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UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT
DE ORGANIZARE I FUNC IONARE
A COMISIEI DE EVALUAREA I ASIGURAREA CALIT II
LA NIVELUL
FACULTAT II DE TIIN E ECONOMICE CÂMPULUNG MUSCEL
CAPITOLUL I
DISPOZI II GENERALE
Art.1. Regulamentul stabile te modul de organizare i func ionare, atribu iile,
competen ele i responsabilit ile care revin Comisiei de evaluare i asigurare a calit ii (în
continuare CEACF) în cadrul Facult ii.
Art.2. CEACF organizeaz i desf oar activitatea dat în competen pe baza
urm toarelor documente de referin : Legea educa iei na ionale nr. 1/2011, Legea nr.87/2006
pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calit ii educa iei, Carta Universit ii
Spiru Haret, Strategia Universit ii în domeniul calit ii înv mântului i cercet rii tiin ifice,
Manualul de management al calit ii, hot râri ale Senatului Universit ii.
CAPITOLUL II
ORGANIZARE I FUNC IONARE
Art. 3. CEACF este structura specializat organizat la nivel de facultate, aflat sub
coordonarea Consiliului facult ii, care are misiunea de a evalua i asigura calitatea procesului
educa ional, în scopul cuantific rii capacit ii acesteia de a satisface a tept rile beneficiarilor
(studen i, masteranzi, angajatori) la nivelul standardelor de calitate.
Art. 4 (1) CEACF este format din 5 membri, dintre care 3 reprezentan i ai corpului
didactic, un reprezentant al studen ilor i, dup caz, un reprezentant al angajatorilor,
desemna i de c tre Consiliul facult ii.
(2) În condi iile în care CEACF î i p streaz componen a i în anul universitar
urm tor, se va consemna acest aspect în procesul verbal al primei edin e a consiliului
facult ii pe anul universitar respectiv.
(3) În condi iile în care, din diverse motive, componen a comisiei trebuie modificat ,
se va proceda la desemnarea de noi membri de c tre Consiliul facult ii i se va consemna în
procesul verbal al Consiliului facult ii.
(4) Reprezentan ii cadrelor didactice în Comisie nu pot îndeplini func ii de conducere
în cadrul facult ii sau într-o alt facultate din cadrul Universit ii.
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Art.5. CEACF:
a) i desf oar activitatea pe baza unui de Program de activit i anual, a c rei durat
corespunde cu cea a anului de înv mânt universitar;
b) este sprijinit în desf urarea activit ii de c tre cadre didactice ale Facult ii;
c) urm re te asigurarea beneficiarilor cu programe de studii de nivel ridicat, precum i
dezvoltarea culturii calit ii, corespunz tor cerin elor sistemului educa ional.
Art. 6. Programul de activitate:
a) este elaborat în concordan cu cerin ele planului de înv mânt, a programelor
analitice specifice disciplinelor de studiu, precum i a mijloacelor financiare necesare
implement rii acestora;
b) cuprinde misiunea, direc iile de ac iune i principalii indicatori cantitativi i
calitativi ai procesului educa ional din facultate.
Art. 7. CEACF sprijin organizarea i desf urarea de c tre Consiliul facult ii a
activit ii privind:
a) aplicarea m surilor necesare form rii continue a studen ilor i masteranzilor;
b) asigurarea calit ii profesionale a cadrelor didactice;
c) asigurarea calit ii programelor de studii i planurilor de înv mânt, precum i a
cursurilor sau altor suporturi didactice;
d) evaluarea surselor i resurselor de înv are;
e) organizarea bazei de date pentru autoevaluarea intern .
Art.8 (1) CEACF î i desf oar activitatea în edin e ordinare, o dat pe lun , i ori de
câte ori este nevoie.
(2) Documentele emise de CEACF se p streaz la secretariatul facult ii, potrivit
normelor interne instituite.
CAPITOLUL III
COMPETEN E GENERALE I SPECIFICE
Competen e generale
Art. 9. CEACF evalueaz nivelul calit ii procesului educa ional din facultate, precum
i rezultatele ob inute în procesul de instruire i formare a beneficiarilor ofertei educa ionale,
printr-un proces continuu de evaluare intern .
