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A. Legislaţie suport:
1. Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare. Publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 614/7.07.2004, cu modificările ulterioare.
2. Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii, publicat în MO, partea I nr. 642 din
20/07/2005.
3. LEGEA NR. 87/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei.
4. H.G. nr. 1418- Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a
standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a
calităţii în Învăţământul Superior. Publicată în Monitorul Oficial, nr. 865/23.10.2006
5. Hotărâre nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat
6. Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor
instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

UNIUNEA EUROPEANĂ

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL
EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE
STRUCTURALE
2007 - 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
OI POS DRU

UNIVERSITATEA
BABEŞ-BOLYAI
CLUJ-NAPOCA

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior
Titlul proiectului: „Asigurarea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi orientarea
spre piaţa muncii”
Contract POSDRU/18/1.2/G/5593

B. Date de intrare, conţinut şi furnizori de date:
Nr.crt.
1.

Document
Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005,
publicat în MO, partea I nr. 642 din
20/07/2005.

Conţinut
Asigurarea calităţii în instituţiile de
învăţământ

Furnizor
Guvern

2.

H.G. nr. 1418- Hotărâre pentru
aprobarea Publicată în Monitorul
Oficial, nr. 865/23.10.2006

Guvern

3.

Acreditare internă în Universitatea
Babeş-Bolyai , nr. 23.007 din 5 ianuarie
2008

Metodologiei de evaluare externă, a
standardelor, a standardelor de
referinţă şi a listei indicatorilor de
performanţă a Agenţiei Române de
Asigurare a calităţii în Învăţământul
Superior.
Reglementări privind evaluarea
programelor de studii.

