REGULAMENTUL
COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
CAP. I – DISPOZIŢII GENERALE
1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitaţii (CEAC) este o structură executivă,
subordonată funcţional Biroului de Conducere şi Consiliului Facultăţii de Agricultură.
2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii asigură implementarea hotărârilor
Consiliului Facultăţii de Agricultură cu privire la aplicarea procedurilor şi activităţilor de
evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea facultăţii.
3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitaţii funcţionează permanent şi are rolul de a
asigura buna desfăşurare a activitaţilor privind asigurarea şi evaluarea calităţii din facultate, în
strânsă colaborare cu comisiile similare din universitate.
CAP. II – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE
4. Din Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii fac parte Decanul facultăţii
(preşedintele comisiei), 5 reprezentanţi ai consiliului profesoral şi un reprezentant al studenţilor.
5. Comisia funcţionează continuu, în cadrul întrunirilor de lucru şi prin comunicare
permanentă.
6. Întrunirile de lucru se realizează la convocarea preşedintelui comisiei, sau a jumătate
plus unul din numărul membrilor comisiei în probleme care fac obiectul de activitate al comisiei.
7. Comisia este legal constituită în prezenţa a două treimi din membrii comisiei, iar
deciziile comisiei se adoptă cu jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi.
8. La propunerea preşedintelui comisiei, pentru probleme deosebite pot fi convocate la
întrunirile de lucru ale comisiei persoane competente în rezolvarea problemelor respective.
9. Aprobarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se face de cǎtre Consiliul
Facultăţii de Agricultură - USAMV Bucureşti, prin vot deschis cu majoritate simplǎ.
10. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Consiliului Facultăţii de
Agricultură - USAMV Bucureşti, prin vot deschis cu majoritate simplǎ.

CAP. III – ATRIBUŢII
11. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii.
(1) elaborează: a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; b) proceduri privind
iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activitătilor desfăşurate;
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; d) proceduri de
evaluare periodică a calităţii corpului profesoral.
(2) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii
aprobate de conducerea facultăţii.
(3) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Facultatea
de Agricultură din USAMV Bucureşti. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor
beneficiarilor prin afişare pe site-ul facultăţii şi este pus la dispoziţie evaluatorului intern.
(4) propune soluţii de îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi transparenţa informaţiilor de
interes public cu privire la programele de studii şi după caz, certificatele, diplomele
şi calificările oferite.
(5) cooperează cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior

(ARACIS), cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din
străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(6) colaborează cu celelalte comisii ale facultăţii cu scopul de a se obţine rezultatele
aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: a) conţinutul programelor de
studiu; b) rezultatele învăţării; c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz.
(7) asigură actualizarea sistematică a bazei de date, referitoare la calitatea procesului de
învăţământ.
(8) asigură o bună comunicare cu toate structurile organizatorice ale facultăţii şi USAMV
Bucureşti.
(9) identifică toate problemele ce apar în legătură cu asigurarea şi evaluarea calităţii,
propune soluţiile Biroului de Conducere şi/sau Consiliului Facultăţii de Agricultură în
vederea rezolvării acestora.
Prezentul regulament a fost aprobat în sedinţa Consiliul Facultăţii de Agricultură din data
de 25.01.2010.

Decan,
Prof.univ.dr. Costică CIONTU

