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R e g u l a m e n t  
privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii 

 

CAPITOLUL I.  
Dispoziții generale 

Art.1 Prezentul regulament cuprinde principiile și regulile generale privind conţinutul 

şi organizarea proceselor de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a 

programelor de studii universitare de licență și masterat din Universitatea Adventus din 

Cernica. 

Art.2 Procesele de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a 

programelor de studii reprezintă componente ale sistemului de management al calităţii din 

Universitatea Adventus, esenţiale pentru a se asigura îmbunătăţirea continuă a calităţii 

serviciilor educaționale oferite studenților prin aceste programe. 

Art. 3. Regulamentul este elaborat în baza următoarelor acte normative: 

a. Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările ulterioare;  

b. O.U.G. nr 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificările și 
completările prin Legea nr 87/2006 pentru aprobarea ordonanței de urgență a guvernului 
75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările ulterioare;  

c. Legea nr 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și 
completările ulterioare;  

d. Metodologia de evaluare externă, a standardelor de referință și a listei 
indicatorilor de performanță a ARACIS, aprobată prin HG 1418/2004, cu modificările 
ulterioare; 

e. Ordinul MECT nr. 3298/2005 privind asigurarea calității serviciilor educaționale în 
instituțiile de învățământ superior;  

e. HG nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licență și 
aprobarea listei domeniilor și specializarea din cadrul acestora;  

f. HG nr 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de 
masterat; 

g. HG nr. 915/2017 din 14 decembrie 2017  privind modificarea anexei la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a ARACIS; 

h. Carta și regulamentele/metodologiile Universității Adventus din Cernica. 
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Art.4 Programele de studii reprezintă servicii oferite de Universitatea Adventus, 

având ca finalitate dezvoltarea competenţelor necesare practicării unei activităţi complexe şi 

specifice. Conform metodologiei ARACIS, un program de studii constă în totalitatea 

activităţilor de proiectare, organizare, conducere şi realizare efectivă a predării, învăţării şi 

cercetării dintr-un domeniu, care conduce la obţinerea unei calificări universitare. Un 

program de studii se concretizează prin: (a) planul de învăţământ care include toate 

disciplinele care contribuie la obţinerea unei calificări universitare, repartizate succesiv pe ani 

de studii şi cu ponderi exprimate în credite de studiu transferabile; (b) fișele disciplinelor în 

care sunt formulate tematica predării şi învăţării şi practicile asociate predării, învăţării şi 

evaluării; (c) organizarea studenţilor şi a personalului didactic în perioada de realizare a 

programului de studii; (d) asigurarea calităţii academice a activităţilor de realizare a 

programului de studii. 

Art. 5. (1) Facultatea este unitatea funcțională care elaborează și gestionează 

programele de studii. 

(2) Managementul unui program de studii universitare de licență este asigurat de 

către coordonatorul/managerul programului de studii, numit prin decizia Decanului, la 

propunerea Consiliului Facultății și cu validarea Consiliului de Administrație. 

 

CAPITOLUL II. 
Inițierea și aprobarea programelor de studii universitare de licență, masterat 

Art. 6 Orice program de studii este iniţiat pe baza uneia sau mai multora dintre 
următoarele motivaţii:  

a. realizarea programului este justificată de cerinţele existente sau viitoare ale pieţei 
muncii; 

b. există cereri ale potenţialilor beneficiari ai programului; 
c. sugestiile partenerilor sociali și ale absolvenților; 
d. programul a fost iniţiat în învăţământul universitar european pe baza unor 

argumente privind proiectele economico-sociale ale comunităţi europene;  
e. prescripţiile noilor legi, standarde, coduri, directive şi normative naţionale si/sau 

europene impun pregătirea de personal în domeniul corespunzător programului; 
f. Universitatea dispune de logistică adecvată şi de personalul didactic competent 

pentru desfăşurarea programului. 

Art. 7 Procesul de inițiere și aprobare a unui program de studii presupune 
parcurgerea următoarelor etape: 

a. inițiatorul noului program de studii (orice persoană interesată / grup interesat din 
interiorul / exteriorul facultății / departamentului) și membrii echipei desemnate de 
conducerea facultății/universității întocmesc un studiu de fezabilitate/analiză preliminară care 
se bazează pe analize complexe privind mediul extern şi intern al Universității.  
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(1) Analiza mediului extern se referă la evaluarea contextului general şi 

a ”pieţei” potenţiale a Universității. Scopul este identificarea nevoii de 

instruire şi a serviciilor educaţionale oferite de Universitate, comparabile 

cu cele oferite de alte universităţi din ţară şi din străinătate. Se au în 

vedere şi recomandările şi reglementările specifice domeniului, elaborate 

de organisme naţionale sau europene. 

(2) Analiza mediului intern se face pentru evaluarea situaţiei existente privind 

programele de studii şi resursele disponibile ale Universității. Se au în 

vedere şi strategia Universității, misiunea şi obiectivele specifice. 

