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I. Partea introductivă a Raportului de Audit Intern Academic elaborat în
cadrul Universităţii Europene ”Drăgan” din Lugoj
I.1. Scopul Raportului de Audit Intern Academic al U.E.D.
Principalul scop al activităţii de audit constă în acordarea de asistenţă de specialitate tuturor
structurilor analizate, prin intermediul politicilor şi procedurilor care să contribuie în mod direct la
creşterea şi sporirea eficienţei. Auditul reprezintă o activitate complexă şi dinamică ce vizează adaptarea
permanentă a instituţiilor şi entităţilor economice la schimbările apărute în mediul lor de funcţionare, şi
constă în efectuarea şi elaborarea de studii tematice ample în vederea perfecţionării şi creşterii gradului
de profesionalism.
Toate recomandările şi concluziile elaborate în urma activităţii de audit intern academic sunt
prezentate entităţilor organizatorice din cadrul Universităţii Europene ”Drăgan”.
Principalul scop al Raportului de Audit Intern Academic al Universităţii Europene ”Drăgan” din
Lugoj constă în prezentarea activităţii de audit intern academic derulată pe parcursul anului universitar
2016/2017, precum şi ansamblul progreselor înregistrate ca urmare a implementării recomandărilor
formulate.
De asemenea, auditul intern academic este reglementat printr-un set de proceduri specifice
derulate în conformitate cu sarcinile trasate de către Comisia de Audit Intern Academic a Universităţii în
vederea realizării indicatorilor de performanţă stabiliţi de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Superior (ARACIS).
Astfel pe parcursul anului universitar 2016/2017, această activitate complexă s-a desfăşurat atât
la nivel instituţional, cât şi la nivelul compartimentelor existente în cadrul Universităţii Europene
”Drăgan” din Lugoj, auditul intern academic vizând în mod expres următoarele domenii de activitate:
domeniul integrităţii academice; domeniul cercetării; domeniul predării didactice; domeniul examinării
cunoştinţelor acumulate de către studenţi; domeniul financiar – contabil; domeniul juridic. În ceea ce
priveşte sfârşitul perioadei de auditare, ansamblul rezultatelor şi recomandărilor au fost transmise în
mod direct atât structurilor supuse controlului, cât şi Rectorului Universităţii Europene ”Drăgan” din
Lugoj care are abilitatea de a impune soluţiile adecvate în vederea perfecţionării şi îmbunătăţirii
activităţii universitare derulate. În caz de necesitate, metodologia poate fi aplicată fiecărei structuri
academice universitare distincte din cadrul Universităţii.
I.2. Perioada supusă procesului de auditare
Raportul de Audit Intern Academic al Universităţii a fost elaborat pentru anul universitar
2016/2017.
I.3. Termenul limită de depunere a Raportului de Audit Intern Academic al Universităţii
Termenul limită privind prezentarea Raportului de Audit Intern Academic al Universităţii
Europene ”Drăgan” din Lugoj îl constituie luna decembrie 2017.
I.4. Datele de identificare ale instituţiei supuse procesului de audit intern academic
Denumirea instituţiei:
Universitatea Europeană ”Drăgan” din Lugoj
Adresă:
Strada Ion Huniade, Nr.2,
Localitatea: Lugoj, Judeţul: Timiş, Cod poştal: 305500, Ţara: România
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I.5. Persoanele răspunzătoare de întocmirea Raportului de Audit Intern Academic
Raportul anual de Audit Intern Academic al Universităţii Europene ”Drăgan” din Lugoj se
întocmeşte de către membrii Comisiei de Audit Intern Academic.
Număr de auditori din cadrul Comisiei de Audit Intern Academic: 5
Componenţa Comisiei de Audit Intern Academic este următoarea:
✓ Conf.univ.dr. Dumitru Cornean – preşedintele Comisiei;
✓ Conf.univ.dr. Sorin Blaj – membru;
✓ Conf.univ.dr. Gabriel Ionel Dobrin – membru;
✓ Lector univ.dr. Corina Negruţiu – membru;
✓ Lector univ.dr. Maria Daniela Speranţa Bona Georgescu – membru.
I.6. Circuitul Raportului de Audit Intern Academic al Universităţii
Acest circuit cuprinde:
a. Raportul elaborat de către Comisia de Audit Intern Academic;
b. Raportul analizat şi aprobat de către Rectorul Universităţii Europene ”Drăgan” din Lugoj, conf.
univ. dr. Dumitru Cornean.
I.7. Baza legală a Raportului de Audit Intern Academic
Principalele reglementări legislative care stau la baza elaborării şi întocmirii acestuia sunt:
• Legea nr.672/2002 privind auditul public intern (lege republicată în anul 2011 şi actualizată în
anul 2017);
• Ansamblul reglementărilor legislative necesare pentru modificarea şi completarea
reglementărilor privind auditul intern, prin care s-a realizat armonizarea prevederilor Legii
nr.672/2002 (republicată) privind auditul public intern cu prevederile referitoare la auditul
financiar;
• Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.5281/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în
structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi în unităţile aflate în subordinea sau
coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
• Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind
conduita etică a auditorului intern;
• SR EN ISO 19011: 2011 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management;
• SR EN ISO 9004: 2010 - Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare
bazată pe managementul calităţii;
• SR EN ISO 9001: 2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
• SR EN ISO 9000: 2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular.
I.8. Baza documentară a Raportului de Audit Intern Academic al Universităţii
Elaborarea Raportului de Audit Intern Academic al Universităţii Europene ”Drăgan” din Lugoj are
la bază ansamblul Rapoartelor misiunilor de audit intern întocmite în decursul anului universitar
2016/2017.
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II. Constatările rezultate în urma deru lării activităţii de audit intern
academic la Universitatea Europeană ”Drăgan” din Lugoj
II.1. Evaluarea modului de organizare, a cadrului metodologic şi procedural, a necesarului de
personal şi a nivelului de experienţă şi calificare al auditorilor
II.1.1. Forma de organizare: Comisia de Audit Intern Academic
II.1.2. Statutul activităţii de audit intern academic derulat în cadrul entităţilor supuse procesului
de analiză
În scopul derulării optime a activităţii de audit intern academic, în cadrul Universităţii Europene
”Drăgan” din Lugoj a fost constituită Comisia de Audit Intern Academic, Comisie subordonată direct
Rectorului Universităţii. Astfel, a fost asigurată independenţa necesară desfăşurării activităţii de audit în
scopul unei evaluări obiective a disfuncţiilor constatate, precum şi pentru formularea unor recomandări
adecvate.
II.1.3. Stadiul implementării cadrului metodologic şi procedural necesar desfăşurării activităţii
de audit intern academic
Activitatea de audit intern academic s-a desfăşurat în baza Legii nr.672/2002 privind auditul
public intern (lege republicată în anul 2011 şi actualizată în anul 2017), a Ordinului Ministerului
Finanţelor Publice nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de
audit public intern, a prevederilor Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
nr.5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de
audit public intern în structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi în unităţile aflate în
subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Comisiei de Audit Intern Academic.
Această activitate s-a desfăşurat în conformitate cu respectarea principiilor stabilite în cadrul
Codului privind conduita etică a auditorului intern.
II.1.4. Modul de acoperire cu resurse umane a Comisiei de Audit Intern Academic din
Universitatea Europeană ”Drăgan”
În cadrul Universităţii Europene ”Drăgan” din Lugoj, auditorii interni au statut de personal
didactic titular. De asemenea, Comisia de Audit Intern Academic nu mai cuprinde şi alte categorii
suplimentare de personal.
II.1.5. Nivelul general de experienţă şi calificare al auditorilor interni
Auditorii interni ai Universităţii Europene ”Drăgan” din Lugoj au studii superioare economice sau
juridice de lungă durată, studii de masterat şi studii doctorale de specialitate. De asemenea, facem
precizarea că echipa de audit intern academic a Universităţii este alcătuită din cadre didactice
universitare titulare proprii care au mai derulat de-a lungul timpului activităţi specifice acestor proceduri,
membrii Comisiei de Audit Intern Academic dispunând de o vastă şi bogată experienţă manifestată în
mod activ, atât în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, cât şi în cadrul Facultăţii de Drept.
II.1.6. Perfecţionarea profesională a auditorilor interni pentru anul universitar 2016/2017
Pe parcursul anului universitar 2016/2017, unii auditori interni au participat la noi cursuri de
formare organizate de către instituţii din domeniu, procesul general de pregătire făcându-se atât prin
autoperfecţionare permanentă, cât şi printr-un intens şi complex proces de studiu individual.
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II.1.7. Evaluări interne, evaluări externe sau autoevaluări ale Comisiei de Audit Intern Academic
din cadrul Universităţii Europene ”Drăgan” Lugoj
Raportul elaborat de către Comisia de Audit Intern Academic a Universităţii este prezentat în
mod direct Rectorului instituţiei, aici putând fi subliniat şi plusul de valoare ce poate fi conferit
managementului universitar.
II.1.8. Raportarea cazurilor în care auditorilor interni le-a fost refuzat/limitat accesul la
documentele Universităţii
