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Capitolul 1
Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Comisiei pentru
Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) din cadrul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj (denumită
în continuare UED).
Art. 2. Înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru Evaluare și Asigurarea Calității din
cadrul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj are la bază următoarele documente:
▪ Legea educație naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr.75 / 2005 privind asigurarea calității educației; cu
modificările și completările ulterioare;
▪ Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările
ulterioare;
▪ Hotărârea Guvernului nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a
standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției
Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;
▪ Hotărârea Guvernului nr. 1512/2008 pentru modificarea Metodologiei de evaluare externă, a
standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției
Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.418/2006;
▪ Hotărârea nr. 915/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1418 pentru
aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei
indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
▪ Carta Universității Europene "Drăgan" din Lugoj.
Art. 3. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității asigură puncte de vedere, propuneri și
strategii pentru ca procesul educativ să fie în concordanță cu Metodologia de evaluare externă a
calității a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Capitolul 2
Structură și organizare

Art. 4. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității este formată din: președinte (1),
reprezentanți ai cadrelor didactice (2) și reprezentanți ai studenților (2).
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Art. 5. (1) Președintele CEAC este desemnat de către Rectorul UED în conformitate cu prevederile
art. 11 alin. (21 ) din OUG 75/2005, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Membrii comisiei sunt aleși prin vot secret de către Senatul UED în condițiile art. 11 alin. 5 din
același act normativ. Membrii comisiei nu pot îndeplini funcții de conducere.
(3) Durata și perioada mandatului CEAC coincid cu cele ale mandatului Rectorului UED.
Art. 6. (1) Revocarea membrilor CEAC pentru motive bine întemeiate se face prin decizie a
Rectorului UED, locul vacant rămas fiind ocupat în baza art. 5 din prezentul Regulament.
(2) Încetarea contractului de muncă a membrilor specificați în art. 4 din prezentul Regulament,
duce la revocarea de drept a acestora.
(3) La pierderea calității de reprezentanți ai studenților, membrii specificați în art. 4 din prezentul
Regulament sunt revocați de drept.
Art. 7. Ședințele Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul UED sunt conduse
de Președintele comisiei, care dispune de competențele necesare de conducere a sistemului de
asigurare a calității. Totodată, președintele comisie elaborează planul de evaluare la nivelul
universității cu avizul rectorului UED, coordonează activitățile de evaluare la nivelul
facultăților/departamentelor și coordonează elaborarea și validarea documentelor calității în
Universitate.
Art. 8. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității se reunește în ședințe de lucru semestriale
în decursul anului universitar, sau ori de câte ori este necesar la propunerea Președintelui comisiei, a
rectorului sau a Senatului universității. La finalul ședințelor sunt redactate concluzii și propuneri.

Capitolul 3
Atribuțiile Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Art. 9. (1) Atribuțiile Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) sunt:
a) realizarea demersurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legislației
în vigoare privind evaluarea internă, asigurarea, controlul și îmbunătățirea calității în procesul
educațional al UED în ceea ce privește: capacitatea instituțională, eficacitatea instituțională și
managementul calității;
b) coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității
aprobate de conducerea UED în condițiile art. 10 din O.U.G. nr 75/2005;
c) verificarea aplicării următoarelor proceduri și activități privind evaluarea și asigurarea
calității la nivelul UED:
▪ evaluarea semestrială a cadrelor didactice de către studenți;
▪ autoevaluarea cadrelor didactice;
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▪ evaluarea activității cadrelor didactice de către colegi;
▪ evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament/decan;
▪ evaluarea periodică a satisfacției studenților;
▪ analiza procesului de admitere a studenților.
d) elaborarea propunerilor de îmbunătățire a calității educației prin strategii/politici/acțiuni
care sunt comunicate spre avizare Rectorului, apoi Senatului Universității, după care se implementează
în activitatea curentă;
e) coordonarea/acordarea de asistență activităților de evaluarea internă a comisiilor pentru
evaluarea și asigurarea calității de la nivelul facultăților în vederea corelării acțiunilor specifice la nivelul
UED;
f) asigurarea unui dialog continuu cu studenții privind calitatea procesului educativ și a
resurselor dedicate acestuia;
g) cooperarea cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu alte
agenții și organisme abilitate sau cu instituții similare din țară sau străinătate, potrivit legilor in vigoare;
h) elaborarea Raportului anual de evaluare internă privind calitatea educației cu propuneri
concrete de eficientizare.
(2) Atribuțiile Președintelui CEAC sunt:
a) conducerea operativă a ședințelor CEAC;
b) stabilirea ordinii de zi a ședințelor comisiei;
c) urmărirea bunei desfășurări a activității comisiei;
d) informarea periodică a Rectorului și Senatului UED despre activitatea desfășurată de către
CEAC;
e) coordonarea elaborării/validării documentelor privind activitățile de evaluare internă,
asigurare, control și îmbunătățire a calității în UED;
f) promovarea în cadrul UED a hotărârilor CEAC.

Capitolul 4
Dispoziții finale

Art. 10. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Evaluarea
și Asigurarea Calității se face de către Senatul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj și intră în
vigoare la data aprobării sale în Senat.
Art. 11. Prezentul Regulament va fi revizuit/actualizat în concordanță cu evoluția legislativă în
domeniul asigurării calității.
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