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INTRODUCERE 

DOCUMENTE DE REFERIN ȚĂ 

Prezentul Regulament a fost întocmit cu luarea în considerare a prevederilor următoarelor acte 
normative și reglementări:  
Externe 
-  Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările și modificările 
ulterioare;  
- H.G. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor 
de referință și a listei indicatorilor de performanță a ARACIS; 
- OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006 cu 
modificările și completările ulterioare; 
- OUG nr. 75/2011 pentru modificarea și completarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității 
educației; 
- HG 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licență și aprobarea listei domeniilor și 
specializărilor din cadrul acestora; 
-  HG 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat; 
- HG 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de 
studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-
2017, actualizată cu H.G. 654/14.10.2016; 
- HG 402/2016 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și 
numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2016-2017; 
- HG 143/2013 privind denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului 
universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 
2010-2011; 
- OMECTS nr. 5703/2011 privind implementarea Cadrului național al calificărilor din învățământul 
superior; 
- HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Național al Calificărilor; 
- OMEN nr. 3475/2017 privind aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din 
învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS); 
- OMEN   nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în 
sistemul de învățământ superior; 
- HG 607/2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate 
absolvenților ciclului I - studii universitare de licență; 
- HG 728/2016 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate 
absolvenților ciclului II - studii universitare de masterat și absolvenților ciclului I și II de studii 
universitare oferite comasat; 
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- OMEC 3617/2005 privind aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile (European 
Credit Transfer System – ECTS); 
- Ordinul nr.146/2014 privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externă periodică a 
domeniilor de studii universitare de master acreditate. 
Interne 
- Carta Universității din Pitești; 
- Declarația Rectorului privind politica de calitate a Universității din Pitești; 
- Manualul calității UPIT-MC-02; 
- Regulament privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de învățământ COD:  
REG-71-03. 
 
ABREVIERI 
ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 
RNCIS - Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior  
CMCPU – Centrul pentru Managementul Calității și Programe Universitare 
CEAC – U – Comisia de evaluare și asigurarea calității pe universitate 
CEAC – F - Comisia de evaluare și asigurarea calității pe facultate 
CEAC – P - Comisia de evaluare și asigurarea calității pe program de studii 
 
CAPITOLUL I. DISPOZI ŢII GENERALE  

Art.1  Programul de studii universitare reprezintă un grup de unități curriculare de predare, învățare, 
cercetare, aplicații practice și evaluare, planificate astfel încât să ducă la o calificare universitară 
certificată printr-o diplomă și printr-un supliment de diplomă. 
Art.2  Inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii sunt 
activități subordonate managementului strategic și managementului calității la nivel instituțional și 
au scopul de a asigura viabilitatea ofertei de studii a universității prin adaptarea permanentă a 
acesteia la dinamica mediului extern, la cerințele beneficiarilor și la competiția pe piața calificărilor 
universitare, precum și la criteriile și standardele de calitate a programelor de studii practicate pe 
plan național și european. 
Art.3 Curriculumul programului de studii universitare este concordant cu profilul calificării definit 
în Cadrul Național al Calificărilor. Curriculumul unui program de studii universitare se stabilește 
astfel încât să maximizeze șansele obținerii calificării dorite și se aprobă de către Senatul 
universitar. 
Art.4 Concordanța dintre curriculum și calificarea oferită de programul de studii universitare este 
un criteriu obligatoriu de evaluare a asigurării calității.   
Art.5 Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii și organizate pe 3 cicluri 
de studii: licență, master, doctorat. 
Art.6 Programele de studii universitare dau acces la ocupații și funcții specifice fiecărui ciclu de 
studii universitare absolvit. 
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Art.7 Un program de studii universitare funcționează legal dacă este autorizat provizoriu sau 
acreditat și funcționează în condițiile stabilite prin actul de autorizare, respectiv acreditare.  
Art. 8 Autorizarea provizorie și acreditarea programelor de studii universitare se realizează distinct 
pentru fiecare formă de învățământ, fiecare limbă de predare și pentru fiecare locație geografică în 
care se desfășoară. 
Art.9 Pentru profesiile reglementate la nivelul Uniunii Europene, reglementarea națională nu poate 
contraveni celei europene. 
Art.10 Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare, domeniile și programele 
de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de 
desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, 
formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi 
școlarizați, propus de către agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program, se 
stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, promovată de către Ministerul Educației Naționale, 
înaintea datei de 31 martie a anului respectiv.  
Art.11 Formele de organizare a programelor de studii sunt:  
a) cu frecvență, caracterizată prin activități de învățământ și/sau de cercetare programate pe durata 
întregii zile, specifice fiecărui ciclu de studii universitare, aproximativ uniform distribuite 
săptămânal/zilnic pe parcursul semestrului și presupunând întâlnirea nemijlocită, în spațiul 
universitar, a studenților cu cadrele didactice și de cercetare;  
b) cu frecvență redusă, caracterizată prin activități dedicate mai ales unor cursuri de sinteză și 
pregătirii aplicative, programate în mod compact și periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită, în 
spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de 
pregătire specifice învățământului la distanță;  
c) la distanță, caracterizată prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicație 
specifice, activități de autoînvățare și autoevaluare completate cu activități specifice de tutorat.  
Art.12 a) Programele de studii universitare de licență se pot organiza la următoarele forme de 
învățământ: cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță. 
b) Programele de studii universitare de master se pot organiza la următoarele forme de învățământ: 
cu frecvență și cu frecvență redusă. 
c) Fac excepție de la prevederile menționate la a) și b) programele de studii de licență și master din 
domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza doar la forma de 
învățământ cu frecvență. 
Art.13 Diplomele și certificatele de studii universitare eliberate de instituțiile de învățământ 
superior, în condițiile legii, pentru aceleași programe de studii, indiferent de forma de învățământ 
absolvită, sunt echivalente. Metodologia de organizare a examenelor, competențele și cunoștințele 
verificate, corespondența dintre rezultatele învățării și notele, diplomele sau certificatele de studii 
acordate trebuie să fie identice pentru orice formă de învățământ corespunzătoare unui anumit 
program de studii din cadrul unei instituții de învățământ superior.  
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Art.14 Pot organiza programe de studii universitare la formele de învățământ cu frecvență redusă și 
la distanță numai instituțiile de învățământ superior care au acreditat programul de învățământ 
respectiv la forma de învățământ cu frecvență. 
 