Nu au fost întâlnite cazuri în care auditorilor interni să le fie refuzat/limitat accesul la
documentele solicitate Universităţii.
II.2. Evaluarea modului de îndeplinire al atribuţiilor Comisiei de Audit Intern Academic din
cadrul Universităţii Europene ”Drăgan” Lugoj
Aici se are în vedere:
• planificarea activităţii de audit;
• realizarea misiunilor de audit: principalele domenii auditate, constatări, recomandări şi
concluzii formulate;
• procesul de urmărire atentă a implementării recomandărilor şi analiza detaliată a
modalităţilor de raportare.
II.2.1. Planificarea activităţii Comisiei de Audit Intern Academic a Universităţii
Planificarea activităţii Comisiei de Audit Intern Academic din cadrul Universităţii Europene
”Drăgan” din Lugoj pentru anul universitar 2016/2017 a fost realizată în luna octombrie 2016.
În scopul elaborării Planului de Audit Intern Academic al Universităţii pe anul universitar
2016/2017 s-a avut în vedere atât Planul operaţional al Universităţii Europene ”Drăgan”, cât şi
ansamblul misiunilor incluse şi coordonate în mod direct de către Comisia de Audit Intern Academic.
Astfel structura Planului de Audit Intern Academic pentru anul universitar 2016/2017 respectă
prevederile cuprinse în norme, avându-se în vedere următoarele aspecte determinante:
• scopul acţiunii de auditare;
• obiectivele acţiunii;
• identificarea, respectiv descrierea operaţiunilor supuse auditului;
• structurile organizatorice auditate;
• durata şi perioada de auditare;
• numărul auditorilor implicaţi în cadrul acestui proces.
Planul de Audit Intern Academic al Universităţii s-a fundamentat în baza analizei riscului, avânduse în vedere următoarele categorii de riscuri:
• riscurile de natură organizatorică;
• riscurile operaţionale;
• riscurile financiare;
• riscurile generate de ansamblul modificărilor apărute la nivelul legislaţiei româneşti.
Sintetizând, pentru anul universitar 2016/2017 au fost planificate un număr de cinci misiuni
complexe de audit:
1. Auditarea modului de desfăşurare al activităţii în cadrul Universităţii Europene ”Drăgan” din
Lugoj.
2. Auditul patrimoniului entităţii, precum şi a structurilor subordonate acesteia.
3. Auditarea activităţii desfăşurate la nivel juridic în cadrul Universităţii Europene ”Drăgan” din
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Lugoj.
4. Constituirea veniturilor, respectiv modul de autorizare şi stabilire al titlurilor de creanţă,
precum şi al facilităţilor acordate la încasarea acestora.
5. Auditarea activităţii desfăşurate în cadrul Bibliotecii universitare.
Planul de Audit Intern Academic pentru anul universitar 2016/2017 a fost aprobat de către
Rectorul Universităţii şi a fost avizat de către instituţie. Toate cele cinci misiuni de audit planificate
pentru anul universitar 2016/2017 au fost realizate cu succes.
II.2.2. Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea activităţii structurilor analizate
Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea activităţii structurilor analizate se materializează în
recomandările Comisiei de Audit Intern Academic şi se sistematizează pe principalele domenii supuse
auditului.
În ceea ce priveşte auditul patrimoniului Universităţii, precum şi a structurilor directe
subordonate, se disting o serie de aspecte majore care vor fi reflectate în ceea ce urmează.
Principalele constatări desprinse în urma activităţii de audit intern academic au fost:
• atribuţiile personalului care-şi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii sunt formulate la
modul general;
• s-a constatat faptul că există mijloace fixe şi obiecte de inventar cărora nu li se distinge foarte
clar numărul de inventar ori codul de articol atribuit.
Principalele recomandări aplicabile desprinse în urma auditului:
• întocmirea şi actualizarea permanentă a fişelor posturilor în funcţie de modificările apărute în
stabilirea atribuţiilor, funcţiilor, sarcinilor şi delegărilor de competenţe;
• elaborarea procedurilor scrise şi formalizate ce reglementează activitatea socialadministrativă existentă la nivelul Universităţii;
• inscripţionarea atentă a numerelor de inventar ori a codului de articol atribuit mijloacelor fixe
şi obiectelor de inventar existente în gestiunea entităţii pentru identificarea lor cu multă
uşurinţă.
Menţionăm şi faptul că, ansamblul recomandărilor formulate au fost însuşite şi respectate în
totalitate, termenele pentru implementarea acestora fiind cuprinse în Planul de Audit Intern Academic.
În ceea ce priveşte auditarea activităţii desfăşurate la nivel juridic în Universitate au fost
formulate câteva constatări şi recomandări importante.
Principala constatare a fost aceea că:
• în cadrul anumitor dosare cu documentele pregătite spre arhivare, acestea au fost numerotate şi
opisate parţial.
Principalele recomandări aplicabile au fost:
• elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind sistemul de gestionare al dosarelor
entităţii supuse auditării (înregistrare, repartizare, constituire şi urmărire);
• revizuirea evidenţei contractelor juridice cu reflectarea celorlalte structuri ale Universităţii,
elaborarea procedurilor scrise şi formalizate specifice activităţii de arhivare a documentelor
care să cuprindă modul de constituire, accesare, stocare şi utilizare a dosarelor arhivate;
• aprobarea procedurilor scrise;
• actualizarea fişelor de post cu atribuţiile personalului;
• revizuirea dosarelor cu documentele pregătite spre arhivare în scopul numerotării şi opisării
corecte a acestora.
Astfel recomandările sugerate au fost însuşite şi respectate în totalitate, termenele pentru
implementarea acestora fiind cuprinse în Planul de Audit Intern Academic al Universităţii.
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Referitor la auditarea activităţii desfăşurate în cadrul Bibliotecii universitare se disting câteva
problematici importante.
Principala constatare a fost aceea că:
• au fost elaborate parţial procedurile privind desfăşurarea activităţii în cadrul Bibliotecii în
conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control
intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial (Ordin republicat în anul 2011) şi în conformitate cu Ordinul Ministerului
Finanţelor Publice nr. 1.389/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministerului
Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând
standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial.
Recomandările primordiale aplicabile imediat fac referire la:
• elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind desfăşurarea activităţii în cadrul Bibliotecii,
cu o atenţie sporită în ceea ce priveşte etapele procedurale importante;
• respectarea cu stricteţe a procedurilor scrise implicate în cadrul acestui proces complex.
Astfel, toate recomandările propuse au fost însuşite şi respectate, termenele pentru
implementarea acestora fiind cuprinse în Planul de Audit Intern Academic.
II.2.3. Sistemul de raportare al activităţii de audit intern în cadrul Universităţii
Rapoartele de audit intern cuprind atât constatările susţinute prin intermediul probelor de audit,
cât şi ansamblul concluziilor şi recomandărilor formulate pentru remedierea deficienţelor sesizate.
Finalitatea ansamblului misiunilor de audit s-a concretizat prin elaborarea Raportului de Audit
Intern Academic al Universităţii Europene ”Drăgan” din Lugoj.
Astfel constatările şi recomandările formulate au fost discutate cu responsabilii structurilor
auditate, iar măsurile propuse au fost cuprinse în Planul de Audit Intern Academic.
Concluzionând, situaţia privind activitatea de audit intern academic pentru anul universitar
2016/2017 se prezintă în felul următor:
❖ Numărul misiunilor planificate în anul universitar 2016/2017: 5
❖ Numărul misiunilor realizate: 5
❖ Numărul structurilor în care s-au desfăşurat misiunile de audit intern: 5
❖ Numărul neregularităţilor sesizate: nu au fost
❖ Numărul recomandărilor însuşite: 10, din care:
• soluţionate la termenele stabilite: 9
• în curs de soluţionare: 1
• nesoluţionate la termenele stabilite: 0
II.3. Conştientizarea generală a managementului în privinţa valorii adăugate generate de către
auditul intern academic
II.3.1. Programul de asigurare şi îmbunătăţire al activităţii auditului intern academic
Acesta cuprinde:
• revizuiri permanente privind performanţa activităţii de audit intern academic;
• revizuiri periodice efectuate prin autoevaluare.
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II.3.2. Aprecieri ale managementului în ceea ce priveşte rolul auditului intern academic în
procesul de îndeplinire al obiectivelor instituţiei
Referitor la nivelul general de experienţă şi calificare al auditorilor interni, aceste persoane
posedă cunoştinţe, calităţi şi abilităţi corespunzătoare realizării misiunilor de audit intern, prezentând
un nivel profesional adecvat pentru îndeplinirea tuturor responsabilităţilor ce le revin. Aşadar, aportul
auditorilor interni, reflectat în recomandările formulate, a contribuit la facilitarea obiectivelor instituţiei.
II.3.3. Aprecierea managementului privind calitatea asigurării şi a consilierii oferite de către
auditul intern academic în ceea ce priveşte administrarea veniturilor şi a cheltuielilor
Universităţii
Printr-o abordare sistematică şi metodică, auditul intern academic oferă o asigurare obiectivă şi
certă, consiliind totodată şi managementul instituţiei cu privire la nivelul de funcţionalitate al sistemelor
de control ataşate activităţii sale, în vederea eliminării riscurilor potenţiale care pot afecta realizarea
obiectivelor generale specifice.

