MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
B-dul Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel.: +40 256 592168, fax: +40 256 592310
http://www.uvt.ro/, e-mail:rector@rectorat.uvt.ro

Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea
periodica a programelor de studii de la ciclul de licenţă şi masterat
Preambul
Mediul competitiv în care se derulează activitatea din învăţământul superior impune existenţa
unor programe de studiu în concordanţă cu nevoile pieţei şi mobilitatea forţei de muncă.
Elaborarea programelor de studii, întocmirea planurilor de învăţământ şi a fişelor de
disciplină se centrează pe student şi pe exigenţele dobândirii competenţelor potrivit
nomenclatorului de calificări.
Prezentul Regulament este elaborat în concordanţă cu cerinţele standardelor de calitate ISO
9001, cu criteriile de evaluare ARACIS şi E.U.A.
Normele care stau la baza prezentului regulament sunt:
Legii 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei;
H.G. nr. 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare de licenţă;
H.G. nr. 404 / 2006 privind organizarea si desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
Standardele ARACIS privind evaluarea academică,
Regulamentul DEAC aprobat de Senatul UVT în data de 14 iulie 2009
Art.1. Domeniul de aplicare al prezentului Regulament constă în evaluarea internă, în scopul
autorizării programelor de studii noi şi evaluarea periodică a programelor existente pentru
studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul UVT.
Art.2. Principalul scop al prezentului Regulament este stabilirea algoritmului şi a
responsabilităţilor privind autorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii existente
sau noi în cadrul facultăţilor din cadru U.V.T., precum şi instituirea unei proceduri unitare
prin care:
• stabileşte cadrul elaborării şi prezentării documentaţiei de autoevaluare a programelor de
studii;
• permite evaluatorilor interni şi externi efectuarea unor evaluări corecte şi operative.
Art.3. Prin programe de studii se înţelege ansamblul de activităţi şi de mijloace care asigură
parcursul studenţilor în scopul obţinerii diplomei de licenţă, masterat şi doctorat, în domeniul
sau / şi specializarea aleasă.
Art.4. Programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat sunt coordonate la
nivelul celor 11 facultăţi din cadrul UVT. În cadrul studiilor universitare de masterat
activitatea se desfaşoară la nivelul Şcolilor masterale coordonate de Directorii Şcolilor
Masterale, iar programele doctorale sunt desfăşurate în cadrul Şcolilor doctorale coordonate
de Directorii Şcolilor doctorale.
Art.5. Pentru buna desfăşurare a procesului de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare
periodică a Programelor de studii din cadrul Facultăţilor UVT vor fi implicate următoarele
structuri: Consiliile facultăţilor, Decanatele, Catedrele, Comisiile pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii din cadrul facultăţii (C.E.A.C.) Departamentul de Evaluare şi de
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Asigurare a Calităţii al UVT (D.E.A.C.) prin Colectivul de lucru pentru evaluarea
programelor de studiu;
Art.6. Derularea activităţii de evaluare a programelor de studiu, a planurilor de învăţământ şi a
fişelor de disciplină se bazează pe principiul autoevaluării la nivelul catedrelor,
departamentelor, facultăţilor. În cazul iniţierii unor noi programe de studii, procedurile sunt
declanşate la propunerea conducerii facultăţii sau la propunerea şefului de catedră care
gestionează specializările a căror programe de studiu se doresc a fi modificate.
Art.7. În cadrul Facultăţilor pot fi iniţiate Programe noi de studii în oricare domeniu care face
obiectul activităţii actuale a facultăţii. Iniţierea Programului nou de studii în alt domeniu este
permisă doar dacă acesta nu face obiectul activităţilor actuale ale altor facultăţi din cadrul
UVT. Pot fi iniţiate doar Programe noi de studii înscrise în nomenclatorul naţional de
domenii si specializări.
Art.8. Pentru iniţierea Programului nou de studii decanul, verifică îndeplinirea restricţiilor
menţionate la art.7. şi dacă acestea sunt satisfăcute, supune cererea avizului Biroului
Consiliului Profesoral fixându-se, totodată, cine va coordona Programul nou de studii.
Art.9. Pentru Programul nou de studii, care a primit avizul Biroului Consiliului Facultăţii,
decanul supune avizului Consiliului facultăţii cererea de înfiinţare a Programului nou de
studii.
Art.10. Pentru fiecare program nou de studii se elaborează planurile de învăţământ şi fişele
disciplinelor potrivit cerinţelor Bologna.
Art.11. Pentru Programul nou de studii votat de Consiliului Facultăţii, decanul numeşte
Comisia de evaluare internă pentru calitate a programului de studii, fixând, totodată,
termenul pentru elaborarea Raportului de autoevaluare.
