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         Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior  

          ARACIS 

               adresat întregii comunități academice a  

              Universității din București 

  

La data de 4/16 Iulie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza emitea decretul de înființare al 
Universității din București, reunind într-o singură instituție cele trei facultăti care existau deja: 
Facultatea de Drept, Facultatea de Litere și Filosofie și Facultatea de Științe. În acești 150 de ani 
pe care Universitatea i-a străbătut, dascălii și studenții deopotrivă au contribuit prin entuziasm, 
competență și dăruire la înălțarea acestui edificiu modern. Munca înfăptuită de către Universitate 
s-a materializat prin generațiile de studenți pe care i-a educat și instruit să facă performanță în 
societatea românească și nu numai, prin contribuțiile științifice ale corpului profesoral, iar efortul 
vă este recunoscut prin acordarea de către ARACIS a: 

    “Diplomei de excelență pentru consecvență în îmbunătățirea calității  

    învățământului superior din România” 

Toate aceste realizări ne îndreptățesc să credem că: 

1. Universitatea din București a înțeles pe deplin că nivelul de dezvoltare a unei 
societăți este determinat în mod esențial de capacitatea sistemului său de 
învățământ de a cultiva calitatea, de a produce performanță, de a crește nivelul 
educației tinerilor. De asemenea, Universitatea din București are ca obiect de 
bază implicarea profundă în cercetarea științifică avansată de esență 
europeană, spre a produce cunoaștere, pe lângă misiunea fundamentală de a 
organiza învățământ academic la standarde de calitate; 

2. Comunitatea academică este convinsă că învățământul superior și cercetarea științifică 
generează forțe cognitive care gestionează prezentul și prefigurează viitorul, dezvoltă 
creativitatea, înnobilează, formează caractere, pregătind astfel noile elite ale societății; 

3. Mediul academic al Universității din București, prin vectorii umani implicați - cadre 
didactice, studenți, cercetători științifici, personal administrativ, participă activ și 
responsabil la edificarea societății bazate pe cunoașterea care este cea mai mare 
provocare a zilelor noastre în contextul globalizării; 



4. În cadrul Universității din București se contribuie la dezvoltarea unei culturi a educației și 
cercetării în legătură directă cu amplificarea creativității științifice cu sporirea eficienței 
și eficacității cercetării într-un tot coerent care reprezintă o legătură organică între 
învățământ, educație, știință și cultură; 

5. Universitatea din București a deschis larg porțile, inimile și sufletele astfel încât opera, 
eforturile, vocația, strădania, dedicația, munca, rezultatele, aspirațiile, talentul și 
creativitatea să fie appreciate și răsplătite la adevărata lor valoare. 
Aceste înfăptuiri ne-au convins că în viitor veți consacra toate eforturile și întreg 
potențialul științific și educațional în nobila activitate de a forma, instrui și educa tânăra 
generație, de a realiza caractere de granit care să contribuie la progresul societății 
românești, la menținerea patriei române în circuitul mondial de valori, al spațiului 
european al învățământului superior și al cercetării științifice, al cunoașterii și 
înțelepciunii. 
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS are cel mai 
bun prilej de a exprima respectul și admirația pentru realizările de excepție obținute de 
către Universitatea din București în domeniul educațional și științific, precum și pentru 
contribuția substanțială adusă la sporirea prestigiului internațional al învățământului 
superior românesc. 
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