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Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Comisiilor pentru Evaluarea și
Asigurarea Calității în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.
CADRUL LEGAL
Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel de universitate reprezintă organismul
de coordonare a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel instituţional.
Art. 2. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este constituită în baza Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea
ordonanţei de urgenţă a guvernului 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei şi a Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, actualizată la 30.12.2014 şi în
conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea
calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior.
Capitolul I
GENERALITĂȚI
Art. 3. Calitatea educației reprezintă ansamblul de caracteristici ale unui program de studii şi ale
furnizorului acestuia prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor (studenți, studenți masteranzi,
doctoranzi, cursanți), precum şi standardele de calitate.
Art. 4. Evaluarea calității constă în examinarea multicriterială a măsurii în care universitatea şi
programele de studii desfășurate în cadrul acesteia îndeplinesc standardele de referinţă.
Art. 5. Asigurarea calității exprimă capacitatea universității de a oferi programe de studii în
conformitate cu standardele ARACIS. Aceasta este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de
dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studii,
prin care se formează încrederea beneficiarilor că universitatea satisface standardele de calitate.
Art. 6. Îmbunătățirea calității reprezintă evaluarea, analiza şi acţiunea corectivă periodică din partea
universității, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi
aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă.
Capitolul II
STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA COMISIILOR PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA
CALITĂȚII
Art. 7. Evaluarea și asigurarea calității educației în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești este
organizată la nivel de universitate/facultate/program de studii.
Art. 8. La nivelul universității funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de
Universitate (CEACU). Conducerea operativă a comisiei este asigurată de rector sau de un coordonator
desemnat de acesta.
Art. 9. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de universitate este formată din:
a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obţinerea titlului de
conferenţiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naționale, aleşi prin vot
secret de senatul universitar;
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b) un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta;
c) un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenţească;
d) un reprezentant al angajatorilor, propus de Consiliul de administrație al universității.
Art. 10. La nivelul facultății, funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de
facultate. Conducerea operativă a comisiei este asigurată de decan sau de un coordonator desemnat de
acesta. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de facultate are o structură propusă și
aprobată de Consiliul facultății și este formată din:
a) câte un reprezentant de la fiecare departament;
b) un reprezentant al studenților;
c) un reprezentant al angajatorilor.
Din comisie mai poate face parte și un reprezentant al absolvenților.
Art. 11. La nivelul programului de studii, funcționează Comisia de evaluare internă a programului de
studii. Aceasta este formată dintr-un președinte și doi membri cu competențe în ramura de știință a
programului de studii sau apropiată acesteia. Componența Comisiei de evaluare internă a programului
de studii este propusă de Consiliul departamentului care coordonează programul de studii și aprobată
de Consiliul facultății.
Capitolul III
ATRIBUȚIILE COMISIILOR PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
Art. 12. Atribuțiile Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de universitate:
a) coordonează aplicarea procedurilor și activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel
de universitate;
b) elaborează anual Raportul privind evaluarea și asigurarea calității în Universitatea Petrol Gaze din Ploiești. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor (părţilor interesate) prin
afişare sau publicare şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern;
c) formulează propuneri de îmbunătățire a calităţii educaţiei în cadrul Universității Petrol Gaze din Ploiești.
Art. 13. Raportul prevăzut la art. 12 este elaborat având în vedere următoarele domenii și criterii:
A. Capacitatea instituțională
A1. Structuri instituționale, administrative și manageriale;
A2. Baza materială și optimizarea utilizării bazei materiale;
A3. Resursele umane și capacitatea instituției de atragere a resurselor umane externe
instituției și din afara țării în condițiile legii.
B. Eficacitatea educțională
B1. Conținutul programelor de studiu;
B2. Rezultatele învățării;
B3. Angajabilitate;
B4. Activitatea financiară a organizației.
C. Managementul calității
C1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității;
C2. Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și
activităților desfășurate;
C3. Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării, inclusiv de către
studenți;
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C4. Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral;
C5. Accesibilitatea resurselor adecvate învățării;
C6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității;
C7. Transparența informațiilor de interes public, inclusiv cele privitoare la programele de
studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite;
C8. Funcționalitatea structurilor de asigurare a educației conform legii;
C9. Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare.
Art. 14. Atribuțiile Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de facultate:
a) monitorizează aplicarea procedurilor privind activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii la
nivel de facultate;
b) elaborează anual, la nivel de facultate, Raportul privind evaluarea cadrelor didactice
(evaluarea colegială, evaluarea de către management, evaluarea serviciilor aduse instituției și
comunității) și semestrial Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți;
c) elaborează anual, la nivel de facultate, Raportul privind evaluarea internă a programelor de
studii;
d) elaborează anual, la nivel de facultate un raport cu privire la inserția absolvenților pe piața
forței de muncă;
e) formulează propuneri de îmbunătățire a calităţii educaţiei în Universitatea Petrol-Gaze din
Ploiești.
Rapoartele sunt transmise Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calității la nivel de
Universitate.
Art. 15. Atribuțiile Comisiei de evaluare internă a Programului de studii:
a) aplică procedurile privind evaluarea periodică a programelor de studii și elaborează anual
Raportul de evaluare internă privind calitatea programului de studii, conform domeniilor şi criteriilor
prevăzute în metodologia de evaluare ARACIS.
Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor (părţilor interesate) şi este transmis
responsabilului de program de studii și Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calității la nivel de
facultate.
Capitolul IV
DISPOZIȚII FINALE
Art. 16. Membrii comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de universitate nu pot
îndeplini funcţii de conducere în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei
operativă.
Art. 17. Activitatea membrilor comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu este remunerată.
Art. 18. Comisiile se întrunesc la solicitarea președintelui acestora. Convocarea se poate face în scris,
prin e-mail sau telefonic.
Art. 19. Hotărârile comisiei se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă, căutându-se însă realizarea
consensului.
Art. 20. Ediția 3, revizia 0 a prezentului regulament a fost aprobată în sedința Senatului universitar la
data de 04.05.2017.
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