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CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Art. 1 
Prezentul Regulament prezintă regulile generale, conţinutul şi modul de organizare al 

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 esenţiale ale sistemului de management al calităţii din universitate, destinate 
îmbunătăţirii continue a calităţii educaţiei. 
 

Art. 3 
Programele de studii oferite de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj reprezintă servicii 

având ca finalitate dezvoltarea competenţelor necesare practicării unei activităţi complexe şi specifice. 
Conform metodologiei ARACIS, un program de studii constă din totalitatea activităţilor de proiectare, 
organizare, conducere şi realizare efectivă a predării, învăţării şi cercetării dintr-un domeniu, activităţi 
ce conduc la obţinerea unei calificări universitare. 
 

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

▪ Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
▪ Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi completările 

ulterioare; 
▪ Ordinul MECT nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă; 
▪ Hotărârea de Guvern Nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă; 
▪ HG 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; 
▪ OUG nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 
▪ Hotărârea 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de 
învăţământ superior; 

▪ Standardele specifice privind evaluarea externă a calității academice la programele de studii 
universitare de licență și de master, elaborate de ARACIS; 

▪ Ordinul nr. 146/2014 privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externă periodică a 
domeniilor de studii universitare de master acreditate; 

▪ Ordinul nr. 3475/2017 privind aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor 
din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS); 

▪ Ordinul MECT nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de 
învăţământ superior; 

▪ Ordinul MECT nr. 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi; 
▪ Metodologia de evaluare externă, standardele şi lista indicatorilor de performanţă ai ARACIS; 
▪ Ordinul MEN nr. 3023/2018 privind controlul standardelor de pregătire profesională și 

înregistrarea acestora în Registrul Național al Calificărilor Profesionale din Educație; 
▪ Carta şi regulamentele Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj. 
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Art. 5 
Prevederile prezentului Regulament se aplică programelor de studii de la ciclurile de învăţământ 

de licenţă şi masterat, formele de învăţământ cu frecvenţă. 
 

 
CAPITOLUL II 

Iniţierea şi aprobarea programelor de studii 
 
 

Art. 6 
Iniţierea unui nou program de studii se bazează pe următoarele criterii: 

▪ necesitățile actuale sau de perspectivă ale pieţei muncii; 
▪ solicitările concrete ale beneficiarilor programului, 
▪ existenţa unor programe asemănătoare în învăţământul universitar european; 
▪ prevederile noilor legi, standarde, coduri, directive şi normative naţionale şi/sau europene care 

impun pregătirea de personal în domeniul corespunzător programului;  
▪ existența în  Universitate a logisticii adecvate şi a personalului didactic competent în vederea 

desfăşurării programului; 
▪ dinamica pieței calificărilor universitare și profesionale. 

 
Art. 7 
Conţinutul activităţilor, metodele şi instrumentele utilizate în cadrul procesului de iniţiere a unui 

program de studii sunt descrise în Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 
programelor de studii (Anexa 1). 
 

Art. 8 
Iniţierea programelor de studii noi se realizează, de regulă, la nivel de departament şi se 

bazează pe o analiză preliminară complexă privind mediul extern şi intern al Universităţii Europene 
"Drăgan" din Lugoj. Iniţierea de noi programe de studii se poate realiza şi la nivelul facultăţilor sau 
universităţii. 
 

Art. 9 
Analiza mediului extern se referă la evaluarea contextului general şi a pieţei potenţiale a 

universităţii. Scopul este identificarea nevoii de instruire şi armonizarea acesteia cu serviciile 
educaţionale oferite de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj. Se vor avea în vedere 
compatibilitatea cu oferta altor universităţi din ţară şi din străinătate, precum şi recomandările şi 
reglementările specifice domeniului, elaborate de organisme naţionale sau europene. 
 

Art. 10 
Analiza mediului intern se face pentru evaluarea situaţiei existente privind programele de studii 

existente şi resursele disponibile ale universităţii. Iniţierea de noi specializări va avea în vedere şi 
strategia Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, misiunea şi obiectivele specifice. 

 
Art. 11 
În vederea iniţierii unui nou program de studii, decanul facultăţii/directorul de departament 

propune, iar Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj aprobă, un Coordonator al programului 
de studii. Acesta va avea gradul didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar, este numit 
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prin decizie a rectorului şi poartă răspunderea pentru proiectarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea 
continuă a calităţii programului de studii. Coordonatori ai programelor de studii pot fi numai cadre 
didactice cu experienţă în managementul universitar, specialişti recunoscuţi în domeniul programului 
de studii. Coordonatorii programelor de studii vor fi, în mod obligatoriu, preşedinţi ai comisiilor pentru 
examenele de finalizare a studiilor la programul coordonat. 

 
Art. 12 
Derularea procesului de proiectare a programului de studii se realizează de către o echipă, 

desemnată de decanul facultăţii/directorul departamentului, în cadrul căreia se înfiinţează noul 
program de studii, la propunerea coordonatorul programului de studii.  
 

Art. 13 
Echipa realizează o analiza preliminară, finalizată printr-un Raport privind fezabilitatea noului 

program de studii, care va cuprinde informaţii despre: 
▪ potenţiali beneficiari; 
▪ planuri de învăţământ de la universităţi din ţară cu specializări similare; 
▪ planuri de învăţământ de la universităţi din străinătate; 
▪ resurse umane existente în universitate şi în mediul socio-economic; 
▪ resurse umane necesare; 
▪ resurse materiale existente; 
▪ resurse materiale necesare; 
▪ alte informaţii relevante. 

