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Regulament de inițiere, aprobare, monitorizare și evaluare periodică 

 

a programelor de studiu 
 
 
 

Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative: 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

• OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea 

nr. 87/2006; 

• HG nr. 88/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă; 

• HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de 

doctorat; 

• HG nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ acreditate 

sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile 

studiilor universitare de licenţă; 

• HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 

de masterat; 

• HG 676/2007 privind domeniile de studii superioare de licenţă, structurile 

instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea, 

precum şi Anexa 1 la H.G. 676/28.06.2007, Nomenclatorul domeniilor de 

studii universitare de licenţă şi a specializărilor din cadrul acestora, al 

specializărilor reglementate sectorial şi/sau general, precum şi numărul de 

credite de studiu transferabile, cu modificări; 

• Ordinul MECT nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii 

universitare de licenţă; 

• Ordinul MECT nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor 

educaţionale în instituţiile de învăţământ superior; 

• Ordinul MECT nr. 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în 

universităţi; 

• Ordinul MECT nr. 4868/2006 privind Suplimentul la diplomă; 

• Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi 

lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS; 

• Carta Universității Naționale de Arte din București. 
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Art. 1 Prezentul regulament se aplică tuturor facultăților, departamentelor, 

programelor de studiu sau specializărilor Universității Naționale de Arte din 

București, la toate ciclurile de învățământ. 

 
Art. 2 Prezentul regulament vizează procedura de inițiere și aprobare/ anulare a 

programelor de studiu în cadrul Universității Naționale de Arte din București, 

precum și evaluarea anuală, respectiv monitorizarea programelor de studiu 

existente. 

 
Art. 3 Statutul de program de studiu existent este dat de includerea unui program 

în oferta educațională a Universității, în conformitate cu procedura de inițiere și 

aprobare descrisă în acest regulament. 

 
Art. 4 Noile programe de studiu inițiate/anulate din cadrul Universității Naționale 

de Arte din București trebuie să corespundă misiunii pedagogice a Universității, 

care vizează formarea de specialiști în domeniul artelor vizuale. Ele trebuie, de 

asemenea, să aducă un element de noutate în comparație cu programele de 

studiu deja existente în Universitate. 
 

 
Art. 5 Inițierea programelor de studiu noi se face la nivel de departament/ 

facultate, luând în considerare o analiză temeinică a oportunității și resurselor 

necesare (umane, financiare, de bază materială ș.a.m.d.), precum și adecvarea 

acestora la cerințele pieței muncii.  Anularea unui program de studiu sau curs 

poate fi inițiată de către comisia de evaluare a programelor de studiu/ cursurilor. 

 
Art. 6 Inițierea noilor programelor de studiu se face doar în limita posibilităților 

financiare ale Universității și dacă baza materială permite desfășurarea pe 

termen mediu a programelor propuse. 

 
Art. 7 Inițierea noilor programe de studiu sau specializări se face la propunerea 

directorului de departament, prin consultarea consiliului de departamentului,  și 

prin aprobarea Comisiei de Avizare a Cursurilor Opționale. Programele ce 

primesc avizul pozitiv al Comisiei urmează a fi propuse spre aprobare în Senat. 

Anularea unui curs sau program de studiu se face la propunerea comisiei de 

evaluare a cursurilor 
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Art. 8 Comisia de avizare răspunde în termen de 60 de zile propunerilor de 

inițiere a noilor programe de studiu, ținând cont de următoarele criterii: 

-  Oportunitatea și posibilitatea financiară/administrativă a înființării 

respectivului program de studiu 

-  Existența unui plan de învățământ coerent, a fișelor de disciplină și a 

suporturilor de curs pentru disciplinele teoretice/aplicative obligatorii și 

opționale. 

-  Existența celorlalte demersuri administrative necesare din punct de vedere 

legal înființării și funcționării noului program de studiu. 

 
Art. 9 Procesul de monitorizare și evaluare anuală a programelor de 

studii/specializărilor existente se face retrospectiv de către Comisia de Avizare a 

Cursurilor Opționale, luând în considerare activitatea departamentelor din anul 

universitar anterior. 

 
Art. 10 Evaluarea anuală a programelor de studii/specializărilor vizează 

următoarele aspecte: 

-   Atingerea rezultatelor didactice anticipate 

-  Actualizarea continuă a programelor de studiu și a fișelor de disciplină în 

conformitate cu noile cercetări și tendințe din domeniu 

-  Evaluarea randamentului instituțional și didactic al programului de 

studii/specializării 
 

 
Art. 11 În vederea evaluării se vor utiliza următoarele documente și criterii: 

-  Raportul intern al programului de studiu/specializării 

-  Existența și consistența materialelor de studiu dedicate studenților 

-  Existența și consistența suporturilor de curs pentru disciplinele 

teoretice/aplicative 

-  Adecvarea planului de învățământ la cerințele actuale ale domeniului 

-  Adecvarea conținuturilor stipulate în fișele de disciplină la standardele 

academice și direcțiile de cercetare/creație actuale ale domeniului 

-  Evaluările anuale ale cadrelor didactice de către conducerea Universității 

-  Evaluarea internă a activității de cercetare și/sau creație 

-  Observații și sugestii ale evaluatorilor externi 

-  Evaluarea disciplinelor de către studenți 
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Art. 12 Toate materialele necesare procesului de evaluare anuală trebuie 

prezentate spre evaluare Comisiei de Avizare până la data de 1 Noiembrie a 

fiecărui an. 

 
Art. 13 Raportul anual al comisiei de avizare include evaluarea sinoptică a 

conținutului didactic și structurii programului de studii, recomandări privitoare 

la ameliorarea procesului didactic și un plan de implementare a acestor 

recomandări. 

 
Art. 14 Deciziile Comisiei de Avizare se transmit spre validare Consiliului de 

administrație și Senatului. 

Art.15 Deciziile luate trebuie implementate de decan sau de către directorul de 

departament și comunicate în cel mai scurt timp corpului didactic. 

 
Aprobat în Ședința Senatului din data de 29.10.2021 prin Hotărârea nr. 176. 

 

 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu 
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