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I. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile
Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Universitatea din Pitești (denumită în
continuare CEAC-U).
Art. 2. Mandatul fiecărui membru al CEAC-U este de patru ani, cu excepţia reprezentantului
studenţilor al cărui mandat se încheie la finalizarea studiilor. Mandatul comisiei coincide, ca
durată, cu mandatul Rectorului Universităţii din Piteşti.
II. Documente de referinţă
Art. 3. CEAC-U se organizează şi funcţionează în baza următoarelor documente:
1) Legea Educației Naționale Nr. 1/2011;
2) Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 75/2005
privind asigurarea calității în educație;
3) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgență a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calității educației;
III. Organizarea și funcționarea CEAC-U
Art. 4. CEAC-U reprezintă organismul de coordonare a activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii în cadrul Universităţii din Piteşti.
Art. 5. CEAC-U este subordonată Senatului Universităţii şi are în subordine Comisiile de
Evaluare şi Asigurarea Calităţii de la nivelul facultăţilor (CEAC-F).
Art. 6. Activitatea CEAC-U şi CEAC-F este asistată logistic de Centrul pentru Managementul
Calităţii şi Programe Universitare (CMCPU).
Art. 7. Conducerea operativă a CEAC-U este asigurată de un coordonator desemnat de Rector,
acesta fiind Prorectorul cu Calitatea Învăţământului, direct responsabil de calitatea educaţiei
furnizate în Universitatea din Piteşti.
Art. 8. CEAC-U are următoarea componenţă:
a) trei reprezentați ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obținerea titlului de
conferențiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării
științifice, conform art. 219 alin.(1) lit.a). din Legea educației naționale nr. 1/2011, aleși prin
vot secret de senatul universitar;
b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
c) un reprezentant al studenţilor desemnat de organizaţiile studenţeşti;
d) un reprezentant al angajatorilor.
Art. 9. Membrii CEAC-U nu pot îndeplini funcţii de conducere în Universitatea din Pitești, cu
excepţia persoanei care asigură conducerea operativă a comisiei.
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Art. 10. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel de Universitate se
întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar.
Art. 11. Ședințele CEAC-U sunt convocate de Prorectorul cu Calitatea Învăţământului.
Cvorumul de şedinţă este egal cu jumătate plus unu din numărul membrilor. Hotărârile se adoptă
cu majoritate simplă.
Art. 12. Activitatea CEAC-U este monitorizată de comisia de specialitate a Senatului (Comisia
pentru asigurarea şi evaluarea calităţii) şi analizată anual în Senatul Universităţii din Piteşti.
Art. 13. Revocarea calităţii de membru al CEAC-U se poate realiza la cerere sau prin hotărâre a
Senatului Universităţii din Piteşti, din motive bine întemeiate.
Art. 14. Asigurarea şi evaluarea calităţii la nivel de facultate revine CEAC-F. Comisia pentru
asigurarea calităţii pe facultate este coordonată de prodecanul responsabil cu activitatea didactică
şi are rolul de planificare strategică precum şi de analiză şi decizie operaţională privitoare la
demersul pentru calitate în facultate.
Art. 15. CEAC-F coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii, organizează şi ţine sub control sistemul de management al calităţii, formulează
propuneri de îmbunătăţire a calităţii pentru activităţile din facultate, monitorizează calitatea
programelor de studii, elaborează anual raportul de evaluare internă privind calitatea educației în
facultate.
IV.
Atribuțiile CEAC-U
Art. 16. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Universitatea din Piteşti are
următoarele atribuţii:
a) Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii,
aprobate de conducerea Universităţii, conform următoarelor domenii şi criterii:
A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă bazată pe infrastructura
disponibilă, definită prin următoarele criterii:
A1. structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
A2. baza materială şi optimizarea utilizării bazei mareriale;
A3. resursele umane şi capacitatea instituţiei de atragere a resurselor umane externe
instituţiei şi din afara ţării, în condiţiile legii.
B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine
rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:
B1. conţinutul programelor de studiu;
B2. rezultatele învăţării;
B3. angajabilitate.
C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:
C1. strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
C2. proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi
activităţilor desfăşurate;
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C3. proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării, inclusiv de
către studenţi;
C4. proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;
C5. accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
C6. baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii;
C7. transparenţa informaţiilor de interes public, inclusiv cele privitoare la programele de
studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările obţinute;
C8. funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii, conform legii;
C9. acurateţea raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
b) Coordonează activităţile având ca scop funcţionarea eficientă şi îmbunătăţirea Sistemului
de Management al Calităţii din Universitate, în acord cu viziunea, misiunea şi politica
educațională a universităţii, în concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale
referitoare la calitatea învăţământului superior;
c) Participă la elaborarea standardelor de referinţă privind calitatea instituţională;
d) Coordonează acţiunile de audit intern şi evaluarea calităţii serviciilor şi proceselor din
universitate şi propune soluţii corective;
e) Colaborează la elaborarea și verificarea documentelor calității din Universitate;
f) Elaborează planul de îmbunătăţire a calităţii în Universitate şi monitorizează realizarea
acestuia;
g) Elaborează anual un Raport de Evaluare Internă privind calitatea proceselor şi activităţilor
din Universitatea din Pitești. Raportul este prezentat în Senat şi adus la cunoştinţa tuturor
beneficiarilor prin afişare sau publicare;
h) Asigură accesul la informaţiile referitoare la calitate prin publicarea acestora;
i) Cooperează cu ARACIS și cu alte instituții și organisme abilitate din țară și din străinătate,
potrivit prevederilor legale.
V. Dispoziții finale
Art. 17. Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea acestuia de către Senatul
Universității din Piteşti.
Art. 18. Orice modificare a prezentului Regulament poate fi adusă numai cu aprobarea Senatului
UPIT.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii
din Universitatea din Piteşti a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului din data de 25.07.2016.
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