Art.15 Un program de studii se individualizează prin: 
a) Domeniul de studii/specializare, domeniile fiind stabilite anual prin nomenclatorul domeniilor și 

al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ 
superior, prin hotărâre a Guvernului; 

b) Ciclul de studii universitare/Nivelul calificării universitare, care poate fi licență, master, 
doctorat; 

c) Forma de învățământ, care poate fi: cu frecvență, cu frecvență redusă, la distanță; 
d) Durata studiilor, în funcție de nivelul calificării și forma de învățământ potrivit standardelor 

agreate pe plan național sau/și european; 

 

CAPITOLUL II. INI ŢIEREA ŞI APROBAREA PROGRAMELOR DE STUDII 

Art.16   Inițierea unui program de studii se face pentru îmbunătățirea activității universității, prin 
adaptarea ofertei de programe la cerințele mediului socio-economic și folosirea eficientă a 
resurselor. 
Art.17 a) Inițierea unui program de studii se realizează la propunerea departamentului, în 
concordanță cu prevederile legale privind domeniile de studii universitare de licență și masterat.  
b) Un nou program de studii poate fi inițiat într-un domeniu care face obiectul activității 
facultății/departamentului organizator sau într-un domeniu nou, pe care universitatea/facultatea 
dorește să-l dezvolte în viitorul apropiat. Pot fi inițiate doar domenii de studii înscrise în 
nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare sau cele care au 
obținut dovada înscrierii calificării respective în Registrul Național al Calificărilor în Învățământul 
Superior (RNCIS). Programul de studii propus trebuie sa aibă în vedere reglementările specifice 
domeniului și să fie compatibil cu programe similare din țară și străinătate. 
Art.18 Departamentul organizator analizează în ședință propunerea de inițiere a unui program de 
studii nou și desemnează, prin consens și cu acordul persoanelor desemnate, un grup care va elabora 
documentația inițială în vederea susținerii înființării noului program de studii, format din: 
(1) directorul de departament care va gestiona programul de studii (coordonatorul comisiei); 
(2) responsabilul programului de studii (ECTS) ales de membrii departamentului, care va gestiona 
programul de studii; 
(3) două cadre didactice cu experiență didactică, participante la programul de studii, desemnate de 
membrii departamentului care va gestiona programul de studii;   
(4) un angajator sau practician în domeniu. 

Art.19 Componența grupului de lucru este înaintată, spre aprobare, Decanului facultății de către 
Directorul departamentului coordonator al noului program de studii.  
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Art.20 Grupul de lucru elaborează documentația inițială – Raport de analiză – menit să evalueze 
corect și realist oportunitatea înființării noului program, precum și proiectele documentelor de bază 
ale programului de studii (plan de învățământ, stat de funcțiuni previzionat, etc.). 
Art.21 Analiza oportunității înfiin țării unui nou program de studii se realizează în două etape: (1) 
Analiza și evaluarea condițiilor ini țiale externe și (2) Analiza și evaluarea condițiilor ini țiale interne. 
Fiecare etapă de analiză va conține informații și date, rezultate din parcurgerea activităților conform 
Tabelului nr.1. Sinteza celor două analize este prezentată în Raportul de analiză elaborat conform 
Anexei nr. 1. 
 
Tabelul nr. 1. Etape și activități din cadrul procesului de analiză a oportunității înfiin țării 
unui nou program de studii 
ETAPA ACTIVITĂȚI 

Etapa I –  
Analiza și evaluarea 
condițiilor ini țiale 
externe 

� Analiza contextului socio-economic; 
� Analiza cererii potențiale pentru programul de studii; 
� Analiza cererii calificării pe piața muncii și a șanselor de inserție socio-

profesională a absolvenților; 
� Analiza ofertei pe piața studiilor universitare; 
� Analiza posibilităților de cooperare și de parteneriat cu alți furnizori de 

educație; 
� Evaluarea șanselor de viabilitate a noului program;  

Etapa II –  
Analiza și evaluarea 
condițiilor ini țiale 
interne 

� Analiza corespondenței cu Cadrul Național al Calificărilor; 
� Analiza încadrării în strategia departamentului/facultății; 
� Asigurarea resurselor (umane, materiale, financiare) necesare la nivelul 

standardelor de calitate; 
� Elaborarea proiectului de plan de învățământ; 
� Întocmirea fișelor disciplinelor din planul de învățământ; 
� Întocmirea proiectului statului de funcțiuni; 
� Prezentarea CV-urilor și a activităților științifice în domeniul 

programului pentru cadrele didactice titulare/asociate participante la 
programul de studii; 

� Stabilirea gradului de încărcare a cadrelor didactice; 
� Stabilirea modului de organizare a studenților – formații de lucru. 

 

Art.22 Responsabilul programului de studii va prezenta Raportul de analiză privind oportunitatea 
înființării noului program de studii (și proiectele documentelor de bază) în ședința Consiliului 
Facultății. Pentru buna desfășurare a acestei etape, toate documentele noului program de studii vor 
fi puse la dispoziția membrilor Consiliului Facultății prin e-mail cu 5 zile lucrătoare înainte de 
desfășurarea ședinței. 
Art.23 Consiliul Facultății analizează documentele și aprobă sau respinge, prin vot, propunerea de 
înființare a programului de studii. Decizia va fi luată prin votul deschis al majorității simple, cu 
participarea la vot a cel puțin 2/3 din membrii Consiliului Facultății, decizia fiind consemnată în 
procesul verbal al ședinței. 
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Art.24 În cazul avizului pozitiv, Consiliul Facultății transmite decizia către Consiliul de 
Administrație al Universității spre avizare. 
Art.25 În cazul în care Consiliul de Administrație avizează favorabil programul de studii nou, 
propunerea este înaintată spre aprobare Senatului Universității. 
Art.26 Senatul Universității aprobă sau respinge prin vot deschis propunerea de înființare a noului 
program de studii. 
Art.27 Dacă propunerea de înființare a programului de studii a primit aprobarea Senatului, la 
nivelul departamentului organizator se propune o comisie de întocmire a Raportului de evaluare 
internă a programului de studii în vederea autorizării provizorii/acreditării, alcătuită din 5 membri 
din care se recomandă să facă parte responsabilul programului și membrii grupului de lucru care au 
întocmit documentarea inițială. Comisia de întocmire a Raportului de autoevaluare va fi numită prin 
decizia decanului. 
Art.28 Comisia de întocmire a raportului, cu sprijinul Centrului pentru Managementul Calității și 
Programe Universitare, întocmește Raportul de evaluare internă a programului de studii universitare 
și anexele justificative, în acord cu legislația în vigoare și cu ghidurile specifice de evaluare 
ARACIS. 
Art.29 Raportul de evaluare internă a programului de studii va fi întocmit în conformitate cu 
H.G.1418/2006 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de 
referință și lista indicatorilor de performanță ARACIS și va respecta formatul impus de 
reglementările ARACIS în vigoare la data elaborării acestuia. 
Art.30 Macheta Raportului de evaluare internă a programului de studii va fi elaborată de CMCPU 
(anexa 2) și este alcătuit din două părți după cum urmează: 

I.  Prezentarea generală a Universității din Pitești  
I.1. Cadrul juridic de organizare și funcționare; 
I.2. Misiune și obiective; 
I.3. Dinamica dezvoltării universității;  
I.4. Asigurarea calității învățământului în cadrul Universității din Pitești. 

II.  Prezentarea sintetică a programului des studii 
        II.1 Încadrarea programului de studii în politica universității; 
        II.2 Informații privind îndeplinirea cerințelor normative obligatorii 
        II.3 Informații privind îndeplinirea criteriilor, standardelor și indicatorilor de 
performanță. 