(3) Analiza preliminară se finalizează printr-un Raport de analiză a fezabilităţii 

noului program de studii, care cuprinde informaţii despre beneficiari, 

planuri de învăţământ de la alte instituţii de învăţământ cu specializări 

similare, resurse existente şi necesare, disciplinele și lista cadrelor 

didactice cu competențe în domeniu, necesitatea și utilitatea programului. 

b. Raportul de analiză a fezabilităţii noului program de studii propus pentru înființare 
se dezbate în Consiliul Facultății și în Consiliul de Administrație; în cazul avizării programului 
se vor întocmi Planul de învățământ și Statul de funcții pentru noul program de studii;  

c. după avizarea în Consiliul Facultății și în Consiliul de Administrație, documentele 
programului de studii se transmit spre aprobare Senatului Universității;  

d. în cazul aprobării, Senatul va transmite hotărârea sa împreună cu documentația 

de fundamentare privind inițierea unui nou program de studii către Comitetului Executiv al 

Uniunii de Conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România (UCBAZȘ); 

e. după validarea hotărârii de către conducerea UCBAZȘ, conducerea facultății / 
departamentului desemnează echipa de elaborare a raportului de evaluare internă a noului 
program în vederea autorizării provizorii și coordonatorul noului program de studii. 

Art. 8. (1) Coordonatorul noului program de studii și membrii echipei desemnate, 
stabilesc în conformitate cu reglementările în vigoare și standardele ARACIS, misiunea și 
obiectivele programului de studii și definitivează Planul de învățământ și Statul de funcții și 
de personal didactic și de cercetare. La întocmirea Statului de funcții și de personal didactic 
și de cercetare se vor avea în vedere cadrele didactice cu competențe în domeniul 
disciplinelor din planul de învățământ, atestate prin CV-uri, și lucrări didactice și științifice. 
Aceste documente se analizează și se dezbat în ședințele forurilor de specialitate ale 
facultății, avându-se în vedere respectarea prevederilor legale și corelarea cu programul de 
evoluție în perspectivă a resurselor umane. 

(2) Titularii de disciplină stabiliți întocmesc fișele disciplinelor cuprinse în planul de 
învățământ. 

Art. 9. Pe baza acestor documente și corelat cu baza materială pusă la dispoziție 
pentru acest program, se elaborează forma finală a raportului de evaluare internă a noului 
program de studii, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu Ghidul activităților de 
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evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior, 
aprobat de ARACIS. Raportul de evaluare se depune la prorectoratul cu atribuții în 
asigurarea calității urmând a fi verificat de către Comisia Consultativă pentru Asigurarea 
Calității și de către Comisia de Audit al Calității. 

Art. 10. După remedierea eventualelor deficiențe, coordonatorul noului program de 
studii, prin intermedierea Rectorului, transmite raportul de evaluare internă a noului program 
de studii către Senat și Consiliului de Administrație însoțit de o cerere, pentru inițierea 
procedurilor de autorizare provizorie/acreditare la organismele competente conform legii. 
Raportul însoțit de documentația aferentă se va depune, prin grija facultății, la ARACIS. 
Ulterior, în funcție de răspunsul ARACIS la Raportul de evaluare, se va întocmi Contractul 
pentru prestări servicii. 

 

Capitolul III. 
Monitorizarea programelor de studii  

Art. 11 Fiecare program de studii din Universitatea Adventus este supus 
monitorizării permanente, pe toată durata funcționării sale, pentru depistarea la timp a tuturor 
neajunsurilor și pentru ținerea sub control a modului în care se asigură transmiterea 
cunoștințelor, conținutul prelegerilor, modalitățile de evaluare, în scopul înlăturării 
neconformităților și a respectării standardelor și indicatorilor de calitate. Monitorizarea implică, 
de asemenea, și realizarea auditului de calitate pentru verificarea respectării procedurilor și 
standardelor specifice proceselor educaționale. Procesul de monitorizare este permanent, 
sistematic, planificat și presupune controlul modului în care se desfășoară activitatea pentru 
depistarea la timp a neajunsurilor și inițierea de acțiuni preventive și corective.  

Art. 12 Monitorizarea programelor de studii revine, în principal, coordonatorilor de 
programelor de studii, directorului departamentului, decanul facultății și a structurilor 
responsabile cu probleme de asigurare a calității. Monitorizarea programelor de studii se 
realizează cu sprijinul și participarea tuturor cadrelor didactice și a studenților şi va avea în 
vedere următoarele aspecte:  

- Modul de îndeplinire a obiectivelor propuse prin programul de studii;  
- Nivelul calitativ al tuturor activităţilor specifice programului de studii;  
- Respectarea aplicării conţinuturilor prevăzute în fișele disciplinelor ale tuturor 

disciplinelor din planul de învăţământ; 
- Aplicarea corectă a sistemului de evaluare a studenţilor şi urmărirea rezultatelor 

obţinute de studenţi în fiecare sesiune de examene; 
- Asigurarea compatibilităţii cu programele de studii similare din ţară şi din UE; 
- Adaptarea continuă a programelor de studii la transformările din societate, la 

cerinţele pieţei şi la acumulările în planul cunoaşterii; 

Art. 13 Sintezele privind rezultatul monitorizării se înaintează Rectorului de către 
Decanul facultății. CEAC și Comisia de Audit al Calității analizează anual aceste materiale de 
sinteză. Concluziile rezultate pentru fiecare program de studii sunt prezentate în cadrul 
ședințelor de Consiliul de administrație și Senat. Pe tema calității procesului de învățământ, 
la nivelul facultății se organizează dezbateri și se stabilesc planuri de măsuri pentru 
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demararea de acțiuni corective și de îmbunătățire a calității educației. Aceste planuri se 
înaintează spre aprobare Senatului UA.  

