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DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Art. 1
Activitatea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Universităţii din Craiova
(CEAC-UCv) se desfăşoară în conformitate cu următoarele acte normative:
•
•
•
•
•
•

Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calităţii în
învăţământ;
O.U.G. 75/2011 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei;
Ordinul nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaționale în
instituțiile de învăţământ superior;
Anexa la Ordinul nr. 3928/21.04.2005 - Criterii şi principii privind sistemul de asigurare a
calităţii la nivelul instituţiei de învăţământ superior;
Carta Universităţii din Craiova.
DEFINIŢII, TERMINOLOGIE ŞI ACRONIME
Art. 2

Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studii şi ale
furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi ale
standardelor de calitate, orientate în direcţia creşterii calităţii serviciilor educaționale oferite de
Universitatea din Craiova.
Evaluarea calităţii constă în examinarea multilaterală a măsurii în care o organizație
furnizoare de educație şi programele acesteia îndeplinesc standardele de referință.
Evaluarea internă a calităţii se efectuează la nivelul universităţii şi structurilor sale de
educaţie.
Evaluarea externă a calităţii se efectuează de către Agenţia Romană de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau de o alta agenție de asigurare a calităţii, din tara
sau din străinătate, înregistrată în Registrul european pentru asigurarea calităţii in învăţământul
superior (EQAR).
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Universităţii din Craiova (CEAC-UCv) este
organismul de coordonare a activităților de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul
Universităţii din Craiova.
Acronime:
UCv
Universitatea din Craiova
CEACComisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Universităţii din Craiova
UCv
CEAC-PS Comisii pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii pe programe de studii
3

MISIUNE
Art. 3
Misiunea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este de a coordona acţiunile
având ca scop crearea, funcţionarea eficientă şi dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii
din UCv, în concordantă cu politica referitoare la calitate stabilită de conducerea universităţii,
cu respectarea reglementărilor naţionale şi standardele europene referitoare la calitatea în
învăţământul superior.
În activitatea sa, CEAC-UCv colaborează cu ARACIS, autoritatea competentă pentru
evaluarea externă a calităţii învăţământului superior.
ATRIBUŢII
Art. 4
CEAC-UCv coordonează acţiunile ce au ca scop crearea, funcţionarea eficientă şi
îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii din Universitatea din Craiova.
A. Atribuţii în domeniul autorizării şi acreditării
• Informează comisiile pe programe de studii (CEAC - PS), constituite la nivelul facultăţilor,
cu privire la criterii, standarde, indicatori de performanţă şi la metodologia şi
procedurile de evaluare a calităţii.
• Planifică şi coordonează activitatea de evaluare în vederea
autorizării/acreditarii/evaluării periodice externe.
B. Atribuţii în domeniul asigurării calităţii
• Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare
a calităţii la nivelul UCv.
• Elaborează anual un raport intern privind calitatea educaţiei în UCv.
• Elaborează propuneri pentru îmbunătățirea calității educaţiei.
• Organizează şi coordonează instruirea personalului cu responsabilităţi în domeniul
calităţii.
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art. 5
CEAC-UCv se compune din:
a. Preşedinte: este coordonatorul comisiei, desemnat de rectorul UCv, şi asigură
conducerea operativă a CEAC-UCv;
b. 1 .. .3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de Senatul universitar;
c. un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta;
d. un reprezentant al studenților, desemnat de organizațiile de studenţi;
e. un reprezentant al angajatorilor.
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Art. 6
Membrii CEAC-UCv nu pot îndeplini funcții de conducere în universitate. Această condiţie nu se
aplică preşedintelui CEAC-UCv, care poate fi chiar rectorul UCv.
Art. 7
(1) CEAC-UCv se întruneşte, ori de câte ori este necesar, în şedinţe convocate de preşedintele
CEAC-UCv. Cvorumul de şedinţă este egal cu jumătate din numărul membrilor. Hotărârile
CEAC-UCV se adoptă cu majoritate simplă (votul majorităţii membrilor prezenţi).
(2) Dacă votul membrilor nu permite adoptarea unei hotărâri (numărul de voturi favorabile
este egal cu cel al voturilor defavorabile) votează şi preşedintele CEAC-UCv şi votul acestuia
devine decisiv.
Art. 8
Între şedinţe, CEAC-UCv operează de la distanţă, folosind tehnici şi instrumente IT
Art. 9
Activitatea membrilor CEAC-UCv poate fi remunerată, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 10
Revocarea din calitatea de membru al CEAC-UCv se face printr-o procedură similară cu cea
de desemnare sau ca urmare a încetării contractului de muncă, respectiv a pierderii calităţii de
reprezentant al sindicatului, al studenţilor sau al angajatorilor.

LEGĂTURI ŞI RELAŢIONARE
Art. 11
Ierarhice: CEAC-UCv este subordonata Departamentului de Managementul Calităţii (cf. art. 165
din Carta UCv).
Funcționale:cu toate facultăţile şi departamentele din UCv.
De colaborare:
• interna: cu consiliul de asigurare a calităţii a UCv;
• externa: cu organisme de evaluare şi certificare a calităţii din tara şi din străinătate.
DOMENIILE DE ASIGURARE A CALITĂŢII COORDONATE DE CEAC-UCv
Art. 12
Domeniile de asigurare a calităţii coordonate de CEAC-UCv sunt:
A) Capacitatea instituțională definită prin următoarele criterii:
a) Structurile instituționale, administrative şi manageriale;
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B)

b)

Baza materialS;

c)

Resursele umane;

Eficacitatea educa!ionalS concretizati prin urmitoarele criterii:
a) Conlinutul programelor de studiu;
b) RezultateleinvStbrii;
c) Activitatea de cercetate gtiinlifica;
d) Activitatea financiara;
e) Absorblia absolvenlilor de mediul socio-economic;

c) Managementul calitSlii, care se concretizeazd prin urmitoarele criterii:
a) strategii gi proceduri pentru asigurarea calitSlii;
b) proceduri privind inilierea, monitorizarea 5i revizuirea periodica a programelor gi
activitEti Ior desfSgu rate;
c) proceduri obiective gi transparente de evaluare a rezultatelor inv515rii;
d) proceduri de evaluare periodici a calitSlii corpului profesoral;
e) accesibilitatea resurselor adecvate invSldrii;
f) baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interni a calitStrii;
B) transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii 5i, dupi
caz, certificatele, diplomele gi calificirile oferite;
h) funclionalitatea structurilor de asigurare a calitSlii educaliei, conform legii.
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Prof.univ.dr.

refi
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Prezentul Reguloment a aprobatin pedinla Senatului Universitdlii din Croiova din dota
de 26 mortie 20L5.

PRESEDINTE SENAT,

Prof. univ. dr. ing. 6onardo-Geo w|ATESCU

