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Scop:
Scopul acestui regulament este de a reglementa funcţionarea Comisiei pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul fiecărei facultăţi sau structuri din cadrul
Universităţii din Piteşti.
Aplicare:
Regulamentul se aplică în cadrul tuturor facultăţilor şi structurilor Universităţii
din Piteşti, ca organizaţie furnizoare de educaţie, pentru asigurarea calităţii educaţiei, cu
referire la programele şi activităţile de formare iniţială şi continuă, specifice
învăţământului superior, legal autorizate, care să permită dezvoltarea unei culturi
instituţionale a calităţii educaţiei şi protecţia beneficiarului de educaţie.
Asigurarea calităţii:
Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii:
a) Capacitatea instituţională, determinată de organizarea internă şi infrastructura
disponibilă, definită prin următoarele criterii:
- structurilemanageriale,
- bazamaterială,
- resurseleumane.
b) Eficacitate educaţională, constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine
rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:
- conţinutul programelor de studiu,
- rezultatele învăţării,
- activitatea de cercetare ştiinţifică,
- activitatea financiară a organizaţiei.
c) Managementul calităţii, concretizat prin următoarele criterii:
- strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii,
- proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi
activităţilor desfăşurate,
- proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării,
- proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral,
- accesibilitatea resurselor adecvate învăţării,
- baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii,
- transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după
caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite.
CEAC universitate are în subordine subcomisii CEAC facultate /departament
/program de studii /serviciu funcţional, care cuprind responsabilii pentru calitate de la
nivelul structurilor respective din componenţa Universităţii din Piteşti (facultăţi,
departamente, structuri administrative), asigurând premizele de integrabilitate şi
operaţionalitate ale SMC;
Facultăţile şi structurile direct subordonate universităţii, organizatoare de
programe de studiu legal autorizate, precum şi serviciile funcţionale, elaborează şi adoptă
propriile strategii şi asigură funcţionarea subcomisiilor proprii pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii.

Comisii de evaluare şi asigurarea calităţii la nivel de facultate / structuri
funcţionale:
Decanul /directorul este direct responsabil de calitatea activităţii desfăşurate în cadrul
facultăţii /departamentului /serviciului funcţional.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul facultăţii CEAC-F cuprinde:
- prodecanul didactic (coordonatorul comisiei),
- prodecanul ştiinţific,
- şefii de catedre,
- un reprezentant al studenţilor desemnat de liga studenţilor,
- un reprezentant al absolvenţilor,
- un reprezentant al angajatorilor.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul programului de studii
cuprinde
- şeful de departament
- adjunctul şefului de departament,
- responsabilul programului de studii,
- un reprezentant al studenţilor,
- un reprezentant al absolvenţilor,
- un reprezentant al angajatorilor.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la bibliotecă cuprinde:
- directorul bibliotecii,
- un reprezentant al angajaţilor din bibliotecă,
- doi reprezentanţi ai corpului profesoral,
- un reprezentant al studenţilor desemnat de liga studenţilor.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la compartimentul administrativ
cuprinde:
- directorul general administrativ,
- un reprezentant al personalului propriu,
- un reprezentant al corpului profesoral fără funcţii de conducere,
- un reprezentant al studenţilor desemnat de liga studenţilor.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la compartimentul contabilitate
cuprinde:
- contabilul şef,
- un reprezentant al personalului propriu,
- un reprezentant al corpului profesoral fără funcţii de conducere,
- un reprezentant al studenţilor desemnat de liga studenţilor.

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la Oficiul Resurse Umane cuprinde :
- şeful de birou,
- un reprezentant al personalului propriu,

- un reprezentant al corpului profesoral fără funcţii de conducere,
- un reprezentant al studenţilor desemnat de liga studenţilor.
Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt aprobate de Consiliul de
Administraţie.
Revocarea unei comisii sau a unor membrii ai acesteia, pentru motive bine
întemeiate, este aprobată de Consiliul de Administraţie la iniţiativa celor care i-au propus
sau a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii. La terminarea studiilor, membrii
studenţi sunt revocaţi de drept. Comisiile se subordonează funcţional CEAC-U,
coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de asigurare a calităţii aprobate de
conducerea CMCPU şi elaborează anual un raport privind calitatea în facultăţi sau
structuri funcţionale.
Competenţe:
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – Facultate /structură este un organism
de execuţie în domeniul calităţii care are următoarele obiective, în deplină concordanţă cu
cerinţele învăţământului superior românesc şi european:
- Stabilirea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor ce se doresc a fi obţinute prin
implementarea SMC;
- Elaborarea strategiei de implementare a SMC în facultate şi supunerea ei Consiliul
Facultăţii , astfel încât să fie satisfăcute standardele ARACIS cu referire la cele trei
domenii: Capacitate Instituţională, Eficienţă Educaţională, Managementul Calităţii;
- Coordonarea activităţilor având ca scop funcţionarea eficientă şi îmbunătăţirea SMC
din facultăţi în acord cu viziunea, misiunea şi politica universităţii, în concordanţă cu
standardele naţionale şi internaţionale referitoare la calitatea învăţământului superior;
- Elaborarea documentelor SMC în concordanţă cu cerinţele ARACIS şi necesităţile
proprii facultăţii / structurii
- Analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementare SMC
şi propunerea de soluţii privind depăşirea lor;
- Evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii în facultăţi / structuri
şi propunerea de soluţii corective;
- Elaborarea strategiilor de audit intern şi gestiunea acţiunilor de audit extern;
- Evaluarea indicatorilor de performanţă la nivel de facultăţi / structuri ;
- Propune senatului constituirea de structuri operaţionale de monitorizare şi evaluare
periodică a calităţii programelor sau a activităţilor la nivelul facultăţilor şi
departamentelor;
- Elaborarea unui raport anual de evaluare internă privind calitatea educaţiei în facultăţi /
structuri şi aducerea la cunoştinţă a acestuia prin afişare sau publicare tuturor
beneficiarilor.
- Elaborarea de propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei,
Mod de funcţionare:
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii – facultate / structură este prezidată de
coordonatorul comisiei şi îşi desfăşoară activitatea pe perioada unui mandat al conducerii
facultăţii şi universităţii.
Coordonatorul CEAC este responsabil pentru aplicarea prezentului regulament.

Membrii grupurilor de lucru sunt responsabili pentru elaborarea, dezbaterea şi
definitivarea documentelor SMC asumate.
Activitatea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii - facultatea este asistată de
C.M.C.P.U.
Modificare:
Pentru modificarea acestui regulament este responsabil coordonatorul CEAC. Reviziile
sunt validate de Senatul Universităţii şi intră în vigoare începând cu ziua următoare celei
care a fost aprobată.
Referinţe:
1. Legea nr. 87 din 10.04.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
2. Documentaţia SMC a Universităţii din Piteşti
3.Ordinul 4492 al ministrului educaţiei şi cercetării privind promovarea eticii
profesionale în universităţi;
4. Metodologia de evaluare externă a calităţii (ARACIS);

