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CADRUL LEGAL 

Prezentul regulament este elaborat având ca referinţă următoarele documente care privesc activităţile 

din învăţământul academic naţional şi ale Universității Petrol - Gaze din Ploiești:  

a. Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

b. Metodologiile și ghidurile de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista 

indicatorilor de performanță ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul 

Superior în vigoare;  

c. OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 87/2006; 

d. OUG 75/2011 pentru modificarea și completarea OUG 75/2005 privind asigurarea calității 

educației; 

e. Ordinul MEC nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în 

instituţiile de învăţământ superior.  

Capitolul 1 – INIȚIEREA ȘI APROBAREA PROGRAMELOR DE STUDII 

Art. 1. Iniţierea programului de studii are la bază o analiză a pieţei forţei de muncă sau o solicitare din 

partea mediului economic sau social, precum și capacitatea entității de a organiza şi de a coordona 

programul de studii. Iniţierea unui program de studii se face ca urmare a deciziei luate prin vot, în 

cadrul unei şedinţe de departament. Inițierea unui program de studii se face în domeniile științifice 

arondate facultății coordonatoare. 

Art. 2. Directorul de departament prezintă solicitarea iniţierii programului de studii decanului 

facultății, care o supune avizării Consiliului Facultăţii. Solicitarea trebuie să se facă dovada 

oportunităţii iniţierii acestuia şi a capacităţii de organizare şi coordonare de către departament, singur 

sau în colaborare cu alte departamente. 

Art. 3. În cazul în care Consiliul Facultăţii avizează iniţierea programului, se stabileşte responsabilul 

acestuia din partea departamentului inițiator, care va organiza desfăşurarea activităţii de întocmire a 

Raportului de autoevaluare, conform metodologiei ARACIS, iar solicitarea iniţierii programului este 

transmisă Consiliului de administrație al Universității Petrol - Gaze din Ploiești.  

Art. 4. Consiliul de Administrație analizează oportunitatea inițierii programului din perspectiva 

standardelor de calitate și ale celor economice și avizează inițierea programului.  

Art. 5. În cazul unui aviz favorabil al Consiliului de administrație, solicitarea inițierii programului este 

transmisă spre aprobare și Senatului. Dacă avizul Consiliului de administrație este negativ, solicitarea 

inițierii programului nu se mai transmite Senatului UPG. Indiferent de tipul de aviz, Consiliul de 

Administrație trebuie să argumenteze în scris decizia luată. 

Art. 6. După aprobarea inițierii programului de către Senatul UPG, responsabilul desemnat al acestuia, 

împreună cu echipa de lucru, elaborează raportul de autoevaluare și anexele programului de studii, în 

conformitate cu standardele și metodologiile ARACIS. 

Art. 7. Întocmirea Planului de învăţământ se face în concordanţă cu standardele specifice ale 

domeniului şi competenţele vizate pentru absolvenţii programului de studii conform Metodologiei de 

evaluare externă, elaborată de ARACIS.  

Art. 8. Planul de învățământ, este conceput prin consultare cu mediul academic, cu instituțiile de 

cercetare, cu angajatorii, studenţii și absolvenții, se întocmește după stabilirea clară a obiectivului 
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programului, a rezultatelor învățării preconizate și a competențelor dezvoltate la absolvirea 

programului.  

Art. 9. La finalizarea raportului de autoevaluare, responsabilul de program depune la decanatul 

facultăţii documentaţia (raportul şi anexele) şi o cerere de evaluare internă. Raportul se depune în 

format electronic şi pe hârtie, iar anexele, numai în format electronic. 

Art. 10. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul facultăţii propune o comisie de 

evaluare internă, formată dintr-un președinte și doi membri din ramura de știință căreia îi aparține 

domeniul sau apropiată acesteia. Președintele comisiei de evaluare internă nu poate fi responsabilul 

programului de studii evaluat. Decanul emite decizia de numire a acestei comisii. În situaţii justificate, 

responsabilul programului de studii poate cere schimbarea membrilor comisiei de evaluare.  

Art. 11. După verificarea îndeplinirii standardelor minime stabilite de ARACIS, comisia de evaluare 

elaborează Raportul de evaluare internă. Un exemplar al raportului se transmite responsabilului de 

program. 

Art. 12. În situația în care nu sunt îndeplinite standardele minime, evaluatorii propun măsuri de 

îmbunătățire. Responsabilul programului de studii le analizează, după care comisia elaborează varianta 

finală a Raportului de evaluare internă, document ce este supus avizării în Consiliul Facultății și 

aprobării Consiliului de administrație.  

