
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL 

COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII  

A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI 

 

 

Articolul 1. Generalităţi 

 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii este un organ de lucru al Senatului Universităţii 

din Bucureşti, instituit în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75 din 12 iulie 2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări de Legea 87 din 10 

aprilie 2006. 

 

Articolul 2. Misiune 

Misiunea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii este de a coordona activitatea de 

asigurare a calităţii programelor de studiu oferite de Universitatea din Bucureşti, precum şi de a 

monitoriza funcţionarea sistemului de management al calităţii adoptat de Senat. În acest scop, 

Comisia: 

a) promovează şi consolidează în Universitatea din Bucureşti o cultură a calităţii; 

b) asigură aplicarea Declaraţiei Rectorului şi Hotărîrii Senatului privind asigurarea 

calităţii în Universitatea din Bucureşti; 

b) evaluează capacitatea Universităţii din Bucureşti de a satisface aşteptările 

beneficiarilor şi standardele de calitate; 

c) propune Senatului strategii de ameliorare a sistemului de management al calităţii în 

Universitatea din Bucureşti; 

d) apără interesele beneficiarilor de educaţie, direcţi şi indirecţi, prin producerea şi 

publicarea unor informaţii sistematice, coerente şi credibile, despre calitatea educaţiei în 

Universitatea din Bucureşti. 

 
Articolul 3. Atribuţii 

Principalele atribuţii ale Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii sînt: 



1. coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare a calităţii, aprobate de 

conducerea Universităţii din Bucureşti; 

2. elaborează Strategia de evaluare şi asigurare a calităţii în Universitate şi o înaintează 

spre aprobare Senatului; 

3. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

4. analizează periodic împreună cu comisiile de calitate din facultăţi şi din serviciile 

administrative starea calităţii din Universitate; 

5. propune Senatului proceduri de stabilire a bunelor practici şi benchmarking; 

6. întocmeşte anual Raportul de autoevaluare al Universităţii şi îl înaintează spre 

aprobare şi publicare Senatului; 

7. publică informaţii referitoare la asigurarea calităţii; 

8. colaborează cu experţii externi în perioadele de evaluare externă a UB. 

 
Articolul 4. Organizare 

 

1. Preşedintele Comisiei este Rectorul Universităţii, care desemnează şi un coordonator; 

2. Comisia mai are în componenţa sa alţi 6 membri: 3 cadre didactice alese prin vot 

secret de Senat dintre cele propuse de facultăţi, 1 reprezentant al sindicatului cadrelor 

didactice, 1 reprezentant al studenţilor, desemnat de ASUB, şi 1 reprezentant al 

angajatorilor, ales prin vot secret de Senat din propunerile facultăţilor; 

3. Cu excepţia Preşedintelui şi coordonatorului desemnat de acesta, membrii Comisiei nu 

pot deţine funcţii de conducere în Universitatea din Bucureşti; 

4. O facultate nu poate fi reprezentată de mai mult de un membru; 

5. Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată; 

6. Mandatul Comisiei începe şi încetează odată cu cel al Rectorului. 

 

Articolul 5. Funcţionare 

 

1. Comisia se întruneşte lunar în şedinţă ordinară, precum şi în şedinţă extraordinară, ori 

de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui; 



2. Şedinţele au loc în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total de membri şi sînt 

conduse de Preşedinte sau, în absenţa sa, de către coordonatorul desemnat; 

3. La şedinţele Comisiei participă şi membrii Biroului de Asigurare a Calităţii al 

Universităţii din Bucureşti, cu rolul de secretariat al Comisiei; 

4. Deciziile se iau prin consens; în cazul în care consensul nu se realizează, se decide cu 

majoritatea membrilor Comisiei. 

5. Activităţile Comisiei se finanţează din bugetul Universităţii. 

 

Articolul 6. Atribuţiile Preşedintelui 

 

1. Preşedintele coordonează activitatea de asigurare a calităţii în Universitate, în 

conformitate cu Declaraţia Rectorului şi cu strategia Senatului privitoare la asigurarea 

calităţii educaţiei; 

2. Preşedintele asigură conducerea executivă a Comisiei şi răspunde de buna sa 

funcţionare; 

3. Preşedintele coordonează redactarea Raportului anual de autoevaluare precum şi 

celelalte studii şi analize hotărîte de Comisie. 

 

Articolul 7. Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

1. Primul mandat al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii durează până la 

organizarea alegerilor academice din 2007-2008. 

Prezentul Regulament intră în vigoare în momentul votării lui de către Senatul Universităţii 
din Bucureşti. 


