; 

 îndeplinirea de către cadrele didactice doctorande a planului de doctorat. 

D. pentru domeniul climatul etic 

 existenţa unui climat adecvat în colectivele departamentelor; 

 respectarea principiilor şi normelor deontologiei academice prevăzute de Codul etic 

al Universităţii, în conduita şi activitatea membrilor comunităţii academice al UCDC; 

 existenţa unor relaţii adecvate mediului academic între cadrele didactice şi studenţi; 

 corectitudinea evaluării contribuţiei fiecărui cadru didactic la bunul mers al activităţii 

instituţiei; 

 percepţia de către studenţi/mastranzi/cursanţi cu privire la imaginea pe care o are 

fiecare cadru didactic în rândul acestora. 

E. pentru domeniul regulamente universitare 

 îmbunătăţirea şi actualizarea regulamentelor ce privesc desfăşurarea vieţii 

universitare în UCDC; 

 respectarea regulamentelor, procedurilor şi deciziilor luate de Conducerea 

Universităţii şi a facultăţii/departamentului. 

Prin punerea în aplicare a acestor practici de asigurare a calităţii, universitatea a reuşi să 

asigure un înalt nivel al calităţii proceselor desfăşurate în cadrul său. Îmbunătăţirea continuă a 

calităţii proceselor sale se bucură de bune aprecieri în mediul academic naţional şi european. 
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