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CAPITOLUL I
DispoziŃii generale
Art.1 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii este organizată şi
funcŃionează în Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 87 / 2006 pentru aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a
Guvernului, nr. 75 / 2005, privind asigurarea calităŃii educaŃiei şi ale Ordinului
ministrului educaŃiei şi cercetării, nr. 3928 / 2005, privind asigurarea calităŃii
serviciilor educaŃionale, în instituŃiile de învăŃământ superior.
Art.2. Misiunea comisiei este de a participa la implementarea şi
dezvoltarea unei culturi a calităŃii educaŃiei în Universitatea NaŃională de
Apărare "Carol I", în concordanŃă cu standardele naŃionale / internaŃionale în
domeniu.
Art.3. AtribuŃiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii sunt:
- coordonează aplicarea procedurilor şi activităŃilor de evaluare şi asigurare
a calităŃii, aprobate de conducerea universităŃii;
- elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaŃiei
în Universitatea NaŃională de Apărare "Carol I";
- formulează propuneri de îmbunătăŃire a calităŃii educaŃiei;
- propune senatului universitar sau, după caz, biroului senatului,
constituirea de structuri operaŃionale de monitorizare şi evaluare periodică
a calităŃii programelor de studii.

CAPITOLUL II
Organizarea şi funcŃionarea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii
Art.4. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii în Universitatea
NaŃională de Apărare "Carol I", cuprinde:
- 1 - 3 reprezentanŃi ai corpului profesoral, aleşi, de senat, prin vot secret;
- 1 reprezentant al studenŃilor, desemnat de aceştia;
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- 1 specialist al DirecŃiei Management Resurse Umane, ca reprezentant al
principalului angajator.
(2) Nominalizarea reprezentanŃilor corpului profesoral se face de către
Consiliul facultăŃii / departamentului.
(3) Numărul reprezentanŃilor corpului profesoral se stabileşte de către
senatul universitar.
(4) În funcŃie de evoluŃia structurii corpului profesoral / studenŃilor, la
propunerea facultăŃii / departamentului, senatul universitar poate decide
includerea în componenŃa comisiei a unui reprezentant al minorităŃilor din
rândul cadrelor didactice sau al studenŃilor.
Art.5. (1) Rectorul UniversităŃii NaŃionale de Apărare "Carol I" este
direct responsabil de calitatea educaŃiei furnizate.
(2) Conducerea operativă a comisiei este asigurată de rector sau de un
coordonator desemnat de acesta.
Art.6. Membrii comisiei nu pot fi desemnaŃi dintre persoanele care
îndeplinesc funcŃii de conducere în universitate, cu excepŃia persoanei care
asigură conducerea operativă a acesteia.
Art.7. Mandatul fiecărui membru al comisiei este de 4 ani.
Art.8. ActivităŃile de secretariat ale comisiei, se asigură prin Serviciul de
specialitate, constituit prin hotărâre a senatului universitar.
Art.9. Serviciul de specialitate se încadrează cu personal didactic auxiliar.
Mărimea acestuia şi competenŃele se stabilesc de rectorul universităŃii. O parte
din posturile acestui serviciu pot fi încadrate şi de către persoane din corpul
profesoral, în regim de cumul de activităŃi.
Art.10. Activitatea membrilor comisiei poate fi remunerată, cu
respectarea legislaŃiei în vigoare.
Art.11. Dizolvarea comisiei / revocarea unuia ori a mai multor membri /
completarea comisiei, se face ori de câte ori se impune, prin hotărâre a senatului
universitar, la propunerea rectorului.
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Art. 12. Pentru îndeplinirea atribuŃiilor, comisia are în atenŃie
următoarele:
 În procesul de coordonare a aplicării procedurilor şi activităŃilor de
evaluare şi asigurare a calităŃii, aprobate de conducerea universităŃii:
• capacitatea instituŃională:
- structurile instituŃionale, administrative şi manageriale;
- baza materială.
• eficacitatea educaŃională:
- conŃinutul programelor de studii;
- rezultatele învăŃării;
- activitatea de cercetare ştiinŃifică;
- activitatea financiară;
• managementul calităŃii:
- strategii şi proceduri pentru asigurarea calităŃii;
- proceduri privind iniŃierea, monitorizarea şi revizuirea
periodică a programelor şi activităŃilor desfăşurate;
- proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor
învăŃării;
- proceduri

de evaluare periodică a calităŃii

corpului

profesoral;
- accesibilitatea resurselor adecvate învăŃării;
- baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea
internă a calităŃii;
- transparenŃa informaŃiilor de interes public cu privire la
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările
oferite;
- funcŃionalitatea structurilor de asigurare a calităŃii educaŃiei,
la nivelul facultăŃilor / departamentelor, conform legii.
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 În procesul de elaborare a raportului anual de evaluare internă privind
calitatea educaŃiei în Universitatea NaŃională de Apărare "Carol I":
• aspecte calitative şi cantitative ale asigurării calităŃii, pe baza
indicatorilor prevăzuŃi în Sistemul de asigurare a calităŃii
serviciilor educaŃionale;
• formularea propunerilor de îmbunătăŃire a calităŃii educaŃiei;
• aducerea raportului la cunoştinŃa tuturor beneficiarilor, prin
afişare sau publicare pe site-ul universităŃii;
• punerea raportului la dispoziŃia evaluatorului extern.
 În procesul de constituire a unor structuri operaŃionale de monitorizare şi
evaluare periodică a calităŃii programelor de studii:
• analiza eficienŃei monitorizării programelor de studii;
• stabilirea necesităŃii constituirii unor astfel de structuri;
• prezentarea propunerilor în senatul universitar.
Art.13. Reuniunile în plen ale comisiei au loc o dată pe semestru, la
datele stabilite de rector. În funcŃie de problematică, rectorul poate solicita
întrunirea comisiei şi între sesiunile semestriale.
Art.14. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă. Cvorum-ul este de
2/3 din totalul membrilor comisiei.
CAPITOLUL III
DispoziŃii finale
Art.15. Prezentul regulament intră în vigoare la 30 de zile de la data
aprobării lui, de către senatul universitar.
Art.16. Modificarea regulamentului se face prin hotărâre de senat.
COMANDANTUL (RECTORUL)
UNIVERSITĂłII NAłIONALE DE APĂRARE „Carol I”
General prof.univ.dr.
Mircea MUREŞAN
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