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1. SCOP  

Prezenta procedură operaţională descrie modul în care se aplică în UPT, instituţie 
furnizoare de educaţie academică, politica calităţii în ceea ce priveşte iniţierea, 
aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de studii de 
licenţă / master, învăţământ de zi şi învăţământ la distanţă. În acest context în 
procedură sunt prezentate cadrul general, conţinutul şi organizarea activităţilor 
privind iniţierea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea internă în 
vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării. 
 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura operaţională se aplică de către toate entităţile, direcţiile şi serviciile UPT 
autorizate să ia decizii cu privire la avizarea şi aprobarea programelor de studii de 
licenţă / master, învăţământ de zi şi învăţământ la distanţă, respectiv să le 
gestioneze. 
 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

3.1. Documente de referinţă la nivel naţional 

3.1.1. Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi 
a instituţiilor de învăţământ superior, ARACIS-2010.  

3.1.2. Legea educaţiei naţionale nr.1/2011; 

3.1.3. Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

3.1.4. HG 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi 
aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora; 

3.1.5. HG 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile 
instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea – Anexa 1 – 
Anexa 2; 

3.1.6. HG nr. 707/18.07.2012 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 
specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de 
învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau 
autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a 
numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii 
universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim 
de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013 (sau HG echivalente 
pentru universitari ulteriori); 

3.1.7. Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor 
de performanţă ARACIS, 2006; 

3.1.8. Ordinul MEdCT nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare 
de licenţă; 

3.1.9. Ordinul MEdCT nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului 
European de Credite Transferabile – ECTS; 
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3.1.10. Ordinul MEdCT 5289/2008 privind diploma de licenta şi suplimentul la 
diplomă; 

3.1.11. Ordinul MEdCT 5703/2011 privind implementarea Cadrului naţional al 
calificărilor din învăţământul superior; 

3.1.12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2005 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 288/2004; 

3.1.13. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea 
calităţii educaţiei cu modificările şi completările, aprobate prin Legea nr.87/2006 şi 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011; 

3.1.14. SR ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamen-
tale şi vocabular; 

3.1.15. SR ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calităţii. CERINŢE; 

3.1.16. SR ISO IWA 2:2009 - Sisteme de management al calităţii. Linii directoare 
pentru aplicarea ISO 9001:2000 în domeniul educaţiei; 

3.1.17. *** - Cod de bune practici pentru Departamentele de asigurarea calităţii din 
instituţiile de învăţământ superior din Romania, ARACIS, Bucureşti, 2008.  
 

3.2. Documente de referinţă la nivelul universităţii 

3.2.1. Carta Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara, ediţia 2011; 

3.2.2. Hotărârea Senatului Universităţii „Politehnica” din Timişoara nr. 05/2006, cu 
privire la politica de asigurare a calităţii actului didactic în UPT. 

3.2.3. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul 
de studii de licenţă din Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 01.10.2011; 

3.2.4. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul 
de studii de master din Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 15.04.2007; 

3.2.5. Procedura operaţională “Pregătirea şi desfăşurarea auditurilor”, cod: UPT-PO-
M-0-02. 
 

4. DEFINIŢII ŞI ACRONIME  

4.1. Definiţii 

4.1.1. Acreditare = proces prin care o universitate dobândeşte pe baza evaluării 
externe, realizate în condiţiile legii de la punctual 3.1.2, dreptul de a organiza 
admitere, de a desfăşura proces de învăţământ, de a organiza examene de finalizare 
a studiilor şi de a emite diplome şi certificate recunoscute de MEdCTS. Acreditarea se 
obţine prin parcurgerea a două etape de evaluare externă: autorizarea de funcţionare 
provizorie apoi acreditarea (propriu-zisă). 

4.1.2. Autorizare de funcţionare provizorie = ansamblu de activităţi de evaluare 
internă şi externă (ARACIS şi, după caz, ANC) a unui nou program de studii universi-
tare de licenţă/master promovat de UPT, care duce la o calificare universitară 
distinctă, finalizat prin obţinerea din partea MEdCTS a autorizaţiei de funcţionare a 



ORGANISMUL EMITENT:  
CEAC - DGAC 

UNIVERSITATEA  “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
 

INIŢIEREA, APROBAREA, IMPLEMENTAREA, 
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA INTERNĂ A 

PROGRAMELOR DE STUDII ÎN UPT 

Cod: UPT-PO-B-0-05 
Ediţia 1 – Revizia 0 

 

 7

programului de studii, având ca primă consecinţă dreptul de a organiza admitere la 
studii şi de a desfăşura procesul de învăţământ, pentru ca apoi să se solicite acredita-
rea programului.  

4.1.2. Asigurarea calităţii educaţiei = ansamblu de activităţi din cadrul unei 
organizaţii furnizoare de educaţie destinat oferirii şi derulării de programe de educaţie 
în conformitate cu standarde anunţate, organizat astfel încât să se dea beneficiarilor 
încredere în capacitatea organizaţiei de a îndeplini standarde educaţionale 
prestabilite. Asigurarea calităţii educaţiei se realizează prin acţiuni de dezvoltare a 
capacităţii instituţionale, de elaborare, planificare şi implementare de programe de 
studii. 

