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REGULAMENT PRIVIND INIT IEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA Ș I 
EVALUAREA PERIODICA  A PROGRAMELOR DE ȘTUDII 

Capitolul I Legislație 

Art. 1. Inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii 

reprezintă componente ale sistemului de management al calității din Universitate, 

esențiale pentru a asigura îmbunătățirea continuă a calității în educație. 

Art. 2. 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. 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. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; 

h. Carta Universitară „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Art. 3. Prevederile prezentului regulament stabilesc cadrul general, conținutul și 

organizarea activităților privind inițierea, aprobarea, monitorizarea precum și 

evaluarea periodică a programelor de studii universitare de licență și masterat de la 

învățământul de zi, ID și FR) și programele de studii de doctorat. 

Art. 4. Toate prevederile prezentului regulament se aplică de către fiecare 

facultate/departament din cadrul  Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași atât 

pentru programele noi de studii, cât și pentru programele de studii existente de la 

toate formele de învățământ (ciclul de licență, masterat și doctorat, învățământ de zi, 

ID si FR). 

Capitolul II Inițierea și aprobarea programelor de studii 
universitare de licență, masterat și doctorat 

 

Art. 5. 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 stabilesc disciplinele și lista cadrelor didactice cu competențe 

în domeniu, pentru a fi dezbătute necesitatea și utilitatea programului în Consiliul 

Facultății; în cazul avizării programului se vor întocmi Planul de învățământ și 

Statul de funcții pentru noul program de studii; 
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b. după avizarea în Consiliul Facultății, documentele programului de studii se 

transmit spre aprobare Senatului Universității;  

c. după aprobarea de către Senat, conducerea facultății desemnează echipa de 

elaborare a raportului de evaluare internă a noului program în vederea autorizării 

provizorie. 

Art. 6. Pe baza acestor documente și corelat cu baza materială pusă la dispoziție pentru 

acest program, se elaborează forma finală a raportului de evaluare internă. 

Raportul de evaluare se depune la prorectoratul didactic urmând a fi verificat de 

către o comisie aprobată de către Comisia pentru Managementul Calității.  

Art. 7. După remedierea eventualelor deficiențe raportul 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 (pentru autorizare provizorie, 

acreditare sau evaluare periodică a programelor). 

Capitolul III Monitorizarea și Evaluarea periodică a programelor de 
studii universitare de licență, masterat și doctorat 

 

Art. 8. Monitorizarea programelor de studii are în vederea prevederile ARACIS în 

vigoare, referitoare la respectarea standardelor de calitate a programelor de studii. 

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. 9. Monitorizarea programelor de studii se realizează de către Prorectoratul cu 

Programe Didactice, de către Subcomisia pentru Managementul Calității la nivel de 

facultate și coordonatorul programului de studii.  Fiecare titular al disciplinei este 

direct răspunzător de calitatea îndeplinirii obiectivelor stabilite la nivel de 

disciplină. 

Art. 10. La nivel de facultate, corecțiile sesizate în urma monitorizării se realizează cu 

participarea mai multor membri ai comunității academice: decanul, Subcomisia de 

Calitate la nivel de facultate și coordonatorii programelor de studii, numiți de 

Consiliul facultății. 

Art. 11. Elaborarea raportului de evaluare internă se face anual, la sfârșitul fiecărui an 

universitar, de către coordonatorul programului de studii, sprijinit de către 

Subcomisia de calitate la nivel de facultate, în baza monitorizării. Raportul de 

evaluare externă se realizează de către ARACIS, o dată la cinci ani. 

Art. 12. Pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a calității programelor de studii, în 

universitate se realizează monitorizarea rezultatelor învățării și a factorilor 

determinanți. Anual, Comisia pentru Managementul Calității din Universitate 

elaborează sinteze privind rezultatele monitorizării, supuse analizelor în ședințe de 

Senat. 

Art. 13. Evaluarea periodică a programelor de studiu se face în vederea acreditării, 

certificării periodice a calității, precum și pentru îmbunătățirea continuă a eficienței 

tuturor proceselor derulate în cadrul programelor de studiu supuse evaluării. 
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Art. 14. Planificarea programelor/domeniilor care vor fi supuse evaluării externe periodice 

se face anual, pe baza cererilor primite de la Consiliile facultăților. Prorectoratul 

didactic elaborează lista programelor de studii ce vor fi supuse evaluării pentru 

acreditare/evaluare periodică, listă ce va fi aprobată de către Senat. 

Art. 15. Evaluarea internă se finalizează prin elaborarea Raportului de evaluare a 

programelor de studii. 

Art. 16. Evaluarea externă periodică a programelor de studii are la bază evaluarea lor 

internă, realizată conform reglementărilor ARACIS. 

Art. 17. Prezentul regulament a fost aprobat în Ședința Senatului Universității din data de 27 

noiembrie 2014. 

Capitolul IV Dispoziții finale 
 

Art. 18. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu ziua următoare celei în care a fost 

aprobat de Senat. 


