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REGULAMENT  

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

 

Art.1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Universităţii ,,Athenaeum” din 

Bucureşti (denumită în continuare CEAC-UATH), reprezintă organismul de coordonare a 

activităţilor de  evaluare şi asigurare a calităţii la nivel instituţional, în acord cu reglementările 

legale, cu misiunea şi reglementările interne ale universităţii, precum şi cu dinamica naţională, 

europeană şi internaţională în domeniu. 

Art.2 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Universităţii ,,Athenaeum” se 

organizează şi funcţionează în baza următoarelor acte normative: 

 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calităţii în învăţământ; 

 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 MECT 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în 

instituţiile de învăţământ superior; 

 Anexa la Ordinul MECT 3928/21.04.2005 – Criterii şi principii privind aistemul de 

asigurare a calităţii la nivelul instituţiei de învăţământ superior; 

 Metodologiilor şi procedurilor ARACIS 

 Carta Universitară a Universităţii ,,Athenaeum” 

 

Art.3 Preşedintele Comisiei este rectorul sau o persoană delegată de către Rectorul Universităţii 

,,Athenaeum” în acest scop. 

Art.4  Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în UATH este formată din 

5 membri: 

a) Preşedinte –rectorul sau persoana delegată de către Rectorul Universităţii ,,Athenaeum”, 

care va asigura conducerea operativă a Comisiei; 

b) 2 reprezentanţi ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obținerea titlului 

de conferențiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului , conform art. 219 alin. (1) 
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lit. a) din Legea Educației naționale nr. 1/2011 , aleși prin vot secret de senatul 

universitar; 

c) un reprezentant al personalului economico-administrativ, desemnat de către acesta; 

d) şi un reprezentant al studenţilor, desemnat de către aceştia. 

Art. 5 Membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii de la nivelul UATH  nu pot 

îndeplini funcţii de conducere în universitate, cu excepţia persoanei care asigură conducerea 

operativă a acesteia.  

Art. 6 Revocarea calităţii de membru al CEAC-UATH se poate realiza la cerere sau prin decizia 

Senatului Universităţii, din motive întemeiate sau ca urmare a încetării contractului de muncă 

încheiat cu universitatea, respectiv pierderii calităţii de student.  

Art. 7 Membrii CEAC-UATH, reprezentanţi ai corpului profesoral, sunt înlocuiţi în comisie 

atunci când primesc alte responsabilităţi, incompatibile cu activităţile pe care le desfăşoară în 

cadrul acesteia sau sunt numiţi în funcţii de conducere în cadrul universităţii. 

Art. 8 (1) Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii de la nivelul UATH se întruneşte 

trimestrial în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare. 

(2) Şedinţele CEAC – UATH sunt legal constituite dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din 

numărul total al membrilor. 

(3) Atât la şedinţele ordinare, cât şi la cele extraordinare, Comisia de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii poate invita şi alte persoane din afara componenţei acesteia. 

(4) Hotărârile Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii se adoptă cu majoritatea simplă 

(jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi). 

(5) Activitatea membrilor şi preşedintelui CEAC nu este remunerată. 

(6) CEAC îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă de maxim 4 ani, în decursul unui mandat al 

conducerii executive a Universităţii Athenaeum din Bucureşti 

Art. 9 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în UATH urmăreşte implementarea 

strategiilor şi politicilor de asigurare a calităţii, în acord cu viziunea, misiunea şi politica 

Universităţii ,,Athenaeum”. 

Art.10 Misiunea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este de a coordona şi a oferi 

suport activităţilor din Universitatea privind creşterea serviciilor oferite, prin implicarea 

personalului didactic şi de cercetare, a personalului didactic auxiliar şi administrativ şi a 

studenţilor. 