4.1.3. Calificarea = este rezultatul formal al unui proces de evaluare şi validare, 
care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a 
obţinut, ca urmare a învăţării, rezultate la anumite standarde prestabilite. 

4.1.4. Calitatea educaţiei = ansamblul de caracteristici demonstrate ale unui 
program de studii care concordă cu standarde de calitate prestabilite, precum şi cu 
aşteptările beneficiarilor. 

4.1.5. Competenţă = capacitate dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat 
cunoştinte, abilităţi şi alte achiziţii constând în valori şi atitudini, pentru rezolvarea cu 
succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, precum şi 
pentru dezvoltarea profesională ori personală în condiţii de eficacitate şi eficienţă. 

4.1.6. Competenţe profesionale = ansamblu unitar şi dinamic de cunoştinte şi 
abilităţi exprimat prin descriptori specifici cunoştinţelor (cunoaştere, înţelegere şi 
utilizare a limbajului specific, explicare şi interpretare) şi prin descriptori specifici 
abilităţilor (aplicare, transfer şi rezolvare de probleme, reflecţie critică şi constructivă, 
creativitate şi inovare). 

4.1.7. Competenţe transversale = ansamblu de achiziţii valorice şi atitudinale care 
depăşesc un anumit domeniu/program de studiu şi care se exprimă prin următorii 
descriptori: autonomie şi responsabilitate, interacţiune socială, dezvoltare personală 
şi profesională. 

4.1.8. Criteriu = un set de standarde care se referă la un aspect fundamental de 
organizare şi funcţionare a unui furnizor de educaţie şi care este folosit în procesul de 
evaluare şi asigurare a calităţii. 

4.1.9. Cunoştinţe = rezultatul asimilării, prin învăţare, a unui ansamblu de fapte, 
principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studii. 

4.1.10. Curriculum = programa (planul de învăţământ) unui program de studiu 
incluzând toate disciplinele care conduc la diploma universitară, împărţite pe ani de 
studii. Curriculum-ul se stabileşte în consonanţă cu profilul calificării asociate 
rspectivului program. În curriculum ponderea disciplinelor se exprimă în credite de 
studiu de tip ECTS (European Credit Transfer System). 

4.1.10. Evaluarea instituţională a calităţii = examinare multicriterială a calităţii 
educaţiei, a măsurii în care un furnizor de educaţie şi programele acestuia îndeplinesc 
standardele şi standardele de referinţă. Atunci când evaluarea este efectuată de 
organizaţie, aceasta ia forma evaluării interne a calităţii, iar atunci când este 
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efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, ia forma evaluării 
externe a calităţii. 

4.1.11. Evaluarea internă a calităţii = proces sistematic, independent şi 
documentat, realizat de către însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, în mod 
periodic şi oricând este necesar, prin proceduri proprii, în scopul obţinerii dovezilor 
privind calitatea educaţiei şi al analizei obiective a acestor dovezi pentru a determina 
măsura în care sunt îndeplinite standardele şi indicatorii de performanţă privind 
calitatea educaţiei. 

4.1.12. Indicator de performanţă = instrument de măsurare a gradului de 
realizare a unei activităţi desfăşurate în universitate prin raportare la standarde, 
respectiv la standardele de referinţă. Potrivit legii educaţiei naţionale nivelul minim al 
unui indicator de performanţă corespunde cerinţelor unui standard, iar nivelul maxim 
corespunde cerinţelor unui standard de referinţă. 

4.1.13. Instituţie furnizoare de educaţie = instituţie de învăţământ acreditată să 
furnizeze servicii educaţionale. 

4.1.14. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei = ansablu de activităţi de evaluare, 
analiză şi acţiune corectivă continuă din partea furnizorului de educaţie bazat pe 
selectarea şi aplicarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi 
aplicarea standardelor de referinţă. 

4.1.15. Program de studii = reprezintă un grup de unităţi curriculare de predare, 
învăţare, cercetare, aplicare şi evaluare planificate astfel încât să ducă la o calificare 
universitară certificată printr-o diplomă şi printr-un supliment la diplomă, conform 
legii. Pentru a funcţiona legal programul de studii universitare trebuie să fie autorizat 
provizoriu sau acreditat şi să se desfăşoare în condiţiile stabilite prin actul de 
autorizare provizorie, respectiv acreditare. 

4.1.15. Program de studii acreditat = este programul de studii care îndeplineşte 
cerinţele minime ale standardelor şi indicatorilor de performanţă pentru acreditare şi 
a fost evaluat extern în condiţiile legii. 

4.1.16. Raport de autoevaluare = document care prezintă în mod explicit şi pe 
bază de dovezi date şi informaţii care răspund la un set de cerinţe normative cu 
relevanţă organizatorică. Un raport de autoevaluare cuprinde, cel puţin, următoariele 
trei părţi: prezentarea entităţii (instituţiei) la care se referă raportul, informaţii 
privind realizarea cerinţelor normative obligatorii, standardelor şi indicatorilor de 
performanţă şi a standardelor specifice, şi prezentarea documentelor justificative 
privind realizarea cerinţelor. 

4.1.17. Raport de evaluare internă = forma finală a raportului de autoevaluare 
rezultată în urma evaluării interne, conform unei proceduri, şi a aprobării de către 
Senatul UPT a rezultatelor evaluării. 

