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Preambul 

Prezentul regulament are ca scop reglementarea algoritmului de funcţionare şi precizarea 

responsabilităţilor privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătăţirea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii.  

Potrivit Cartei şi Planului strategic al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru 

perioada 2012-2016, modernizarea continuă a programelor de studii şi perfecţionarea procesului 

instructiv-educativ, în concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale, adaptarea acestora la 

cerinţele mediului economico-social şi promovarea învăţământului centrat pe student, reprezintă 

obiectivele strategice de îndeplinirea cărora depinde creşterea calităţii întregului proces educaţional. 

Prin urmare, se preconizează ca programele academice să aibă o dinamică ascendentă din punct de 

vedere al atractivităţii şi adaptabilităţii, pornind de la aplicarea acestui regulament. 

 

Capitolul I – Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Prezentul regulament este elaborat având ca referinţă următoarele documente, care privesc 

activităţile din învăţământul academic naţional şi ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău :  

a. Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

b. Carta Universităţii şi hotărârile Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău;  

c. Ordinul MEN nr. 3666/2012 privind  aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor 

studentului;  

d. H.G. nr. 1418/2006, pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a 

standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă ai Agenţiei Române  de 

asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), cu completările ulterioare;  

e. Ordonanța de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 87/2006, ; 

f. Ordinul M.E.C.T. nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de 

Credite Transferabile – ECTS;  

g. Ordinul M.E.C.T. nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în 

instituţiile de învăţământ superior;  

h. H.G. nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ 

superior pentru anul universitar 2014-2015. 

 

Art. 2. Elaborarea prezentului regulament intră în atribuţiile Comisiei pentru programe de studii, 

perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti din Senat şi prorectorului cu 

programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti, în strânsă colaborare cu structurile de conducere ale 

facultăţilor şi departamentelor de învăţământ ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, potrivit 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei comisii. 

 

Capitolul II – Iniţierea şi aprobarea programelor de studii 

 

Art. 3. Iniţierea programului de studii are la bază o analiză a pieţei forţei de muncă (sau o solicitare 

din partea mediului economic sau social) și capacitatea entității de a organiza şi coordona programul 

de studii. Iniţierea unui program de studii se face ca urmare a deciziei luate prin vot, în cadrul unei 

şedinţe de departament.  

 

Art. 4. Directorul de departament prezintă solicitarea iniţierii programului în cadrul Consiliului 

Facultăţii, solicitare în care trebuie să se facă dovada oportunităţii iniţierii acestuia şi a capacităţii de 
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organizare şi coordonare de către departament, singur sau în colaborare cu alte departamente.  

 

Art. 5. În cazul în care Consiliul Facultăţii avizează iniţierea programului, se stabileşte şi responsabilul 

acestuia, care va organiza desfăşurarea activităţii de întocmire a Raportului de autoevaluare, conform 

metodologiei ARACIS, iar solicitarea iniţierii programului este transmisă Consiliului de administrație 

și Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.  
 

Art. 6. După aprobarea iniţierii programului de studii de către Consiliului de administrație și Senat, 

responsabilul acestuia, împreună cu echipa de lucru, elaborează raportul de autoevaluare și anexele 

programului de studii, în conformitate cu standardele și metodologiile ARACIS. 

 

Art. 7. Întocmirea Planului de învăţământ se face în concordanţă cu standardele specifice ale 

domeniului şi competenţele vizate pentru absolvenţii programului de studii conform Metodologiei de 

evaluare externă, elaborată de ARACIS. 

 

 Art. 8. La finalizarea raportului de autoevaluare, responsabilul de program depune la secretariatul 

Facultăţii documentaţia (raportul şi anexele) şi o cerere de evaluare internă. Raportul se depune în 

format electronic şi pe hârtie, iar anexele, numai în format electronic. 

 

Art. 9. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Facultăţii/ DPPD propune o comisie 

de evaluare internă, formată dintr-un președinte și doi membri din ramura de știință sau apropiată 

acesteia. Președintele comisiei de evaluare internă nu poate fi responsabilul programului de studii 

evaluat. Decanul emite decizia de numire a acestei comisii. În situaţii justificate, RPS poate cere 

schimbarea membrilor comisiei de evaluare. 

