


 1999 - primele preocupări ale UBB în domeniul calităţii -

mecanisme interne de evaluare şi promovare a calităţii.

 2002 s-a înfiinţat Departamentul de Asigurare a Calităţii (DAC)

Centrul pentru Managementul Calităţii



Buletinul Calităţii,

 program de asigurare a calităţii pe universitate si facultati (predare-

învăţare, cercetare, servicii către comunitate).

 metodologia de evaluare a cursurilor de către studenţi - 2002 studiu

pilot desfășurat la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

 UBB - probabil prima universitate din ţară care a dat studenţilor

posibilitatea de a contribui la îmbunătăţirea actului educaţional

 Student satisfaction survey (fata de intreaga activitate din

universitate)

 Monitorizare rankinguri: Shanghai (cercetare), TIMES (reputatie

printre angajatori, staff, studenti), CHE (multidimensional, domenii)

 Trendance Graduate Barometer (European Barometer) – de pe

pagina web UBB (premii) – student satisfaction (education + career)

Activități ale CMC: http//:qa.ubbcluj.ro



Caracteristicile Sistemul de Management al Calităţii al

UBB:

 ţine cont de tendinţele europene şi de obiectivele

Procesului Bologna – sistemul se actualizează şi se

adaptează permanent contextului naţional şi

internaţional

conţine elemente specifice standardelor SR EN ISO

9001:2001 – existenţa unui Manual al Calităţii, proceduri

necesar proceduri



Conform Hotărârii nr. Nr. 23067 / 25.02.2009 aprobată în şedinţa de

Senat din 2 martie 2009, sarcinile legate de calitate revin:

 Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)

 Consiliul Calităţii şi Competitivităţii (CCC)

 Departamentul Calităţii şi Competitivităţii, care cuprinde Centrul

pentru Managementul Calităţii şi Oficiul Competitivităţii.

 Comisiile de asigurare şi evaluare a calităţii la nivel de facultate

şi responsabilii cu asigurarea calităţii

Responsabilitatea tuturor depinde de noi



Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)

 Legea nr.87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei,

 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC),

condusă de un preşedinte (singurul din comisie care

poate avea functie de conducere din universitate), din

care fac parte:

 2-3 cadre didactice + reprezentant sindicat

 1 student desemnat de organizatia studenteasca

 1 reprezentant minoritati

 reprezentant al mediului de afaceri local.



Consiliul Calităţii şi Competitivităţii

 Consiliu Calităţii şi Competitivităţii (Consiliu al

Senatului UBB) are structură mai extinsă şi a fost

constituit înainte ca existenţa CEAC să devina

obligatorie. Spre deosebire de CEAC care are un rol

executiv, Consiliu Calităţii şi Competitivităţii este un

organ consultativ al Senatului.



Documente specifice SMC utilizate în UBB:

 Manualul Calităţii elaborat în spiritul SR EN ISO 9001:2001 (formă,

terminologie, aspect) – conţine proceduri necesar - echipa?

 Programe anuale pe QA pe universitate/facultăți / Evaluarea lor

Decizii interne privind calitatea şi competitivitatea

Rapoarte anuale de evaluare internă a calităţii (conform legii);

Rapoarte privind evaluarea cursurilor de către studenţi;

 Studii efectuate de către Centrului pentru Managementul Calităţii

(angajatori)

 Materiale de diseminare: Ghidul Competitivităţii şi Calităţii,

Buletinul Departamentului Calităţii şi Competitivităţii



Evaluarea cursurilor de către studenți:

2004-2005 - evaluarea cadrelor didactice de către

studenţi se realizează semestrial, la toate facultăţile

universităţii

 chestionare speciale dedicate studiilor masterale (A1,

B1)

- Junior students, cadre didactice tinere

- Grupuri mici

- rezultate incluse in coeficientul de salarizare

 2009 - evaluarea online – studiu pilot la Facultatea de
Business



Asigurarea calităţii programelor de studii universitare prin formarea

resursei umane şi orientarea spre piaţa muncii

(Proiect POSDRU 2009-2011)

Se urmărește formarea a 134 persoane în domeniul calităţii:

 117 persoane cu responsabilităţi în implementarea sistemului de

asigurare a calităţii (42 de cadre didactice, 75 de studenți)

 10 persoane din structurile de conducere

 7 persoane responsabile cu programele de învăţământ



Propuneri implicare studenti - interese comune

 Elaborare proceduri: propuneri

 Cei mai iubiti profesori: grup de lucru: stabilire criterii de 
evaluare (rezultate eval. cursuri, peste 20 studenti care au 
evaluat, cel putin 3 evaluari, medii peste 4)

 Monitorizare pagina web: stabilire grila de monitorizare 
(sylabusuri, orare, admitere, etc)

 campanii de informare a studentilor (pana in ian.): evaluare 
online

 Modalitati de stimulare studenti

 Nevoie de implicare – lipsa resursa umana pt a se ocupa de 
tot (oferim sprijin) + studenti reprezentanti + ONG 
Timing 