               III. Anexe justificative 
Art.31 CMCPU furnizează comisiei de întocmire a Raportului de evaluare prima parte a raportului 
de evaluare și anexele justificative aferente (format pdf. pe suport electronic). 
Art.32 Comisia de întocmire a Raportului de autoevaluare elaborează, în conformitate cu 
reglementările în vigoare, partea a doua a raportului și anexele justificative (format pdf.) 
Art.33 Raportul de evaluare internă și anexele justificative care susțin îndeplinirea cerințelor 
normative obligatorii, standardelor specifice ale domeniului de studii și indicatorilor de 
performanță, conform metodologiei ARACIS este înaintat spre analiză/verificare CMCPU. 



 

REGULAMENT  
privind  

INI ȚIEREA, APROBAREA, 
MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 
COD: REG – CMCPU - 01   

Ediţia 2 
 
 

Revizia 0 

 

 9 

Art.34 CMCPU analizează/verifică Raportul de evaluare internă și anexele justificative, iar dacă 
acestea respectă cerințele ARACIS, elaborează fișa de evaluare a programului. Decanul facultății 
care inițiază programul de studii, informează Consiliul de Administrație și solicită plata taxei 
prevăzută de lege pentru procedura de autorizare provizorie, respectiv de acreditare. Dacă în 
Raportul de evaluare internă sau în anexele justificative sunt identificate omisiuni sau informații 
eronate, CMCPU întocmește o listă de recomandări de îmbunătățire pe care o transmite comisiei de 
întocmire a raportului. 
Art.35 După aprobarea efectuării plății taxei de evaluare externă de către Consiliul de 
Administrație, CMCPU transmite către ARACIS Raportul de evaluare internă (în format scris) 
însoțit de anexele justificative (format electronic) și de documentul de confirmare a achitării taxei. 
Ulterior, în funcție de răspunsul ARACIS la Raportul de evaluare internă, CMCPU va întocmi 
contractul pentru prestări servicii (pentru autorizare provizorie/acreditarea programelor). 
Art.36 În cazul în care programul de studii propus este din ciclul II de studii (masterat), face parte 
dintr-un domeniu de studii universitare de master acreditat, respectând încadrarea în capacitatea de 
școlarizare aprobată pentru domeniul respectiv de studii și masterat acreditat, procedura simplificată 
de evaluare externă periodică presupune elaborarea unui dosar de încadrare în domeniu, se face 
fără vizită și nu se percepe taxă de evaluare. Dosarul privind încadrarea în domeniul acreditat a unui 
nou program de master va conține obligatoriu: 
a) Aprobarea Senatului Universității sau, după caz, a Consiliului de Administrație de înființare a 

unui nou program de studii universitare de master pentru domeniul de studii universitare de 
master acreditat; 

b) Analiza privind oportunitatea înființării unui nou program de studii universitare de master din 
punct de vedere al corelației cu cerințele pieței muncii; 

c) Suplimentul la diplomă pentru programul de studii universitare de master propus; 
d) Planul de învățământ al programului de studii universitare de master propus; 
e) Fișele disciplinelor din Planul de învățământ; 
f) Lista cadrelor didactice care vor acoperi activitățile didactice și de cercetare, conform anexei 

ARACIS – tabel privind îndeplinirea indicatorului Cadrele didactice titulare au pregătirea 
inițială, sunt doctori/doctoranzi și cercetează în domeniul în care se includ disciplinele din 
postul ocupat. 

Art.37 Înainte de vizita efectuată de Comisia de experți evaluatori ARACIS pentru a verifica datele 
prezentate în Raportul de evaluare internă depus, precum și alte aspecte considerate relevante, 
responsabilul programului de studii inițiază demersurile pentru validarea și înscrierea noii calificări 
de nivel universitar în Registrul Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform 
ordinului nr. 3475/2017 privind aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrarea calificărilor din 
învățământul superior. În acest sens, Responsabilul programului de studii completează Formularul 
pentru înscrierea unei noi calificări în RNCIS (anexa 3). Înscrierea calificărilor în RNCIS este o 
condiție necesară a autorizării/acreditării programelor de studii oferite de către instituțiile de 
învățământ superior abilitate de lege în acest scop, pentru a demonstra legătura între calificările 
obținute și cerințele pieței muncii. 
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Art.38 La vizita Comisiei de experți evaluatori ARACIS efectuată în universitate vor participa 
obligatoriu cel puțin 3 membri ai Comisiei de întocmire a Raportului de autoevaluare. 
 
CAPITOLUL III. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA INTERN Ă ANUALĂ A 
PROGRAMELOR DE STUDII 
 
Art.39 Programele de studii din cadrul Universității din Pitești sunt supuse unui proces de evaluare 
anuală internă cu scopul menținerii și îmbunătățirii permanente a calității. Evaluarea anuală internă 
a unui program de studii este realizată de către Comisia de evaluare și asigurarea calității constituită 
la nivelul programului de studii (CEAC-P).  
Art.40 (a) Monitorizarea calității programelor de studii la nivelul Universității din Pitești este 
atribuția CEAC-U și se realizează sistematic prin analiza informațiilor și datelor colectate din 
sistemul de evaluare și asigurare a calității, precum și prin audituri interne de calitate efectuate la 
nivelul facultăților/programelor de studii. 
(b) La nivelul facultății, CEAC-F monitorizează calitatea programelor de studii prin activități 
planificate și audituri interne. 
Art.41 Evaluarea internă anuală a programelor de studii se realizează în perioada aprilie-mai a 
fiecărui an universitar, de către CEAC-P, sub coordonarea directorului de departament, și se 
desfășoară pe două direcții, astfel: 

(a) prin raportarea la criteriile, standardele de calitate și la indicatorii de performanță conform 
Metodologiei de evaluare ARACIS (Anexa nr. 2) 

(b) prin raportarea la indicatorii interni de performanță (Anexa nr. 3) 
Art.42 (a) În baza analizelor efectuate în cadrul procesului de evaluare, CEAC-P întocmește 
Raportul de evaluare internă anuală a programului de studii, care conține concluziile activităților 
desfășurate în cadrul procesului de evaluare a programului de studii. Raportul este însoțit de Planul 
de măsuri privind îmbunătățirea calității programului de studii (după caz). 

(b) Raportul și Planul de măsuri sunt prezentate, discutate și aprobate în ședința 
Departamentului care gestionează programul de studii. 

(c) După aprobare, cele două documente se transmit către comisia CEAC-F care elaborează 
Raportul privind calitatea programelor de studii la nivelul facultății. Raportul este prezentat, 
discutat și aprobat în ședința Consiliului Facultății. 

(d) CEAC-F are responsabilitatea monitorizării implementării Planurilor de măsuri privind  
îmbunătățirea calității programului de studii gestionate de facultate. 

(e) După aprobare, Raportul privind calitatea programelor de studii la nivelul facultății este 
transmis către CMCPU. CEAC-U efectuează anual analiza calității programelor de studii 
din cadrul Universității din Pitești și întocmește Raportul sintetic care este supus analizei 
Consiliului de Administrație și Senatului Universității din Pitești. 