Art. 10. Evaluarea intern trebuie:
a) s premearg oric rei evalu ri externe, întreprins de c tre autorit i cu competen e
legale în domeniu, în scopul autoriz rii func ion rii provizorii ori acredit rii unor programe
de studii nou înfiin ate;
b) s cuprind examinarea multicriterial a m surii în care programele de studii i
Facultatea îndeplinesc standardele de calitate prin care sunt satisf cute a tept rile
beneficiarilor ofertei educa ionale;
c) s ofere elemente de sus inere a capacit ii institu ionale i eficacit ii educa ionale
a facult ii, de dezvoltare a managementului calit ii i de elaborare a unor programe de studii
de înalt inut tiin ific .
Art.11. Pentru evaluarea intern a calit ii educa iei, CEACF trebuie s aib în vedere
trei domenii fundamentale:
a) capacitatea institu ional , care exprim coeren a sistemului propriu de comunicare
i administrare, caracterul adecvat al resurselor materiale i financiare necesare func ion rii
stabile i pe termen lung, precum i resursele umane cerute de realizarea misiunii i
obiectivelor stabilite;
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b) eficacitatea educa ional , care concretizeaz modul de organizare i desf urare a
proceselor de predare, înv are, evaluare i cercetare, tehnicile i metodele folosite, modul de
selec ie a studen ilor i personalului didactic, astfel încât s se ob in acele rezultate în
înv are sau în cercetare pe care facultatea i le-a propus prin misiunea asumat ;
c) managementul calit ii, care este centrat pe strategii, structuri, tehnici i ac iuni care
permit realizarea performan elor în asigurarea i îmbun irea calit ii educa iei.
Art.12. CEACF sprijin m surile de asigurare a calit ii educa iei printr-un ansamblu de
ac iuni de dezvoltare a capacit ii institu ionale de elaborare, planificare i implementare a
programelor de studii, pentru formarea încrederii beneficiarilor ofertei educa ionale a facult ii.
Art.13. Pentru asigurarea calit ii educa iei, CEACF are în vedere:
a) cre terea calit ii procesului de înv mânt;
b) consolidarea cadrului i climatului organiza ional;
c) perfec ionarea profesional , promovarea i dezvoltarea poten ialului uman;
d) amplificarea i diversificarea activit ii de cercetare tiin ific ;
e) participarea cadrelor didactice la ac iuni menite s promoveze imaginea
Universit ii în mediul academic, tiin ific, economic i social;
f) modul de inser ie a absolven ilor pe pia a muncii;
g) amplificarea i diversificarea rela iilor interna ionale.
Art.14. CEACF trebuie s se preocupe în mod deosebit de:
a) asigurarea condi iilor pentru dezvoltarea i consolidarea climatului colegial de
munc i formarea unei culturi a calit ii, promovarea sistemului calit ii i monitorizarea
permanent a calit ii;
b) implicarea studen ilor i masteranzilor în dezvoltarea culturii calit ii, în forme
variate, de la completarea unor formulare de evalu ri academice, pân la participarea la
organismele de luare a deciziilor.
Competen e specifice
Art.15. CEACF trebuie s sprijine conducerea facult ii pentru a oferi programe de
educa ie în conformitate cu standardele actuale i s utilizeze sistemele de raportare i de
control pentru asigurarea bunelor practici ale implement rii calit ii.
Art.16. CEACF organizeaz , desf oar i dezvolt o permanent comunicare cu
structurile organizatorice ale facult ii (Consiliul facult ii, Departamentul de studii, Comisia
de audit), precum i cu cadrele didactice ale Universit ii, pentru între inerea unui climat
general favorabil promov rii calit ii procesului educa ional.
Art.17. CEACF monitorizeaz :
a) modalit ile de aplicare a cerin elor strategiei Universit ii în domeniul calit ii,
precum i a politicilor privind asigurarea calit ii programelor de studii universitare, activit ii
didactice i studen ti, în general;
b) modul de asigurare a calit ii înv mântului, atât prin prisma rezultatelor ob inute,
cât i a proceselor didactice care conduc la asigurarea calit ii;
c) nivelul de asigurare a calit ii educa iei, pe baza ansamblului de caracteristici ale
fiec rui program de studii, a standardelor de calitate, precum i a modalit ilor concrete de
îndeplinire a a tept rilor beneficiarilor.
Art.18. CEACF identific cerin ele necesare asigur rii:
a) condi iilor de preg tire a studen ilor în concordan cu cerin ele standardelor în
materie, precum i cu exigen ele actuale i de perspectiv ale programelor de studii;
b) instruirii, de nivel universitar, în raport de nevoia de speciali ti din diferitele
domenii ale vie ii sociale, precum i cu calific rile cerute de pia a for ei de munc ;
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c) resurselor de înv are i desf urare a unor activit i didactice de înalt nivel
tiin ific, potrivit programelor de studii urmate de studen i.
