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1. Scop



Precizarea algoritmului şi a responsabilităţilor privind autorizarea şi evaluarea periodică a
programelor de studii.

Instituirea unei proceduri unitare care:
Să oblige coordonatorii programelor de studii la analiza colegială, împreună cu studenţii,
absolvenţii şi angajatorii a actualităţii şi utilităţii programelor de studii;
 Să ajute iniţiatorii la elaborarea şi prezentarea documentaţiei de autoevaluare a
programelor de studii;
 Să permită evaluatorilor interni şi externi efectuarea unor evaluări corecte şi operative.
Programele de studii universitare de licenţă şi masterat sunt coordonate de facultăţi.
Programele postuniversitare de formare profesională şi dezvoltare profesională continuă sunt
coordonate în colaborare de facultăţi şi Centrul de Educaţie Continuă şi Dezvoltare a Resurselor
Umane (CECDRU), (cele iniţiate şi autorizate în comun) sau de către CECDRU (programele
iniţiate şi autorizate de acesta).


2. Termeni şi abrevieri
Termenii sunt în conformitate cu cele hotărâte în cadrul Universităţii din Oradea, (UO). În
prezenta procedură sunt utilizate următoarele abrevieri şi definiţii:





















SU – Senatul Universităţii din Oradea;
CA – Consiliul de Administraţie;
MA – Management Academic
PNS – Program nou de studii;
PSE – Program de studii existent;
SEAQ – Sistemul de Evaluare şi Asigurare a Calităţii;
CEAQ – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii al SU;
DAC – Departamentul pentru Asigurarea Calităţii;
CQ – Consiliul Calităţii;
RAE – Raportul de autoevaluare;
CEI – Comisia de evaluare internă;
CF – Consiliul facultăţii
PI –Plan de învăţământ;
FD – Fişa disciplinei;
CAI – Corpul auditorilor interni;
CECDRU – Centrul de Educaţie Continuă şi Dezvoltare a Resurselor Umane;
ARACIS – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
RC – Responsabilul Calităţii
Program de studii (PS) pentru formare iniţială – ansamblul de activităţi şi de mijloace
care ghidează parcursul studenţilor în scopul obţinerii diplomei de licenţă (PSUL) sau
masterat (PSUM), în domeniul sau/şi specializarea aleasă.
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă (PPFDPC) –
se derulează ulterior formării iniţiale şi este destinat dezvoltării competenţelor profesionale
dobândite prin formarea iniţială sau dobândirii de noi competenţe.
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3. Responsabilităţi
3.1.

Prorectorul cu MA şi directorul DAC sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea
acestei proceduri.

3.2.

Decanul facultăţii are responsabilitatea:
 De a pune în discuţie, anual, actualitatea şi utilitatea fiecărui program de studiu;
 Numirii CEI;
 Supunerii RAE avizului CF;
 Transmiterii RAE spre audit intern la DAC;
 Evidenţei periodicităţii evaluării periodice a PSE pe care le coordonează;
 Coordonarea corecţiei RAE în conformitate cu cerinţele comisiilor de audit;
 Stabilirii coordonatorilor PSE prin Hotărârea Consiliului Facultăţii;
 Supunerii aprobării CF a FD (anexa 6).

3.3.

Directorul DAC are responsabilitatea:
 Verificării directe, sau prin membrii ai CAI, a conformităţii RAE;
 Verificării modului de monitorizare a PSE de către entităţile care le gestionează;
 Supunerii RAE avizării CA şi aprobării Senatului

3.4.

Prorectorul cu MA are responsabilitatea:
 Verificării operaţionalizării PS, de toate tipurile, în conformitate cu RAE şi planurile de
învăţământ ;