4.1.18. Rezultate ale învăţării = reprezintă ceea ce o persoană înţelege, cunoaşte 
şi este capabilă să facă la finalizarea unui proces de învăţare. Rezultatele învăţării se 
exprimă prin cunoştinţe, abilităţi şi competenţe dobândite pe parcursul diferitelor 
experienţe de învăţare formală, nonformală şi informală. 



ORGANISMUL EMITENT:  
CEAC - DGAC 

UNIVERSITATEA  “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
 

INIŢIEREA, APROBAREA, IMPLEMENTAREA, 
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA INTERNĂ A 

PROGRAMELOR DE STUDII ÎN UPT 

Cod: UPT-PO-B-0-05 
Ediţia 1 – Revizia 0 

 

 9

4.1.19. Specificaţie (referitor la syllabus-ul unei discipline) = document care pre-
zintă în mod succint obiectivele specifice ale disciplinei, competenţele la a căror dez-
voltare trebuie să contribuie, inclusiv abilităţile şi deprinderile pe care trebuie să le 
dezvolte, conţinutul cursului şi aplicaţiilor pe bază de cuvinte cheie şi, atunci când 
este cazul, sugestii de actualizare a acestora. 

4.1.20. Validarea rezultatelor învăţării = reprezintă procesul prin care se 
confirmă că rezultatele învăţării dobândite de o persoană, evaluate şi certificate, 
corespund cerinţelor specifice pentru o unitate sau o calificare. 

4.2 Acronime 

ANC = Agenţia Naţională pentru Calificări 

BS/BCA  = Biroul Senatului UPT/Biroul Consiliului de Administraţie al UPT 

CF = Consiliul facultăţii 

MECTS = Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
RODPICSL  = Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de 

învăţământ la ciclul de studii licenţă din Universitatea 
„Politehnica” din Timişoara, 2011 

RODPICSM  = Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de 
învăţământ la ciclul de studii Master din Universitatea 
“Politehnica” din Timişoara, 2007 

RNCIS  = Registrul naţional al calificărilor din învăţământul superior 
UPT  = Universitatea “Politehnica” din Timişoara 
 

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

5.1. Programul de studii 

5.1.1. Programul de studii universitare reprezintă un grup de unităţi curriculare de 
predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, planificate astfel încât să 
ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă şi printr-un supliment de 
diplomă. 

5.1.2. Un program de studii universitare funcţionează legal dacă este autorizat să 
funcţioneze provizoriu sau este acreditat şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin 
actul de autorizare, respectiv acreditare. 

5.1.3. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi cu clasa-
rea naţională a universităţii, în UPT programele de studii universitare sunt organizate 
pe 3 cicluri de studii - licenţă, master, doctorat, grupate pe domenii de studii - şi sunt 
concepute astfel încât să dea acces la ocupaţii şi funcţii specifice fiecărui ciclu. 
Programele de studii trebuie să vizeze competenţe de actualitate pentru bunul mers 
şi dezvoltarea societăţi şi să prezinte interes pentru piaţa muncii. 

5.1.4. În UPT organizarea programelor de studii este de competenţa universităţii şi 
se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare. Pentru fiecare ciclu universitar or-
ganizat, senatul universitar aprobă un regulament propriu de organizare şi funcţiona-
re, în acord cu standardele naţionale şi internaţionale generale şi specifice de calitate. 
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5.1.5. Procesele de iniţiere, aprobare, implementare, monitorizare şi evaluare 
periodică a programelor de studii, esenţiale pentru a se asigura îmbunătăţirea 
continuă a calităţii serviciilor educaţionale oferite de universitate, sunt parte 
integrantă a Sistemului de Management al Calităţii din universitate. 

5.1.6. Curriculum-ul unui program de studii universitare se proiectează astfel încât să 
maximizeze şansele obţinerii calificării dorite şi să asigure studentului integritate 
logică şi intelectuală cu scopuri clar definite. Concordanţa dintre curriculum şi 
calificarea oferită programul de studii este un criteriu obligatoriu de evaluare a 
asigurării calităţii. 

5.2. Iniţierea şi aprobarea unui program de studii  

5.2.1.  (1) Iniţierea unui program de studii în cadrul UPT este un proces care are ca 
scop elaborarea unui nou program de studii în concordanţă cu precizările de la 
punctul 5.1 de mai sus. Procesul constă în parcurgerea etapelor precizate la 
punctele 5.2.2 – 5.2.6, se finalizează cu înscrierea calificării / programului de 
studii în RNCIS şi este redat în prima parte a organigramei din Anexa 1.  

(2) Un nou program de studii poate să se refere la o calificare existentă în 
Registrul naţional al calificărilor din învăţământul superior, în care caz trebuie 
să fie concordant cu profilul calificării definit în Cadrul naţional al calificărilor, 
sau la o nouă calificare care nu figurează în RNCIS. 

5.2.2. (1) Un nou program de studii poate fi propus de către structuri din cadrul 
universităţii, singure sau în cooperare cu companii sau instituţii interesate în 
dezvoltarea calificării promovate prin programul de studii, ori de către cadre 
didactice sau studenţi. 

