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REGULAMENT 
PRIVIND INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ 

A PROGRAMELOR DE STUDII 
 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE  
 
Art. 1. Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 

periodică a programelor de studii prezintă regulile generale, conţinutul şi organizarea 
proceselor de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a programelor de 
studii.  

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

programelor de studii reprezintă componente ale sistemului de management al calităţii 
din universitate, esenţiale pentru a se asigura îmbunătăţirea continuă a calităţii în 
educaţie.  

 
Art. 3. Programele de studii reprezintă serviciile oferite de universitate 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 conduc la obţinerea unei calificări universitare. 

 
Art. 4. Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative referitoare 

la învăţământul universitar: 
- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, actualizată;  
- Legea nr.288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- H.G. nr.1175/06.09.2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi 

aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin H.G. nr. 681/ 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 
masterat; 

- Ordinul MECT nr.3235/ 2005 privind organizarea ciclului de studii universitare 
de licenţă; 

- Ordinul MECT nr.3617/ 2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului 
European de Credite Transferabile – ECTS, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinul MEN nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi 
înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din 
Învăţământul Superior (RNCIS), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista 
indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii, ARACIS; 

- Carta şi regulamentele USAMVB Timişoara. 
 
Art. 5. Prevederile prezentului Regulament se aplică programelor de studii de la 

toate formele de învăţământ (ciclu de licenţă şi masterat, învăţământ de zi şi ID). 
 
CAPITOLUL II. INIŢIEREA ŞI APROBAREA PROGRAMELOR DE STUDII  
 
Art. 6. Iniţierea unui nou program de studii se face pentru îmbunătăţirea activităţii 

universităţii prin adaptarea ofertei de programe la cerinţele mediului socio-economic şi 
folosirea eficientă a resurselor. 

 
Art. 7. Conţinutul activităţilor, metodele şi instrumentele utilizate în cadrul 

procesului de iniţiere a unui program de studii sunt descrise în legislaţia în vigoare. 
 
Art. 8. (1) Iniţierea programelor de studii noi se realizează la nivel de 

departament/ facultate şi se bazează pe analize complexe privind mediul extern şi intern 
al universităţii. 
 (2) Analiza mediului extern se referă la evaluarea contextului general şi a pieţei 
potenţiale a universităţii. 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. 
 (3) Analiza mediului intern se face pentru evaluarea situaţiei existente privind 
programele de studii şi resursele disponibile ale universităţii. Se are în vedere şi strategia 
universităţii, misiunea şi obiectivele ei specifice. 
 (4) Analiza preliminară se finalizează printr-un Raport de analiză a fezabilităţii 
noilor programe de studii, care cuprinde informaţii despre clienţi, planuri de învăţământ 
de la alte instituţii de învăţământ cu specializări similare, resurse existente şi necesare.  

 
Art. 9. Raportul de analiză a fezabilităţii noilor programe de studii este supus 

analizei Ia nivelul managementului de vârf. Propunerea cu privire la derularea în 
universitate a unui nou program de studii este avizată de către Consiliul de Administraţie 
şi aprobată de de Senatul Universităţii. 

 
Art. 10. După aprobarea propunerii de iniţiere a unui nou program de studii, se 
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numeşte, prin Decizia emisă de decanul facultăţii, Coordonatorul Programului de studii, 
care poartă răspunderea pentru proiectarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a 
calităţii programului de studii. 

 
Art. 11. Derularea procesului de proiectare a programului de studii se realizează 

în cadrul unei echipe desemnată de departamentul coordonator şi presupune 
parcurgerea următoarelor secvenţe:  

(1) Stabilirea Profilul de competenţe al absolvenţilor programului de studii, 
(2) Pornind de la profilul de competenţe, echipa de proiectare defineşte 

obiectivele specializării şi structura curriculară - Planul de învăţământ, care sunt analizate 
la nivel de catedră. În procesul de proiectare a Planului de învăţământ se stabilesc 
disciplinele de studii, ponderile şi specificul lor, prezentate în Lista disciplinelor şi 
Centralizatorul disciplinelor. 

(3) La cererea coordonatorului programului de studii, departamentele care vor 
presta servicii în cadrul programului de studii înaintează lista cadrelor didactice cu 
competenţe adecvate disciplinelor din Planul de învăţământ, atestate prin CV-uri, şi 
eventuale propuneri de îmbunătăţire a structurii curriculare. Coordonatorul programului 
de studii împreună cu echipa de proiectare definitivează Planul de învăţământ şi Lista 
cadrelor didactice. 

(4) La propunerea coordonatorului programului de studii, directorul 
departamentului coordonator stabileşte titularii disciplinelor programului de studii, în 
sarcina cărora intră proiectarea disciplinelor de studii şi elaborarea Fişei disciplinei. 
Aceste documente pot fi ajustate, la solicitarea echipei de proiectare, care răspunde de 
elaborarea formei finale a documentelor programului de studii. 

 
Art. 12. Documentele programului de studii sunt analizate în şedinţa de 

departament şi avizate de către Consiliul facultăţii. După avizare, Decanul facultăţii 
transmite la Prorectoratul educaţie şi asigurarea calităţii, documentele referitoare la 
programul de studii, însoţite de o Cerere pentru începerea procedurii de autorizare 
provizorie . 