Art. 13. Decanul facultății coordonatoare demarează formalităţile de autorizare a programului de 

studii, conform legislaţiei în vigoare, după avizarea Raportului de autoevaluare în vederea autorizării 

provizorii a programului de studii în Consiliul facultăţii și aprobarea acestuia în Senatul Universității 

Petrol - Gaze din Ploiești. 

Capitolul 2 – MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII 

Art. 14. Monitorizarea programelor de studii autorizate provizoriu și/sau acreditate se face anual de 

către conducerea departamentului/ facultății coordonatoar/e al/a programului de studii.  

Art. 15. Conducerea departamentelor/ facultăţii coordonatoare efectuează anual analize și propune 

măsuri de îmbunătăţire a  programelor de studii. Rezultatele acestor analize sunt consemnate în 

Procesul-verbal al Consiliului Facultății. 

Art. 16. Monitorizarea anuală a programelor de studii, în concordanță cu cerințele legale și 

reglementate stabilite de ARACIS, intră în atribuţia decanului facultății și a directorilor de 

departament. 

Art. 17. (1) Facultatea monitorizează prin intermediul departamentelor organizatoare programele de 

studii aflate în coordonarea sa.  

(2) Decanul solicită anual directorilor departamentelor organizatoare ale programelor de studii 

aflate în subordinea facultății situația îndeplinirii standardelor, criteriilor și indicatorilor de 

performanță în vigoare.  

(3) Decanul întocmește un raport pe care îl supune avizului Consiliului facultății. Raportul este 

înaintat prorectorului responsabil cu programele de studii și managementul calității care informează 

Senatul universitar cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor de calitate.  

(4) În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a standardelor ARACIS, 

directorul departamentului coordonator, prin responsabilul de program, ia măsuri pentru îndeplinirea 

tuturor standardelor, criteriilor și indicatorilor de performanță în termen de un an universitar.  
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Art. 18. În cazul în care, după un an, la reevaluarea unui program de studii la nivelul facultății, se 

constată că încă sunt standarde, criterii și indicatori de performanță neîndeplinite/ți sau parțial 

îndeplinite/ți, prorectorul responsabil cu programele de studii și managementul calității prezintă 

Senatului universitar un raport cu solicitarea de a nu se depune dosar de evalure externă pentru 

programul respectiv. 

Art. 19. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră realizează anchete privind gradul de absorbţie a 

absolvenţilor pe piaţa muncii şi evaluarea gradului de satisfacție a studenților față de serviciile oferite 

de Universitatea Petrol Gaze din Ploiești. Anual sunt transmise date referitoare la îmbunătățirea 

programelor de studii Comisiei pentru procesul de învățământ și informatizare din Senat, precum și 

conducerii facultății/ departamentului în vederea analizării și îmbunătățirii acestuia.  

Art. 20. Propunerile de îmbunătăţire a programelor de studii se fac pe baza următoarelor date: 

cerinţele studenţilor, ale absolvenților și ale angajatorilor referitoare la rezultatele învățării și 

competenţele profesionale;  feedback-ul de la studenţi cu privire la conținutul procesului de învățare și 

cercetare și a modului de desfășurare al acestuia; feedback-ul de la absolvenți și angajatori cu privire la 

corelarea rezultatelor învățării și competențelor necesare pe piața muncii; cerinţele care decurg din 

reglementările aplicabile; informaţii obţinute din procese anterioare de îmbunătățire a programelor de 

studii. 

Capitolul 3 - EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 

Art. 21. Evaluarea periodică internă a programelor de studii se face: 

- în vederea acreditării/ reacreditării programului; 

- la cererea ARACIS; 

- la cererea conducerii departamentului, a facultăţii sau a universităţii.  

 În primele două cazuri, evaluarea internă este urmată de o evaluare externă, iar în cel de al 

treilea caz, evaluarea este folosită pentru îmbunătățirea programului de studii. 

Art. 22. Evaluarea periodică internă, în vederea acreditării/reacreditării repetă etapele din prezentul 

regulament, Art. 9 - 12.  

Art. 23. Decanul facultății coordonatoare demarează formalităţile de evaluare externă a programului 

de studii în vederea acreditării/ reacreditării, conform legislaţiei în vigoare, după avizarea Raportului 

de autoevaluare în Consiliul facultăţii și aprobarea în Senat. 

Art. 24. Evaluarea periodică, făcută la cerere, repetă etapele din prezentul regulament Art. 9 - 12. 

Capitolul 4 – DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 

Art. 25. Modificarea Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 

periodică a programelor de studii se face la propunerea Comisiei pentru procesul de învățământ și 

informatizare din Senat şi a prorectorului responsabil cu programe de studii și managementul calității, 

în strânsă colaborare cu structurile de conducere ale departamentelor/facultăţilor. 

Art. 26. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității Petrol-Gaze din Ploiești 

la data de 15.03.2018.  

 

 

 

 


