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STATUTUL ŞI REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A 

COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

 

 

Capitolul I. Constituire 
 

Art. 1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităiii se organizează şi funcţionează în concordanţă 

cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, ale Ordonanţei de Urgenţă privind Asigurarea 

Calităţii Educaţiei nr. 75/20.07.2005, aprobată prin Legea nr. 87/2006, ale Cartei şi ale hotărârilor 

Senatului Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti. 

Art. 2. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităiii se află în subordinea profesională a 

Consiliului academic şi în subordinea administrativă a rectoratului. 

Art. 3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităiii urmăreşte implementarea strategiilor şi 

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

Arte din Bucureşti şi în concordanţă cu dinamica naţională, europeană şi internaţională în domeniu. 

 

 

 

 
 

Capitolul II. Obiective şi competenţe 
 

Art. 4. Să elaboreze strategia şi cerinţele specifice privind introducerea Sistemului de Management 

al Calităţii în universitate, precum şi criteriile şi metodologia de evaluare şi auditare a acestuia în 

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. 

Art. 5. Să contribuie la dezvoltarea unei culturi a calităţii în universitate, atât la nivelul personalului 

academic şi administrativ, cât şi al studenţilor şi să stabilească măsuri pentru consolidarea acesteia. 

Art. 6. Să asigure distribuirea informaţiilor privind cultura calităţii din universităţile europene şi 

internaţionale. 

Art. 7. Să stabilească criterii şi să iniţieze analize şi evaluări pe baza criteriilor de calitate pe școala 

doctorală, facultăţi,    departamente/programe de studiu, serviciu administrativ, respectiv pe procesele 

de predare-învăţare, cercetare şi servicii academice. 

Art. 8. Să asigure feedback-ul din partea studenţilor. 

Art. 9. Să asigure feedback-ul din partea angajatorilor. 

Art. 10. Să propună evaluări interne şi externe şi să facă publice rezultatele acestora. 

Art. 11. Să coopereze cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior 

specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii și organisme abilitate sau instituții similare 
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din ţară sau străinătate, potrivit legii. 
 

Art. 12. Realizează cercetări ştiinţifice consacrate asigurării calităţii, care să genereze publicarea de 

materiale privind asigurarea calităţii în UNAB. 

Art. 13. Să publice materiale privind asigurarea calităţii în UNAB. 
 

 

 

 

 
 

Capitolul III. Structura şi organizarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
 

 

 

Art. 14. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este alcatuită din: 
 
 

a. 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de Senat; 
 

 

b. un reprezentant al rectorului; 
 
 

c. un reprezentant al studenţilor; 
 

 

d. un reprezentant al sindicatului; 
 
 

e. un reprezentant al minorităților din rândul cadrelor didactice sau al studenților. 
 

Art. 15. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este condusă de către un preşedinte şi un 

vicepreşedinte. 

Art. 16. Mandatul fiecărui membru al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este de patru 

ani. 

Art. 17. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii va avea reprezentanţi din toate cele trei 

facultăţi, școala doctorală şi din structura administrativă. 

Art. 18. Structura organizatorică şi funcţionarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se 

stabilesc prin hotărârea Senatului. 

Art. 19. Reuniunile în plen au loc semestrial sau ori de câte ori natura problemelor impune prezența 

tuturor membrilor săi. 

Art. 20. Consiliul promovării calităţii va lucra cu: 
 
 

a. Unități specializate în asigurarea calităţii: 
 

 

b. Serviciul de asigurare a calităţii; 
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c. Departamentul de resurse umane; 
 
 

d. Unități implicate efectiv: școala doctorală, facultăţi, programe de studiu/departamente şi servicii 

administrative. 
 

Art. 21. Dizolvarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se poate face prin hotărâre a 

Senatului universitar. 

 

 

 

 
 

Capitolul IV. Atribuții și drepturi 

 

Atribuțiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
 

Art. 22. La nivelul universităţii elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de 

funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

Art. 23. Adoptă politica privind calitatea. 

Art. 24. Planifică şi orientează Sistemul de management al calităţii. 

Art. 25. Stabileşte obiectivele privind calitatea în UNAB. 

Art. 26. Coordonează activitatea Serviciului de asigurare a calităţii şi a celorlalte unităţi cu 

competenţe în asigurarea calităţii. 

Art. 27. Face propuneri de alocare a resurselor pentru sistemul calităţii. 

Art. 28. Informează după caz rectorul, Consiliul de administrație sau Senatul universităţii privind 

starea Sistemului de management al calităţii. 

Art. 29. Identifică probleme şi propune rectorului, Biroului senatului sau Senatului universității 

programe de îmbunătăţire a calităţii proceselor de predare-învăţare, cercetare ştiințifică şi servicii 

academice şi alocarea de resurse necesare. 

Art. 30. Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform legii. 

Art. 31. Elaborează anual, conform legii, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în 

organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare. 

Art. 32. Formulează, conform legii, propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 
 

 

 

Drepturi ale membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
 

Art. 33. Să propună activităţi de dezvoltare profesională în domeniul calităţii a membrilor consiliului. 

Art. 34. Să folosească colaboratori externi, experţi în domeniul calităţii, remuneraţi conform legii. 
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Art. 35. Activităţile realizate în calitate de membru al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

pot fi luate în considerare la acordarea premiilor sau distincţiilor anuale; 

Art. 36. Crearea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi introducerea Sistemului de 

management al calităţii nu creează un sistem decizional paralel, ci se integrează şi îl întăreşte pe cel 

existent. 

Art. 37. Aprobat în ședința Senatului din data de 13 Octombrie 2011 

Art. 38. Aprobat prin adresa MECTS 4669 bis/28.09.2011. 


