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1. DispoziŃii generale şi structura organizatorică a comisiei
Art. 1

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii (CEAC) se înfiinŃează 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.

Art. 2

Conducerea operativă a comisiei este asigurată de Rectorul UniversităŃii sau de un
coordonator desemnat de acesta.

Art. 3

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii din universitate cuprinde:
a) 1-3 reprezentanŃi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de către Senatul
UniversităŃii;
b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
c) un reprezentant al studenŃilor, desemnat de organizaŃia studenŃească.

Art. 4

Din comisie mai poate face parte un reprezentant al angajatorilor.

Art. 5

Din comisie mai poate face parte un reprezentant al minorităŃilor din rândul cadrelor
didactice sau al studenŃilor.

Art. 6

Membrii comisiei nu pot îndeplini funcŃii de conducere în universitate, cu excepŃia
persoanei care asigură conducerea operativă a comisiei.

Art. 7

Comisia îşi va constitui un corp propriu de evaluatori / auditori interni cuprinzând
reprezentanŃi ai tuturor facultăŃilor, astfel încât să se acopere toate domeniile şi programele
de studiu din universitate.

Art. 8

La nivelul facultăŃii decanul este direct responsabil de calitatea educaŃiei furnizate.

Art. 9

Se vor constitui comisii de evaluare şi asigurare a calităŃii şi la nivelul facultăŃilor,
recomandându-se aceiaşi structură ca la nivelul universităŃii (cap. I, punctul 3).

Art. 10 Comisia la nivelul universităŃii are un secretariat tehnic.

2. AtribuŃiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii
AtribuŃiile comisiei sunt următoarele:
Art. 11 Coordonează aplicarea planurilor, procedurilor şi activităŃilor de evaluare şi asigurare a
calităŃii, aprobate de conducerea universităŃii, conform următoarelor domenii şi criterii:
A) Capacitatea instituŃională, rezultată din organizarea internă a infrastructurii disponibile
şi este definită de următoarele criterii:
A1. structurile instituŃionale, administrative şi manageriale;
A2. baza materială;
A3. resursele umane.
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B) Eficacitatea educaŃională care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obŃine
rezultatele aşteptate ale învăŃării, concretizată prin următoarele criterii:
B1. conŃinutul programelor de studiu;
B2. rezultatele învăŃării;
B3. activitatea de cercetare ştiinŃifică sau metodică, după caz;
B4. activitatea financiară a organizaŃiei;
C) Managementul calităŃii, care se concretizează prin următoarele criterii:
C1. strategii şi proceduri pentru asigurarea calităŃii;
C2. proceduri privind iniŃierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi
activităŃilor desfăşurate;
C3. proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăŃării;
C4. proceduri de evaluare periodică a calităŃii corpului profesoral;
C5. accesibilitatea resurselor adecvate învăŃării;
C6. baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităŃii;
C7. transparenŃa informaŃiilor de interes public cu privire la programele de studii şi,
după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;
C8. funcŃionalitatea structurilor de asigurare a calităŃii educaŃiei, conform legii.
Art. 12 Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea academică în universitate.
Raportul este adus la cunoştinŃa tuturor beneficiarilor prin afişare şi publicare.
Art. 13 Elaborează periodic analize ale stării calităŃii din propria instituŃie, comparativ cu cea din
alte instituŃii similare din Ńară şi din străinătate şi formulează planuri de măsuri pentru
îmbunătăŃirea calităŃii academice.
Art. 14 Participă la elaborarea planurilor operaŃionale şi strategice ale universităŃii privitor la
politicile de asigurare a calităŃii academice.
Art. 15 Elaborează planul operaŃional privind acŃiunile de îmbunătăŃire a calităŃii.
Art. 16 Pe baza cunoaşterii nivelului minim al indicatorilor de performanŃă, stabiliŃi conform legii
calităŃii, analizează şi precizează periodic nivelurile performanŃelor instituŃiei pe fiecare
indicator specific de calitate.
Art. 17 Cooperează cu ARACIS, cu alte agenŃii şi organisme abilitate sau instituŃii similare din
Ńară şi din străinătate, potrivit legii şi a reglementărilor interne.
Art. 18 Actualizează periodic corpul de evaluatori interni ai universităŃii.
Art. 19 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 calităŃii academice.
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Art. 20 Avizează rapoartele de autoevaluare întocmite de facultăŃi pentru programele de studiu pe
baza concluziilor raportului de audit intern, întocmit conform Ghidului comisiei de
evaluare internă.
Art. 21 Asigură formarea, dezvoltarea şi actualizarea bazei de date privind asigurarea calităŃii
serviciilor educaŃionale din universitate.
Art. 22 Răspunde de asigurarea transparenŃei informaŃiilor privind calitatea academică din
universitate.
Art. 23 Raportează periodic conducerii universităŃii asupra activităŃii desfăşurate sau a
dificultăŃilor întâmpinate.
Art. 24 Asigură evidenŃa şi arhivarea documentaŃiei proprii, prin intermediul secretariatului tehnic.

3. DispoziŃii finale
Art. 25 Membrii CEAC, cadre didactice, pot fi înlocuiŃi, conform cap I, alineatul 3a, atunci când
primesc alte responsabilităŃi sau din alte motive.
Art. 26 Membrii comisiei, reprezentanŃi ai sindicatelor şi studenŃilor vor fi schimbaŃi sau înlocuiŃi
de cei care i-au propus.
Art. 27 Aprobarea regulamentului de funcŃionare a CEAC se face de către Senatul universităŃii.
Art. 28 Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rectorul
USV.
Art. 29 Prezentul regulament abrogă ediŃia precedentă a regulamentului aprobat prin Hotărârea
Senatului USV numărul 19 din 11.12.2007.