III. Sinteza Raportului de Audit Intern Academic întocmit în anul universitar
2016/2017 la Universitatea Europeană ”Drăgan” din Lugoj
Activitatea de audit intern academic s-a desfăşurat în conformitate cu programarea aprobată pe
anul universitar 2016/2017.
Programele de studii supuse auditului intern academic pentru anul universitar 2016/2017 la
Universitatea Europeană ”Drăgan” din Lugoj:
✓ La Facultatea de Ştiinţe Economice au fost supuse auditului intern academic un număr de două
Programe de studii universitare de licenţă şi de masterat, astfel:
▪ Un Program de studii universitare de licenţă:
• domeniul Finanţe: specializarea „Finanţe şi bănci”.
▪ Un Program de studii universitare de masterat:
• specializarea „Management financiar”.
✓ La Facultatea de Drept au fost supuse auditului un număr de două Programe de studii
universitare de licenţă şi de masterat, după cum urmează:
▪ Un Program de studii universitare de licenţă:
• domeniul Drept: specializarea „Drept”.
▪ Un Program de studii universitare de masterat:
• specializarea „Managementul investigaţiei penale”.
La nivel instituţional, Universitatea Europeană ”Drăgan” din Lugoj a fost supusă procesului de
audit intern academic, atât la nivel global, cât şi la nivelul compartimentelor funcţionale din cadrul
acesteia.
În acest sens s-au utilizat următoarele instrumente specifice de audit:
a. Cerinţele normative obligatorii;
b. Standardele şi indicatorii de performanţă aplicabili Universităţii, cum ar fi:
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A. Capacitatea instituţională:
A.1. Structurile instituţionale, administrative şi manageriale:
S.A.1.1. Misiune, obiective şi integritate academică
S.A.1.2. Conducere şi administraţie
A.2. Baza materială:
S.A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate
B. Eficacitatea educaţională:
B.1. Conţinutul Programelor de studiu:
S.B.1.1. Admiterea studenţilor
S.B.1.2. Structura şi prezentarea Programelor de studiu
B.2. Rezultatele învăţării:
S.B.2.1. Valorificarea calificării universitare obţinute
B.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică:
S.B.3.1. Programe de cercetare
B.4. Activitatea financiară a organizaţiei:
S.B.4.1. Buget şi contabilitate
C. Managementul calităţii:
C.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii:
S.C.1.1. Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii
C.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a Programelor şi activităţilor
desfăşurate:
S.C.2.1. Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a Programelor de studiu şi
diplomelor ce corespund calificărilor
C.3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării:
S.C.3.1. Evaluarea studenţilor
C.4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral:
S.C.4.1. Calitatea personalului didactic şi de cercetare
C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării:
S.C.5.1. Resurse de învăţare
C.6. Baza de date actualizată sistematic:
S.C.6.1. Sisteme de informaţii
C.7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la Programele de studii şi, după caz,
certificatele, diplomele şi calificările oferite:
S.C.7.1. Informaţie publică
C.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei:
S.C.8.1. Structura instituţională de asigurare a calităţii educaţiei este conformă
prevederilor legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent
Astfel din punct de vedere instituţional, gradul de realizare aferent indicatorilor stabiliţi de către
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) este prezentat în cele ce
urmează:
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A. Capacitatea instituţională a Universităţii Europene ”Drăgan” din Lugoj
A.1. Structurile instituţionale, administrative şi manageriale:
Standarde:

