Tutorial evaluare externă a calității educației

Acest tutorial se adresează Reprezentantului Furnizorului de Educație.

Termenul de generare, completare și transmitere, de către furnizorul de
educație, a cererii în platformă este de maximum 3 zile de la data înregistrării cererii letrice.

I Generare cerere
După conectarea la aplicație https://calitate.aracip.eu , se accesează meniul Evaluare externă
→ Cereri evaluare în curs.



Se apasă butonul Adaugă cerere evaluare, din partea stânga jos a paginii (imediat
după lista cu cererile de evaluare în curs).

Se deschide formularul de completare cerere.


Se alege tipul de evaluare externă



Se alege tipul de cerere (valabil doar pentru evaluarea de tip Autorizare).



Se alege tipul instituției (după segmentul preuniversitar sau universitar careia îi
aparține).



Se alege tipul instituției (după tipul de proprietate, de stat sau privată).



Se completează Inițiatorul (Persoana juridică).



Se alege nivelul de învățământ (valabil doar pentru evaluările de tip Autorizare sau
Acreditare).

1. Pentru evaluarea de tip Acreditare, în câmpul „UI este autorizată să funcționeze
prin”, trebuie completat cu numărul ordinului de ministru prin care furnizorul de
educație a fost autorizat să funcționeze provizoriu cu respectivul nivel/ respectiva
specializare sau calificare profesională.

2. Pentru evaluarea de tip Evaluare Periodică, secțiunea “Ordin de ministru / prin
efectul legii” trebuie completată cu numărul ordinului de ministru prin care furnizorul
de educație a fost acreditat, respectiv sintagma „prin efectul legii” (pentru nivelurile,
specializările/calificările care funcționau legal în anii școlari 2005-2006 și 20062007).



Se completează datele de identificare Unitate Învațământ.



Se completează datele despre reprezentant legal.



Se completează datele despre corespondență.



Se completează datele despre semnatarul cererii.



Se adaugă liniile de cerere:
 PAS 1 - Se adaugă Adresa de școlarizare.

 Se poate selecta una din locațiile deja existente

După selectare locație din listă, se apasă OK.

 Se poate adăuga o adresă nouă.

Se completează datele și se apasă Salvare.
 PAS 2 Se adaugă, efectiv, Linia de Cerere, prin apăsarea butonului Adaugă
cerere.

Formularele pentru adăugare linie cerere sunt diferite, în funcție de tipul de evaluare.

1) Pentru Autorizare și Acreditare – se aleg: Filieră /Profil /Domeniu
specializare/Calificarea profesională sau specializarea pentru care se dorește
autorizarea/acreditarea.

După completare date, se apasă butonul Inserează.

1. Dacă la aceeași filieră, același profil, același domeniu, aceeași calificare /
specializare, există mai multe forme de învățământ, se completează câte o linie
pentru fiecare formă de învățământ.
2. Dacă la aceeași filieră, același profil, același domeniu, aceeași calificare /
specializare, aceeași formă de învățământ, există mai multe programe de studiu, se
completează câte o linie pentru fiecare program de studiu.
3. Dacă la aceeași filieră, același profil, același domeniu, aceeași calificare /
specializare, aceeași formă de învățământ, același program de studiu, există mai
multe limbi de predare, se completează câte o linie pentru fiecare limbă de
predare.

2) Pentru Evaluare periodică și Monitorizare – se alege nivelul de învațământ pentru
care se solicită evaluarea, cu posibilitatea de a omite anumite calificări profesionale /
specializări pentru care nu se va realiza evaluare (de exemplu, cele care sunt doar
autorizate).

După completare date, se apasă butonul Inserează.

Exemplu:

În exemplul de mai sus, pe o cerere de Evaluare periodică, pentru adresa de școlarizare
București → Sectorul 1 → Băneasa, s-a solicitat evaluarea periodică pentru învățământul
secundar superior, dar fără calificările „Pielarie”, „Textile” și „Tehnician proiectant CAD”,
iar pentru adresa București → Sectorul 1 → Aviatorilor, s-a solicitat evaluarea pentru
învățământul primar și pentru învățământul profesional, dar fără calificarea „Lucrător în
comerț”.

După completarea tuturor informațiilor, se apasă butonul Trimite cererea.

II. Analiza cererii de către ARACIP
După trimiterea cererii, urmează răspunsul din partea ARACIP:
1. Invalidarea cererii (inadvertențe între cele două formate de cerere; CUI eronat, prezentare
la acreditare înainte de absolvirea primei promoții etc.);
sau
2. Se trimite cererea către unitatea de învățământ pentru revizuire;
sau
3. Validarea cererii.