Art.43 În urma analizei Raportului sintetic, la propunerea Consiliului de Administrație, Senatul 
universității poate dispune intrarea în lichidare sau oprirea temporară a programelor de studii 
neperformante. 
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CAPITOLUL IV. EVALUAREA PERIODIC Ă EXTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 
Art.44 (a) Evaluarea periodică externă a unui program de studii se face în vederea acreditării și 
pentru certificarea periodică a calității și are la bază procedurile de evaluare externă elaborate de 
ARACIS sau de către altă agenție de asigurare a calității din țară sau din străinătate, înregistrată în 
Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR). 
(b) Evaluarea periodică externă a unui program/domeniu de studii constă în verificarea îndeplinirii 
criteriilor, standardelor de calitate și indicatorilor de performanță în principalele momente ale 
derulării programului, respectiv: 

1. Pe fiecare program/domeniu de studii, înaintea evaluării externe periodice a calității, la 
termenele specificate de legislația în vigoare, având ca scop autorizarea/acreditarea de 
program/domeniu de studii; 

2. Pe fiecare program/domeniu de studii, înaintea evaluării externe periodice a calității, 
solicitate la 5 ani de la data acreditării/ultimei evaluări externe, la nivel de program/domeniu 
sau instituțional; 

3. Pe fiecare domeniu de studii, o dată la 5 ani, în vederea ierarhizării programelor de studii și 
a clasificării universităților. 

Art.45 Din punct de vedere procedural, evaluarea periodică a unui program/domeniu de studii 
repetă toate demersurile prin care programul evaluat a fost aprobat și în baza cărora funcționează. 
Art.46 Planificarea programelor de studii care vor fi supuse evaluării periodice externe se face 
anual, pe baza cererilor primite de la Consiliile facultăților, după obținerea avizului Consiliului de 
Administrație.  
Art.47 Prorectorul responsabil cu calitatea învățământului elaborează lista programelor/domeniilor 
de studii din universitate care vor fi supuse evaluării periodice externe și o înaintează spre aprobare 
Senatului Universității, la începutul fiecărui an universitar. 
Art.48 După obținerea aprobării Senatului, decanul facultății numește o comisie de întocmire a 
Raportului de Evaluare internă pentru programul de studii, în vederea acreditării/evaluării externe 
periodice. 
Art.49 Comisia de întocmire a Raportului de evaluare internă, cu sprijinul Centrului pentru 
Managementul Calității și Programe Universitare, întocmește Raportul pentru evaluare internă a 
programului de studii în vederea acreditării/evaluării externe periodice și anexele justificative, în 
acord cu legislația în vigoare și cu ghidurile specifice de evaluare ARACIS. 
Art.50 Raportul de evaluare internă va respecta formatul impus de reglementările ARACIS în 
vigoare, la data elaborării acestuia.  
Art.51 Raportul de evaluare internă în vederea acreditării/ evaluării externe periodice a unui 
program de studii universitare de licență, a unui domeniu nou de studii universitare de masterat sau 
dosarul privind încadrarea unui program nou de studii universitare de master într-un domeniu de 
master existent acreditat, împreună cu toate anexele justificative care susțin îndeplinirea cerințelor 
normative obligatorii, standardele specifice ale domeniului de studii și indicatorilor de performanță 
(conform metodologiei ARACIS) sunt transmise spre analiză/verificare și validare, Centrului pentru 
Managementul Calității și Programe Universitare. 



 

REGULAMENT  
privind  

INI ȚIEREA, APROBAREA, 
MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 
COD: REG – CMCPU - 01   

Ediţia 2 
 
 

Revizia 0 

 

 12 

Art.52 Centrul pentru Managementul Calității și Programe Universitare analizează/verifică 
Raportul de evaluare internă și anexele justificative, iar dacă acesta respectă cerințele ARACIS, 
validează raportul și elaborează fișa de evaluare a programului. Decanul facultății care gestionează 
programul de studii, informează printr-o adresă de conformitate Consiliul de Administrație, care 
aprobă efectuarea plății taxei prevăzută de lege pentru procedura de acreditare/evaluare externă 
periodică. 
Art.53 Dacă în Raportul de evaluare internă sau în anexele justificative sunt identificate 
neconformități, CMCPU întocmește o listă a neconformităților și recomandărilor de remediere a 
acestora pe care o transmite Comisiei de întocmire a raportului. 
Art.54 După aprobarea efectuării plății taxei de evaluare externă de către Consiliul de 
Administrație, CMCPU transmite către ARACIS, Raportul de evaluare internă (format scris), însoțit 
de anexele justificative (format electronic) și de documentul de confirmare a achitării taxei. 
Ulterior, în funcție de răspunsul ARACIS cu privire la Raportul de evaluare internă, CMCPU va 
întocmi contractul pentru prestări servicii (pentru acreditarea/evaluarea periodică a programelor).  
Art.55 La vizita comisiei de experți ARACIS efectuată în universitate pentru evaluarea externă a 
programului de studii vor participa obligatoriu cel puțin 3 membri ai comisiei de întocmire a 
raportului de evaluare internă. 
 
CAPITOLUL V. DISPOZI ȚII FINALE 
 
Art.56 Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Senatul Universității din 
Pitești. 
Art.57 Modificările prezentului regulament sunt supuse aprobării Senatului, la propunerea 
CMCPU. 
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Anexa 1 – Machetă Raport de analiză a oportunității înfiin țării unui nou program de studii 

Raport de analiză privind oportunitatea înființării noului program 

Etapa 
Activități/Tipuri de 

analize 
Direcții de analiză (propunere) 

Documente justificative 

Etapa I –  
Analiza și 
evaluarea 
condițiilor 
ini țiale externe 

Analiza contextului socio-
economic 

 - Analiza evoluției fenomenelor demografice, la nivelul județului Argeș 
și județelor limitrofe; 

  - Analiza valorilor populației școlare și a evoluției numărului de 
absolvenți de liceu; 

 - Analiza potențialilor angajatori în arealul de recrutare a candidaților; 
 - Analiza concurenței la nivelul arealului de recrutare a candidaților; 
 - Alte tipuri de analize. 

 - Sinteze și prelucrări ale datelor statistice referitoare la 
fenomenele studiate; 

 - Rapoarte analize; 
 - Baze de date cu informații despre firmele, instituțiile 

care își desfășoară activitatea în arealul de recrutare a 
candidaților. 

 

Analiza cererii potențiale 
pentru programul de studii 

 - Sondaje realizate în rândul elevilor claselor a XI-a și a XII-a, pentru 
identificarea opțiunilor/interesului față de programul de studii; 

 - Analiză estimativă  a numărului de viitori candidați. 

 - Raport final de cercetare, nr. chestionare; 
 - Situații estimative privind numărul potențialilor 

candidați, elaborate în baza raportului final de 
cercetare. 

Analiza cererii calificării 
pe piața muncii și a 
șanselor de inserție socio-
profesională a 
absolvenților 

- Organizarea unor întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri 
(workshop-uri, mese rotunde organizate în vederea dezvoltării 
curriculare);  

- Sondaje în rândul angajatorilor din domeniu cu scopul identificării 
nevoilor de competențe și abilități ale absolvenților programului de 
studii. 

