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Revista Quality Assurance Review este editată în cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în
învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii
academice la nivel de sistem şi instituţional - ACADEMIS”, finanţat prin Fondul Social
European - contract POSDRU/2/1.2/S/1, cod proiect 3933.
QAR este o publicaţie academică care se concentrează asupra aspectelor privind asigurarea
calităţii în învăţământul superior din România. Revista îşi propune să devină un instrument care
să faciliteze transferul de bune practici şi comunicarea între experţii interni şi externi şi să
contribuie la promovarea dezvoltării unei culturi a asigurării calităţii. QAR îi vizează pe cei
interesaţi de teoria, practica şi politicile din domeniul amintit.
Editorii încurajează propunerea spre publicare a rezultatelor cercetărilor, mai ales a celor care
evaluează impactul sistemelor de asigurare a calităţii, procedurilor şi metodologiilor. De
asemenea, sunt binevenite analizele teoretice ale calităţii în învăţământul superior, evaluările
comparative şi aspectele internaţionale ale politicilor şi practicilor care se concentrează asupra
identificării metodelor, sistemelor şi bunelor practici transferabile.
Tematica următorului număr se va axa pe aspecte ce ţin de evaluarea asigurării calităţii în
învăţământul superior în viziunea studenţilor. Tematica este susţinută de multiplele argumentări
ale cercetătorilor şi experţilor în domeniu ce susţin faptul că evaluarea procesului de predare de
către studenţi nu furnizează date evidente legate de finalităţile procesului de învăţare în
concordanţă cu necesităţile individuale de învăţare. În acest context, cum pot fi studenţii
implicaţi în proces şi pot contribui la asigurarea calităţii? Multe studii se concentrează pe rolul
studenţilor, însă acestea nu întotdeauna se refera la cum anume rolul studenţilor poate fi adecvat
la context.
Acest număr al revistei îşi propune să exploreze cele mai bune metode şi practici ce pot fi
utilizate în vederea îmbunătăţirii implicării studenţilor în procesul de evaluare a calităţii. De
asemenea, următorul număr al QAR urmăreşte să prezinte diverse practici de integrare ale
propunerilor studenţilor în managementul instituţional şi în oferta de curriculum propusă de

instituţiile de învăţământ superior. Editorii QAR încurajează publicarea articolelor ce prezintă
studii de caz privind modul în care structurile reprezentative ale studenţilor participă în procesul
de asigurare şi evaluare a calităţii în învăţământul superior, atât la nivel instituţional, cât şi la
nivel de sistem.
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Indicaţii şi norme de tehnoredactare:
 Materialele trebuie să fie contribuţii originale şi inedite (nepublicate). Nu vor fi acceptate
abordările excesiv de expozitive/descriptive.
 Miza lucrării trebuie sa fie clar expusă iar perspectiva autorului trebuie sa fie ştiinţifică, detaşată.
 Articolele propuse spre publicare trebuie să aibă între 5000 şi 6000 de cuvinte (inclusiv notele de
final şi bibliografia). Vom lua în considerare şi manuscrisele mai mari deşi ar putea fi publicate
secvenţial.
 Manuscrisele trebuie să fie însoţite de un rezumat în română şi unul în engleză ce conţin 100 ...
150 cuvinte fiecare. După fiecare rezumat se vor preciza cuvintele cheie ale lucrării, în ambele
limbi.
 Principalele limbi de lucru ale QAR sunt româna şi engleza.
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