3.5. RC din cadrul facultăţii are responsabilitatea:
 Verificării conformităţii conţinutului RAE cu criteriile ARACIS şi cu criteriile instituite prin
prezenta procedură;
 Verificării îndeplinirii indicatorilor de performanţă instituiţi de către ARACIS cu referire la
PNS şi PSE evaluate prin RAE, atât pentru PSUL, cât şi pentru PSUM;
 Coordonării acţiunilor de monitorizare a PSE în cadrul facultăţii pe care o reprezintă;
 Anexării la prezenta procedură a unor standarde şi indicatori specifici, dacă CF
hotărăşte aceasta;
3.6. Directorul economic are responsabilitatea efectuării operaţiilor necesare pentru achitarea
taxei care se percepe pentru evaluarea externă.
3.7. Directorul de departament are responsabilitatea verificării FD (anexa 6).
3.8. Coordonatorul PSE are responsabilitatea monitorizării permanente a acestora cu scopul
îndeplinirii cerinţelor normative şi standardelor de calitate.
3.9. Secretara DAC are responsabilitatea întocmirii formalităţilor / documentelor pe care le implică
transmiterea RAE pentru audit intern şi extern.
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4. Descriere
4.1. Cu referire la PSUL şi PSUM
4.1.1. Procedura se aplică atât pentru PNS cât şi pentru PSE, pentru studiile universitare de
licenţă şi masterat.
4.1.2. În mod normal, PSE se supun evaluării periodice, în conformitate cu frecvenţa impusă prin
metodologia ARACIS. Pot fi şi situaţii în care SU dispune, din considerente bine fundamentate,
verificarea înainte de termen sau monitorizarea permanentă a unor PSE numind, în acest sens, la
propunerea preşedintelui CEAQ o comisie de evaluare din afara facultăţii în cauză.
4.1.3. Pot fi situaţii în care, din considerente bine fundamentate din punct de vedere al activităţii
academice şi financiare, PSE se supun evaluării periodice, având avizul CF, CA şi aprobarea SU,
în următoarele situaţii:
a) Pentru schimbare calificativ;
b) Pentru mărire capacitate de şcolarizare;
c) Pentru evaluarea unui program într-o limbă străină, dacă programul de studii este
acreditat în limba română;
4.1.4. PNS pot fi iniţiate, de regulă, în domenii care fac obiectul activităţilor actuale ale facultăţii.
Pot fi iniţiate doar PNS înscrise în nomenclatorul naţional de domenii şi specializări. La iniţierea şi
aprobarea PNS se vor avea în vedere şi criteriile de natură financiară.
4.1.4. Iniţiatorul unui PNS poate fi orice persoană / grup interesat din interiorul / exteriorul facultăţii.
Iniţierea se face printr-un memoriu adresat decanului, privind actualitatea şi utilitatea PNS.
4.1.5. Pentru PNS decanul verifică îndeplinirea restricţiilor menţionate la pct. 4.1.3. şi dacă
acestea sunt satisfăcute, supune cererea avizului CF stabilindu-se, totodată, departamentul care
va coordona PNS.
4.1.6. Pentru PNS care au primit acceptul CF (pct.4.1.5.), decanul supune aprobării CF cererea
de înfiinţare a PNS, prezentând, totodată, memoriul iniţiatorilor, completat cu consideraţiile proprii.
4.1.7. Pentru PSE evaluate periodic şi pentru PNS la care există aprobarea CF, decanul numeşte
CEI, fixând, totodată, termenul pentru elaborarea RAE.
4.1.8. CEI elaborează RAE pe care-l transmite decanului. Conţinutul RAE este în conformitate cu
ghidurile ARACIS. Pe site-ul “www.uoradea.ro - Calitate”, sunt redate câteva exemplificări privind
conţinutul RAE.
4.1.9. Decanul, împreună cu RC, verifică RAE, asigurându-se că acesta este complet şi corect.
Totodată, verifică îndeplinirea cerinţelor normative, a standardelor generale şi specifice instituite la
nivel naţional de către Ministerul tutelar şi ARACIS.[6,7], precum şi încadrarea indicatorilor de
performanţă în limitele fixate de către ARACIS [6,7]. Totodată, se verifică îndeplinirea standardelor
suplimentare ale Universităţii din Oradea (anexa 1) şi a celor specifice facultăţii (dacă există).
Pentru verificarea cerinţelor normative şi a standardelor privind resursele umane, se vor completa
formularele tipizate (anexa 2 şi 3).
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4.1.10. Decanul supune RAE avizului CF, iar dacă obţine acest aviz atunci transmite RAE spre
evaluare internă la DAC. Pentru ca un PNS să parcurgă procesul de evaluare (internă şi externă)