 - Identificarea unor firme sau organizații pentru dezvoltarea de 
parteneriate, în vederea desfășurării de stagii de practică pentru viitorii 
studenți ai programului și de stagii de cercetare pentru elaborarea 

 - Număr de întâlniri cu reprezentanții mediului de 
afaceri; 

 - Raport workshop/masă rotundă; 
 - Număr de participări la evenimentele organizate;  
 - Raport final de cercetare și număr de chestionare 

completate de către firme, în scopul identificării 
nevoilor acestora; 

 - Lista partenerilor potențiali din mediul socio-economic 
pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică a 
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Etapa 
Activități/Tipuri de 

analize 
Direcții de analiză (propunere) 

Documente justificative 

lucrărilor de licență/disertație; 
- Identificarea și analiza fișelor de post sau a cerințelor de angajare din 
cadrul anunțurilor de recrutare pentru ocuparea unor posturi în 
domeniul programului de studii (utilizarea surselor secundare externe 
de date și informații). 

studenților; 
       - Alte tipuri de analize. 

Analiza ofertei pe piața 
studiilor universitare 
(concurența la nivelul 
regiunii) 

- Identificarea celor mai importante și apropiate universități/facultăți 
concurente cu o ofertă competitivă și selectarea reperelor de 
benchmarking; 

- Analiza situației programului de studii în universitățile selectate 
(situația admiterii, numărul studenților cu taxă, numărul locurilor 
bugetate acordate de Ministerul Educației Naționale, numărul de 
promoții, forme de școlarizare oferite, nivelul taxelor de școlarizare 
percepute, planuri de învățământ). 

- Raport de analiză de benchmarking  
 
 

Analiza posibilităților de 
cooperare și de parteneriat 
cu alți furnizor de educație 

 - Identificarea oportunităților de colaborare cu universități din țară sau 
din străinătate, în vederea desfășurării unor mobilități de studiu pentru 
studenți și cadre didactice, precum și a unor schimburi de experiență 
în activitatea de predare a cadrelor didactice; 

 -Identificarea oportunităților de colaborare cu universități din țară sau 
din străinătate, în vederea derulării unor proiecte de cercetare. 

- Listă acorduri bilaterale Erasmus+; 
- Listă potențiali parteneri. 

Evaluarea șanselor de viabilitate a 
noului program 

Agregarea concluziilor rezultate din analizele anterioare Partea I a Raportului de analiză 

Etapa II –  
Analiza și 
evaluarea 
condițiilor 

Corespondența cu Cadrul 
Național al Calificărilor 

- Armonizarea calificării generice obținute în urma absolvirii 
programului de studii cu corespondentul din nomenclatorul național 
de calificări 

- Calificare generică obținută în urma absolvirii 
programului de studii în concordanță cu 
corespondentul din nomenclatorul național de calificări 

Încadrarea în strategia - Analiza oportunității înfiin țării programului prin prisma obiectivelor - Justificare privind încadrarea în obiectivele strategice 
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Etapa 
Activități/Tipuri de 

analize 
Direcții de analiză (propunere) 

Documente justificative 

ini țiale interne departamentului/facultății  strategice stabilite la nivelul departamentului/facultății ale departamentului / facultății 

Asigurarea resurselor 
(umane, materiale, 
financiare) necesare la 
nivelul standardelor de 
calitate 

- Stabilirea cadrelor didactice titulare; 
- Stabilirea structurii pe funcții didactice și domenii de specializare; 
- Determinarea situației posturilor vacante și planurile pentru 
acoperirea acestora; 
- Prezentarea spațiilor de învățământ disponibile și a dotării acestora; 
- Stabilirea fondului de carte; 
- Evidențierea surselor de finanțare ale facultății/departamentului și a 
surselor  de finanțare externe existente; 
- Proiectarea anuală a veniturilor (finanțare de la buget, cu taxă, de la 
societățile partenere); 
- Proiectarea anuală a cheltuielilor (salarii, dotări, deplasări, cazări); 
- Analiza situației financiare actuale a facultății/departamentului; 
- Identificarea de posibilități de atragere de surse suplimentare de 
venituri.  

- Număr cadre didactice titulare; 
- Structura pe funcții didactice și domenii de 
specializare; 
- Situația posturilor vacante și planurile pentru 
acoperirea acestora; 
- Spații de învățământ; 
- Dotări spații de învățământ; 
- Fond de carte; 
- Listă surse de finanțare ale facultății/departamentului 
și a surselor  de finanțare externe existente; 
- Proiectarea anuală a veniturilor și a cheltuielilor; 
- Analiza situației financiare actuale a 
facultății/departamentului; 
- Realizarea de parteneriate cu firmele de profil din 
mediul de afaceri, organizații nonguvernamentale și
autorități locale în scopul atragerii de fonduri 
extrabugetare prin contracte de cercetare/dezvoltare, 
sponsorizări, donații. 

Proiectul de plan de 
învățământ 

- Stabilirea disciplinelor de studiu, ponderile și specificul lor și 
elaborarea proiectului de plan de învățământ în conformitate cu 
REGULAMENTUL privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea 
planurilor de învățământ. COD:  REG-71-03 

- Proiect plan învățământ; 
1) Informațiile generale:  
2)  Misiunea programului de studii; 
3) Calificare profesională, relația cu COR ISCO 08 ; 
4) Obiective de formare și competențe; 
5) Structura pe săptămâni a anului universitar; 
6) Flexibilitatea instruirii. Condiționări; 
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Etapa 
Activități/Tipuri de 

analize 
Direcții de analiză (propunere) 

Documente justificative 

7) Condiții de înscriere în anul de studiu următor. Condiții 
de promovare a unui an de studii; 
8) Examenul de diplomă / licență / disertație:  
9) Conținutul planului de învățământ:  

(10) Distribuirea creditelor pe competențe;  
(11) Bilanț general;  
(12) Posibilități de continuare a studiilor sau de acces la alte
forme de dezvoltare personală și profesională. 

Întocmirea fișelor 
disciplinelor din planul de 
învățământ 

În conformitate cu INSTRUCȚIUNEA DE LUCRU 
ELABORAREA / ACTUALIZAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA 
FIŞELOR DE DISCIPLINĂ AFERENTE PROGRAMELOR DE STUDII   
IL- REG-71-03 

 

- Fișe de disciplină 

Întocmirea proiectului 
statului de funcțiuni 

-  - Proiectul statului de funcțiuni 

Prezentarea CV-urilor și a 
activităților științifice în 
domeniul programului 
pentru cadrele didactice 
titulare/asociate 
participante la programul 
de studii 

Elaborarea și colectarea documentelor  - Lista cadrelor didactice; 
- CV-uri cadre didactice care vor desfășura activități 

didactice în cadrul programului. 
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Anexa nr.2.  

F1- REG – CMCPU - 01 : Fișă sintetică de evaluare anuală a programului de studii prin 
raportarea la criteriile, standardele de calitate și la indicatorii de performanță conform 

Metodologiei de evaluare ARACIS 
 

Programul de studiu: .......................................................................................  
Domeniul de studii universitare de licență/master:..........................................  
Domeniul fundamental: ..................................................................................  
Forma de învățământ:......................................................................................  
Responsabil program de studiu: ..................................................................... 
 

