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Documente de referinţă
Art. 1 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se organizează şi funcţionează în
concordanţă cu prevederile:

1)  Legea Educației Naționale Nr. 1/2011;
(2) Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005

privind asigurarea calităţii educaţiei;
(3) Ordonanța de urgență nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţie.

Dispoziţii generale
Art.2
1) Scopul acestui Regulament este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare
a activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei şi de a reglementa funcţionarea
Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la Universitatea din Pitesti.
2) Regulamentul se aplică în cadrul Universităţii din Pitesti , ca organizaţie furnizoare de
educaţie, pentru asigurarea calităţii educaţiei în desfăşurarea programelor de studii are
următoarele obiective:
a) îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei prin stabilirea şi implementarea de
mecanisme instituţionale şi procedurale de evaluare, asigurare, control şi îmbunătăţire a
calităţii;
b) producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public
accesibile despre calitatea educaţiei oferite prin programele de studii;
c) protecţia beneficiarilor de educaţie;
d) crearea unei culturi a calităţii la toate nivele structurii interne;
e) fundamentarea politicilor şi strategiilor în domeniul educaţiei, la toate nivele
structurii interne.
3) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii pe universitate se află în subordinea
profesională a Senatului Universităţii şi în subordinea administrativă a Rectoratului.
Art. 3
La nivelul Universităţii din Pitesti se constituie Comisia pentru Evaluarea  şi Asigurarea
Calităţii prin care:
Universitatea  din Pitesti elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de
funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
Rectorul Universităţii  din Pitesti este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate.
Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de rector sau de un coordonator desemnat
de acesta.
Art.4
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul universitatii este formată din
cinci  membri după cum urmează:
a)  preşedintele Comisiei
b)  un reprezentant al corpului profesoral, care îndeplinește criteriile pentru obținerea
titlului de conferențiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului  educației, cercetării,
tineretului și sportului, conform art. 219 alin.(1) lit.a) din Legea educației naționale nr.
1/2011, ales prin votul senatului universitar;
c) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
d) un reprezentant al studenţilor desemnat de organizaţiile studențești;



e) un reprezentant al angajatorilor.
Art.5
1. Membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii nu pot îndeplini funcţii de

conducere în Universitatea Universitatea din Pitesti , cu excepţia preşedintelui care este
rectorul universitatii
2. Reprezentantul corpului profesoral menționat la alin. (4) b este propus de Rectorul
UPIT şi ales prin votul secret majoritar al Senatului Universităţii din Pitesti
3. Revocarea membrilor Comisiei specificaţi in alin. (4) b, c, d, e, pentru motive
bine întemeiate, urmează o procedură similară. La terminarea studiilor membrii
studenţi sunt revocaţi de drept.
4. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii pe universitate se întruneşte
semestrial şi ori de câte ori este necesar.

Competenţe:
Art.6
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - universitate 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 eficientă şi îmbunătăţirea
SMC din facultăţi în acord cu viziunea, misiunea şi politica universităţii, în
concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale referitoare la calitatea
învăţământului superior;

 Elaborarea  documentelor SMC în concordanţă cu cerinţele ARACIS şi
necesităţile proprii facultăţii / structurii

 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 /
structuri şi propunerea de soluţii corective;

 Elaborarea strategiilor de audit intern şi gestiunea acţiunilor de audit extern;
 Evaluarea indicatorilor de performanţă la nivel de facultăţi / structuri ;
 Propune senatului constituirea de structuri operaţionale de monitorizare şi

evaluare periodică a calităţii programelor sau a activităţilor la nivelul facultăţilor
şi departamentelor;

 Elaborarea unui raport anual de evaluare internă privind calitatea educaţiei în
Universitatea din Pitesti şi aducerea la cunoştinţă a acestuia prin afişare sau
publicare, tuturor beneficiarilor.

 Elaborarea de propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei,
Art.6 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii universitate pe şi subcomisiile de
evaluare şi asigurare a calităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi la solicitarea



celor în drept, participă şi / sau acordă sprijin în vederea desfăşurării procedurilor de
evaluare externă,
Art. 7.
(1) Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe universitate analizează rezultatele
evaluării externe, prezintă aceste rezultate în faţa senatului şi propune soluţii de asigurare
şi îmbunătăţire a calităţii.
(2) După parcurgerea procedurilor conform alin. (1), Subcomisiile de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii le prezintă în propria entitate şi formulează şi aplică soluţii
proprii de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii.

Mod de funcţionare:
Art 8.
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii –Universitate este prezidată de Rectorul
Universitatii din Pitesti şi îşi desfăşoară activitatea pe perioada unui mandat al conducerii
universităţii.
Art.9.
Membrii grupurilor de lucru sunt responsabili pentru elaborarea, dezbaterea şi
definitivarea documentelor SMC asumate.
Art.10.
Activitatea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii – Universitate colaboreaza cu
C.M.C.P.U.

Modificare:
Art. 11
Pentru modificarea acestui regulament este responsabil coordonatorul CEAC. Reviziile
sunt validate de Senatul Universităţii şi intră în vigoare începând cu ziua următoare celei
care a fost aprobată


