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UNIVERSITĂȚII ADVENTUS DIN CERNICA  

2016-2020 

 

Universitatea Adventus din Cernica este o instituție de învățământ superior acreditată 

(conform Legii 227/2017), înființată la inițiativa Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din 

România, care își asumă misiunea ”de a promova și de a susține un înalt standard al calității 

proceselor de educație, construit pe principiile dezvoltării personale și profesionale, 

fundamentat pe morala creștină, și de a milita pentru o cunoaștere cât mai profundă a 

principiilor credinței creștine în toate domeniile teologiei: biblic, istoric, sistematic și practic. 

Asigurând resursele și instrumentele necesare derulării proceselor de educație specifice 

învățământului superior, Universitatea Adventus urmărește formarea unor specialiști de 

înaltă calificare atât pentru nevoile interne ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, cât și 

pentru piața muncii din țară și din străinătate, și modelarea caracterelor în spiritul principiilor 

Bibliei, dedicate servirii semenilor.” (Carta UA). 

Devenind parte a sistemului național de învățământ o dată cu obținerea acreditării 

instituționale, Universitatea Adventus este în continuare preocupată de dezvoltarea 

sistemelor de asigurare și evaluare a calității, în conformitate cu cerințele legale din România, 

dar și cu ele ecleziastice ale fondatorilor. 

Sistemul de asigurare a calității la nivelul Universității Adventus are la bază 

documente de referință externe, incluzând: 

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 87/2006 pt aprobarea OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

- Metodologia de evaluare externă, standardele de referință și lista indicatorilor  

ARACIS; 

- Metodologia și standardele AAA (Adventist Accrediting Association); 

- Standardele și liniile directoare ENQA pentru asigurarea calității în Spațiul 

European al Învățământului Superior. 

Responsabilitatea privind asigurarea calității la nivelul Universității revine rectorului, 

fiind, în același timp, o problemă a întregii comunități academice și adminstrative a UA – 

managementul la toate nivelurile, cadrele didactice, studenții, alte categorii de personal 

academic, auxiliar și administrativ. Responsabilitatea pentru dezvoltarea și funcționarea 

eficientă a sistemului de management al calității este delegată prorectorului cu asigurarea 

calității și Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. 

Politica de asigurare a calității la nivelul Universității Adventus este definită în 

conformitate cu declarația de misiune și cu obiectivele strategice ale Universității și cuprinde 

următoarele principii: 
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1. Promovarea unui proces educațional de calitate, centrat pe nevoile studenților 

și corelat cu cerințele pieței muncii, inclusiv din domeniul ecleziastic 

- Evaluarea continuă a conținutului și rezultatelor procesului educațional prin 

metode variate (autoevaluări, evaluare de către studenți, evaluare de către 

agențiile de asigurare a calității din țară și din străinătate, evaluare de către 

fondatori și finanțatori); 

- Revizuirea periodică a conținutului curricular al programelor de studii în 

conformitate cu standardele ARACIS și cu realitățile pieței muncii. 

 

2. Preocuparea constantă pentru dezvoltarea holistică, echilibrată a studenților  

- Oferirea, complementar pregătirii academice, de asistență spirituală și de 

programe extracurriculare, care să permită aplicarea practică a cunoștințelor 

teoretice, dar și dezvoltarea intelectuală, socială, spirituală și fizică a studenților; 

- Asigurarea personalului necesar pentru asistarea studenților în activitățile 

extracurriculare; 

- Asigurarea condițiilor materiale pentru buna desfășurare a activităților 

extracurriculare; 

- Evaluarea periodică a activităților extracurriculare și a satisfacției studenților 

legate de aceste activități. 

 

3. Dezvoltarea cantitativă și calitativă a personalului academic, care să 

corespundă cerințelor legale, dar și filosofiei educaționale a Bisericii Adventiste de 

Ziua a Șaptea 

- Proceduri transparente de selectare a personalului academic, în conformitate cu 

cerințele legale; 

- Preocupare constantă pentru atragerea de personal calificat, care să susțină 

obiectivele Universității în ceea ce privește calitatea; 

- Susținerea dezvoltării profesionale și formării continue a personalului propriu. 

 

4. Promovarea și susținerea activității de cercetare științifică la nivelul 

Universității 

- Susținerea financiară a cadrelor didactice pentru participarea la conferințe 

științifice naționale și internaționale; 

- Susținerea financiară a cadrelor didactice în activitatea de publicare a rezultatelor 

activității de cercetare științifică; 

- Încurajarea implicării studenților în activitatea de cercetare științifică; 

- Organizarea de sesiuni de comunicări științifice cu participarea cadrelor didactice 

și a studenților. 
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5. Implementarea sistemului de management al calității la toate nivelurile și 

implicarea studenților în acest proces 

- Analiza anuală a implementării principiilor de management al calității la nivelul 

Universității; 

- Integrarea reprezentanților studenților în structurile de conducere la nivelul 

Universității și Facultății. 

 

6. Responsabilitatea întregii comunități academice pentru contribuția la realizarea 

obiectivelor Universității 

- Crearea, la nivelul Universității, a unui climat de lucru care să promoveze 

responsabilitatea, cooperarea și performanța; 

- Analiza anuală a contribuției fiecărui membru al comunității academice la 

realizarea obiectivelor Universității. 

 

7. Orientarea către nevoile comunității locale și ecleziastice 

- Menținerea legăturii cu reprezentații comunității locale pentru implicarea în 

diverse proiecte în folosul și în acord cu nevoile acesteia; 

- Legătura permanentă cu reprezentanții comunității ecleziastice la nivel național și 

local pentru implicarea în proiectele acesteia sau pentru derularea de proiecte 

comune. 

 

8. Transparența și comunicarea rezultatelor activității academice și manageriale. 

- Comunicarea periodică a rezultatelor activității academice și administrative către 

mediul ecleziastic (conducerea și reprezentații Bisericii Adventiste de Ziua a 

Șaptea din România); 

- Asigurarea accesului liber la informațiile legate de Universitate, în conformitate cu 

cerințele legale. 
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