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În UPT asigurarea calităţii vizează procesele de bază, procesele suport
şi procesele manageriale şi se realizează prin interacţiunea tuturor
structurilor universităţii. Evaluarea calităţii se face prin raportare la
prevederile Legii Nr. 1/2011 a educației naționale, la standardele
ARACIS şi la recomandările EUA.

În anul 2012, ca urmare a adoptării noii Carte a UPT, universitatea a
parcurs un proces de tranziţie în cursul căreia au fost adoptate noi
regulamente în concordanţă cu structura instituțională matriceală în
cadrul căreia facultăţile şi departamentele sunt pe acelaşi nivel ierarhic.

În acest context DGAC a urmărit aplicarea corectă a noilor
regulamente. Această activitate s-a înscris totodată în ansamblul
obiectivelor analizate în 2012 cu prilejul evaluării instituţionale a
universităţii de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA).
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Procesul de autoevaluare s-a bazat pe o analiză SWOT a proceselor de 
bază -managerial, didactic, de cercetare, de integrare a universităţii pe 
plan naţional şi internaţional- şi a proceselor suport pentru cele de 
bază.

Alături de rezultatele bune consemnate în diferitele capitole ale 
raportului de autoevaluare, evaluarea a scos în evidenţă faptul că 
universitatea, în ansamblu, şi managementul la vârf al universităţii 
asigură condiţiile de menţinere a statutului UPT de universitate de 
cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie.

Totodată, analiza a condus şi la următoarele observaţii:
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În procesul managerial este necesar să se asigure și reprezentarea
permanentă a departamentelor în Consiliul de Administraţie al UPT.

În plan didactic trebuie să devină o prioritate asigurarea unei bune
pregătiri practice a studenţilor și compensarea carențelor de
pregătire liceală.

Organizarea cercetării ştiinţifice trebuie să fie orientată spre
creşterea „producţiei ştiinţifice” atât la nivel global cât şi la nivel
individual cu accect sporit pe finalitatea aplicativă.

Demersurile de procedurare a proceselor suport, în special din
domeniul administrativ, trebuie continuate având în vedere că
evaluările de până acum au fost favorabile. Procedurarea trebuie să
nu fie excesivă şi să conducă la reducerea implicării cadrelor
didactice în activităţile administrative.
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Consiliul de Administraţie a adoptat şi promovat o serie de regulamente 
prevăzute în Carta UPT şi proceduri.

Una din procedurile importante adoptate a fost cea referitoare la 
iniţierea noilor programe de studii. Potrivit procedurii, orice nou 
program de studii trebuie să pornească de la identificarea clară a 
calificării promovate, integrată într-un ansamblu de valori, atitudini şi 
abilităţi. Programele noi de studii trebuie să vizeze competenţe de 
actualitate pentru bunul mers şi dezvoltare a societăţii şi să prezinte 
interes pentru piaţa muncii. 

Procedura asigură în mod corect parcursul oricărei propuneri de nouă 
specializare : avizarea de către ANC a calificării – autorizare provizorie 
– acreditare de către ARACIS, precedate, fiecare, de o autoevaluare 
internă.

5



Calitate - CEAC

Pe anul 2012 au fost efectuate numeroase evaluări ale cadrelor
didactice de către studenţi. Rezultatele sunt publice.

Totodată, a fost reorganizată CEAC potrivit Legii nr. 1/2011 a
educaţiei naţionale.

DGAC a asigurat, pe tot parcursul anului, transparenţa activităţilor
desfăşurate de universitate făcându-le vizibile pe site-ul UPT. A
întreţinut la zi numeroase rubrici, în principal, cele referitoare la
procesul didactic, de cercetare şi la procesul managerial.

Au fost înscrise, la termen, pe portalul RNCIS, în limitele permise de
acesta, toate calificările la nivel de licenţă realizate de UPT şi mai
multe calificări la nivel de master.
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De asemenea, DGAC:
a sprijinit Direcţia Generală Administrativă în elaborarea de
proceduri referitoare la administrarea unor entităţi din cadrul
direcţiei.
a elaborat o nouă versiune a aplicaţiei ESGD (Evidenţa Spaţiilor
Gestionate de entităţi şi a Dotărilor acestor spaţii),
a organizat şi susţinut, în cooperare cu Continental Automotive
România S.R.L. cursul facultativ de Elemente de managementul
calităţii pentru studenţi de la facultăţile de Automatică şi
Calculatoare şi Electronică şi Telecomunicaţii.
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