Criterii, standarde și indicatori de performanță ai programului de 
studiu 

Constatări 
Recomandări/ 

propuneri 
MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII   
1. Misiunea programului este în concordanță cu denumirea acestuia,  
precum și cu domeniul de studii de licență în care se încadrează? 
Dacă răspunsul este nu, se realizează o revizuire  a misiunii  acestora  
care trebuie  să fie în concordanță cu obiectivele instituționale și cele 
specifice domeniului/programului de studii precum și cu cerințele 
pieței forței de muncă.        

  

2. Calificarea absolvenților corespunde cadrului  național  al 
calificărilor (nomenclatorului ocupațiilor din România)? 
Se vor elabora sau actualiza, după caz, Grila  1  și Grila 2 RNCSIS 
Se vor specifica denumirea și codul calificării (COR) furnizat de 
programul de studii 

  

PERSONAL DIDACTIC   
3. Care este numărul  posturilor vacante ocupate cu cadre didactice  
asociate  care activează în cadrul programului de studii? 
Dacă se constată  necesitatea  scoaterii la concurs  a unor posturi  
didactice de asistent,  se indică numărul acestora și domeniul 

  

4. Titularii  de disciplină  au  elaborat  cursuri și alte lucrări necesare 
procesului  de învățământ, care acoperă  integral  problematica 
disciplinei  respective, prevăzută în fișa disciplinei? 
Se realizează o analiză a  existenței cursurilor și manualelor de 
laborator/seminar pentru fiecare disciplină și se elaborează  un plan 
de publicare 

  

CONȚINUTUL PROCESULUI DE ÎNV ĂȚĂMÂNT   
5. Planul de învățământ este adaptat la cerințele pieței muncii și 
respectă standardele specifice de evaluare academică pentru programul 
de studiu? 

  



 

REGULAMENT  
privind  

INI ȚIEREA, APROBAREA, 
MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 
COD: REG – CMCPU - 01   

Ediţia 2 
 
 

Revizia 0 

 

 18

Criterii, standarde și indicatori de performanță ai programului de 
studiu 

Constatări 
Recomandări/ 

propuneri 
Se analizează ultimul plan de învățământ intrat în vigoare 
Se verifică concordanța cu standardele specifice de evaluare 
academică  pentru fiecare program de studiu/domeniu de licență 
Se identifică disciplinele perimate (dacă este cazul) și se fac propuneri  
de înlocuire  a acestora 
6. Planul de învățământ este compatibil cu planurile și  programele de 
studii similare din state ale Uniunii Europene și alte state ale lumii? 
Se specifică denumirea  programului, universitatea,  țara (minim 3) 

  

7. Nomenclatorul disciplinelor incluse în planul de învățământ  
corespunde celui cuprins în standardele specifice de evaluare 
academică pentru domeniul de licență  și programul de studii? 
Dacă există discipline în standardele ARACIS specifice domeniului de 
licență care nu au fost incluse în planul de învățământ, acestea se 
menționează explicit și se justifică absența acestora 

  

8. Disciplinele de  studii  din  planul de învățământ  au  fișe  în  care 
sunt  precizate obiectivele disciplinei, conținutul tematic de bază, 
repartizarea numărului de ore de curs, seminar și  activități aplicative 
etc. pe teme, sistemul de evaluare a studenților, bibliografie minimală 
adecvată și actuală? 
Dacă există discipline ale căror fișe sunt  incomplete  sau  lipsesc,  
acestea  se menționează explicit 

  

9. Raportul  dintre  orele  de  curs cele și privind  activitățile didactice  
aplicative (seminarii, laboratoare, proiecte,  stagii de practică etc.) este 
de  1/1, cu o abatere admisă de ± 20 %? 
Se indică explicit  valoarea abaterii 

  

10. Pentru  stagiile  de  practică  aferente  programului  de  studii  au  
fost  încheiate convenții/contracte de practică cu companii/instituții  
partenere? 
Dacă da, enumerați companiile/instituțiile partenere 

  

BAZA MATERIAL Ă   
11.  Programul de studii dispune de laboratoare cu dotarea 
corespunzătoare pentru disciplinele cu  caracter  obligatoriu din planul    
de  învățământ care  au  prevăzute activități de acest gen? 
Dacă se constată necesitatea achiziționării de noi  
echipamente/software/aparatură în  cadrul  laboratoarelor didactice  
și  de  cercetare  aferente  programului  de  studii, acestea se vor 
indica explicit 

  

12. Programul de studii dispune de un fond de carte propriu,  
corespunzător disciplinelor prevăzute în planul de învățământ al 
programului de studii? 
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Criterii, standarde și indicatori de performanță ai programului de 
studiu 

Constatări 
Recomandări/ 

propuneri 
Dacă achiziția de cărți, reviste de specialitate, abonamente la 
publicații  și periodice românești și străine  se impune ca o necesitate, 
acestea se vor indica explicit 
CERCETAREA ȘTIIN ȚIFIC Ă   
13. Exista un plan de cercetare  științifică  la nivelul  programului  de 
studii și teme de cercetare  anuală  definite,  care se înscriu în aria  
științifică a domeniului în care se încadrează programul de studii supus 
evaluării? 
Documentele solicitate se vor elabora sau actualiza, după caz 

  

REZULTATELE ÎNV ĂȚĂRII    
14. Se vor analiza/discuta rezultatele obținute de studenți în sesiunea 
de examene, modalitățile  de   reducere   a   abandonului școlar, 
posibilitățile de îndrumare personalizată a studenților (la cererea lor), 
alte aspecte care  vizează relația dintre studenți profesor. 
Se vor face propuneri de îmbunătățire a indicatorului (dacă este 
cazul). 
15. Nivelul de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea 
personală și profesională asigurată de universitate. 

  

 
 

 
 

Întocmit, 
CEAC-P 
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Anexa nr.3 
F2- REG – CMCPU - 01  : Fișă sintetică pentru evaluarea programului de studii în raport cu indicatorii interni de performan ță 

Indicatori de 
performanță 

Nivel de realizare indicator 

Observații 
Punctaj obținut /documente 

justificative 

Foarte 
mare 

măsură 
(5 pct.) 

Mare 
măsură  

 
(4 pct.) 

Nivel 
mediu  

 
(3 pct.) 

Mică 
măsură  

 
(2 pct.) 

Foarte 
mică 

măsură 
(1 pct.) 