Rectorat

C. Etapele procesului:
1. Pentru obţinerea autorizării funcţionării provizorie la specializările noi
1. Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai, Consiliul pentru Reformă, Comisia Structurării
Instituţionale, pe baza necesităţii înnoirii şi diversificării specializărilor, în urma consultării
cu decanii, şefii de catedră din facultăţi, propune o listă de noi specializări, care se publică în
Buletinul Informativ al UBB.
2. Consiliul pentru Curriculum analizează şi propune spre aprobare în Senat, lista de noi
specializări cu aviz favorabil. Se publică în Buletinul Informativ al UBB.
3. După aprobare în Şedinţa Senatului, a listei cu noile specializări pentru anul universitar
următor, se pot elabora dosarele de autorizare pentru specializările aprobate.
4. Prorectoratul cu acreditările, precizează şi comunică facultăţilor condiţiile de elaborare şi
termenul de depunere a rapoartelor de autoevaluare în vederea obţinerii autorizării de
funcţionare provizorie.
5. Rapoartele de autoevaluare (dosare de autorizare) se elaborează conform modelului elaborat
şi adoptat de CPC şi Centrul pentru Managamentului Calităţii al UBB, transmis facultăţilor,
publicat în broşura Reforma de Curriculum 2005-2008 (Presa Universitară Clujeană, 2009,
pag. 79-98), a metodologiei acreditării interne cât şi a Metodologiei de evaluare externă
ARACIS.
6. Responsabilul de program, împreună cu echipa de lucru al facultăţii, întocmeşte dosarul de
autorizare.
7. Consiliul Profesoral avizează dosarul înaintat.
8. Responsabilul de program depune dosarul de autorizare în formă tipărită (aproximativ 50 de
pagini) şi în format electronic (CD) la Secretarul Consiliului pentru Curriculum.
9. Secretarul Consiliului pentru Curriculum înregistrează la Registratura Rectoratului, verifică
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formal dacă conţine toate documentele necesare conform modelului (partea I-prezentarea
generală a Universităţii Babeş-Bolyai, partea II - prezentarea specializării şi anexe
obligatorii tipărite: plan de învăţământ, lista cadrelor didactice de predare şi statul de
funcţiuni) şi repartizează la membrii Consiliului pentru Curriculum pentru evaluare.
10. Membrii Consiliul pentru Curriculum evaluează conţinutul dosarului, să corespundă
criteriilor de calitate prevăzute de metodologia şi ghidul ARACIS pentru obţinerea
autorizării funcţionării provizorii (HG. 1.418/2006-Hotărâre pentru aprobarea
Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei
indicatorilor de performanţă ARACIS), cât şi a criteriilor de calitate internă ale Universităţii
Babeş-Bolyai.
11. Evaluatorul întocmeşte raportul de evaluare cu observaţiile concrete asupra dosarului
repartizat.
12. În cadrul Şedinţei CPC fiecare evaluator prezintă dosarul verificat, se discută asupra
problemelor apărute, se pune la dezbatere şi se votează asupra avizării favorabile/neavizării
specializării.
13. În cazul în care calitatea dosarului nu corespunde cerinţelor, secretarul CPC transmite
dosarul înapoi la facultate, la responsabilul de specializare, împreună cu un Extras de proces
verbal al CPC şi raportul evaluatorului, spre corectare.
14. În urma corectării conţinutului dosarului, se depune din nou la Secretarul CPC, care
transmite la reevaluare la membrul evaluator iniţial. Se introduce din nou în Şedinţa CPC
spre avizare.
15. Secretarul CPC întocmeşte Extrasul de proces verbal cu toate programele avizate în CPC,
semnat de preşedintele CPC, se transmite spre publicare în Buletinul Informativ al UBB, se
introduce spre aprobare în Şedinţa Senatului.
16. Senatul aprobă depunerea dosarului de autorizare pentru specializările avizate favorabil de
către CPC. Se solicită Extras de Proces verbal al Şedinţei Senatului pentru specializările
aprobate.
17. Secretarul CPC predă dosarele evaluate şi aprobate, împreună cu raportul cu aviz favorabil
CPC, aprobare Senat la responsabilul de specializare pentru a întocmi în formă finală.
18. Se solicită un dosar tipărit şi legat, anexat de 3 CD-uri pentru depunere la ARACIS şi un
exemplar tipărit, anexat de 1 CD pentru Rectorat. Fiecare pagină al dosarului se semnează de
Decan şi se ştampilează cu ştampila facultăţii. Pe ultima pagină se specifică numărul de
pagini din dosar.
19. Se solicită acceptul facultăţii cu virarea în contul ARACIS a taxei privind autorizarea de
funcţionare provizorie, conform tarifelor în vigoare.
20. Se intocmeşte o solicitare către Direcţia Financiară pentru virarea în contul ARACIS a
sumei, anexat de acceptul de plată al facultăţii.
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21. După obţinerea ordinului de plată şi primirea dosarului în formă finală se întocmeşte adresă
de solicitare către Consiliul ARACIS.
22. Prorectoratul responsabil cu acreditările depune dosarele şi adresa de solicitare la ARACIS.
Predarea se face cu proces verbal de predare – primire.
23. Se întocmeşte Contractul de prestări servicii între ARACIS şi UBB privind specializarea
depusă. Se completează de ambele părţi în două exemplare.
24. Consiliul ARACIS prin adresă de înaintare anunţă Rectoratul cu data sosirii vizitei Comisiei
de evaluare din partea ARACIS.
25. Secretarul responsabil cu acreditările, transmite şi comunică facultăţii (decan, responsabil de
specializare) data vizitei Comisiei Aracis, membrii Comisiei ARACIS, asigură consultanţă
privind completarea Fiselor de vizită, a anexelor - detalii privind etapele vizitei).
26. Se asigură în permanenţă Prorector în timpul vizitei, pentru a semna documentele elaborate
de Comisie.
27. Comisia de specialitate ARACIS în urma vizitei, elaborează un raport asupra specializării
propuse spre autorizare, prezintă în Şedinţa Consiliului ARACIS unde se votează autorizarea
sau neatorizarea specializării.
28. În urma deciziei Consiliului ARACIS se transmite raportul de evaluare cu autorizarea sau
neautorizarea specializării la Universitate şi la MECI în vederea publicării în HG.
29. Secretarul responsabil cu acreditările, înregistrează şi arhivează Rapoartele ARACIS cu
rezultatele evaluării. O copie se transmite facultăţii organizatoare.
30. Obţinerea autorizării de funcţionare provizorie a specializării nou propuse, este validat de
MECI prin publicarea în Hotărârea Guvernului nr. ...., pentru aprobarea Nomenclatorului
domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a
specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să
funcţioneze provizoriu organizate de acestea, în structura Universităţii Babeş-Bolyai,
încadrat la Facultatea organizatoare.
31. Facultatea are dreptul de a organiza admitere la specializarea cu autorizaţia de funcţionare
provizorie obţinută începând din anul universitar următor.
2. Pentru obţinerea acreditării specializărilor/evaluarea periodică din 5 în 5 ani
Procedura de acreditare (evaluare) internă pentru acreditare şi evaluarea periodică din 5 în 5
ani presupune aceeaşi etape de parcurs de la obţinerea autorizării de pct. 4 - 30, dar trebuie să
corespundă criteriilor de calitate prevăzute de metodologia şi ghidul ARACIS pentru obţinerea
acreditării (HG. 1.418/2006-Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a
standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă ARACIS), cât şi a
criteriilor de calitate internă ale Universităţii Babeş-Bolyai.
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3. Pentru acreditarea internă a programelor de masterat şi programelor de studii
universitare.
Conform Legii nr. 2 din 9 ianuarie 2008, privind modificarea Legii învăţământului
nr.84/1995, republicată în articol unic : ”Universităţile acreditate, supuse periodic evaluării
instituţionale, pot decide, prin hotărâre a Senatului, înfiinţarea, conţinutul şi oportunitatea
programelor de masterat, de doctorat şi de studii postuniversitare, cuprinse în domeniile ştiinţifice
ale universităţii” – programele de masterat şi de studii postuniversitare sunt supuse numai acreditării
interne descrise prin următoarele etape:
1. Cadrele didactice la nivel de facultate fac propuneri privind înfiinţarea unui program nou de
masterat/studii postuniversitar.
2. Consiliul Profesoral al facultăţii aprobă noile propuneri, numeşte responsabilul de program.
3. Responsabilul de program întocmeşte dosarul programului de masterat/studii postuniversitar.
4. Decanul avizează dosarul elaborat.
5. Responsabilul de program depune dosarul de acreditare în formă tipărită şi în format
electronic (CD) la Secretarul Consiliului pentru Curriculum.
6. Secretarul Consiliului pentru Curriculum înregistrează la Registratura Rectoratului, verifică
formal dacă conţine toate documentele necesare conform modelului transmis facultăţilor
(prezentarea specializării şi anexe obligatorii tipărite: plan de învăţământ, lista cadrelor
didactice de predare şi statul de funcţiuni) şi repartizează la membrii Consiliului pentru
Curriculum pentru evaluare.
7. Membrii Consiliul pentru Curriculum evaluează conţinutul dosarului, să fie conform
criteriilor de calitate internă ale Universităţii Babeş-Bolyai .
8. Evaluatorul întocmeşte raportul de evaluare cu observaţiile concrete asupra dosarului
repartizat.
9. În cadrul Şedinţei CPC fiecare evaluator prezintă dosarul verificat, se discută asupra
problemelor apărute, se pune la dezbatere şi se votează asupra avizării favorabile/neavizării
programului propus.
10. În cazul în care calitatea dosarului nu corespunde cerinţelor, secretarul CPC transmite
dosarul înapoi la facultate, la responsabilul de program, împreună cu un Extras de proces
verbal al CPC şi raportul evaluatorului, spre corectare.
11. În urma corectării conţinutului dosarului, se depune din nou la Secretarul CPC, care
transmite la reevaluare la membrul evaluator iniţial. Se introduce din nou în Şedinţa CPC
spre avizare.
12. Secretarul CPC întocmeşte Extrasul de proces verbal cu toate programele avizate în CPC,
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semnat de preşedintele CPC, se transmite spre publicare în Buletinul Informativ al UBB, se
introduce spre aprobare în Şedinţa Senatului.
13. Senatul aprobă înfiinţarea programelor de masterat/studii postuniversitare.
Matricea responsabilităţilor
Notaţii: A - aprobă; C - contribuie; D - decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E - execută; V
- verifică