 

Art. 10. După verificarea îndeplinirii standardelor minime stabilite de ARACIS, comisia de evaluare 

elaborează Raportul primar/final de evaluare internă. Un exemplar al raportului se transmite 

responsabilului de program. 

 

Art. 11. În situația în care nu sunt îndeplinite standardele minime, evaluatorii propun măsuri de 

îmbunătățire. Responsabilul programului de studii le analizează, după care comisia elaborează varianta 

finală a Raportului primar/ final de evaluare internă, document ce este supus avizării în Consiliul 

Facultății și aprobării Consiliului de administrație  și Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din 

Bacău. 

 

Art. 12. Responsabilul demarează formalităţile de autorizare a programului de studii, conform 

legislaţiei în vigoare, după avizarea documentelor din dosarul acestuia în Consiliul facultăţii și 

aprobarea în Senat. 

 

 Capitolul III – Monitorizarea şi îmbunătăţirea programelor de studii 

 

Art. 13. Monitorizarea programelor de studii se face anual de către conducerea departamentului/ 

facultății.  

NOTE: 

1) Departamentul de Consiliere Profesională realizează anchete privind gradul de absorbţie a 

absolvenţilor pe piaţa muncii şi evaluarea gradului de satisfacție a studenților față de serviciile 

oferite de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Anual sunt transmise date referitoare la 

îmbunătățirea programelor de studii Comisiei pentru programe de studii, perfecţionarea şi 
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evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti din Senat, precum și conducerii 

facultății/ departamentului în vederea analizării și îmbunătățirii acestuia.  

2) Monitorizarea anuală a programelor de studii, în concordanță cu cerințele legale și reglementate 

stabilite de ARACIS, intră în atribuţia  Comisiei pentru programe de studii, perfecţionarea şi 

evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti  din Senat. 

 

Art. 14. Conducerea departamentelor/ facultăţii efectuează anual analize și propune măsuri de 

îmbunătăţire a  programelor de studii. Rezultatele acestor analize sunt consemnate în Procesul-verbal 

al Consiliului Facultății. 

 

Art. 15. Propunerile de îmbunătăţire a programelor de studii se fac pe baza următoarelor date: 

cerinţele studenţilor şi ale altor părţi interesate referitoare la competenţele profesionale;  feedback-ul 

informaţional de la studenţi şi alte părţi interesate; cerinţele care decurg din reglementările aplicabile; 

informaţii obţinute din procese anterioare de îmbunătățire a programelor de studii.   

 

 Capitolul IV – Evaluarea periodică a programelor de studii 

 

Art. 16. Evaluarea periodică internă a programelor de studii se face: 

- în vederea acreditării/ reacreditării programului; 

- la cererea ARACIS; 

- la cererea conducerii departamentului, a facultăţii sau a universităţii.  

 În primele două cazuri, evaluarea internă este urmată de o evaluare externă, iar în cel de al 

treilea caz, evaluarea este folosită ca material  de îmbunătățire a programului de studii.   

 

Art. 17. Evaluarea periodică internă, în vederea acreditării/reacreditării repetă etapele din prezentul 

regulament, de la Art. 4. la Art. 12. 

 

Art. 18. Evaluarea periodică, făcută la cerere, repetă etapele din prezentul regulament de la Art. 5. la 

Art. 12 

 

Capitolul V – Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

a) Modificarea Regulamentului privind  iniţierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătăţirea şi  

evaluarea periodică a programelor de studii se face la propunerea Comisiei pentru programe de 

studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti  din Senat şi 

prorectorului cu programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti, în strânsă colaborare cu 

structurile de conducere ale departamentelor/facultăţilor  şi cu aprobarea Senatului.  

b) Regulamentul privind  iniţierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătăţirea şi  evaluarea periodică 

a programelor de studii este aprobat de către Senatul Universităţii„Vasile Alecsandri” din 

Bacău. 

 

 Aprobat în Şedinţa Senatului din data ...... 