Art.19. CEACF identific neconformit ile ap rute în procesul educa ional i
stabile te împreun cu conducerea facult ii m suri de gestionare a acestora i de prevenire a
unor posibile disfunc ii i vulnerabilit i în procesul educa ional.
Art.20. CEACF informeaz conducerea facult ii asupra aspectelor de interes
constatate pe parcursul analizelor efectuate i, împreun cu aceasta, identific m surile
necesare gestion rii eficiente a neconformit ilor.
Art.21. CEACF ofer conducerii Facult ii de Contabilitate i Finan e Câmpulung
solu ii pentru:
a) dezvoltarea culturii calit ii, pe baza valorilor, a tept rilor i angajamentelor
comune asumate la nivel de Universitate;
b) formarea în rândul cadrelor didactice a unor speciali ti în domeniul asigur rii calit ii;
c) identificarea mediilor i locurilor care constituie premise favorabile de angajare a
absolven ilor pe pia a muncii;
d) utilizarea rezultatelor analizei calit ii în stabilirea de m suri pentru îmbun irea
sistematic a parametrilor calitativi ai procesului educa ional.

MODALIT

CAPITOLUL IV
I DE REALIZARE A COMPETEN ELOR

Art.22. Pentru îndeplinirea responsabilit ilor sale, CEACF:
a) aprofundeaz cunoa terea mijloacelor de asigurare a calit ii, folosind criteriile,
standardele i indicatorii de performan în analiza i evaluarea rezultatelor ob inute de
studen i, de celelalte componente participante la procesul de educa ie;
b) colaboreaz cu structurile organizatorice ale facult ii, cu studen ii i cu
masteranzii, în scopul cre rii unui climat favorabil implement rii i îmbun irii calit ii;
c) face propuneri pentru constituirea de colective de evaluare periodic a calit ii
programelor de studii sau activit ilor desf urate la nivelul facult ii i al departamentului de
studii, precum i pentru achizi ionarea mijloacelor tehnologice necesare asigur rii calit ii
procesului educa ional.
Art. 23. CEACF asigur implementarea criteriilor i standardelor de calitate, prin:
a) analize în Consiliul facult ii i în Departamentul de Contabilitate referitoare la:
- con inutul unor cursuri, manuale, lucr ri practice etc.;
- modalit i de notare la examene, practicate de diferite cadre didactice;
- modalit i de întocmire a subiectelor i grilelor de examen;
- calitatea practicii de specialitate i pedagogice;
- relevan a programelor i temelor de cercetare tiin ific ;
- valorificarea cercet rii tiin ifice;
- reflectarea cercet rii tiin ifice în con inutul cursurilor i în activit i practice.
b) dezbateri cu studen ii privind calitatea cursurilor i eficacitatea seminariilor i/sau
laboratoarelor;
c) evaluarea baremurilor de elaborare a lucr rilor de finalizare a studiilor, lucr rilor
practice etc.;
d) asistarea la cursuri, seminarii i lucr ri practice, în urma c rora comisia va face
aprecieri asupra celor sesizate i, eventual, propuneri de îmbun ire.
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CAPITOLUL V
DISPOZI II FINALE
Art. 24. CEACF informeaz permanent cadrele didactice i beneficiarii ofertei
educa ionale asupra m surilor luate la nivelul conducerii facult ii pentru men inerea calit ii
procesului educa ional la nivelul standardelor în vigoare.
Art. 25. CEACF sprijin conducerea facult ii pentru elaborarea Raportului anual de
evaluare a calit ii procesului educa ional, care este pus la dispozi ia Comisiei de evaluare i
asigurarea calit ii existente la nivelul Universit ii i utilizat ca baz documentar pentru
elaborarea Raportului de autoevaluare institu ional a Universit ii.
Art. 26. CEACF întocme te raportul de activitate pe anul universitar în curs, pe care-l
trimite Departamentului pentru managementul calit ii pân la începutul urm torului an de
înv mânt universitar.
Art.27. Prezentul Regulament a fost aprobat în edin a Consiliului Facult ii de
tiin e Economice Câmpulung Muscel din data de 20.11.2015.

Comisia de Calitate,
1. Conf.univ.dr. Brag Filofteia Viorica
- pre edinte
2. Lect.univ.dr. Tascovici Daliana Ecaterina - membru
3. Lect.univ.dr. Dragomir Robert Gabriel - membru
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