Nivelul de 
atractivitate  al 
programului de 

studii (AP) 

     Nivelul de atractivitate se va face pe baza analizei comparative a numărului de studenți 
înmatriculați cu taxă la data de 1 octombrie: 
 
                    nr. de studenți înmatriculați cu taxă la data de 01.10 a anului universitar curent 
AP = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                    nr. total de studenți înmatriculați cu subventie la programul de studii   
 
Nivel de realizare al indicatorului: 
Foarte mare măsură  (5) – AP = ≥3 
Mare măsură  (4)            – AP =2-2,99 
Nivel mediu (3)              – AP = 1-1,99 
Mică măsură  (2)            – AP = 0,5-0,99 
Foarte mică măsură  (1) – AP = 0,1-0,49 

Documente justificative: 
 

Raport de analiză a dinamicii 
numărului de studenți 

înmatriculați (taxă și subvenție) 
la programul de studii (ultimii 

cinci ani) 
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Rata de 
înmatriculare în 
anul de evaluare 

(RI) 

     Rata de înmatriculare se va determina cu relația:  
 
             nr. de studenți înmatriculați în anul I curent 
RI  = ------------------------------------------------------------ 
         nr. candidaților înscriși la concursul de admitere 
 
Nivel de realizare al indicatorului: 
Foarte mare măsură  (5) – RI = 0,91 ÷ 1,00 
Mare măsură  (4)            – RI = 0,81 ÷ 0,90 
Nivel mediu (3)              – RI = 0,71 ÷ 0,80 
Mică măsură  (2)            – RI = 0,61 ÷ 0,70 
Foarte mică măsură  (1) – RI < 0,60 
 

Documente justificative: 
 

Raport de analiză privind rata 
înmatriculărilor 

Nivelul încasării 
taxelor la 

programul de 
studii  (ÎT) 

     Indicatorul   se va determina cu relația: 
 
                                Cuantumul taxelor încasate la data raportării 
ÎT = ---------------------------------------------------------------------------------------- 
                           Cuantumul total al taxelor de încasat la nivelul programului de studii 
 
Nivel de realizare al indicatorului: 
Foarte mare măsură  (5) – ÎT = 0,81 ÷ 1,00 
Mare măsură  (4)            – ÎT = 0,61 ÷ 0,80 
Nivel mediu (3)              – ÎT = 0,41 ÷ 0,60 
Mică măsură  (2)            – ÎT = 0,21 ÷ 0,40 
Foarte mică măsură  (1) – ÎT < 0,20 
 

Documente justificative: 
 
 
 

Raport de analiză 

Analiza de 
benchmarking cu 
alte programe de 

     Indicatorul  este reflectat prin numărul reperelor de analiză  de benchmarking (benchmarks) luate 
în considerare în cadrul analizei de benchmarking efectuată la nivelul planurilor de invatamant 
 

Nivel de realizare al indicatorului: 

Documente justificative: 
 

Raport de  analiză de 
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studii din domeniul 
respectiv 

organizate de 
universități din 
țară și/sau  

străinătate (AB) 

Foarte mare măsură  (5) – 5 programe de studii (naționale și internaționale) 
Mare măsură (4)             – 4 programe de studii (naționale și internaționale) 
Nivel mediu (3)              – 3 programe de studii (naționale și internaționale) 
Mică măsură (2)             – 2 programe de studii (naționale și internaționale) 
Foarte mică măsură (1)  – 1 program de studii (național sau internațional) 

benchmarking 

Stagii de practică  
asigurate pentru 

studenții 
programului de 

studii prin 
convenții, 
contracte, 
protocoale, 
acorduri 

institu ționale  etc. 
(CASP) 

     Indicatorul   se va determina cu relația: 
 
         nr.de studenți care beneficiază de stagii de practică instituționalizate prin 
         convențiile de colaborare, contractele, protocoalele sau alte documente  
                         încheiate de facultate cu unitățile baze de practică 
SP = ---------------------------------------------------------------------------------------- 
                  nr. de studenți înmatriculați în cadrul programului de studii*  
 

Nivel de realizare al indicatorului: 
Foarte mare măsură  (5) – CASP = 0,90 ÷ 1,00 
Mare măsură  (4)            – CASP = 0,80 ÷ 0,89 
Nivel mediu (3)              – CASP = 0,70 ÷ 0,79 
Mică măsură  (2)            – CASP = 0,60 ÷ 0,69 
Foarte mică măsură  (1) – CASP < 0,40 
 
     *Studenții înmatriculați în anul în care este se desfășoară stagiul de practică, conform planului 
de învățământ 
     *Pentru  studentii care lucreaza în domeniu se poate echivala conventia de practica cu 
contractul de muncă 

Documente justificative: 
Convențiile, Contractele sau alte 
documente încheiate de facultate 

pentru efectuarea practicii de 
specialitate 
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Implicarea 
mediului socio-

economic în 
dezvoltarea 

curricular ă (IMSE) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Indicatorul  este reflectat prin numărul întâlnirilor cu reprezentanții mediului socio-economic 
desfășurate anual la nivelul programului de studii (workshop-uri, mese rotunde, întâlniri de lucru 
etc.)  
 
Nivel de realizare al indicatorului: 
Foarte mare măsură  (5) – 5 întâlniri 
Mare măsură  (4)           – 4 întâlniri 
Nivel mediu (3)             – 3 întâlniri 
Mică măsură  (2)           – 2 întâlniri 
Foarte mică măsură (1) – 1 întâlnire 
 

Documente justificative: 
 

- Invitații, 
- Program 

- Minute / PV 
- Raport 

- Alte documente rezultate 

Calitatea cursurilor 
și a predării, 
evaluată prin 

satisfacția 
studenților ce 

urmează 
programul de 
studii (CCP) 

     Indicatorul este reflectat prin evaluările anuale făcute la nivelul programului de studii conform 
Regulamentului de evaluare a cadrelor didactice 
 
                Punctaj total obținut de cadrele didactice evaluate 

CCP = ---------------------------------------------------------------  
                         Nr. cadrelor didactice evaluate * 
 
Nivel de realizare al indicatorului: 
Foarte mare măsură  (5) – CCP = 4,01 ÷ 5 
Mare măsură  (4)            – CCP = 3,01 ÷ 4 
Nivel mediu (3)              – CCP = 2,01 ÷ 3 
Mică măsură  (2)            – CCP = 1,01 ÷ 2 
Foarte mică măsură  (1) – CCP = 0,01 ÷ 1 
 
   *Vor fi luate în considerare cadrele didactice care predau la programul de studii evaluat 
 

Documente justificative: 
 

Rapoarte de evaluare a cadrelor 
didactice de către studenți și a 

disciplinei 

Inserția      Indicatorul   se va determina cu relația: Documente justificative: 
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absolvenților 
programului de 

studii pentru 
ultimele trei 

promoții  la nivelul 
calificării 

universitare (IA) 

 
         nr.de absolvenți din ultimele trei promoții care s-au angajat la nivelul calificării universitare 
ÎA  = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         nr. total de absolvenți din ultimele trei promoții ale programului de studii 
 
Nivel de realizare al indicatorului: 
Foarte mare măsură  (5) – ÎT = 0,71 ÷ 1,00 
Mare măsură  (4)            – ÎT = 0,60 ÷ 0,69 
Nivel mediu (3)              – ÎT = 0,50 ÷ 0,59 
Mică măsură  (2)            – ÎT = 0,40 ÷ 0,49 
Foarte mică măsură  (1) – ÎT < 0,40 

 
Raport privind inserția 

absolvenților programului de 
studii pentru ultimele trei 

promoții ale programului de 
studii 

 

Valorificarea 
calificării prin 
continuarea 

studiilor 
universitare (CSU) 

     Indicatorul   se va determina cu relația: 
 
                       nr. de absolvenți din ultimele trei promoții ale programului de studii, 
              care au fost admiși la studii de masterat  
CSU = ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       nr. total de absolvenți din ultimele trei promoții ale programului de studii 
 
Nivel de realizare al indicatorului: 
Foarte mare măsură  (5) – CSU > 0,50 
Mare măsură  (4)            – CSU = 0,31 ÷ 0,50 
Nivel mediu (3)              – CSU = 0,21 ÷ 0,30 
Mică măsură  (2)            – CSU = 0,10 ÷ 0,20 
Foarte mică măsură  (1) – CSU < 0,10 

Documente justificative: 
 

Situație statistică privind 
absolvenții ultimelor trei 

promoții care au fost admiși la 
studii universitare de masterat 
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Anexa nr.4 
Formularul pentru  înscrierea unei noi calificări în RNCIS 

 
Fișa 1: Prezentarea cererii  de validare 

 
 
Denumirea calificării:  
 
A. Calificarea solicitată 
Titlul conferit:  
 
Nivelul solicitat: 
 
B. Organismul care acordă calificarea atestată prin diplom ă sau certificat   
 
Denumirea instituției/furnizorului:  …………………………  
 
Reprezentat prin: …………………………., Rector 
 
Semnătura reprezentantului legal 
 
 
Ștampila 
 

Spațiu rezervat pentru ANC 
 
DOSAR  Nr. 
Expert responsabil:………………………..   Data de înregistrare la ANC: 
 
Verificat:………………………………….. 
 