Art.11  Atribuţiile principale ale Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii de la 

nivelul UATH sunt: 

a) coordonează aplicarea procedurilor de evaluare şi de asigurare a calităţii, aprobate de 

către conducerea universităţii, referitoare la capacitatea instituţională, eficacitatea 

educaţională şi la sistemul de management al calităţii; 

b) elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea serviciilor educaţionale 

şi de cercetare în Universitatea ,,Athenaeum”, pe care-l prezintă în faţa Senatului 

universitar. Acest raport este adus la cunoştinţa tuturor părţilor interesate, prin afişare pe 

site-ul UATH şi este pus la dispoziţia organismelor abilitate pentru evaluarea externă a 

calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică; 
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c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare 

ştiinţifică, ţinând cont de standardele de referinţă şi de ghidul de bune practici elaborate 

de Aracis;  

d) participă la elaborarea planurilor strategice ale universităţii privitor la politicile de 

asigurare a calităţii academice. 

e) elaborează planul operaţional privind acţiunile de îmbunătăţire a calităţii. 

f) cooperează cu ARACIS şi cu alte agenţii sau instituţii din străinătate, în domeniul 

calităţii; 

g) elaborează şi supune spre aprobare Senatului proiectele privind strategia, standardele şi 

procedurile de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel instituţional; 

h) planifică, organizează şi ţine sub control asigurarea calităţii fiecărei entităţi 

organizatorice a Universităţii;  

i) monitorizează activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul structurilor 

academice (facultăţi, departamente, unităţi de cercetare) şi administrative ale 

Universităţii; 

j) avizează rapoartele de autoevaluare întocmite de facultăţi pentru programele de studiu; 

k)  monitorizează procesul de aplicare a tehnicilor de colectare a datelor (chestionare, 

formulare statistice, fise de observaţie, scale de evaluare s.a.) şi de determinare a 

indicatorilor de performantă;  

l) asigură centralizarea datelor şi întocmirea formularelor sintetice privind situaţia 

îndeplinirii standardelor şi indicatorilor de performantă la nivel instituţional; 

m)  întocmeşte, gestionează şi actualizează baza de date a Universităţii privind calitatea; 

 

Art.12 (1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii de la nivelul UATH 

coordonează Comisiile de evaluare şi de asigurare a calităţii de la nivelul facultăţilor:  

CEAC-FSE (comisia din Facultatea de Ştiinţe Economice) şi  

CEAC-FAP ( comisia din Facultatea de Administraţie Publică). 

(2) Comisiile la nivel de facultate au câte 3 membri şi sunt formate din cadrele de conducere ale 

facultăţilor decan, director departament şi un reprezentant al studenţilor.  

(3) Atribuţiile principale ale Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii de la nivelul 

facultăţilor UATH sunt: 

 promovează o cultură a calităţii în cadrul Facultăţii căreia îi corespunde; 

 dezbate şi stabileşte standardele şi indicatorii de calitate specifici programelor de studii 

din cadrul Facultăţii; 

 elaborează în colaborarea cu coordonatorii programelor de studii rapoarte  periodice de 

autoeval uare a programelor de studii; 

 elaborează propuneri pentru strategia asigurării calităţii la nivel de facultate; 

 planifică şi monitorizează aplicarea şi interpretarea chestionarelor de evaluare a 

cadrelor didactice de către studenţi (semestrial), rezultatele fiind prezentate Decanului 

şi persoanei vizate; 

 înaintează către CEAC rezultatele evaluării interne a calităţii sintetizate în raportul 

anual privind asigurarea calităţii academice în Facultate; 
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 înaintează  către CEAC concluziile dezbaterilor cu studenţii şi angajatorii  cu  privire  

la monitorizarea şi revizuirea planurilor de învăţământ; 

 monitorizează corespondenţa între conţinutul planurilor de învăţământ şi calificări 

prin actualizarea permanenta a situaţiei pe platforma RNCIS; 

 identifică problemele şi caută soluţii de îmbunătăţire a calităţii proceselor de 

învăţământ şi cercetare din cadrul Facultăţii; 

Prezentul Regulament a fost aprobat în Senatul Universităţii ,,Athenaeum” din Bucureşti în 

şedinţa din data de 10.06.2016, revizuit şi modificat în şedinta de Senat din data de 26.09.2020 

 

 

 


