REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI RESPONSABILITĂŢILE
DEPARTAMENTULUI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII
(DAC) ÎN U.A.S.
Art.1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare a Departamentului
pentru Asigurarea Calităţii (DAC) din UAS în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Regulamentul prevede:
a. Stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin Departamentului pentru Asigurarea Calităţii (DAC);
b. Stabilirea relaţiilor ce se stabilesc între Rector, CEAC şi structura Departamentului pentru Asigurarea
Calităţii (DAC).
Art.2. Prezentul regulament respectă Carta UAS şi ţine seama de misiunea U.A.S. si de planul strategic al
acesteia. Regulamentul se bazează pe obiectivul fundamental al conducerii universităţii în domeniul calităţii
şi anume orientarea spre calitate, centrarea pe student şi încurajarea performanţei în învăţământ şi cercetare,
asumat de rector în declarația privind calitatea
Art.3. Pentru atingerea acestor obiective DAC asigură:
a. Evaluarea periodică a activităţii: departamentelor din cadrul facultăţilor, comisiilor si departamentelor din
cadrul universității pentru respectarea planurilor operaţionale de management al calităţii
b. Proiectarea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii conform cerinţelor naţionale şi
internaţionale şi a legislaţiei în vigoare;
c. Revizuirea periodică a documentelor sistemului de asigurare a calităţii: Manualul Calităţii și regulamente
d. Coordonarea activității de audit intern, care se realizează în baza unui regulament de audit
e. Elaborarea şi aplicarea planului de audit care cuprinde:
 stabilirea şi planificarea acţiunilor care să conducă la asigurarea calităţii în activităţile didactice, de
cercetare şi a serviciilor;
 controlul calităţii prin determinarea efectelor măsurilor planificate şi efectuarea corecţiilor în scopul
îmbunătăţirii continue a activităţilor didactice, de cercetare, şi a serviciilor;
 evaluarea periodică a activităţii angajaţilor UAS în scopul îmbunătăţirii continue a calităţii.

Art.4. Departamentul pentru Asigurarea Calităţii este organismul executiv de pe lângă Comisia de Evaluare
şi Asigurare a Calităţii (CEAC), din subordinea Rectorului UAS. Comisia de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii (CEAC) este condusă de Rectorul universităţii în calitate de preşedinte. Conducerea universităţii
poate desemna membrii ai corpului didactic în calitate de experţi pentru participarea la activităţi de evaluare
sau de asigurare a calităţii care depăşesc competenţa membrilor comisiei. Comisia se întruneşte la
propunerea preşedintelui comisiei şi este condusă de Rector sau de Directorul DAC.Fiecare facultate
întocmeste documentele necesare în vederea evaluării, auditării şi acreditării fiecărui program de
studii.Rapoartele comisiei se publică pe pagina web a DAC.Documentele comisiei sunt gestionate de
Directorul Departamentului DAC.Aprobarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din UAS se
face de către Senatul UAS, prin vot deschis cu majoritate simplă.
Art.5. Departamentul pentru Asigurarea Calităţii numeşte un Corp de Audit Intern permanent ce include câte
un reprezentant al fiecărei facultăţi (experţi auditori interni). În procesul de auditare DAC poate numi si alti
experti pentru auditarea unei activitati.
Art.6. La nivel de universitate responsabilităţile DAC sunt următoarele:
a. DAC este departamentul ce duce la îndeplinire hotărârile CEAC şi ale Senatului UAS, legate de strategia,
obiectivele şi priorităţile în domeniul calităţii, urmăreşte cunoaşterea şi aplicarea lor în întreaga instituţie,
alocă şi verifică utilizarea corespunzătoare a resurselor aferente sistemului;
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b. DAC constituie o structură funcţională, executivă, suport la nivel de universitate asamblând resursele
umane necesare proiectării, implementării şi susţinerii sistemului calităţii. DAC elaborează propriul
regulament de funcţionare, aprobat de Senatul UAS. DAC are în subordine responsabilii cu asigurarea
calităţii pe facultăţi şi departamente care duc la îndeplinire hotărârile şi cerinţele DAC privind evaluarea şi
asigurarea calităţii.
c. CEAC este organismul consultativ de evaluare, control şi asigurare a calităţii, care identifică, analizează şi
propune soluţii şi decizii care privesc activitatea DAC. CEAC este prezidat de Rectorul universităţii şi este
asistat de Directorul Departamentului pentru Asigurarea Calităţii.
d. Directorul DAC este reprezentantul conducerii universităţii numit de Rector. Are responsabilitate şi
autoritate privind proiectarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii la nivel de
universitate.
e. Corpul de auditori interni (CAI), constituie un grup de persoane provenite din facultăţi şi servicii
funcţionale, care nu sunt membri CEAC, nici din conducerea UAS şi care dispun de o instruire adecvată şi
efectuează activităţi de evaluare şi auditare internă.
Art.7. Comisia pentru Asigurarea Calităţii la nivel de facultate include decanul facultăţii, responsabilul pe
facultate (un cadru didactic numit de decanul facultăţii) si directorul de departament. Comisia este
coordonată de decanul facultăţii care duce la îndeplinire strategia, obiectivele şi priorităţile facultăţii în
domeniul calităţii, urmărind cunoaşterea şi aplicarea în facultate, atât a aspectelor generale cât şi a celor
specifice.
Art.8.

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului UAS din data de 16.09.2011.
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