1.Invalidarea cererii
Unitatea de învățământ primește o Notificare, în secțiunea din profilul școlii, dedicată
acestui tip de adrese. După primirea Notificării, accesul la cerere pentru unitatea de
învățământ se închide.

2. Revizuire
Se trimite cererea înapoi către reprezentantul FE pentru revizuire.
În aceast caz, reprezentantul F.E. va primi un mesaj de atenționare în partea din drepta
sus.

Se accesează meniul Evaluare externă → Cereri evaluare externă de revizuit.

Se selectează cererea din tabel.

Reprezentantul F.E. are 2 posibilități:
- Să revizuiască cererea și să o (re)trimită;
- Să retragă cererea.

3. Validarea cererii
Cererea își schimbă status-ul și, din inițiată, devine cerere validată. Se pot atașa
documente, prin preluarea lor din profilul unității de învățământ.

Documentația aferentă cererilor de evaluare, respectiv Raportul de
evaluare internă se încarcă în platforma https://calitate.aracip.eu , în profilul creat pentru
fiecare unitate de învățământ. Furnizorul de educație trebuie să parcurgă, în mod obligatoriu,
2 pași spre a-i putea fi analizate documentele:
 Atașează documente;
 Trimite spre analiză.

III. Atașarea documentelor la cerere
În acest moment, este disponibil butonul de atașare documente la cerere, în
vederea expertizării lor.

Atașarea se poate realiza doar din profilul școlii, deci doar dacă, în
prealabil, în profilul școlii au fost „încărcate” documentele respective.



Se selectează cererea și se atașează documente.



Se deschide lista cu documentele școlii.



Se selectează o categorie și se adaugă documentul la cerere, prin bifarea check boxului din dreptul fiecărui tip de document.
După ce documentul a fost selectat, în aplicație apare mesajul ”<<Numele
documentului>> a fost adăugat la cerere”.





După ce s-au atașat toate documentele, se apasă butonul Transmitere spre analiză.

Dacă documentul nu se regăsește în listele din Documentele școlii,
reprezentantul FE va trebui să iasă din cerere și să revină în secțiunea Profilul școlii, pentru
a-l încărca.
Documentele pentru care nu există o categorie anume în Profilul școlii pot fi atașate
cererii din secțiunea Documente de înființare, categoria Altele.
Odată atașate documentele și transmise către analiză, butonul Atașează documente
nu mai este disponibil. Se vor putea atașa documente din nou, abia după ce expertul ARACIP
va solicita acest lucru.

Nota de verificare
După ce documentele au fost atașate și trimise spre analiză, expertul ARACIP căruia i-a
fost alocată cererea va întocmi și genera în aplicație Nota de verificare. Reprezentantul F.E.
va fi atenționat, în meniul Evaluare externă → Cereri de evaluare în curs, asupra
modificării status-ului, în Cerere validată cu notă de verificare.

Reprezentantul F.E. poate „descărca” nota de verificare:


Se selectează cererea din ecranul Evaluare externă → Cereri evaluare în curs, prin
apăsarea butonului Selecție :

În secțiunea Note de verificare, se regăsesc toate versiunile documentului întocmit de
expertul ARACIP, ca urmare a expertizei Raportului de evaluare internă (documentele atașate
la cerere).

IV. Programare vizită de evaluare externă
Dacă analiza documentelor a fost finalizată, iar documentația este completă și
conformă cu HG nr. 993/18.11.2020, expertul ARACIP (alocat cererii), va propune ziua /
zilele pentru vizita de evaluare.

Odată propunerea inițiată, reprezentantul F.E. primește mesaj de atenționare în
partea dreaptă sus a ecranului.



Pentru vizualizarea propunerii, se accesează meniul Evaluare externă → Propuneri
programări evaluare externă.



Se extinde înregistrarea din tabel (prin apăsarea butonului în formă de săgeată cu
vârful în jos), se extind adresele de școlarizare (în același mod) și, pe coloana 3 din
tabel, se poate vizualiza perioada propusă pentru evaluare.

Acceptă propunerea
Dacă reprezentantul F.E. este de acord cu propunerea ARACIP, apasă butonul
Acceptă din dreptul liniei de cerere.

Propune alta perioadă
Dacă reprezentantul FE nu este de acord cu propunerea ARACIP, se poate propune o
altă săptămână / perioadă de evaluare.

Propunerea se face pentru fiecare linie de cerere în parte.
După apăsarea butonului Propune alta saptamană, se deschide calendarul pentru
programarea liniei respective; se selectează o alta perioadă pentru evaluare, apoi
reprezentantul F.E. apasă butonul Trimite propunere.

Procedura de planificare se poate relua (propunere → acceptare / propunere
o altă perioadă), până când ARACIP și unitatea de învățământ ajung la un acord în ceea ce
privește perioada de evaluare.

