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UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE 

 

 

REGULAMENTUL 
COMISIEI PENTRU ASIGURAREA ȘI EVALUAREA  CALITĂŢII 

ÎN FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE 

 

 

CAP. 1. DENUMIRE ŞI CONSTITUIRE 

 Art. 1. În cadrul Facultății de Științe Exacte se asigură toate condiţiile organizatorice, 

materiale, umane şi legale pentru implementarea unui Sistem de Asigurare a Calităţii (SAC) prin 

constituirea unei Comisii pentru Asigurarea și Evaluarea Calității (CEAC-F) subordonată 

Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) conform organigramei sistemului de 

asigurare a calității la nivelul universităţii, organigramă aprobată prin H.S. 236/20.07.2016. 

  Art. 2. Prezentul Regulament stabilește şi detaliază modul de organizare şi funcţionare al 

CEAC-F având ca scop: 

a – delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor; 

b – stabilirea limitelor de competenţă; 

c – stabilirea relaţiilor ce se stabilesc între structurile existente şi structurile nou create. 

 Art. 3. CEAC-F se constituie şi funcţionează în conformitate cu Legea nr.1/2011 – Legea 

educației naționale cu modificările și completările ulterioare și cu CARTA Universităţii Aurel 

Vlaicu din Arad (UAV). 

CAP. 2. MISIUNE 

Art. 4. În Facultatea de Științe Exacte a UAV calitatea prestaţiilor didactice şi de 

cercetare științifică este prioritară. 

Art. 5. Facultatea de Științe Exacte pregăteşte specialişti capabili de a utiliza cunoştiinţe 

ştiinţifice, tehnice, şi organizaționale valoroase, de a se integra în procesele tehnologice, de 

proiectare și producție, ale societăţii româneşti şi ale lumii contemporane. 

Art. 6. Obiectivul fundamental al CEAC-F îl constituie implementarea unui SAC bazat 

pe o politică, o structură organizatorică şi o documentaţie care să permită monitorizarea-

evaluarea, intervenţia corectivă-preventivă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii, în conformitate cu 

deciziile CEAC luate la nivelul universității și cu manualul de asigurare a calității cu respectarea 

prevederilor ISO 9001: 2008.  

CAP. 3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ASIGURĂRII CALITĂŢII 

Art. 7. Principalele elemente ale structurii organizatorice privind Asigurarea Calităţii în 

Facultatea de Științe Exacte sunt: 
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Decanul; 

Directorul de departament; 

Comisia de Asigurare și Evaluare a Calității; 

Directorii programelor de studiu – la nivelul fiecărei specializări universitare şi 

postuniversitare. 

Art. 8. CEAC-F are ca obiective: 

a) Asigurarea Calităţii în Facultatea de Științe Exacte, care include: 

- conceperea şi implementarea unui SAC documentat, care să faciliteze îmbunătăţirea continuă a 

proceselor din Facultate (în primul rând procesul didactic şi procesul de cercetare ştiinţifică), 

precum şi adaptarea continuă a acestuia la cerinţele învăţământului superior românesc şi 

european;  

- elaborarea conceptuală a SAC la nivel de facultate, în sensul definirii structurii organizatorice şi 

funcţionale, precum şi a modului de integrare a lui în managementul strategic al universităţii;  

- definirea cerinţelor calitative ce trebuie stipulate,  a obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor ce se 

doresc a fi obţinute prin implementarea SAC; 

- conceperea şi implementarea de proceduri de evaluare a specializărilor universitare şi 

postuniversitare acreditate, precum şi a cercetării ştiinţifice; 

- evaluarea procesului de implementare a SAC în facultate  şi propunerea de soluţii corective, 

dacă acestea sunt necesare;  

- analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea SAC şi 

propunerea de soluţii privind depăşirea lor;  

b) Dezvoltarea competenţei şi culturii interne în facultate în domeniul Asigurării Calităţii 

prin: 

- instruirea personalului facultăţii privind SAC; 

- dezvoltarea şi promovarea disciplinei SAC în facultate prin stimularea introducerii ei în 

planurile de învăţământ, precum şi a cercetării ştiinţifice în domeniul calităţii; 

- organizarea de cursuri de formare continuă în domeniul Asigurării Calităţii şi derularea de 

contracte de colaborare cu terţi (cercetare ştiinţifică şi consultanţă în vederea implementării 

sistemelor de management al calităţii). 

 Art. 9. CEAC-F este organism colectiv şi consultativ de lucru al facultății în domeniul 

calităţii.  

Art. 10. CEAC-F este subordonată CEAC  care este subordonată Rectorului Universităţii 

şi Senatului Universitar. 

Art. 11. Calitatea de membru al CEAC-F încetează în una din următoarele situaţii: 
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- prin alegerea de către facultate sau departament a unei alte persoane pe postul de  

responsabil sau de membru în CEAC-F; 

- prin retragere. 

Art. 12. La reuniunile CEAC-F pot fi invitate, persoane reprezentând mediul socio-

economic de inserţie al universităţii. 

Art.13. La nivel de facultate, SAC este gestionat de către Comisia Calității (CC-F). CC-F 

desfăşoară strategia, politica, obiectivele şi priorităţile universităţii în domeniul calităţii urmărind 

cunoaşterea şi aplicarea în facultate, atât a aspectelor generale cât şi a celor specifice. Ea este 

coordonată de decan. 