(2) Orice propunere de nou program de studii trebuie: să fie compatibilă cu 
scopurile şi misiunea universităţii, să reflecte cerinţe reale ale pieţei muncii, să 
conţină competenţe pertinente şi să se raporteze, ori de câte ori este cazul, la 
programe existente în alte universităţi din ţară sau din străinătate. 

(3) Propunerile se înaintează facultăţii cu profilul cel mai apropiat de noul 
program de studii şi se prezintă în scris decanului acesteia. 

(4) Decanul facultăţii supune propunerea, spre analiză şi avizare, în sedinţa CF. 
Se recomandă ca la analiza şi avizarea propunerii în CF să participe 
reprezentanţi ai structurii care a făcut propunerea sau persoana care a înaintat 
propunerea. 

5.2.3.  (1) Odată avizată o propunere de nou program de studii, CF desemnează în 
vederea documentării propunerii potrivit cerinţelor ANC, un colectiv de lucru 
alcătuit din persoane din board-urilor existente în facultate sau din departa-
mentele colaboratoare cu preocupări convergente cu specializarea propusă şi 
competenţele vizate de aceasta.  

(2) Colectivul de lucru întocmeşte documentaţia necesară înscrierii calificării în 
RNCIS în acord cu Metodologia la care se referă ordinului MEdCTS de la punctul 
3.1.11. În principal, se va avea în vedere: 
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 definirea echilibrată a unui set de competenţe pentru calificarea promo-
vată prin noul program de studii, competenţe care să fie în acord cu nevoile 
pieţei muncii şi compatibile cu scopurile şi misiunea universităţii; 
 identificarea ocupaţiilor din COR asociabile noii calificări şi propunerea 
unor noi ocupaţii; 
 analiza comparativă a programului propus, prin prisma competenţelor şi 
obiectivelor, cu programe de studii din domenii similare de la alte 
universităţi din România şi din străinătate; 
 estimarea obiectivă a resurselor umane şi materiale necesare UPT pentru 
a derula noul program de studii. 

5.2.4. (1) Colectivul de lucru prezintă CF pentru analiză şi validare documentaţia 
întocmită, şi susţine în faţa CF, în şedinţă condusă de decanul facultăţii, un 
raport de autoevaluare a programului de studii propus. Raportul are drept scop 
demonstrarea conformităţii programului cu cerinţele Metodologiei RNCIS. 

(2) Atunci când raportul de evaluare a programului de studii este validat, 
decanul facultăţii solicită în scris Consiliului de Administraţie şi apoi Senatului 
UPT aprobarea noului program de studii şi iniţierea procedurilor legale de 
înscriere în RNCIS şi de obţinere a autorizării de funcţionare provizorie din 
partea ARACIS. Solicitarea se înaintează rectoratului UPT însoţită de raportul 
de autoevaluare şi de documentaţia întocmită, menţionate la al. (1) de mai 
sus. 

5.2.5. (1) Rectoratul UPT transmite CEAC-UPT documentele primite de la facultate, 
iar aceasta analizează conformitatea propunerii cu misiunea UPT, politica 
calităţii promovată de UPT şi cu planul strategic al UPT. Rezultatul analizei se 
comunică în scris rectorului UPT sub forma de Raport CEAC de analiză a 
programului de studii propus pentru autorizare provizorie. 

(2) Pe baza raportului CEAC, Consiliul de administraţie şi Senatul UPT iau în 
discuţie aprobarea noului program de studii. Dacă programul este aprobat 
rectoratul UPT iniţiază procedurile de înscriere a acestuia în RNCIS. 

5.2.6. (1) După înscrierea programului în RNCIS, CF repartizează programul de studii 
iniţiat, pentru gestionarea conţinutului şi implementare, unuia dintre board-
urile existente sau desemnează în conformitate cu Carta UPT şi cu art. 5.6 de 
mai jos un nou “Board al domeniului” sau un “Board al specializării”, după caz. 

(2) După înscrierea programului de studii în RNCIS board-ul desemnat proce-
dează la pregătirea dosarului de evaluare externă a programului de către 
ARACIS în vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie. Dosarul 
conţine, în principal, raportul de autoevaluare şi anexele însoţitoare. 

(3) Dosarul întocmit de board se supune evaluării interne de către CEAC în 
colaborare cu DGAC, iar apoi avizării de către CEAC. Evaluarea se realizează 
potrivit precizărilor de la punctul 5.5. al acestei proceduri.  

Scopul evaluării este stabilirea conformităţii noii specializări cu misiunea UPT, 
planul strategic al UPT, politica calităţii promovată de UPT şi cu standardele 
ARACIS precizate în documentele de la punctul 3.1. sau în versiunile 
actualizate ale acestora.  
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În cazul sesizării unor neconformităţi CEAC va solicita board-ului completarea 
dosarului sau corectarea situaţiilor de neconformitate. 

(4) Dosarul avizat de către CEAC se înaintează de către universitate la ARACIS 
în vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie. 

5.3. Implementarea unui nou program de studii în UPT  

5.3.1. Implementarea unui program de studii în UPT este procesul consecutiv celui 
de obţinere a autorizării de funcţionare provizorie şi are ca scop obţinerea acreditării 
programului de studii. El este redat în a doua parte a organigramei din Anexa 1. 

