REGULAMENT
privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a
programelor de studiu
PREVEDERI GENERALE
Art. 1. Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu este
o componentă de bază a activităţilor academice din universitate.
Art. 2. Potrivit Cartei Universităţii, universitatea desfăşoară activităţi de învăţământ şi
cercetare. Activitatea de învăţământ are la bază programe de studii legal autorizate şi
acreditate, de formare iniţială şi continuă.
Art. 3. Un program de studii (specializare) constă în totalitatea activităţilor de proiectare,
organizare, conducere şi realizare efectivă a predării, învăţării şi cercetării dintr-un domeniu
care conduce la obţinerea unei calificări universitare. (1) Programele de studii se diferenţiază
în funcţie de: (a) nivelul calificării universitare: licenţă, master, doctorat; (b) forma de
învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă etc.; (c) domeniul de
specializare a cunoaşterii, conform cu diviziunea academică a cunoaşterii şi cu diviziunea
profesională a muncii. (2) Un program de studii se concretizează prin: (a) planul de
învăţământ care include toate disciplinele care contribuie la obţinerea unei calificări
universitare, repartizate succesiv pe ani de studii şi cu ponderi exprimate în credite de studiu
de tipul ECTS (Sistemul european de credite transferabile); (b) programe sau fişe ale
disciplinelor (programe analitice) în care sunt formulate: tematica predării şi învăţării şi
practicile asociate predării, învăţării şi evaluării, competenţe; (c) organizarea studenţilor şi a
personalului didactic în perioada de realizare a programului de studii; (d) tehnicile sau
procedeele aplicate pentru asigurarea calităţii academice a activităţilor de realizare a
programului de studii.
Art. 4. Prezentul regulament prezintă regulile generale, conţinutul şi derularea proceselor de
iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a programelor de studiu şi se aplică
programelor de studiu de la toate ciclurile şi formele de învăţământ (licenţă şi masterat –
învăţământ de zi / ID.
INIŢIEREA ŞI APROBAREA PROGRAMELOR DE STUDIU
Art. 5. Programele noi de studiu se iniţiază la propunerea facultăţilor/departamentelor, în
concordanţă cu HG 1175/2006 – Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă.
Art. 6. Propunerea de lansare a noilor programe de studiu, însoţită de documentaţia adecvată,
se va face numai după identificarea nevoilor de instruire specifice domeniului abordat şi a
posibilităţilor de instruire ale universităţii. Se vor avea în vedere programele de studiu
existente, resursele materiale şi umane disponibile, precum şi misiunea, strategia şi
obiectivele specifice ale universităţii.
Art. 7. Programul de studiu propus trebuie să aibă în vedere reglementările naţionale şi
europene, specifice domeniului şi să fie compatibil şi comparabil cu programe similare din
ţară şi din străinătate.
Art. 8. Raportul de analiză a oportunităţii programului de studiu propus este înaintat
Colegiului Senatului pentru a decide acceptarea acestuia şi Senatului Universităţii pentru
validare.
Art. 9. Proiectarea conţinutului programului de studiu, aprobat conform Art. 8, va fi făcută de
un colectiv propus de conducerea facultăţii/departamentului, care-şi va desemna un

coordonator de proiect/program care va fi numit prin decizie a decanului facultăţii/directorului
departamentului şi care va avea următoarele atribuţii:
Coordonează procesul de elaborare a Programului de studiu.
Stabileşte, împreună cu echipa de proiect, titularii de discipline.
Urmăreşte modul de întocmire a Programelor analitice / fişelor disciplinelor.
Monitorizează şi îmbunătăţeşte continuu programul de studiu.
Asigură relaţii de corelare şi schimburi reciproce cu programe similare din ţară şi
străinătate, dar şi legătura cu partenerii sociali, precum şi cu studenţii.
Colaborează cu CEAC din facultate şi din universitate.
Păstrează copii ale tuturor documentelor şi analizelor referitoare la programul de
studiu.
Art. 10. Proiectarea programului de studiu va presupune:
a. Stabilirea Competenţelor absolvenţilor, specifice programului de studiu, în conformitate cu
prevederile Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare şi a HG 404/2006
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat.
b. Elaborarea Planului de învăţământ ţinând cont de:
Legea nr. 128/1997 privind statutul cadrelor didactice.
Standardele specifice elaborate de ARACIS pentru programele de studii din domeniile
fundamentale.
Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista
indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii În Învăţământul
Superior (ARACIS).
Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a
instituţiilor de învăţământ superior.
Etapele iniţierii şi aprobării planurilor de învăţământ şi a programelor analitice reies din
Procedura de elaborare a planului de învăţământ şi a programei analitice şi din
Procedura privind identificarea şi analiza cerinţelor clienţilor.
Art. 11. Documentaţia întocmită, în forma finală, aferentă programului de studiu propus, va fi
analizată în catedra coordonatoare şi în comun de către Consiliul Facultăţii/Departamentului
şi de către Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Facultate, cu consultarea
Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Universitatee pentru eventualele
îmbunătăţiri, se va întocmi un referat de avizare/ respingere, referat ce va fi înaintat
Rectoratului universităţii.
Art. 12. Programul de studiu care a primit aviz favorabil va fi propus, de către Rectoratul
Universităţii, pentru aprobare, Senatului universităţii.
Art. 13. În cazul unui aviz negativ se va proceda la eliminarea neajunsurilor semnalate sau la
respingerea propunerii.
Art. 14. Programul care a fost aprobat de Senatul universităţii, împreună cu întreaga
documentaţie (Raportul de autoevaluare), va fi înaintat în maxim 1 lună ARACIS în vederea
evaluării externe.
III. MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE STUDIU

Art. 15. Activitatea de monitorizare a programelor de studii are ca scop obţinerea de dovezi
care să asigure menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestor programe şi va avea un
caracter permanent.
Art. 16. Sarcina monitorizării programelor de studii revine conducerii catedrei /
departamentului iniţiatoare, prin coordonatorii de programe de studii (specializări), şi va
avea în vedere următoarele aspecte:
- Modul de îndeplinire a obiectivelor propuse prin programul de studiu.
- Nivelul calitativ al tuturor activităţilor specifice programului de studiu.
- Respectarea aplicării conţinuturilor prevăzute în programele analitice ale tuturor
disciplinelor din planul de învăţământ.
- Aplicarea corectă a sistemului de evaluare a studenţilor şi urmărirea rezultatelor obţinute
de studenţi în fiecare sesiune de examene.
- Asigurarea compatibilităţii cu programele de studii similare din ţară şi din UE.
- Adaptarea continuă a programelor de studii la transformările din societate, la cerinţele
pieţei şi la acumulările în planul cunoaşterii.
Art. 17. La activitatea de monitorizare participă toate cadrele didactice precum şi structurile
organizatorice ale calităţii la nivel de universitate şi la nivelul facultăţilor / deaprtamentelor,
dar şi studenţii.
Art. 18. Rezultatele monitorizării se vor consemna în raportul anual asupra programului de
studiu ce va fi analizat în şedinţă de catedră, în Consiliul Facultăţii / Departamentului.
IV EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDIU
Art. 19. Evaluarea periodică a programelor de studiu presupune două aspecte: evaluarea
internă (autoevaluare) şi evaluare externă.
Art. 20. Evaluarea periodică a programelor de studiu se face fie în vederea acreditării
(Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de
performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi Ghidul
activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de
învăţământ superior – partea I – Evaluarea programelor de studii universitare şi a instituţiilor
de învăţământ superior), fie pentru certificarea periodică, la intervale de cinci ani, a calităţii
academice a serviciilor de învăţământ şi cercetare din universitate şi are la bază procedurile de
evaluare externă elaborate de ARACIS (Metodologia de evaluare externă, standardele,
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior şi Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de
studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior – partea a III-a - Evaluarea externă a
calităţii academice din universităţi / evaluarea externă instituţională).
Art. 21. Se recomandă ca Raportul de evaluare internă (autoevaluarea) să aibă o structură
conformă cu Ghidul de întocmire a rapoartelor de autoevaluare şi presupune urmărirea
tuturor cerinţelor minimale, a standardelor şi a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în
Metodologia şi în Ghidurile ARACIS.
Art.22. Responsabilitatea pentru întocmirea raportului de autoevaluare revine Decanului/
Directorului de Departament, Coordonatorului programului de studiu şi CEAC din facultate.
Art. 23. CEAC din facultăţi / Departamente şi cea de la nivelul universităţii vor elabora
rapoarte anuale de evaluare internă privind calitatea academică din universitate care vor fi
prezentate şi analizate în Consiliile profesorale, respectiv în Senatul universităţii şi se vor
formula propuneri de îmbunătăţire a calităţii acolo unde se constată neconformităţi.
Art. 24. Rapoartele se vor publica pe site-ul Universităţii.