Art.12. Programele de studiu, planurile de învăţământ şi fişele disciplinelor existente se supun
procesului de evaluare periodic, o dată la 3 ani.
Art.13. În vederea autoevaluării programelor de studiu existente, a planurilor de învăţământ şi
a fişelor de disciplină aferente la nivelul catedrelor se formează o comisie formată din: şeful
de catedră; adjunctul şefului de catedră care poate fi numit responsabil cu asigurarea calităţii
la nivel de catedră, responsabilul programului de studiu, titularii disciplinelor care predau în
cadrul programului de studii.
Art. 14. Raportul de autoevaluare face referire la aspectele de conţinut şi de formă a
programelor de studiu/a planurilor de învăţământ/ a fişelor de disciplină. Criteriile de
apreciere cuprind:
- referiri
la
concordanţa
dintre
informaţiile
transmise
studenţilor
şi
calificarea/competenţa dobândită,
- fluxul informaţional licenţă – masterat – doctorat,
- existenţa bibliografiei de studiu,
- respectarea modalităţii de examinare a studenţilor menţionată în fişa disciplinei,
- nr. cadrelor didactice care predau în cadrul programului evaluat,
- cadrele didactice asociate implicate,
- dinamica nr. de studenţi care au urmat programul respectiv pe o perioadă de 3 ani,
- raportul nr.studenţi/cadre didactice per program, dinamică pe 3 ani
- dinamica numărului de absolvenţi ai programului pe o perioadă de 3 ani,
- dinamica promovabilităţii programului evaluat pe o perioadă de 3 ani,
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-

punctele tari şi punctele slabe ale programului evaluat,
respectarea formei de prezentare a fişelor de disciplină potrivit cerinţelor tratatului de
la Bologna
- desfăşurarea efectivă a cursurilor şi seminariilor potrivit orarului
Art.15. Raportul de autoevaluare a programelor de învăţământ, a planurilor de învăţământ şi a
fişelor de disciplină, se transmite C.E.A.C. care întocmeşte raportul sintetic pe facultate.
Art. 16. Raportul sintetic al C.E.A.C. se transmite pentru analiză Colectivului de lucru privind
evaluarea programelor de studiu, a planurilor de învăţământ şi a fişelor de disciplină din
cadrul D.E.A.C.
Art. 17. Colectivul de lucru privind evaluarea programelor de studiu, a planurilor de
învăţământ şi a fişelor de disciplină din cadrul D.E.A.C., în baza rapoartelor de autoevaluare
primite de la C.E.A.C., sintetizează punctele tari şi punctele slabe, pe baza calendarului
întocmit şi anunţat facultăţilor.
Art 18. D.E.A.C. întocmeşte raportul de monitorizare al programelor, planurilor de
învăţământ şi a fişelor de disciplină la nivelul UVT. Raportul se aduce la cunoştinţa Biroului
Senatului şi Comisiei Senatului pentru programe de studii. De asemenea, raportul serveşte
evaluărilor externe.
Art.19. Colectivul de lucru privind evaluarea programelor de studiu, a planurilor de
învăţământ şi a fişelor de disciplină din cadrul D.E.A.C. poate face recomandări pentru
îmbunătăţirea programelor de studiu.
Art.20. În baza prezentului Regulament, se întocmesc regulamentele şi procedurile de
evaluare a programelor de studii/a planurilor de învăţământ şi a fişelor de disciplină la nivelul
facultăţilor.
Etica profesională a personalului didactic implicat în monitorizarea şi evaluarea
periodică a programelor de studii de la ciclul de licenţă şi masterat
Art.21. Etica şi deontologia
Elementele definitorii ale eticii şi deontologiei personalului didactic implicat în
monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii de la ciclul de licenţă şi masterat
din cadrul fiecărei facultăţi a U.V.T. sunt prevăzute în Codul Etic al U.V.T. şi în Codurile
Etice ale fiecărei Facultăţi.
Adoptarea şi modificarea Regulamentului
Regulamentul se adoptă de către Biroul Senatului U.V.T. prin vot deschis cu majoritate
absolută, în prezenţa a minim 2/3 din membrii Biroului Senatului.
Prezentul Regulament poate fi modificat ca urmare a propunerilor Biroului Senatului U.V.T.
şi a D.E.A.C. Noua formă a Regulamentului va fi avizată de Biroul Senatului Senatul U.V.T.
din anul universitar în curs, cuprinzând modificările propuse.
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Biroului Senatului UVT din data de 23 iulie
2009
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