5.3.2. Implementarea unui program de studii constă în parcurgerea de către CF a 
următoarelor etape: 

 prezentarea publică şi aducerea la cunoştiinţa celor implicaţi, a setului de 
cunoştinţe şi competenţe pe care le dobândesc absolvenţii programului de 
studii, a planului de învăţământ şi a disciplinelor impuse, opţionale şi 
facultative; 
 organizarea examenului de admitere la studii;  
 desemnarea obiectivă prin note de comandă adresate departamentelor de 
specialitate, a corpului profesoral însărcinat cu aplicarea programului de studii 
potrivit gradului de implementare la care s-a ajuns în fiecare an universitar; 
 încheierea contractelor de studii între studenţi şi universitate - potrivit gra-
dului de implementare la care s-a ajuns în fiecare an universitar - prin care se 
asigură studenţilor accesul la resursele de învăţare ale programului de studii; 
 monitorizarea şi evaluarea internă a programelor de studii potrivit punctelor 
5.4 şi 5.5 ale acestei proceduri; 
 întocmirea raportului de autoevaluare şi a dosarului de acreditare a specia-
lizării şi derularea etapelor necesare obţinerii acreditării din partea ARACIS. 

5.3.3. (1) Raportul de autoevaluare şi dosarul de acreditare se elaborează de către 
board-ul desemnat, se avizează de către CF şi se supune evaluării interne de 
către CEAC în colaborare cu DGAC. Evaluarea se realizează potrivit precizărilor 
de la punctul 5.5.  

Scopul evaluării este stabilirea conformităţii specializări cu: misiunea UPT, 
planul strategic al UPT, politica calităţii promovată de UPT şi cu standardele de 
acreditare ale ARACIS.  

În cazul sesizării unor neconformităţi CEAC va solicita board-ului completarea 
dosarului sau corectarea situaţiilor de neconformitate. 

(2) Rezultatul evaluării se comunică în scris rectorului UPT sub forma de Raport 
CEAC de analiză a programului de studii propus pentru acreditare, care se 
supune aprobării Consiliului de administraţie, după care se solicită acreditarea 
de către ARACIS. 

5.4. Monitorizarea programelor de studii  

5.4.1. Monitorizarea programelor de studii reprezintă o activitate cu caracter perma-
nent, desfăşurată la nivel de universitate şi facultate, care are rolul de a furniza 
dovezi şi informaţii obiective asupra următoarelor aspecte (lista nu este limitativă): 
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 constatarea manierei în care se derulează programele de studii, atât în 
etapa de implementare cât şi în etapa de funcţionare normală, 
 stabilirea modului şi a măsurii în care se asigură competenţele asociate 
programelor, 
 stabilirea manierei în care se validează rezultatele învăţării şi se 
consemnează rezultatele şi progresele obţinute de studenţi.  

5.4.2. Dovezile şi informaţiile rezultate prin monitorizarea programelor de studii 
constau în mod obişnuit din înregistrări referitoare la rezultatele învăţării (statistici, 
cataloage) şi la percepţia prestaţiei corpului profesoral (chestionare de evaluare a 
disciplinelor de către studenţi, chestionare de evaluare colegială). Ele servesc pentru: 

 evaluarea internă şi externă a programelor de studii; 
 efectuarea de analize de management şi adoptarea de măsuri de îmbunătă-
ţire sau, după caz, de măsuri preventive şi corective; 
 întocmirea de rapoarte de evaluare a calităţii.  

5.4.3. (1) În acord cu Carta universităţii activităţile de monitorizare a programelor de 
studii se desfăşoară sub coordonarea DGAC şi cu aportul comisiilor calităţii din 
universitate coordonate de CEAC.  

(2) Activităţile de monitorizare se organizează şi se desfăşoară în concordanţă 
cu procedurile şi regulamentele UPT referitoare la procesul de învăţământ sau, 
după caz, în concordanţă cu reglementări stabilite de facultăţi sau departamen-
te în limitele ariilor lor de competenţe.  

(3) În activităţile de monitorizare pot fi implicate corpul de auditori al UPT (v. 
punctul 5.2 din procedura de la punctul 3.2.5) şi board-urile domeniilor şi 
specializărilor (v. punctul 5.6, al. (2) din această procedură). 

5.4.4. Atunci când este cazul, activităţile de monitorizare pot fi parte a unor audituri 
interne ale UPT şi organizate în conformitate cu procedura de la punctul 3.2.5. 

5.5. Evaluarea internă a calităţii programelor de studii  

5.5.1. În funcţie de necesităţile instituţionale cărora le sunt destinate se disting 
următoarele tipuri de evaluare internă a calităţii programelor de studii:  

 evaluare internă în contextul implementării unui nou program de studii, 
  evaluare internă în scopul efectuării unor analize de management,  
 evaluare internă în vederea unei evaluări externe pentru obţinerea autoriză-

rii de funcţionare provizorie,  
 evaluare internă în vederea unei evaluări externe pentru obţinerea acredită-

rii sau reacreditării unui program de studii, în afară sau în cadrul 
reacreditării instituţionale. 