 
Art. 13. (1) Cererea pentru autorizarea de funcţionare provizorie a unui nou 

program de studii este avizată de Consiliul de Administraţie şi aprobată de Senatul 
Universităţii. 

(2) Ulterior, se va transmite ANC dosarul pentru înscrierea şi validarea calificării 
în RNCIS. 

 
Art. 14. Realizarea evaluării externe a programelor de studii are Ia bază Raportul 

de evaluare internă. Structura Raportului de evaluare internă a programelor de studii este 
în conformitate cu cerinţele şi indicatorii de calitate din Metodologia de evaluare externă 



 

 

      Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara 

Organism 
emitent 
Serviciul  

 de 
Management al Calității

REGULAMENT 
PRIVIND INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI 

EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 
 

 
Ediţia 1 /Revizia 3 COD  

USAMVBT – PG 001- R015 

 
 

 4/4

elaborată de Asociaţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior. 
 
CAPITOLUL III. MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII 
 
Art. 15. (1) Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor 

de studii, în universitate se realizează monitorizarea rezultatelor învăţării şi a factorilor 
care le determină. 

(2) Responsabilitatea pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a 
programelor de studii este delegată Coordonatorilor de programe de studii, odată cu 
Decizia de numire. 

 
Art. 16. Monitorizarea programelor de studii se face în mod sistematic, planificat, 

şi presupune controlul modului în care se desfăşoară activitatea pentru depistarea la timp 
a neajunsurilor şi iniţierea de acţiuni corective şi preventive. 

 
Art. 17. Monitorizarea se realizează cu participarea mai multor actori, cadre 

didactice, conducerea departamentului şi a facultăţii, structurile referitoare la calitate. 
Rolul principal în monitorizarea programelor de studii revine coordonatorului programului 
de studii, care este sprijinit de managementul facultăţii coordonatoare. De asemenea, 
este importantă realizarea auditurilor interne de calitate, pentru verificarea respectării 
procedurilor şi programelor specifice proceselor educaţionale. 

 
Art. 18. Înregistrările obţinute prin monitorizare constituie dovezi obiective privind 

evaluarea continuă a calităţii şi, în acelaşi timp, stau la baza analizelor desfăşurate la 
nivel de departament/ facultate pentru stabilirea de măsuri corective şi preventive. 

 
Art. 19. La nivelul universităţii se elaborează, anual, sinteze privind rezultatele 

monitorizării, supuse analizelor în şedinţe de Consiliu de Administraţie/ Senat. Analiza se 
finalizează prin elaborarea unui plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţie. 
 

CAPITOLUL IV. EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 
 
Art. 20. Evaluarea periodică a programelor de studii se face în vederea 

acreditării şi pentru certificarea periodică a calităţii programelor de studii şi are la bază 
procedurile de evaluare externă elaborate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior. 

 
Art. 21. (1) Programele de studii vor fi supuse evaluării externe periodic, în 

funcţie de Metodologia de evaluare ARACIS şi normele legale în vigoare. 
(2) Răspunderea respectării termenelor prevăzute de ARACIS revine exclusiv 
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conducerii facultăţii care gestionează programele de studii. 
 
Art. 22. Evaluarea externă periodică a programelor de studii are la bază 

evaluarea lor internă, realizată conform Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii 
programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior. Evaluarea 
internă se finalizează prin elaborarea Raportului de autoevaluare a programelor de studii, 
care prezintă sub forme specifice calitatea serviciilor educaţionale şi a resurselor utilizate. 

 
Art. 23. Elaborarea Raportului de autoevaluare este responsabilitatea 

coordonatorului programului de studii, care este sprijinit de departament şi facultate. Sunt 
implicate şi structurile referitoare la calitate din universitate, Comisiile de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii şi Serviciul de Managementul Calităţii, care coordonează procesul 
de evaluare, asigură instrumentele de evaluare, acordă asistenţă tehnică şi examinează 
respectarea procedurilor şi a cerinţelor din metodologia ARACIS prin organizarea de 
audituri interne. 

 
Art.24. Prezentul Regulament revizuit a fost aprobat de către Senatul Universitar 

în şedinţa din data de 13.09.2019.  
 

Prorector educaţie şi asigurarea calităţii,  
 

                                                                                      Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu 
Rector,  
 
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin 
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FACULTATEA……………………………… 

PROGRAMUL DE STUDII………………… 

 

RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII 

 

 

 
1. Baza juridică a funcționării programului de studii 

 
2. Evoluția numărului de studenți (pe fiecare an de studiu, admitere, abandon) 

 
3. Conținutul programului de studiu; 

 
4. Ponderea disciplinelor (%), comparație cu standardele ARACIS;  

 
5. Competențe asigurate 

 
6. Analiza rezultatelor obținute de studenții la programul de studii;  

 
7. Baza materială a programului de studii;  

 
8. Analiza inserției pe piața muncii;  

 
9. Concluzii (propuneri de mentinere/modificare a planului de învățământ pentru 

programul de studiu respectiv). 

 

Raport prezentat în sedinta Consiliului Facultății  din data…………………….. 

Coordonator program de studii……………………. 
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