Art.14. Comisia Calităţii la nivel de facultate este formată din Decan, CEAC-F şi din 

Şefii de Catedră. 

Art. 15. La nivelul facultăţii şi departamentelor se înfiinţează funcţia de Responsabil cu 

Asigurarea Calității.  

Art. 16. Responsabil cu Asigurarea Calității este numit prin votul majorității simple din 

Consiliul Profesoral, pe o perioadă de patru ani. Pe această funcţie pot candida cadre didactice 

(lectori/şef de lucrări, conferenţiari sau profesori) din cadrul facultăţii, care au preocupări şi 

experienţă în domeniu.  

Art. 17. Atribuţiile Responsabilul cu Asigurarea Calităţii sunt: 

- elaborarea unui plan de evaluare a specializărilor şi cercetării ştiinţifice din cadrul 

facultăţii sau departamentului; 

- planificarea anuală a activităţilor de evaluare și autoevaluare; 

- evidenţa, difuzarea şi perfecţionarea procedurilor de evaluare; 

- organizarea şi supervizarea, cu sprijinul conducerii facultăţii şi cu concursul şefilor de 

catedră şi coordonatorilor de specializare, a acţiunilor de îmbunătăţire continuă a calităţii decise 

în Consiliul Profesoral în urma evaluărilor; 

- contribuie la elaborarea documentaţiei calităţii; 

- prezintă în cadrul CC-F sinteze periodice privind activitatea de evaluare din 

facultate/departament. 

Art.18. La nivel de departament, SAC este asigurat de către Consiliul Calității pe 

Departament (CC-D). 

Art.19. CC-D este format din CEAC-F şi Directorii de programe de studiu. 

Art.20. La nivel de departament, Directorul de departament are autoritatea şi 

responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor derulate în cadrul CC-D (învăţământ, 

cercetare, organizare şi relaţii externe). Acesta urmăreşte la nivelul catedrei atingerea obiectivelor 
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generale şi specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea 

evaluărilor/auditurilor interne si a evaluărilor individuale. 

Art. 21. Pentru asigurarea calităţii în domeniul didactic, la nivelul fiecărei specializări 

universitare şi postuniversitare se înfiinţează funcţia de Director de program de studiu (DPS). 

DPS este propus de către catedrele de specialitate şi este confirmat prin vot de către Consiliul 

Profesoral al Facultăţii. 

Art. 22. Atribuţiile DPS sunt următoarele: 

- coordonează procesul de elaborare şi modificare a curiculum-ului  specializării şi, 

împreună cu Decanul şi Şeful de Catedră, este răspunzător de calitatea acestui document; 

- organizează evaluarea periodică a specializării, pe baza procedurii de evaluare adoptată 

la nivelul CC-F. Îmbunătăţirile necesare în privinţa calităţii actului didactic, rezultate în urma 

evaluărilor se analizează şi implementează în practică de comun acord cu Şeful de Catedră; 

- în funcţie de cerinţele noi identificate în timpul anului sau prin procesul de evaluare a 

calităţii, propune îmbunătăţiri calitative privind introducerea unor discipline noi, modificarea 

numărului de ore, felul activităţilor didactice etc., în planul de învăţământ al specializării în 

coordonare cu comisia pentru curriculum; 

- contribuie la armonizarea curriculumului specializării cu celelalte specializări din 

universitate, precum şi din alte universităţi din ţară şi străinătate, în vederea promovării cooperării 

şi a îmbunătăţirii continue a eficienţei şi a rentabilităţii specializării; 

- organizează întâlniri cu titularii de discipline anual şi ori de câte ori este nevoie în 

vederea optimizării planului de învăţământ şi conţinutului  programelor analitice; 

- verifică semestrial programele analitice şi concordanţa acestora cu obiectivele 

disciplinelor convenite cu titularii de discipline; 

- întocmeşte şi ţine la zi dosare anuale ale specializării, ce cuprind toate documentele 

oficiale ale specializării: planul de învăţământ valabil, programele analitice, alte documente 

oficiale; 

- asigură o largă deschidere a specializării către exterior, prin promovarea relaţiilor de 

colaborare şi schimburi reciproce, cu specializări similare din ţară şi străinătate (în special din 

Uniunea Europeană); de asemenea, promovează relaţiile cu partenerii sociali şi cu autorităţile de 

la nivel local, naţional şi european, în vederea racordării specializării la cerinţele identificate; 

- prezintă Responsabilului cu Asigurarea Calităţii din facultate anual o sinteză privind 

îmbunătăţirea calităţii la specializarea coordonată; 

- contribuie la elaborarea documentaţiei calităţii. 
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CAP. 4. DISPOZITII FINALE 

Art.23. Documentele Sistemului de Asigurare al Calităţii la nivelul facultății sunt 

gestionate de CEAC-F. 

Art.24. Aprobarea Regulamentului de Funcționare a CEAC-F se face de către Consiliul 

Facultății la propunerea președintelui CEAC-F, prin vot deschis cu majoritate simplă. 

Art.25. Orice modificare a prezentului regulament, discutată în prealabil în CEAC-F, este 

de competenţa Consiulului Facultății de Științe Exacte prin vot deschis cu majoritate simplă. 

 

DECAN/DIRECTOR DEPARTAMENT 


