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Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Comisiilor pentru Evaluarea 

și Asigurarea Calității în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 

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 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

b. O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

c. 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);  

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

instituţiile de învăţământ superior;  

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

„Vasile Alecsandri” din Bacău; 

f. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 

ENQA, 2009; 

g. R-05-03 Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea și 

evaluarea periodică a programelor de studii; 

h. PO 06.02 – Procedura operațională privind procesul de evaluare a cadrelor didactice; 

i. PO 07.01 – Procedura operațională privind inițierea, aprobarea, monitorizarea, 

îmbunătățirea și evaluarea periodică a programelor de studii. 

 

Art.2. În cadrul acestui regulament, definițiile termenilor utilizați sunt următoarele:   

 calitatea educației – reprezintă ansamblul de caracteristici ale unui/ unei program 

de studii/ specializări şi ale furnizorului acestuia/ acesteia, prin care sunt satisfăcute aşteptările 

beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. 

 evaluarea calității - constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o 

organizaţie furnizoare de educaţie şi programele de studii/ specializările acesteia îndeplinesc 

standardele de referinţă. 

 asigurarea calității – exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de educație 

de a oferi programe de studii/ specializări în conformitate cu standardele anunţate. Aceasta este 

realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, 

planificare şi implementare de programe de studii/ specializări, prin care se formează încrederea 

beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate. 
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 îmbunătățirea calității – reprezintă evaluarea, analiza şi acţiunea corectivă 

continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai 

potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă. 

 

Art. 3. Organizarea Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității 

Evaluarea și asigurarea calității educației în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este 

organizată la nivel de universitate/ facultate/ program de studii/ specializare.  

 

La nivelul Universității funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de 

Universitate. Conducerea operativă a comisiei este asigurată de rector sau de un coordonator 

desemnat de acesta.  

 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de Universitate este formată din: 

a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obţinerea titlului de 

conferenţiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării științifice, aleşi 

prin vot secret de senatul universitar;  

b) un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta; 

c) un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenţească; 

d) un reprezentant al angajatorilor, propus de Consiliul de Administrație al Universității. 

 

Din comisie mai poate face parte un reprezentant al minorităţilor din rândul cadrelor didactice sau 

al studenţilor. 

 

La nivelul facultății, funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de 

facultate. Conducerea operativă a comisiei este asigurată de decan sau de prodecanul desemnat de 

acesta. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de Facultate are o structură propusă 

și aprobată de Consiliul Facultății și este formată din: 

- câte un reprezentant de la fiecare departament (directorul de departament sau 

responsabilul cu managementul calității); 

- reprezentantul studenților; 

- reprezentantul angajatorilor.  

La nivelul specializării/ programului de studii, funcționează Comisia de evaluare internă a 

programului de studii/ specializării. Aceasta este formată dintr-un președinte și doi membri cu 

competențe în ramura de științe a specializării/ programului de studii sau apropiată acesteia. 

Componența Comisiei de evaluare internă a Specializării/ Programului de studii este propusă de 

către Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de Facultate și aprobată de Consiliul 

Facultății.  

 

Structura organizării comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității în Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău este prezentată în cadrul figurii de mai jos. 

a 
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Art.4. Atribuțiile Comisiilor  

4.1 Atribuțiile Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de Universitate: 

a. monitorizează aplicarea procedurilor privind activităţile de evaluare şi asigurare a 

calităţii la nivel de universitate;  

b. elaborează semestrial, la nivel de universitate, Raportul privind evaluarea cadrelor 

didactice de către studenți; 

c. elaborează anual, la nivel de universitate, Raportul privind evaluarea cadrelor didactice 

(evaluarea colegială, evaluarea de către studenți, evaluarea de către management, 

evaluarea serviciilor aduse instituției și comunității); 

d. elaborează anual, la nivel de universitate, Raportul privind evaluarea internă a 

programelor de studii/specializărilor; 

e. elaborează anual Raportul privind evaluarea și asigurarea calității în Universitatea 

“Vasile Alecsandri” din Bacău. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor 

(părţilor interesate) prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern;  

f. formulează propuneri de îmbunătățire a calităţii educaţiei în Universitatea “Vasile 

Alecsandri” din Bacău. 
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4.2. Atribuțiile Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de facultate: 

a. monitorizează aplicarea procedurilor privind activităţile de evaluare şi asigurare a 

calităţii la nivel de facultate; 

b. elaborează semestrial, la nivel de facultate, Raportul privind evaluarea cadrelor 

didactice de către studenți; 

c. elaborează anual, la nivel de facultate, Raportul privind evaluarea cadrelor didactice 

(evaluarea colegială, evaluarea de către studenți, evaluarea de către management, 

evaluarea serviciilor aduse instituției și comunității); 

d. elaborează anual, la nivel de facultate, Raportul privind evaluarea internă a programelor 

de studii/specializărilor; 

e. Rapoartele sunt aduse la cunoştinţa tuturor beneficiarilor (părţilor interesate) prin 

afişare sau publicare şi sunt transmise Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calității la 

nivel de Universitate  

f. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii în cadrul facultății. 

 

4.3. Atribuțiile Directorului de departament: 

a. aplică, la nivel de departament, procedurile privind procesul de evaluare a cadrelor 

didactice; 

b. elaborează semestrial, la nivel de departament, Raportul privind evaluarea cadrelor 

didactice de către studenți; 

c. elaborează anual, la nivel de departament, Raportul privind evaluarea cadrelor didactice 

(evaluarea colegială, evaluarea de către studenți, evaluarea de către management, 

evaluarea serviciilor aduse instituției și comunității); 

d. transmite rapoartele elaborate Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calității la nivel 

de facultate; 

e. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii în cadrul departamentului. 

 

4.4. Atribuțiile Comisia de evaluare internă a Specializării/ Programului de studii: 

a. aplică procedurile privind evaluarea periodică a programelor de studii și elaborează 

anual Raportul de evaluare internă privind calitatea programului de studii/ specializării, 

conform domeniilor şi criteriilor prevăzute în metodologia de evaluare ARACIS. Raportul 

este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor (părţilor interesate) şi este transmis 

responsabilului de program de studii/specializare și Comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calității la nivel de facultate. 

 

Art. 5. Incompatibilități privind calitatea de membru Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calitățiila nivel de Universitate 

Membrii comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de universitate nu pot îndeplini 

funcţii de conducere în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei 
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operativă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi 

remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

Art.6. Funcționarea comisiilor 

Comisiile se întrunesc la solicitarea președintelui acesteia. Convocarea se poate face în scris, prin 

e-mail sau prin telefon. 

 

Hotărârile comisiei se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă, căutându-se însă realizarea 

consensului, ori de câte ori este posibil. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universității  „Vasile Alecsandri” din Bacău în 

ședința din data de ............ și intră în vigoare cu aceeași dată.  