în vederea şcolarizării începând cu anul universitar următor, este necesar ca RAE să fie depus la
DAC până cel târziu la finele lunii februarie din anul universitar în curs.
4.1.11. Directorul DAC verifică – direct sau prin membrii ai CAI – conformitatea RAE sub aspectul
conţinutului şi al îndeplinirii standardelor generale, face eventuale propuneri de completare şi
avizează RAE. A doua depunere a RAE fără remedierea neconformităţilor atrage după sine
atenţionarea decanului facultăţii şi suspendarea procesului de evaluare internă pe durata a 3 luni.
4.1.12. Rectorul şi Directorul DAC supun RAE avizării CA şi aprobării Senatului. Odată cu
aprobarea RAE se aprobă şi solicitarea evaluării externe pentru PNS sau PSE, după caz.
4.1.13. La solicitarea Rectorului şi Directorului DAC, Direcţia economică face demersurile necesare
pentru achitarea taxei care se percepe pentru evaluarea externă. După eliberarea extrasului de
cont, o copie a acestuia se transmite la DAC, în cel mult 24 de ore.
4.1.14. În cazul evaluărilor dispuse, preşedintele CEAQ primeşte raportul de la comisie,
formulează un punct de vedere, pe care-l prezintă Senatului, propunând totodată, o soluţie
fundamentată transmisă spre informare şi CA.
4.1.15. RAE aprobat de către Senat – împreună cu documentul de confirmare a achitării taxei – se
transmite, prin grija directorului DAC, la ARACIS, pentru evaluarea externă.
4.2. Cu referire la PPFPC
4.2.1. Procedura se aplică cu referire la toate tipurile de PPFDPC, definite în conformitate cu
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, Legea 375/2002 [8] şi OMECTS 3163/01.02.2012 [6]:
a. Iniţierea reprezintă dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime necesare
pentru desfăşurarea unei activităţi;
b. Calificarea este rezultatul formal al unui proces de evaluare şi validare, care este obținut
atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut, ca urmare a
învăţării, rezultate la anumite standarde prestabilite;
c. Educaţia şi formarea profesională reprezintă ansamblul coerent şi continuu de activităţi şi
experienţe de învăţare prin care trece subiectul învăţării pe întreaga durată a traseului său
educaţional-formativ;
d. Specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte obţinerea de
cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii
e. Perfecţionarea constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi
calificări;
f. Recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii
diferită de cele dobândite anterior.
4.2.2. În cazul PPFDPC nu se face evaluarea periodică cu o frecvenţă prestabilită ci doar
monitorizarea acestora. Orice PPFPC la care, în urma monitorizării se constată necesitatea unor
actualizări, va fi tratat ca şi un PSN, elaborându-se RAE complet.
4.2.3. PPFDPC pot fi iniţiate de către facultăţi sau de către CECDRU. În cazul iniţierii de către
facultăţi PPFDPC sunt asociate, de regulă, domeniilor care fac obiectul activităţilor actuale ale
acestora. CECDRU poate iniţia PPFDPC, fără a se suprapune cu PPFDPC iniţiate de facultăţi, pe
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baza unor acorduri scrise, încheiate cu facultăţile privind utilizarea resurselor umane şi materiale
ale acestora. PPFDPC iniţiate de către facultăţi pot fi operaţionalizate doar cu acordul CECDRU.
4.2.4. Iniţiatorul PPFDPC poate fi orice persoană / grup interesat din interiorul facultăţii / CECDRU.
Iniţierea se face printr-un memoriu adresat decanului / directorului, privind actualitatea şi utilitatea
PPFDPC.
4.2.5. În cazul PPFDPC iniţiate la nivel de facultăţi, decanul supune solicitarea de autorizare a
PPFDPC avizului CF şi, dacă avizul este favorabil, numeşte CEI, numeşte coordonatorul
programului, respectiv termenul de elaborare a RAE. Decanul comunică directorului CECDRU
intenţia de autorizare a PPFDPC, solicitând avizul de principiu.
4.2.6. În cazul PPFDPC iniţiate la nivelul CECDRU, directorul supune solicitarea de autorizare
avizului Consiliului CECDRU şi, dacă avizul este favorabil, numeşte CEI, numeşte coordonatorul
programului, respectiv termenul de elaborare a RAE. În această fază directorul CECDRU
elaborează acordurile de parteneriat cu facultăţile implicate cu resurse umane sau materiale în