Indicatori de performanţă:

S.A.1.1. Misiune, obiective IP.A.1.1.1. Misiune şi obiective
şi integritate academică:
IP.A.1.1.2. Integritate academică
IP.A.1.1.3. Răspundere şi responsabilitate
publică
S.A.1.2. Conducere şi
IP.A.1.2.1. Sistemul de conducere
administraţie:
IP.A.1.2.2. Management strategic
IP.A.1.2.3. Administraţie eficace

Grad de realizare:
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit

A.2. Baza materială:
Standarde:

Indicatori de performanţă:
IP.A.2.1.1. Spaţii de învăţământ, cercetare
şi pentru alte activităţi

S.A.2.1. Patrimoniu, dotare,
resurse financiare alocate: IP.A.2.1.2. Dotare
IP.A.2.1.3. Resurse financiare
IP.A.2.1.4. Sistemul de acordare a
burselor şi altor forme de sprijin material
pentru studenţi

Grad de realizare:
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
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B. Eficacitatea educaţională a Universităţii Europene ”Drăgan” Lugoj
B.1. Conţinutul Programelor de studiu:
IP.B.1.1.1. Principii ale politicii de
admitere la Programele de studiu oferite
de instituţie
IP.B.1.1.2. Practici de admitere
IP.B.1.2.1. Structura Programelor de
studiu
S.B.1.2. Structura şi
IP.B.1.2.2. Diferenţiere în realizarea
prezentarea Programelor de
Programelor de studiu
studiu:
IP.B.1.2.3. Relevanţa Programelor de
studiu
S.B.1.1. Admiterea
studenţilor:

B.2. Rezultatele învăţării:
Standarde:

S.B.2.1. Valorificarea
calificării universitare
obţinute:

Indicatori de performanţă:
IP.B.2.1.1. Valorificarea prin capacitatea
de a se angaja în domeniul de competenţă
al calificării universitare
IP.B.2.1.2. Valorificarea calificării prin
continuarea studiilor universitare
IP.B.2.1.3. Nivelul de satisfacţie al
studenţilor în raport cu dezvoltarea
profesională şi personală asigurată de
către Universitate
IP.B.2.1.4. Centrarea pe student a
metodelor de învăţare
IP.B.2.1.5. Orientarea în carieră a
studenţilor

B.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică:
Standarde:
Indicatori de performanţă:
S.B.3.1. Programe de
IP.B.3.1.1. Programarea cercetării
cercetare:
IP.B.3.1.2. Realizarea cercetării
B.4. Activitatea financiară a organizaţiei:
Standarde:
Indicatori de performanţă:
S.B.4.1. Buget şi contabilitate: IP.B.4.1.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli
IP.B.4.1.2. Contabilitate
IP.B.4.1.3. Auditare şi răspundere publică

Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit

Grad de realizare:
Îndeplinit
Îndeplinit

Îndeplinit

Îndeplinit
Îndeplinit

Grad de realizare:
Îndeplinit
Îndeplinit

Grad de realizare:
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
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C. Managementul calităţii la Universitatea Europeană ”Drăgan” din Lugoj
C.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii:
Standarde:
Indicatori de performanţă:
Grad de realizare:
S.C.1.1. Structuri şi politici
IP.C.1.1.1. Organizarea sistemului de
Îndeplinit
pentru asigurarea calităţii: asigurare a calităţii
IP.C.1.1.2. Politici şi strategii pentru
Îndeplinit
asigurarea calităţii
C.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a Programelor şi
activităţilor desfăşurate:
Standarde:
Indicatori de performanţă:
Grad de realizare:
S.C.2.1. Aprobarea,
IP.C.2.1.1. Existenţa şi aplicarea
monitorizarea şi evaluarea Regulamentului privitor la iniţierea,
periodică a Programelor de aprobarea, monitorizarea şi
Îndeplinit
studiu şi diplomelor ce
evaluarea periodică a Programelor de
corespund calificărilor:
studiu
IP.C.2.1.2. Corespondenţa dintre
Îndeplinit
diplome şi calificări
C.3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării:
Standarde:
Indicatori de performanţă:
Grad de realizare:
S.C.3.1. Evaluarea
IP.C.3.1.1. Universitatea are un
studenţilor:
Regulament privind examinarea şi
Îndeplinit
notarea studenţilor care este aplicat
în mod riguros şi consecvent
IP.C.3.1.2. Integrarea examinării în
proiectarea predării şi învăţării, pe
Îndeplinit
cursuri şi Programe de studiu
C.4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral:
Standarde:
Indicatori de performanţă:
S.C.4.1. Calitatea
IP.C.4.1.1. Raportul dintre numărul de
personalului didactic şi de
cadre didactice şi studenţi
cercetare:
IP.C.4.1.2. Evaluarea colegială
IP.C.4.1.3. Evaluarea personalului
didactic de către studenţi
IP.C.4.1.4. Evaluarea de către
managementul Universităţii

Grad de realizare:
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
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C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării:
Standarde:

Indicatori de performanţă:
IP.C.5.1.1. Disponibilitatea resurselor
de învăţare
IP.C.5.1.2. Predarea ca sursă a
S.C.5.1. Resurse de învăţare:
învăţării
IP.C.5.1.3. Programe de stimulare a
activităţii de învăţare
C.6. Baza de date actualizată sistematic:
Standarde:
Indicatori de performanţă:
S.C.6.1. Sisteme de informaţii: IP.C.6.1.1. Baze de date şi informaţii

Grad de realizare:
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit

Grad de realizare:
Îndeplinit

C.7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la Programele de studii şi, după
caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite:
Standarde:
Indicatori de performanţă:
Grad de realizare:
S.C.7.1. Informaţie publică: IP.C.7.1.1. Oferta de informaţii
Îndeplinit
publice
C.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei:
Standarde:
Indicatori de performanţă:
S.C.8.1. Structura
instituţională de asigurare a
IP.C.8.1.1. Comisia coordonează
calităţii educaţiei este
aplicarea procedurilor şi activităţilor
conformă prevederilor legale
de evaluare şi asigurare a calităţii
şi îşi desfăşoară activitatea
permanent:

Grad de realizare:

Îndeplinit
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IV. Principalele sugestii formulate pentru îmbunătăţirea activităţii de audit
intern academic la Universitatea Europeană ”Drăgan” din Lugoj
Principalele sugestii formulate pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern
academic la Universitatea Europeană ”Drăgan” din Lugoj sunt:
1. Procesul de conştientizare a importanţei majore specifice activităţii de audit intern academic
atât în ceea ce priveşte regulile după care această activitate se desfăşoară, cât şi în ceea ce priveşte
modul în care se poate „valorifica” cel mai bine această funcţie.
2. Permanenta actualizare a legislaţiei specifice auditului intern şi aplicarea normelor de audit în
scopul auditării corecte şi complexe a Universităţii Europene ”Drăgan” din Lugoj.
3. Organizarea de workshop-uri pe diferite domenii de activitate (domeniul sistemelor de achiziţii,
domeniul sistemelor contabile, domeniul resurselor umane etc.) care să îmbunătăţească permanent şi
continuu instrumentarul metodologic ce caracterizează derularea misiunilor de audit intern academic.
4. În scopul îmbunătăţirii activităţii de audit intern academic se are în vedere participarea
auditorilor interni ai Universităţii la diferite cursuri de formare profesională susţinute de către specialiştii
consacraţi din acest domeniu.

Data elaborării prezentului Raport:
18.12.2017

Componenţa
Comisiei de Audit Intern Academic:
Conf. univ. dr. Dumitru Cornean - preşedinte
Conf. univ. dr. Sorin Blaj - membru
Conf. univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin - membru
Lector univ. dr. Corina Negruţiu – membru
Lector univ. dr. Maria Daniela Speranţa
Bona Georgescu - membru
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