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Politica de învăţământ superior aplicată programelor EIE din Portugalia 
 

Prezentare generală a procesului de asigurare a calităţii 
A3ES (Agenţia Portugheză de Asigurare a Calităţii în Educaţie) este autoritatea de control al 
activităţii de învăţământ din toate universităţile şi politehnicele din Portugalia. 
Prin intermediul unei proceduri de evaluare, A3ES ia hotărâri cu privire la recunoaşterea 
sistemele interne de asigurare a calităţii din cadrul instituţiilor şi efectuează verificări pentru a 
stabili dacă oferta de învăţământ a acestora respectă standardele naţionale de calitate. 
Astfel, A3ES realizează: 

• Acreditarea sistemelor instituţionale asigurare a calităţii 
• Acreditarea de noi programe de studii (licenţă, masterat, doctorat) 
• Evaluarea programelor de studii existente (licenţă, masterat, doctorat) 
• Analize şi rapoarte cu privire la sistemul de învăţământ superior portughez  

(Ref: A3ES pagina web http://www.a3es.pt/). 

Evaluarea externă 
A3ES (Agenţia Portugheză de Asigurare a Calităţii în Educaţie) este autoritatea de control al 
activităţii de învăţământ din toate universităţile şi politehnicele din Portugalia. 
 

Crearea de noi programe 
Pentru acreditarea noilor programe de studii, A3ES evaluează dosarul de evaluare al instituţiei. 
Acest trebuie să fie întocmit într-o structură predefinită, conţinând elemente care să acopere 
toate elementele menţionate mai jos. 
Procesul de evaluare acoperă următoarele teme şi evaluează îndeplinirea acestora conform unui 
set de criterii predefinit. 
Cadrul juridic de organizare, care include: 

• Organismele instituţionale responsabile de programul de studii 
• Regulile şi reglementările instituţiei referitoare la program de studii propriu-zis 
• Sistemul de asigurare a calităţii 
• Diplomele, suplimentele la diplomă etc. 
• Organismele organizaţionale, precum comisia de reclamaţii, reprezentanţii studenţilor 

etc. 

Modificarea programelor existente 
Modificările aduse programelor trebuie să fie aprobate de A3ES. Doar modificările minore pot 
fi aprobate de organismele universităţii.  
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Influenţa studenţilor asupra conţinutului programelor 
Există un organism în structura Universităţii în care studenţii sunt reprezentaţi. Programele 
trebuie fie aprobate de acest organism. 
La sfârşitul fiecărui semestru, studenţii trebui să răspundă la o anchetă privind conţinutul 
programului şi pot face comentarii cu privire la conţinutul programului. 

Influenţa industriei asupra conţinutului programelor 
Universitatea trimite în mod periodic chestionare principalilor angajatori ai foştilor studenţi, 
cerându-le părerea cu privire la structura cursurilor şi conţinutul programelor.   

Studenţi cu dizabilităţi/nevoi speciale/nevoi neconvenţionale 
Există o politică naţională în ceea ce priveşte studenţii cu nevoi speciale. Există birouri în 
cadrul universităţilor şi politehnicilor care se ocupă de nevoile speciale ale acestor studenţi. 

Mobilitatea şi procesele de învăţare pe tot parcursul vieţii  
Studenţii pot cere permisiunea să utilizeze Laboratoarele în afara programului normal. 
Universitatea are o politică de facilitare a schimbului de studenţi cu alte ţări(Programe Erasmus 
şi altele). 

Gestionarea informaţiilor 
Pe website-ul universităţii, informaţiile sunt oferite în limba portugheză şi engleză, fără a fi 
necesar să se introducă o parolă.  
Informaţiile despre un anumit program sunt disponibile în limba portugheză şi engleză pentru 
studenţii înscrişi în acel program, fiind necesară introducerea unei parole. 

Alte informaţii relevante 
Tipuri de programe de studii: 
Structura învăţământului superior în Portugalia respecta structura Bologna standard: 

• Licenţă - 3 ani (180 ECTS) 
• Masterat – 2 ani, după obţinerea diplomei de licenţă (120 ECTS) 
• Masterat - 5 ani integrat (300 ECTS) 
• Doctorat – 3 ani, după obţinerea diplomei de master 

 
Tipuri de instituţii de învăţământ superior: 
În Portugalia sunt prezente, în general, două categorii de instituţii de învăţământ superior: 
universităţi şi politehnici, cu statut de acreditare diferit: 

• Universităţile au dreptul de a oferi diplome de studii la toate nivelurile, prin hotărâre a 
Consiliului de Administraţie. 

• Politehnicile sunt acreditate să ofere diplome de licenţă şi masterat.  Politehnicile nu 
sunt acreditate să ofere diplome de doctorat. 
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Politehnicile oferă în principal studii cu orientare vocaţională, precum ingineria, ştiinţele 
educaţiei, diverse profesii din domeniul sănătăţii etc.  
Universităţile clasice oferă educaţie în mai multe domenii academice clasice, precum ştiinţele 
naturii, istoria, limbile moderne, ştiinţele sociale, ingineria,  etc., fără a urmări o vocaţie 
specifică. Excepţie fac medicina, medicina dentară şi psihologia. 
O politehnică se aseamănă unei (foste) Universităţi Politehnice din Marea Britanie şi unei 
Fachhochschule (Universitate de Ştiinţe Aplicate) din Germania. 
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- DL 62/2007  RJIES http://www.a3es.pt/sites/default/files/L_62-2007_RJIES.pdf 

 
 
 