PPFDPC.
4.2.7. CEI elaborează RAE pe care-l transmite decanului. RAE cuprinde, cel puţin, următoarele
componente:
 Fişa de prezentare (Anexa 4);
 Planul de învăţământ (Anexa 5);
 Acordul facultăţilor, respectiv avizul CECDRU, după caz;
 Fişele disciplinelor din planul de Învăţământ.
4.2.8. RAE se transmite pentru audit intern la DAC, cu adresă de înaintare semnată de:
 Decan şi directorul CECDRU – în cazul PPFDPC propuse de către facultăţi;
 Directorul CECDRU – în cazul PPFDPC propuse de către CECDRU.
Exemplificări privind conţinutul RAE sunt afişate la adresa „www.uoradea.ro –calitate”.
4.2.9. Directorul DAC verifică - direct sau prin membrii CAI – conformitatea RAE, sub aspectul
conţinutului, face eventuale propuneri de completare şi după operare, avizează RAE. A doua
depunere a RAE fără remedierea neconformităţilor atrage după sine atenţionarea decanului
facultăţii şi suspendarea procesului de evaluare internă pe durata a 3 luni.
4.2.10. Rectorul şi Directorul DAC supune RAE avizării CA şi aprobăriii Senatului. Odată cu
aprobarea RAE se aprobă şi solicitarea validării externe pentru PPFDPC, din partea Ministerului
tutelar şi a altor instituţii, dacă este cazul.
4.2.11. La solicitarea Rectorului şi Directorului DAC, Direcţia economică face demersurile
necesare pentru achitarea taxei de validare externă, dacă este cazul.
4.2.12. RAE aprobat de către Senat – împreună cu documentul de confirmare a achitării taxei
(dacă este cazul) se transmite, prin grija directorului DAC la instituţiile care sunt desemnate să
facă validarea PPFDPC.
4.3. Responsabilitatea pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a programelor de
studii este delegată RC şi coordonatorilor de programe. Monitorizarea programelor de studii se
face în mod sistematic şi presupune controlul modului în care se desfăşoară activitatea pentru
depistarea la timp a neconformităţilor şi iniţierea de acţiuni corective şi preventive. Înregistrările
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obţinute prin monitorizare constituie dovezi obiective privind evaluarea continuă a calităţii şi stau la
baza analizelor desfăşurate la nivel de departament / facultate pentru îmbunătăţirea calităţii
serviciilor educaţionale. RC de la nivelul facultăţilor / departamentelor elaborează, anual, un raport
privind rezultatele monitorizării PSE şi măsuri pentru creşterea calităţii, pe care-l depun la DAC de
la nivelul Universităţii din Oradea.
Un cadru didactic poate coordona, la un moment dat, un singur program de formare iniţială
(PS) şi maxim două programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă (PPFDPC)
5. Referinţe:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011;
2. H.G. nr. 88 / 10.02.2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă;
3. H.G. nr. 404 / 2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
masterat;
4. Metodologia de evaluare externă, standardele ,standardele de referinţă şi lista
indicatorilor de performanţă a ARACIS;
5. Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a
instituţiilor de învăţământ superior;
6. OMECTS 3163/01.02.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi
funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă;
7. Standarde specifice pe domenii (www.aracis.ro/organizare/comisii permanente);
8. Legea 375/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind
formarea profesionalã a adulţilor ;
9. OMECTS nr. 5703/18.10.2011 privind implementarea Cadrului national al calificarilor
din invatamantul superior, publicat in Monitorul Oficial 880 din 13 decembrie 2011 (M. Of.
880/2011).
6. Modificare
Responsabilitatea pentru prezenta procedură şi formularelor anexe revine Prorectorului cu
MA şi Directorului DAC. Modificările sunt supuse avizării CQ /CA şi validării Senatului.

7. Anexe
Anexa 1 – Standardele suplimentare privind evaluarea academică a studiilor universitare
de licenţă şi masterat;
Anexa 2 – Situaţia alocării disciplinelor;
Anexa 3 – Situaţia gradului de ocupare a personalului didactic;
Anexa 4 – Fişa de prezentare a PPFDPC;
Anexa 5 – Planul de învăţământ al PPFDPC;
Anexa 6 – Fişa disciplinei.
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