5.5.2. Obiectivele evaluării interne a calităţii unui program de studii sunt de două 
tipuri: 

 i) obiective de conformitate, adică stabilirea modului în care programul se 
poziţionează în raport cu standardele şi standardele de referinţă ale ARACIS, 
cu politica calităţii promovată de UPT şi cu cerinţele regulamentelor UPT, inclu-
siv în raport cu planurile strategice respectiv operaţionale din UPT;  
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Notă: În cazul programelor de studii realizate prin cooperare cu alte universităţi şi/sau 
companii obiectivele de conformitate vizează şi respectarea termenilor contractelor de 
cooperare încheiate cu partenerii cu privire la programele de studii respective. 

ii) obiective referitoare la ciclul de viaţă al programului, adică formularea de 
propuneri de îmbunătăţire şi corecţie a programului sau, dacă este cazul, de 
renunţare la program. 

5.5.3. Principalele aspecte inspectate în cadrul evaluării interne a unui program de 
studii sunt:  

- asigurarea competenţelor care definesc calificarea căreia îi este destinat pro-
gramul prin derularea procesului didactic în concordanţă cu regulamentele în 
vigoare şi la un nivel de exigenţă care să conducă la competenţe profesionale 
şi transversale reale; 

- fezabilitatea programului din punctul de vedere al calificării asumate, al 
consistenţei disciplinelor prevăzute, al corelării acestora pe orizontală şi 
verticală, al logisticii oferite la nivel de universitate, facultate şi departamente; 

- respectarea cerinţelor politicilor de calitate, standardelor, reglementărilor şi 
planurilor strategice menţionate la punctul 5.5.2 de mai sus; 

- calitatea managementului programului în cadrul facultăţii care îl gestionează, 
inclusiv sub aspectul calităţii resursei umane şi a infrastructurii implicate în 
desfăşurarea programului, respectiv al respectării reglementărilor în vigoare cu 
privire la modificările efectuate după ultima acreditare; inspectarea trebuie să 
stabilească clar modul în care se realizează administrarea programului de studii 
de către persoanele cu responsabilităţi şi autoritate în această privinţă, precum 
şi rezultatele obţinute de acestea; 

- calitatea resursei umane care participă la activităţile din programul de studii; 
se vor lua în considerare cerinţele ARACIS, evaluările menţionate la punctul 
5.4.2, autoevaluările cadrelor didactice, evaluările făcute de către absolvenţi şi 
evaluările primite de la angajatori; 

- respectarea şi implementarea măsurilor de îmbunătăţire / corecţie stabilite cu 
prilejul analizelor de management sau a autoevaluărilor anterioare; 

- stimularea excelenţei. 

5.5.4. (1) Evaluarea internă a programelor de studii se realizează de către CEAC şi 
DGAC prin evaluatori desemnaţi oficial de rectorul UPT.  

(2) Atunci când evaluarea internă premerge şi serveşte o acţiune de evaluare 
externă, obiectivele evaluării interne se subordonează criteriilor utilizate de 
evaluatorul extern. În aceste situaţii se evaluează intern raportul de autoeva-
luare şi corectitudinea întocmirii dosarului de autoevaluare care urmează să fie 
înaintat evaluatorilor externi. 

(3) Evaluarea internă se finalizează printr-un Raport de evaluare internă care 
trebuie să precizeze: contextul evaluării, obiectivele evaluării, echipa de 
evaluare, procedura urmată şi standardele utilizate, înregistrările utilizate, 
concluziile rezultate şi, după caz, măsurile propuse. 
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Notă: În cazul dosarelor de evaluare externă rapoartele de evaluare internă iau denumirile 
menţionate la punctele 5.2.5, al.(1) şi 5.3.3, al.(2).  

(4) În cazul evaluării interne a unui program de studii, efectuate ca parte a 
unei acţiuni de audit intern, se aplică prevederile procedurii de la punctul 
3.2.5. 

5.6. Implicarea board-urilor domeniilor şi specializărilor 

5.6.1. Board-urile sunt structuri de lucru create de CF în acord cu precizările Cartei 
UPT şi funcţionează la nivel de domeniu (domeniu de ierarhizare, licenţă şi/sau 
master) sau la nivel de specializare pe bază de regulamente aprobate de CF.  

5.6.2. Regulamentele la care se referă punctul 5.6.1. concretizează atribuţiile board-
urilor şi ariile de competenţă ale acestora. Aceste atribuţii le includ şi pe cele 
referitoare la activităţile de iniţiere, implementare, monitorizare şi evaluare internă a 
programelor de studii. Regulamentele trebuie să fie în concordanţă cu următoarele 
atribuţii generale prevăzute de Carta UPT-2011: 

a) formularea, în acord cu cerinţele metodologiei RNCIS, de propuneri de 
competenţe pentru programele de studii iniţiate, precum şi de propuneri de 
actualizare a competenţelor pentru programele de studii existente; 

b) elaborarea de propuneri de curriculum-uri pentru programele de studii 
iniţiate şi elaborarea de sugestii de actualizare a curriculum-urilor progra-
melor de studii existente; 

c) elaborarea de propuneri de specificaţii pentru syllabus-urile (programele 
analitice) ale disciplinelor din curriculum-uri; 

d) elaborarea de propuneri de atribuire a disciplinelor din planul de învăţământ 
către departamente; 