ETAPE

Facultăţi

1. Consiliul profesoral al facultăţii
evaluează necesitatea dezvoltării
de noi programe de studii la nivel
de facultate.
2. Cadrele didactice fac propuneri
privind înfiinţarea unui nou
program de studii.
2. Consiliul profesoral al facultăţii
organizatoare numeşte un
responsabil şi un colectiv de lucru
pentru programul de studiu.
3.Responsabilul de program,
împreună cu echipa de lucru
elaborează conţinutul dosarului
programului de studiu.
7.Consiliul Profesoral al facultăţii
avizează dosarul înaintat.
8.Decanul şi responsabilul de
program depune dosarul la
Secretarul Consiliului pentru
Curriculum.
9.Consiliul pentru Curriculum
verifică dosarul. În cazul în care nu
corespunde cerinţelor se trimite
înapoi la facultate spre corectare.
10.Senatul aprobă depunerea
dosarului pentru evaluare externă
la specializările avizate favorabil
de CPC.
11.Responsabilul de program
finalizează dosarul. Depune la
Prorectoratul cu acreditările.
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12. Rectoratul trimite dosarul de
acreditare către ARACIS.
13. Consiliul ARACIS numeşte
comisia de specialitate pentru
vizită. Anunţă Rectoratul cu data
vizitei.
14. Rectoratul anunţă facultatea
pentru primirea vizitei Comisiei
ARACIS
15. Comisia de specialitate
întocmeşte raportul de evaluare şi
fisa vizitei şi înaintează Consiliului
ARACIS
16. Consiliul ARACIS decide
asupra
autorizării/acreditării/menţinerea
acreditării specializării
17. ARACIS transmite rezultatul
Rectoratului şi Ministerului
Educaţiei.
18. Ministerul Educaţiei validează
rezultatul transmis de ARACIS .

E. Date de ieşire:
Nr.
Document
crt.
1.

Aprobare prin
publicare în HG

2.

Extras de proces verbal
al Şedinţei Senatului
Universităţii
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E, C, V
E

A, D

E
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Conţinut

Realizat de:

Nomenclatorului
domeniilor, a structurilor
instituţiilor de învăţământ
superior şi a
specializărilor/
programelor de studii
universitare de licenţă
acreditate sau autorizate
să funcţioneze provizoriu
organizate de acestea
Înfiinţarea de noi programe
de masterat, sau studii
postuniversitare

FONDUL SOCIAL
EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

Utilizare

Guvern

Obţinerea dreptului de a organiza
admitere la specializarea cu
autorizaţia de funcţionare
provizorie.
Obţinerea acreditării la
specializările autorizate
Menţinerea acreditării.

Rectorat

Facultăţile – obţinerea dreptului
de a organiza admitere.
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