
Comisia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
Statut şi regulament de funcţionare 

 
 
 
 Capitolul 1. CONSTITUIRE 

Art. 1. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii se organizeaza si 

functioneaza în concordanta cu prevederile Legii Învatamântului nr. 84/1995 

modificata si republicata în 1999, a Ordonantei de Urgenta Privind Asigurarea 

Calitatii Educatiei nr. 75/20.07.2005, a Cartei si a hotarârilor Senatului Universitatii 

„Babes-Bolyai”. 

Art. 2. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatiise afla în subordinea 

profesionala a Consiliului Academicsi în subordinea administrativa a Rectoratului. 
Art. 3. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatiiurmareste implementarea 

strategiilor si politicilor de asigurare a calitatii, în acord cu viziunea, misiunea si 

politica Universitatea „Babes-Bolyai” si în concordanta cu dinamica nationala, 

europeana si internationala în domeniu. 

Capitolul 2. OBIECTIVE SI COMPETENTE 

Art. 4. Obiective si atributii 
•  sa elaboreze strategia si cerintele specifice privind introducerea Sistemului de 

Management al Calitatii în universitate precum si criteriile si metodologia de 

evaluare si auditare a acestuia în Universitatea „Babes-Bolyai”; 

•  sa contribuie la dezvoltarea unei culturi a calitatii în universitate, atât la nivelul 

personalului academic si administrativ cât si al studentilor si sa stabileasca 

masuri pentru consolidarea acesteia; 

•  sa asigure distribuirea informatiilor privind cultura calitatii din universitatile 

europene, americane si asiatice; 

•  sa stabileasca criterii si sa initieze analize si evaluari pe baza criteriilor de 

calitate pe facultati,departament/catedra, serviciu administrativ, repsectiv pe 

procesele depredare-învatare, cercetare si servicii academice; 

•  sa asigure feedback-ul din partea studentilor; 

•  sa asigure feedback-ul din partea angajatorilor; 

•  sa propuna evaluari interne si externe si sa faca publice rezultatele acestora; 



•  sa coopereze cu Agentia româna specializata pentru asigurarea calitatii, cu alte 

agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara sau strainatate, 

potrivit legii; 

•  realizeaza cercetari stiintifice consacrate asigurarii calitatii, care sa genereze 

publicarea de materiale privind asigurarea calitatii la Universitatea „Babes-

Bolyai”; 

•  sa publice materiale privind asigurarea calitatii în Universitatea „Babes-Bolyai”. 

Capitolul 3. STRUCTURA SI ORGANIZARE 

Art. 5. Structura Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii 
         Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii este alcatuit din 9-11 
membri: 

 Un reprezentant al Consiliului Academic; 

•  Un reprezentant al Rectoratului; 

•  Directorul Centrului de Dezvoltare Universitara; 

•  Reprezentanti ai cadrelor didactice 

•  Un reprezentant al Asociatie iAbsolventilor Alumni; 

•  Reprezentanti ai studentilor; 

•  Reprezentanti al angajatorilor. 

b) Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatiieste condus de catre un 

Presedinte si un Vicepresedinte. 

Art. 6. Mandatul fiecarui membru al Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea 
Calitatii este de 4 ani. 

Art. 7. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatiiva avea reprezentanti pe 

liniile de studiu româna, maghiara, germana. 

Art. 8. Structura organizatorica si functionarea Comisia pentru Evaluarea si 
Asigurarea Calitatii se stabilesc prin hotarârea Senatului. 
Art. 9. Reuniunile în plen au loc semestrial sau ori de câte ori natura problemelor 

impune prezenta tuturor membrilor sai. 

Art. 10. Secretariatul Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii va 

functiona prin intermediul Serviciului de Asigurare a Calitatii din cadrul Centrului de 

Dezvoltare Universitara. 

Art. 11. Consiliu Promovarii Calitatii valucra cu: 

a) Unitati specializate în asigurarea calitatii: 



- Serviciul de Asigurare a Calitatii din cadrul Centrului de Dezvoltare Universitara; - 

Departamentul de Resurse Umane. 

b) Unitati care au competente obiective legate de asigurarea calitatii: 
- Centrul de Orientare în Cariera; 

- Centrului de Pedagogie si Metodica Universitara; 

- Asociatia Absolventilor Alumni. 

c) Unitati implicate efectiv: 

- facultati; 

- catedre/departamente; 

- servicii administrative. 

Art. 12. Dizolvarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii se poate 

face prin hotarâre a Senatului Universitatii „Babes-Bolyai”. 
Capitolul 4. ATRIBUTII SI DREPTURI 
Art. 13. Atributiile Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii 
•  la nivelul Universitatiielaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament 

de functionare al Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii; 
•  adopta politica privindcalitatea; 

•  planifica si orienteaza Sistemul de Management al Calitatii; 
•  stabileste obiectivele privind calitatea în Universitatea „Babes-Bolyai”; 

•  coordoneaza activitatea Serviciului de Asigurare a Calitatii si a celorlalte unitati cu 

competente înasigurarea calitatii; 

•  face propuneri de alocare aresurselor pentru sistemul calitatii; 

•  informeaza dupa caz Rectorul, Biroului Senatului sau Senatului Universitatii 
„Babes-Bolyai”privind starea Sistemului de Management al Calitatii; 
•  identifica probleme si propune Rectorului, Biroului Senatului sau 
Senatuluiuniversitatii, programe de îmbunatatire a calitatii proceselor de predare-

învatare, cercetare stiintifica si servicii academice, si alocarea de resurselor 

necesare; 

Art. 14. Drepturi ale membrilor Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii 
•  sa propuna activitati de dezvoltare profesionala în domeniul calitatii a membrilor 

consiliului; 

•  sa foloseasca colaboratori externi, experti în domeniul calitatii, remunerati conform 

legii; 



•  activitatile realizate încalitate de membru al Comisiei pentru Evaluarea si 
Asigurarea Calitatiipot fi luate în considerare la acordarea premiilor sau distinctiilor 

anuale. 

 

OBSERVATIE: Crearea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii si 

introducerea Sistemului de Management al Calitatii nu creeaza un sistem decizional 

paralel, ci se integreaza si îl întareste pe cel existent. 

 