Avizat: ……………………………………. 
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   Fișa 2: Date de identificare ale instituției care solicită validarea calificării 

 
 

1. Numele juridic complet: ……………………………….. 
 
- Adresă: ………………………………………………………….. 
 
- Telefon: ………………  Fax: …………………..  E-mail: …………………… 
 
- Adresă site: …………………. 

2. Statutul juridic: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Referințe de identificare a organismelor (hotărâre a Guvernului, lege) și datele de 
atestare: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Activitățile desfășurate de instituție, relevante pentru calificarea propusă: 
 
Se vor menționa activitățile  referitoare la cursuri de formare, cercetare sau alte 

activități relevante în domeniul în  care se solicită calificarea, desfășurate până în prezent, 
după caz. 

 
5. Alte calificări acordate de instituție în cadrul aceluiași  domeniu universitar de 

studii sau din domenii apropiate/înrudite: 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Statutul instituției sau al programului de studii, din punctul de vedere al acreditării: 
 

Se va indica dacă instituția care propune calificarea a fost într-un proces de evaluare de 
către o agenție  recunoscută în  domeniul  asigurării  calității pentru domeniul  din care face 
parte noua calificare. 
 
 
 
 
 

 
Fișa 3: Necesitatea și oportunitatea creării calific ării  

 
Demersurile care au condus la propunerea noii calificări: 

 
1. Elemente de fundamentare a calificării: 

 
a) Relevanța calificării față de piața muncii sau dezvoltarea academică din perspectiva 

dezvoltării economice  
 
ridicat   
   
mediu   
   
scăzut   

 
b) Relevanța față de cerințele tinerilor pe termen  lung:  

(dacă există sondaje de opinie în acest sens sau alte date)  
 
ridicat   
   
mediu   
   
scăzut   

 
2.   Prezentarea organizațiilor consultate pentru identificarea și conceperea calificării 

menționate (angajatori, asociații  profesionale, comitete sectoriale, sindicate,  patronate, 
specialiști etc. - minimum 3 instituții) 

a) Specificul organizației (denumirea, obiectul de activitate) 
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b) Persoana de contact (datele de identificare) 
 
 

 
c) Modul de consultare  sau colaborare  al universității cu organizația menționată. 

 
 

 
3. Alte informații  relevante pentru susținerea  propunerii (maximum  o pagină) 
(Dacă   este   cazul,   se   anexează   documentele   considerate  relevante pentru 

susținerea propunerii.) 
 
 

 
4. Necesarul de absolvenți  în calificarea  propusă solicitați de piața muncii  

 
În perspectiva  următorilor  5 ani   
   
În perspectiva  următorilor  10 ani   

 
Fișa 4: Descrierea ocupației/profesiei 

 
1. Enumerarea  ocupațiilor  din Clasificarea  ocupațiilor  din România – COR - care ar 

putea fi exercitate  prin obținerea calificării  propuse (maximum 3 ocupații):  
 

Ocupația .......... Cod COR ......... . 
 

Ocupația .......... Cod COR ......... . 
 

Ocupația .......... Cod COR ......... . 
 

2. Compatibilitatea cu Standardul  Internațional al Ocupațiilor  (ISC0-08):  
Există și în ISC0-08? 

 
Da    Nu   

 
3. Condițiile cele mai frecvente de exercitare a calificării: 
a) Sectorul de activitate CAEN în care se înscrie calificarea  propusă. 
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b) Ocupații asociate calificării de țintit: 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
4. Competențele specifice ocupației/profesiei 

 
 

 
5. Deprinderile  (abilitățile)  ocupației/profesiei 

 
 

 
6. Rezultatele învățării 

 
 

 
7. Compatibilitatea cu competențele și abilitățile europene din portalul ESCO 

(https://ec.europa.eu/esco/home ) 
20%           40%         60%         80%         100%  

 
 

Fișa 5: Conexiunea cu alte calificări  
 

A. Condiții de acces pentru a urma programul de studii aferent calificării: 
 

1. Precizați ce competențe sunt necesare sau admise pentru accesul la calificarea  
prezentată (pentru  formularea  acestor  condiții  de  prezentare  este  recomandabil  să se  țină  
seama,  unde este cazul, de cerințele formulate  de asociațiile  profesionale.): 

- cerințe ca experiență, competențe, pregătire anterioară; 
- recunoaștere parțială și documentele pe baza cărora se realizează acestea. 
2. Calificarea  solicitată  figurează explicit  printre cerințele  pentru obținerea  altor 

calificări în ierarhia profesională a ocupațiilor? 
 
 

 
3. Modul de admitere  la studii pentru obținerea calificării  propuse 
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B. Identificarea calificărilor  existente în România din același  domeniu de activitate 
1. Alte calificări  similare  existente  în același  domeniu,  la același  nivel, la nivel 

inferior sau superior  (Se  vor  preciza  universitățile,   unde  se  oferă aceeași calificare sau 
calificări   similare, precum și nivelul acestora.) 
 
 

2. Suprapuneri,  incluziuni  și diferențe  privind  competențele  furnizate  de alte 
calificări similare din alte universități 
 
 

 
 
 

Fișa 6: Alte informa ții 
 

1. Adresa  site-ului  pe care se găsesc informații despre calificările acordate de 
instituția promotoare. 
……………………………. 
  2. Alte informații  la dispoziția instituției. 
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LISTA DE DIFUZARE A REGULAMENTULUI  

LISTA DE DIFUZARE A REGULAMENTULUI  

 

Nr. 

crt. 
Facultate/ Compartiment Nume și prenume 

Data 
primirii 

Semnătură 
Data 

retragerii 
Semnătură 

1. Senatul universității 
 

     

2. CMCPU 
 

     

3. Facultatea de Științe, 
Educație Fizică și 
Informatică 

     

4. Facultatea de Mecanică și 
Tehnologie 

     

5. Facultatea de Electronică, 
Comunicații și Calculatoare 

     

6. Facultatea de Științe 
Economice și Drept 

     

7. Facultatea de Științe ale 
Educației, Științe Sociale și 
Psihologie 

     

8. Facultatea de Teologie, 
Litere, Istorie și Arte 

     

 

 


