ATRIBUŢIILE ŞI COMPETENŢELE COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE
A CALITĂŢII ÎN FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
Prezentul document este întocmit în baza următoarelor acte normative:
1. Codul de asigurare a calităţii în Universitatea din Pitesti COD: REG-53-01
2. Regulament de organizare şi funcţionare a centrului pentru managementul calităţii şi programe
universitare, COD: REG-55-06
3. Regulament de organizare si functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calităţii din
Universitatea din Pitesti, COD: REG-55-22
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 analiza şi decizie operaţională privitoare la demersul pentru
calitate în facultate.
Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – FSEFI are următoarele atribuţii:
- 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 educaţiei în facultate.
Competenţele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – FSEFI
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – FSEFI este un organism de execuţie în domeniul
calităţii care are următoarele obiective, în deplină concordanţă cu cerinţele învăţământului superior românesc şi
european:
- Stabilirea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor ce se doresc a fi obţinute prin implementarea SMC;
- Elaborarea strategiei de implementare a SMC în facultate şi supunerea ei Consiliul Facultăţii, astfel încât să fie
satisfăcute standardele ARACIS cu referire la cele trei domenii: Capacitate Instituţională, Eficienţă
Educaţională, Managementul Calităţii;
- Coordonarea activităţilor având ca scop funcţionarea, eficienţa şi îmbunatăţirea SMC din facultăţi în acord cu
viziunea, misiunea şi politica universităţii, în concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale referitoare
la calitatea învaţământului superior;
- Elaborarea documentelor SMC în concordanţă cu cerintele ARACIS şi necesităţile proprii facultăţii;
- Analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementare SMC şi propunerea de soluţii
privind depăşirea lor;
- Evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii în facultăţi şi propunerea de soluţii
corective;
- Elaborarea strategiilor de audit intern şi gestiunea acţiunilor de audit extern;
- Evaluarea indicatorilor de performanţă la nivel de facultăţi;
- Propune senatului constituirea de structuri operaţionale de monitorizare şi evaluare
periodică a calităţii programelor sau a activităţilor la nivelul facultatilor şi departamentelor;
- Elaborarea unui raport anual de evaluare internă privind calitatea educaţiei în facultăţi şi aducerea la
cunoştinţă a acestuia, prin afişare sau publicare, tuturor beneficiarilor.
- Elaborarea de propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei
Mod de funcţionare:
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – FSEFI este prezidată de coordonatorul comisiei şi îşi
desfaşoară activitatea pe perioada unui mandat al conducerii facultăţii şi universităţii.
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