e) avizarea propunerilor de programe analitice generate de departamente pe 
baza specificaţiilor de la pct. c), inclusiv sub aspectul corelării lor;  

f) asistarea CF în definirea şi menţinerea la zi, în acord cu cerinţele societăţii, 
a competenţelor şi cunoştinţelor pe care universitatea şi le propune pentru 
absolvenţii specializării în cauză; 

g) urmărirea, în colaborare cu DGAC, a respectării în procesul de predare a 
programelor analitice contractate de CF cu departamentele; 

h) urmărirea, în colaborare cu DGAC, a respectării conţinuturilor activităţilor 
aplicative contractate de CF cu departamentele; 

i) evaluarea şi analiza, în colaborare cu DGAC, a desfăşurării procesului de 
învăţământ şi a rezultatelor acestuia; 

j) întocmirea documentaţiilor necesare evaluărilor externe a programului de 
către ARACIS în vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie (v. 
punctul 5.2.5, al.(2)) şi a acreditării (v. punctul 5.3.3). 

5.6.3. (1) Propunerile elaborate de board-uri în acord cu atribuţiile referite la punctul 
5.5.2 trebuie să respecte atât standardele ARACIS cât şi regulamentele UPT de 
la punctele 3.2.3 şi 3.2.4. 

(2) În cazul evaluării programelor de studii realizate de UPT în colaborare cu 
alte universităţi şi/s-au companii, propunerile board-ului trebuie să respecte 
termenii contractelor de cooperare, încheiate cu partenerii, cu privire la 
programele respective de studii. 
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6. RESPONSABILITĂŢI 

6.1. Rectorul UPT 

- aprobă prezenta procedură operaţională şi dispune aplicarea ei în UPT; 

- coordonează analize de management a calităţii programelor de studii din 
universitate; 

- transmite senatului spre aprobare programele de studii avizate de Consiliul de 
administraţie; 

- desemnează evaluatorii interni (potrivit punctului 5.2.4, al. (1)). 

6.2. Senatul UPT 

- analizează şi aprobă la propunerea Consiliului de administraţie înfiinţarea de noi 
programe de studii sau renunţarea la programe de studiu. 

6.3. Consiliul de Administraţie al UPT 

- analizează şi avizează propunerile de noi programe de studii făcute de facultăţi şi 
propune Senatului UPT aprobarea lor; 

- coordonează activarea programelor de studii din universitate acreditate sau 
autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi organizarea şi derularea lor; 

- iniţiază acţiuni de monitorizare, evaluare şi analiză a programelor de studii, anali-
zează rezultatele acestora şi ia măsuri în consecinţă (analize de management). 

6.4. Prorectorul UPT responsabil cu Procesul de Învăţământ şi Problematică 
Studenţească 

- asigură aplicarea prezentei proceduri operaţionale în UPT; 

- propune modificări de actualizare şi îmbunătăţire a procedurii; 

- asigură gestionarea documentelor referitoare la programele de studii iniţiate; 

- răspunde de implementarea noilor programe de studii şi solicită facultăţilor rapoarte 
anuale privind programele de studii care se implementează şi activitatea board-urilor 
care le coordonează; 

- răspunde de evaluarea internă a programelor de studii pentru care urmează ca UPT 
să solicite autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea; 

- răspunde de circulaţia internă a documentaţiei necesare pentru înscrierea în RNCIS 
a calificărilor corespunzătoare noilor programe de studii şi pentru obţinerea autorizării 
de funcţionare provizorie sau acreditării acestora de către ARACIS; 

- răspunde de înaintarea către CAN, respectiv ARACIS, a dosarelor de înscriere în 
RNCIS, respectiv a dosarelor de autorizare / acreditare. 

6.5. CEAC-UPT 

- analizează şi avizează prezenta procedură; 

- organizează împreună cu DGAC evaluarea internă a programelor de studii pentru 
care UPT urmează să solicite înscrierea în RNCIS, evaluarea externă în vederea 
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primirii autorizării de funcţionare provizorie sau evaluarea externă în vederea 
acreditării, şi raportează în scris rectorului UPT rezultatul evaluării. 

6.6. Secretarul general al UPT 

- consemnează în registrul de procese verbale analizele Consiliului de administraţie şi 
ale Senatului universitar cu privire la programele de studii, respectiv deciziile / 
hotărârile acestora; 

6.7. Decanul facultăţii 

- răspunde de implementarea şi aplicarea prezentei proceduri la nivelul facultăţii; 

- răspunde de îndeplinirea tuturor activităţilor care îi revin în mod direct prin această 
procedură; 

- răspunde de gestionarea programelor de studii aflate în sarcina facultăţii; 

- numeşte comisiile de lucru referite la punctul 5.2.2. 

6.8. Consiliul facultăţii  

- analizează şi elaborează propuneri de înfiinţare de noi programe de studii şi le 
înaintează pentru aprobare Consiliului de administraţie şi Senatului; 

- creează structuri de lucru permanente, numite board-uri, pentru elaborarea şi 
actualizarea continuă a curriculum-urilor şi syllabus-urilor disciplinelor; 

- declanşează acţiuni de monitorizare şi evaluare a programelor de studii şi 
analizează derularea programelor de studii aflate în sarcina facultăţii; 

- analizează şi validează rapoartele de evaluare internă în vederea obţinerii autorizării 
de funcţionare provizorie/acreditării de către ARACIS a programelor de studii; 

- elaborează regulamente proprii cu privire la alegerea şi responsabilităţile board-
urilor domeniilor/specializărilor şi alege board-urile domeniilor şi specializărilor. 

