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REGULAMENTUL
de funcţionare al Comisiei pentru evaluarea şi asigurare a calitǎţii
Art.1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) din universitate reprezintă
organismul de coordonare a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel instituţional.
Art.2. CEAC este constituită în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a Legii 87/2006
pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei și a Ordonan ei de Urgen ă pentru modificarea și completarea ordonan ei de urgen ă a
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calită ii educa iei.
Art.3. CEAC are următoarea structură: Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la
nivel de universitate (CEAC-U) și Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de
departament (CEAC-D), subordonate CEAC-U.

Art.4. (1) CEAC-U este formată din 5 membri: 3 cadre didactice, 1 reprezentant al
studenţilor, 1 reprezentant al sindicatului.
(2) Conducerea operativă a comisiei este asigurată de un coordonator numit de către
Rectorul universităţii.
Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în universitate, cu excepţia
persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia. Alegerea membrilor CEAC-U se face în
mod democratic, de către structurile pe care aceștia le reprezintă. Reprezentan ii corpului profesoral
sunt aleși prin vot secret de către Senatul universitar.
Art.5. CEAC-D are în componenţa ei un reprezentant al managementului la nivel de
departament (membru al Consiliului departamentului), un cadru didactic desemnat Responsabil cu
asigurarea calităţii pe departament şi, pentru fiecare program de studii, un cadru didactic şi un
student - responsabili cu asigurarea calităţii. Structura poate să includă reprezentan i ai mediului
economic și/sau socio-cultural.
Art.6. CEAC-U este subordonată Senatului universităţii şi are în subordine Comisiile pe
departamente (CEAC-D) şi Biroul de Asigurare a Calităţii (DAC).
Coordonarea activită ilor tuturor CEAC-D din facultate este realizată de către reprezentantul
conducerii facultă ii responsabil cu asigurarea calită ii.
Legăturile CEAC cu celelalte departamente sau structuri suport ale universităţii sunt relaţii
de tip funcţional şi de colaborare.

Art.7. CEAC-U coordonează acţiunile ce au ca scop crearea, funcţionarea eficientă şi
îmbunătăţirea sistemului de asigurare şi evaluare a calităţii din universitate.



Art.8. CEAC-U are următoarele atribuţii:
elaborează planul de îmbunătăţire a calităţii în universitate şi monitorizează realizarea
acestuia;
coordonează proiectarea şi implementarea documentelor referitoare la asigurarea şi evaluarea
calităţii din universitate;













participă la stabilirea standardelor de referinţă privind calitatea instituţională;
coordonează acţiunile de audit intern şi evaluarea calităţii serviciilor şi proceselor din
universitate;
elaborează anual Rapoarte de evaluare internă a calităţii instituţionale;
asigură accesul la informaţiile referitoare la calitate prin publicarea acestora, inclusiv pe
pagina web a universităţii;
acordă consultanţă în managementul calităţii;
asigură comunicarea cu structurile similare ale altor universităţi, respectiv cu organismele de
evaluare externă de la nivel naţional şi internaţional.
Art.9. CEAC-U are următoarele responsabilităţi:
răspunde în faţa Senatului universităţii de implementarea/actualizarea/dezvoltarea sistemului
de management al calităţii din universitate;
reprezintă universitatea în relaţiile cu organismele naţionale şi internaţionale pe probleme de
calitate;
reprezintă universitatea la evaluarea externă a calităţii instituţionale şi a programelor de studii;
răspunde de instruirea personalului şi de crearea culturii calităţii în universitate.

Art.10. Asigurarea şi evaluarea calităţii la nivel de departament se face prin CEAC-D.
Totodată, aceste comisii realizează managementul calită ii la nivel de facultate, sub coordonarea
reprezentantului conducerii facultă ii responsabil cu asigurarea calită ii.








Art.11. CEAC-D are următoarele atribuţii :
elaborează Planul de îmbunătăţire a calităţii în departament şi monitorizează realizarea
acestuia;
sprijină coordonatorii programelor de studii la elaborarea Rapoartelor de evaluare internă a
programelor de studii;
coordonează evaluarea de către studenţi a activităţii didactice şi elaborează Raportul de
sinteză pentru analize de management;
gestionează documentele referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii din departament;
asigură comunicarea cu structurile universităţii privind calitatea (CEAC-U şi DAC) şi
participă la îmbunătăţirea instrumentelor sistemului de asigurare şi evaluare a calităţii din
universitate;
participă la instruirea personalului şi la diseminarea în departament a informaţiilor referitoare
la calitate;
contribuie la realizarea managementului calită ii la nivel de facultate.

Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii
Transilvania din Braşov din data de 7 martie 2013.
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