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Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii  
la nivelul programului de studii în cadrul  

Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte  

(CEAC-P) 
 

CEAC-P este formată din: cadrul didactic coordonator al programului de studii, un cadru 

didactic care desfășoară activități didactice în cadrul programului de studii și care nu este membru 

în nicio altă structură cu atribuții de evaluare și asigurare a calității constituită la nivel de 

universitate sau facultate, un student, un absolvent al programului de studii, un reprezentant al 

angajatorilor. 

 

Atribuţiile CEAC-P sunt următoarele: 

 

a.  elaborează și implementează anual un plan de activitate; 

b. analizează periodic aşteptările și cerințele sectorului economic şi social referitoare la 

competenţele necesare absolvenților programului de studii (evaluarea nevoilor pe piața muncii) și 

calitatea programului de studii; 

c. evaluează periodic gradul de îndeplinire a standardelor generale și specifice de calitate ARACIS 

în domeniul programului de studii; 

d. realizează fundamentarea elaborării / revizuirii planului de învățământ pentru a corespunde 

standardelor generale și specifice de calitate în domeniul programului de studii, specificate în 

Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 

performanţă a ARACIS, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cerințelor existente pe 

piața muncii; 

e. participă la elaborarea/revizuirea planurilor de învăţământ; 

f. analizează fișele disciplinelor și materialele de învățare elaborate de cadrele didactice care 

desfășoară activități didactice în cadrul programului de studii; 

g. face propuneri privind îmbunătățirea calității la nivelul programului de studii; 

h. elaborează anual un raport privind evaluarea și asigurarea calității la nivelul programului de 

studii; 
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i. participă la elaborarea/verificarea/avizarea metodologiilor şi procedurilor proprii programului de 

studiu; 

j. îndeplinește alte atribuții aferente evaluării și asigurării calității la nivelul programului de studiu, 

specificate în Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista 

indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu modificările şi completările ulterioare. 

CEAC-P răspunde în faţa directorului de departament şi a decanului facultăţii de calitatea 

procesului didactic şi a rezultatelor acestuia în cadrul programului de studii respectiv. 
 
 