6.9. Board-ul domeniului sau specializării 

- îndeplineşte sarcinile precizate la punctul 5.6 al procedurii; 

- propune actualizări/îmbunătăţiri ale curriculum-urilor şi syllabus-urilor disciplinelor; 

- participă la activităţi de monitorizare şi evaluare internă a programelor de studii de 
care răspunde. 

6.10. DGAC 

- menţine în actualitate prezenta procedură operaţională; 

- participă, alături de board-urile facultăţii la acţiuni de monitorizare a modului de 
implementare a noilor programe de studii; 

- organizează în cooperare cu CEAC şi în concordanţă cu această procedură acţiuni de 
evaluare internă, activităţi de monitorizare şi de audituri interne ale calităţii. 

6.11. Responsabilul calităţii din cadrul facultăţii 

- difuzează procedura în cadrul facultăţii; 
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- monitorizează activităţile board-urilor şi propune decanului facultăţii măsuri în 
consecinţă; 

- sprijină prodecanul de resort cu privire la realizarea dosarelor ce urmează să fie 
înaintate la ANC şi ARACIS. 

6.12. Oficiul juridic 

- avizează din punct de vedere juridic prezenta procedură; 

- furnizează şi menţine în actualitate documentele legislative aplicabile în UPT în 
domeniul acestei proceduri. 
 
7. ÎNREGISTRĂRI 

7.1. Înregistrări proprii acestei proceduri 

- Înregistrarea 1: Lista de difuzare a procedurii; 

- Înregistrarea 2: Indicatorul de stare al procedurii. 

7.2. Înregistrări generate prin aplicarea acestei proceduri 

7.2.1. Documentaţia de înscriere a unui nou program de studii în RNCIS (v. punctul 
5.2.3, al.(2)); 

7.2.2. Raport de autoevaluare a programului de studii propus pentru autorizare 
provizorie (v. punctul 5.2.4, al.(1));  

7.2.3. Raport CEAC de analiză a programului de studii propus pentru autorizare 
provizorie (v. punctul 5.2.5, al.(1)); 

7.2.4. Dosar de evaluare externă a programului de către ARACIS în vederea obţinerii 
autorizării de funcţionare provizorie (v. punctul 5.2.6, al.(2)); 

7.2.5. Raport de autoevaluare a programului de studii propus pentru acreditare (v. 
punctul 5.3.3, al.(1));  

7.2.6. Dosar de evaluare externă a programului de către ARACIS în vederea obţinerii 
acreditării (v. punctul 5.3.3, al.(1)); 

7.2.7. Raport CEAC de analiză a programului de studii propus pentru acreditare (v. 
punctul 5.3.3, al.(2)); 

7.2.8. Înregistrări asociate activităţilor de monitorizare şi evaluare, altele decât cele 
folosite în gestiunea procesului de învăţământ (v. punctele 5.4.2. şi 5.5.3); 

7.2.9. Raport de evaluare internă (v. punctul 5.5.4, al.(3)); 
 

8. ANEXE 
 

Anexa 1 – Organigrama procesului de iniţiere, aprobare şi implementare a unui 
program de studii în UPT 

 



ORGANISMUL EMITENT:  
CEAC - DGAC 

UNIVERSITATEA  “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
 

INIŢIEREA, APROBAREA, IMPLEMENTAREA, 
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA INTERNĂ A 

PROGRAMELOR DE STUDII ÎN UPT 

Cod: UPT-PO-B-0-05 
Ediţia 1 – Revizia 0 

 

 19

Anexa 1  
 

Organigrama procesului de iniţiere, aprobare şi implementare 
a unui program de studii în UPT 
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Propunere program de studii (5.2.2, al. (1)) 

Analiză şi avizare de către CF (5.2.2, al. (4)) 

Înaintare propunere program de studii (5.2.2, al. (3)) 

Autoevaluare (5.2.3) 
 

Facultate: Analiză şi validare Raport de autoevaluare (5.2.4, al. (1)) 
CEAC: Analiză conformitate şi Raport CEAC (5.2.5, al. (1)) 

CA şi Senatul UPT: Analiza şi aprobarea programului de studii (5.2.5, al. (2)) 

Iniţierea înscrierii programului în RNCIS (5.2.5, al. (2)) 
 

Programul a 
fost înscris în 
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        Anexa 1 (continuare)                                                         
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UPT: solicită ecaluarea externă în vederea acreditării (5.3.3, al. (2)) 

Elaborarea dosarului de autorizare de funcţionare provizorie (5.2.6, al. (2)) 

Monitorizare şi evaluare internă a calităţii 
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Întocmire dosar acreditare 

CEAC: avizare dosar de autorizare (5.2.6, al. (3)) 

Programul a 
fost autorizat ? 

Încheiere 
implementare 

UPT: solicitarea autorizării de funcţionare provizorie (5.2.6, al. (4)) 

CEAC: avizare dosar de acreditare 


