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REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea
DEPARTAMENTULUI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII

Art. 1 Prezentul regulament s-a elaborat în temeiul prevederilor Legea educației naționale nr.1
din 2011, O.U.G. nr. 75/12 iulie 2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, a Cartei
universităţii şi a hotărârilor Senatului USAMV Iaşi.
Art. 2 Departamentul de Asigurare a Calităţii (DAC) este structura suport de specialitate care
asistă activitatea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în dezvoltarea şi
funcţionarea eficientă a sistemului de management al calităţii din Universitatea de Științe
Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.
Art. 3 Atribuţiile şi responsabilităţile pentru posturile din structura DAC sunt specificate în Fişa
postului.
Art. 4 (1) Departamentul de Asigurare a Calităţii susține activitatea Comisiei de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii pe universitate.
(2) Departamentul pentru Asigurarea Calității este condus de Consiliul de coordonare al
DAC, fiind format din:
- directorul departamentului, în calitate de preşedinte al consiliului;
- responsabilii comisiilor pentru asigurarea calității la nivelul facultăților;
- doi studenți, membri ai Senatului.
(3) DAC are relaţii de tip funcţional şi de colaborare cu toate entităţile structurale ale
universităţii - facultăţi, departamente, structuri administrative etc.
Art. 5 Departamentul de Asigurare a Calităţii are atribuţii privind elaborarea procedurilor şi a
instrumentelor de asigurare şi evaluare a calităţii, organizarea proceselor de audit şi
evaluarea calităţii, gestiunea datelor referitoare la calitate, diseminarea informaţiilor şi
crearea culturii calităţii în universitate.
Art. 6 Principalele activități ale Departamentul de Asigurare a Calităţii sunt:
- participă la elaborarea procedurilor şi a altor documente specifice activităților de asigurare
şi evaluare a calităţii din Universitate;
- gestionează informaţiile referitoare la calitate şi documentele de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii din universitate;
- participă la acţiunile de evaluare a calităţii instituţionale şi a programelor de studii;

-

coordonează procesul de evaluare a activităţii didactice de către studenţi şi evaluarea
colegială;
- acordă consultanţă structurilor din universitate în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii;
- organizează programe de instruire şi alte acţiuni de diseminare a managementului calităţii
în vederea dezvoltării culturii calităţii în universitate;
- organizează audituri interne de calitate privind evaluarea programelor de studii;
- actualizează informațiile de pe pagina web a departamentului.
Art. 7 Departamentul de Asigurare a Calităţii are următoarele responsabilităţi:
- duce la îndeplinire hotărârile Senatului USAMV Iaşi şi ale Comisiei pentru Evaluarea și
Asigurarea Calității, privind strategia şi obiectivele în domeniul calității;
- sprijină Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la nivelul universității în
realizarea de sinteze privind acțiunile de evaluare, audit şi îmbunătățire a calității;
- planificarea activităţii Departamentului şi elaborarea planului strategic şi a planurilor
operaţionale DAC;
- analiza anuală a eficacităţii şi performanţelor activităţii DAC şi elaborarea Raportului de
activitate;
- planificarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a proceselor coordonate de DAC;
- implementarea standardelor pentru controlul managerial şi îmbunătăţirea continuă a
sistemului de control managerial.
- participă la acțiunile de evaluare a calității instituționale şi a programelor de studii;
Art. 8 (1) Responsabilul pentru asigurarea calității din facultate este Decanul sau un cadru didactic
desemnat de Consiliul facultății, investit cu responsabilitate şi autoritate privind
proiectarea, menținerea şi îmbunătățirea sistemului de asigurare a calității la nivel de
facultate;
(2) Comisia pentru asigurarea calității la nivel de facultate este formată din responsabilii
programelor de studii şi câte un student de la fiecare ciclu de studii universitare;
(3) Comisia duce la îndeplinire strategia, obiectivele şi prioritățile facultății în domeniul calității.
Art. 9. La nivelul departamentelor şi direcțiilor administrative, responsabilitățile privind evaluarea
şi asigurarea calității aparțin directorilor.

Art. 10 Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului USAMV Iaşi din 28
Februarie 2018 şi intră în vigoare începând cu data aprobării.
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