Art. 14 Corecțiile sesizate în urma monitorizării se realizează cu participarea mai 
multor membri ai comunității academice: decanul, CEAC și coordonatorii programelor de 
studii, numiți de Consiliul facultății. 

 

Capitolul IV. 
Evaluarea internă periodică a programelor de studii 

Art. 15 Evaluarea periodică a programelor de studii se face în vederea acreditarii şi 
pentru certificarea periodică a calităţii programelor de studii şi are la bază procedurile de 
evaluare externă elaborate de Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior. 

Art. 16 În procesul de evaluare a calităţii programelor de studiu se vor lua în 
considerare şi concluziile autoevaluărilor cadrelor didactice, evaluărilor colegiale, evaluării 
cadrelor didactice de către studenţi, evaluării absolvenţilor şi evaluărilor directorului de 
departament/decan. 

Art. 17 Elaborarea Raportului de autoevaluare periodică este responsabilitatea 
coordonatorului de program de studii, care este sprijinit de către personalul 
departmentului/facultății. De asemenea, evaluarea implică și Comisiile de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii şi alte structuri referitoare la calitate, care au responsabilitatea de a 
coordona procesele de evaluare, de a sprijini evaluarea prin crearea instrumentelor de 
evaluare şi prin acordarea de asistenţă tehnică. 

Fiecare titular al disciplinei este direct răspunzător de calitatea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite la nivel de disciplină. 

Art. 18 Evaluarea internă a calității se finalizează prin elaborarea Raportului de 
autoevaluare a programelor de studii. 

Art. 19 Se recomandă ca Raportul de evaluare internă (autoevaluarea) să aibă o 

structură conformă cu Ghidul de întocmire a rapoartelor de autoevaluare şi presupune 

urmărirea tuturor cerinţelor minimale, a standardelor şi a indicatorilor de performanţă 

prevăzuţi în Metodologia şi în Ghidurile ARACIS. 

Art. 20 Raportul de autoevaluare a programelor de studii se înaintează CEAC și 

Comisiei pentru Auditul Calității, pentru stabilirea măsurilor necesare calității proceselor 

educaționale. 

Art. 21 Pe baza evaluării interne a programelor de studii, Senatul universității poate 

dispune intrarea în lichidare a programelor de studii neperformante, la propunerea Consiliului 

facultății și a Consiliului de Administrație, fără a prejudicia studenții. 
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Capitolul V. 
Evaluarea externă a programelor de studii 

Art. 22 (1) Evaluarea externă periodică a programelor de studii se face la cererea 
universității și are la bază procesul de autoevaluare internă, realizată conform 
reglementărilor ARACIS. 

(2) Desfășurarea procesului de autoevaluare a programelor de studii are la bază 
ghiduri și proceduri interne (Manualul de asigurare a calității), armonizate cu metodologiile de 
evaluare externă a calității aplicate la nivel național. 

(3) Evaluarea externă a programelor de studii se realizează de către ARACIS sau 
de altă agenție înscrisă în EQAR (Registrul European al Asigurării Calității în Învățământul 
Superior) și are loc potrivit legii și standardelor internaționale în domeniu. 

(4) Universitatea Adventus este evaluată periodic de către un organism internațional 
respectiv, Accrediting Association of Seventh-day Adventist Schools, Colleges and 
Universities. 

 

CAPITOLUL VI.  
Dispoziții finale 

Art. 23  Prezentul Regulament se aplică tuturor programelor de studiu şi formelor de 

învăţământ care funcţionează în Universitatea Adventus, precum şi programelor de studiu 

noi, care urmează a fi propuse spre aprobare și trebuie să corespundă tuturor prevederilor 

legislaţiei şi documentelor normative în vigoare privind: domeniile şi specializările, formele de 

învăţământ, durata studiilor şi numărul de credite de studiu transferabile, planurile de 

învăţământ şi fișele disciplinelor, finalizarea studiilor şi eliberarea diplomelor, asigurarea 

calităţii procesului de învăţământ, personalul didactic, cunoştinţele şi competenţele dobândite 

de absolvenţi, autorizarea și acreditarea. 

Art. 24 Prezentul Regulament a fost aprobat în Şedinţa de Senat din 23.01.2007. 
Prezentul Regulament a fost revizuit și aprobat cu modificări în Ședința Senatului din 
04.01.2018. 

 
 

Președintele Senatului,    Rector, 
Conf. univ. dr. Szallos-Farkas Zoltan   Conf. univ. dr. Roxana Paraschiv 

 
 
 
 

Prorector, 
Conf. univ. dr. Brîndușa Covaci 


