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REGULAMENT DE FUNCŢIONARE
A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
CAPITOLUL I. Dispoziţii generale şi structura organizatorică a comisiei
1.1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) se înfiinţează în conformitate cu
articolul 11, alineatul 2 din OUG nr. 75/2005, publicată în M. Of. al României nr. 642/20 iulie 2005,
modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 87/10.04.2006, publicată în M. Of. al României nr. 334
/13.04.2006.
1.2. Conducerea operativă a comisiei este asigurată de Rectorul Universităţii sau de un
coordonator desemnat de acesta.
1.3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii pe universitate este propusă de Consiliul de
Administraţie şi aprobată de Senat.
1.4. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din universitate cuprinde:
a. 2 reprezentanţi ai corpului profesoral;
b. un reprezentant al studenţilor;
c. un reprezentant al angajatorilor şi absolvenţilor;
1.5. Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în universitate, cu excepţia persoanei
care asigură conducerea operativă a comisiei.
1.6. Comisia îşi va constitui un corp propriu de evaluatori / auditori interni cuprinzând
reprezentanţi ai tuturor facultăţilor, astfel încât să se acopere toate domeniile şi programele de studiu din
universitate.
1.7. La nivelul facultăţii decanul este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate.
1.8. Se vor constitui comisii de evaluare şi asigurare a calităţii şi la nivelul facultăţilor.
1.9. Conducerea operativă a comisiei de la nivelul facultăţii este asigurată de un coordonator
desemnat de decan. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de facultate este aprobată de
Consiliul facultăţii şi cuprinde:
a. Coordonatorul comisiei desemnat de decan;
b. un reprezentant al corpului profesoral;
c. un reprezentant al studenţilor;
1.10. Comisia la nivelul universităţii are un secretariat tehnic.

Capitolul II Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt următoarele:
2.1. Coordonează aplicarea planurilor, procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii,
aprobate de conducerea universităţii, conform următoarelor domenii şi criterii:
A. Capacitatea instituţională, rezultată din organizarea internă a infrastructurii disponibile şi
este definită de următoarele criterii:
A1. structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
A2. baza materială;
A3. resursele umane.
B. Eficacitatea educaţională care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine
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rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:
B1. conţinutul programelor de studiu;
B2. rezultatele învăţării;
B3. activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz;
B4. activitatea financiară a organizaţiei;
C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:
C1. strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
C2. proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi
activităţilor desfăşurate;
C3. proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
C4. proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;
C5. accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
C6. baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii;
C7. transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi,
după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;
C8. funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.
2.2. Verifică, avizează toate documentele elaborate de DAC şi le înaintează spre aprobare comisiilor de
specialitate ale Senatului universităţii.
2.3. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea academică în universitate.
Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare şi publicare.
2.4. Elaborează periodic analize ale stării calităţii din propria instituţie, comparativ cu cea din alte
instituţii similare din ţară şi din străinătate şi formulează planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii
academice.
2.5. Participă la elaborarea planurilor operaţionale şi strategice ale universităţii privitor la politicile de
asigurare a calităţii academice.
2.6. Elaborează planul operaţional privind acţiunile de îmbunătăţire a calităţii.
2.7. Pe baza cunoaşterii nivelului minim al indicatorilor de performanţă, stabiliţi conform legii calităţii,
analizează şi precizează periodic nivelurile performanţelor instituţiei pe fiecare indicator specific de
calitate.
2.8. Cooperează cu ARACIS, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară şi din
străinătate, potrivit legii şi a reglementărilor interne.
2.9. Actualizează periodic corpul de evaluatori interni ai universităţii.
2.10. Numeşte comisiile de evaluatori pentru auditarea internă a programelor de studiu care urmează
procedurile de evaluare externă în vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării periodice a
calităţii academice.
2.11. Avizează rapoartele de autoevaluare întocmite de facultăţi pentru programele de studiu pe baza
concluziilor raportului de audit intern, întocmit conform Ghidului comisiei de evaluare internă.
2.12. Asigură formarea, dezvoltarea şi actualizarea bazei de date privind asigurarea calităţii serviciilor
educaţionale din universitate.
2.13. Răspunde de asigurarea transparenţei informaţiilor privind calitatea academică din universitate.
2.14. Raportează periodic conducerii universităţii asupra activităţii desfăşurate sau a dificultăţilor
întâmpinate.
2.15. Asigură evidenţa şi arhivarea documentaţiei proprii, prin intermediul secretariatului tehnic.

Capitolul III Dispoziţii finale
1. Membrii CEAC, cadre didactice, pot fi înlocuiţi, conform cap I, alineatul 1.5, atunci când primesc
alte responsabilităţi sau din alte motive.
2. Membrii comisiei vor fi schimbaţi sau înlocuiţi de cei care i-au propus.
3. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din 27.06. 2012.
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