 
Art. 14 
Raportul privind fezabilitatea noului program de studii este supus analizei la nivelul Comisiei 

pentru programe de studii a Senatului. Decizia cu privire la derularea în universitate a unui nou 
program de studii este validată de Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj. 
 

Art. 15 
După aprobarea înfiinţării noii specializări, decanatul/departamentul întocmeşte Raportul de 

autoevaluare, cu participarea activă a directorilor de departament, a Coordonatorului programului de 
studii şi a echipei de iniţiere a programului de studii. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj asigură instrumentele de evaluare, acordă asistenţă 
tehnică şi verifică respectarea procedurilor şi a cerinţelor din metodologia ARACIS. 
 

Art. 16 
Raportul de autoevaluare este analizat de către Consiliul facultăţii şi se înaintează Comisiei 

pentru programe de studii a Senatului, pentru evaluare. Această Comisie analizează raportul şi 
recomandă conducerii executive a Universității și Consiliului de Administraţie decizia referitoare la 
avizarea programului de studii.  

Avizarea propunerii unui nou program de studii este realizată de către Consiliul de Administraţie 
al Universităţii, conform art. 213 alin. (13), lit. d) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 , cu 
modificările și completările ulterioare. 

În ipoteza în care Consiliul de Administraţie avizează favorabil înfiinţarea unui nou program de 
studii, propunerea va fi înaintată Senatului Universităţii, care urmează să decidă aprobarea programului 
şi iniţierea procedurilor pentru evaluarea externă de către ARACIS. Competenţa aprobării programelor 
de studii universitare de licenţă şi master propuse într-un domeniu acreditat, precum și aprobarea 
Raportului de autoevaluare revine Senatului Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj.  
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CAPITOLUL III 

Monitorizarea programelor de studii 
 
 

Art. 17 
Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor de studii, în Universitatea 

Europeană "Drăgan" din Lugoj se realizează monitorizarea rezultatelor învăţării şi a factorilor care le 
determină. Responsabilitatea pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a programelor de studii 
este delegată Coordonatorilor de programe de studii, odată cu Decizia de numire. 

 
Art. 18 
Monitorizarea programelor de studii reprezintă o procedură de evaluare internă a calităţii 

educaţiei, care se efectuează anual,  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. 19 
Monitorizarea se realizează cu implicarea conducerii facultăţii şi a departamentului, structurile 

referitoare la calitate, cadre didactice, studenţi etc. Responsabilitatea privind monitorizarea 
programelor de studii revine coordonatorului programului de studii, care este sprijinit de conducerea 
facultăţii/departamentului. De asemenea, este importantă realizarea auditului calităţii, pentru 
verificarea respectării procedurilor şi programelor specifice proceselor educaţionale. 
 

Art. 20 
Monitorizarea se realizează conform Procedurii privind iniţierea, monitorizarea şi evaluarea 

periodică a programelor de studii (Anexa 1). La finalul analizei, Coordonatorul programului de studii 
întocmeşte un Raport intern privind monitorizarea programului de studii. Acesta stă la baza analizelor 
desfăşurate la nivel de departament şi facultate pentru stabilirea de măsuri corective şi preventive. 
Facultăţile vor trimite Raportul intern privind monitorizarea programului de studii Senatului, împreună 
cu un Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. 
 

Art. 21 
Rapoartele şi Planurile de măsuri sunt analizate de Senatul Universității. Acesta va elabora, 

anual, sinteze privind rezultatele monitorizării, care stau la baza elaborării unui plan de măsuri pentru 
îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 
 
 

CAPITOLUL IV 
Evaluarea periodică a programelor de studii 

 
Art. 22 
Evaluarea periodică a programelor de studii se face la 5 ani de către ARACIS, în vederea 

acreditării şi pentru certificarea periodică a calităţii programelor de studii şi se întocmeşte conform 
Procedurii privind iniţierea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii (Anexa 1) şi 
are la bază procedurile de evaluare externă elaborate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior. 
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Art. 23 
Planificarea programelor, care vor fi supuse evaluării externe periodice, se face anual de către 

prorectorul Universității, pornind de la propunerile primite de la Consiliile facultăţilor/ 
Departamentelor. Lista Programelor de studii ce vor fi supuse evaluării pentru autorizare/ 
acreditare/evaluare periodică este supusă aprobării Senatului Universităţii. 
 

Art. 24 
Evaluarea internă se finalizează prin elaborarea Raportului de evaluare periodică (internă) a 

programelor de studii, care prezintă sub forme specifice calitatea serviciilor educaţionale şi a resurselor 
utilizate. 

 
Art. 25 
Elaborarea Rapoartelor de evaluare internă se află în responsabilitatea decanatului/ 

departamentului. Acestea vor fi realizate cu sprijinul activ al departamentelor, coordonatorilor 
programelor de studii şi a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Universitatea Europeană 
"Drăgan" din Lugoj, care asigură instrumentele de evaluare, acordă asistenţă tehnică şi verifică 
respectarea procedurilor şi a cerinţelor din metodologia ARACIS prin organizarea de audituri interne. 

 
 

CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale 

 
Art. 26 
Prezentul Regulament modifică și completează Regulamentul privind inițierea, aprobarea, 

monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii din cadrul Universității Europene "Drăgan" 
din Lugoj, aprobat inițial de Biroul Senatului UED în ședința din 10.10.2011.   

Modificările și completările aduse prezentului Regulament vor intra în vigoare la data adoptării 
lui în Senatul universitar, în ședința din 30.03.2018, prin Hotărârea nr. 25 din 30.03.2018. 
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