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R E G U L A M E N T 
PRIVIND INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI 

EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 

DISPOZITII GENERALE  

 

 

Art.1 Prezentul regulament cuprinde principiile și regulile generale privind 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 Institutul Teologic 

Adventist, esenţiale pentru a se asigura îmbunătăţirea continuă a calităţii în educaţie. 

 

Art.3 Programele de studii reprezintă servicii oferite de Institutul Teologic Adventist, 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 conduce la obţinerea unei calificări universitare. Un program de studii se 

concretizează prin: (a) planul de învăţământ care include toate disciplinele care contribuie la 

obţinerea unei calificări universitare, repartizate succesiv pe ani de studii şi cu ponderi exprimate 

în credite de studiu transferabile; (b) programe analitice şi fişe ale disciplinelor în care sunt 

formulate tematica predării şi învăţării şi practicile asociate predării, învăţării şi evaluării; (c) 

organizarea studenţilor şi a personalului didactic în perioada de realizare a programului de studii; 

(d) asigurarea calităţii academice a activităţilor de realizare a programului de studii. 

 

Art.4 Prevederile prezentului regulament se aplică programelor de studii de la forma de 

învăţământ zi (ciclu de licenţă) și trebuie să corespundă tuturor prevederilor legislaţiei şi 

documentelor normative în vigoare privind: domeniile şi specializările, formele de învăţământ, 

durata studiilor şi numărul de credite de studiu transferabile, planurile de învăţământ şi 

programele analitice, finalizarea studiilor şi eliberarea diplomelor, asigurarea calităţii procesului 

de învăţământ, personalul didactic, cunoştinţele şi competenţele dobândite de absolvenţi, 

autorizarea și acreditarea. 

 

INIŢIEREA ȘI APROBAREA PROGRAMELOR DE STUDII 

 

Art.5 Iniţierea unui nou program de studii se face pentru îmbunătăţirea activităţii prin adaptarea 

ofertei de programe a Institutului Teologic Adventist la cerinţele mediului eclesiastic şi socio-

economic şi folosirea eficientă a resurselor. 
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Art. 6 Orice program de studii este iniţiat pe baza uneia sau mai multora dintre următoarele 

motivaţii: realizarea programului este justificată de cerinţele existente sau viitoare ale pieţei 

muncii; există cereri ale potenţialilor beneficiari ai programului; programul a fost iniţiat în 

învăţământul universitar european pe baza unor argumente privind proiectele economico-sociale 

ale comunităţi europene; prescripţiile noilor legi, standarde, coduri, directive şi normative 

naţionale si/sau europene impun pregătirea de personal în domeniul corespunzător programului; 

Institutul dispune de logistică adecvată şi de personalul didactic competent pentru desfăşurarea 

programului. 

 

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

unui program de studii sunt descrise în procedura Iniţierea şi aprobarea programelor de studii – 

Anexa 1. 

 

Art.8 Iniţierea programelor noi de studii se realizează la nivel de catedră/ facultate şi se bazează 

pe analize complexe privind mediul extern şi intern al Institutului. 

 

(1) Analiza mediului extern se referă la evaluarea contextului general şi a ‚pieţei’ 

potenţiale a Institutului. Scopul este identificarea nevoii de instruire şi a serviciilor 

educaţionale oferite de Institut, 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. 

(2) Analiza mediului intern se face pentru evaluarea situaţiei existente privind programele 

de studii şi resursele disponibile ale Institutului. Se au în vedere şi strategia 

Institutului, misiunea şi obiectivele specifice. 

(3) 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. 
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Art.9 Raportul de analiză a fezabilităţii noilor programe de studii este supus analizei la nivelul 

managementului de vârf. Decizia cu privire la instituirea unui nou program de studii este luată de 

către Senatul Institutului şi validată de Uniunea de Conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a 

Șaptea din România. 

 

Art.10 După aprobarea Uniunii de Conferinţe privind înfiinţarea unui nou program de studii, se 

numeşte, prin Decizia emisă de decanul facultăţii (Anexa 2), 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, cu sprijinul catedrei coordonatoare. 

 

Art.12 (1) Proiectarea programului de studii începe cu stabilirea Profilul de competenţe. 

(2) Pornind de la profilul de competenţe, echipa de proiectare defineşte obiectivele 

specializării şi structura curriculară - Planul de învăţământ (Anexa 3) -, care sunt 

analizate la nivel de catedră. În procesul de proiectare a Planului de învăţământ se 

stabilesc disciplinele de studiu, ponderile şi specificul lor, prezentate în Lista 

discipline (Anexa 4) şi Centralizator discipline (Anexa 5). 
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(3) Lista disciplinelor şi centralizatorul disciplinelor sunt difuzate catedrei de Teologie – 

Litere – Asistenţă socială, care va presta servicii în cadrul programului de studii, de 

către coordonatorul de specializare, printr-o adresă scrisă – Cerere de ofertă (Anexa 

6). Catedra face observaţii cu privire la posibile corecţii privind structura curriculară şi 

se stabilesc cadrele didactice cu competenţe adecvate disciplinelor din Planul de 

învăţământ, atestate prin CV-uri (format Europass). 

(4) Coordonatorul de specializare împreună cu echipa de proiectare definitivează Planul 

de învăţământ şi stabilesc titularii disciplinelor, cuprinşi în Lista cadre didactice. 

(5) La propunerea coordonatorului programului de studii, şeful catedrei eliberează Decizii 

de numire a titularilor de disciplină (Anexa 7), care proiectează disciplina şi 

elaborează Fişa disciplinei (Anexa 8). 

(6) Echipa de lucru analizează documentele referitoare la disciplinele de studiu şi 

elaborează forma finală a documentelor privind programul de studii proiectat 

(Manualul specializării). 

 

Art.13 Manualul specializării este analizat şi validat la nivelul catedrei (în şedinţa de catedră) şi 

la nivelul facultăţii (de către Biroul Senatului, [BS]). În urma analizei, decanul Facultăţii 

transmite la Rectorat documentele referitoare la programul de studii, însoţite de o cerere pentru 

începerea procedurii de autorizare provizorie (Anexa 9). 

 

Art.14 Cererea pentru autorizarea de funcţionare provizorie a unui nou program de studiu este 

aprobată de BS şi validată de Senatul universităţii. Rectoratul elaborează lista programelor de 

studii noi care vor fi supuse evaluării externe în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare 

provizorie. 

 

Art.15 Realizarea evaluării externe a programelor de studii se face conform procedurilor 

ARACIS şi are la bază Raportul de evaluare internă. Structura Raportului de evaluare internă a 

programelor de studiu, Anexa 10, este în conformitate cu cerinţele şi indicatorii de calitate din 

Metodologia de evaluare externă elaborată de Asociaţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior. 

 

MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII 

 

 

Art. 16 Fiecare program de studii aprobat este supus monitorizării permanente, pe toată durata 

funcționării sale, în scopul îmbunătățirii continue a calității, prin identificarea operativă și 

riguroasă a realizărilor și neajunsurilor, promovarea realizărilor și corectarea rapidă a 

neajunsurilor 

  

Art. 17 Sarcina monitorizării programelor de studii revine conducerii catedrei/departamentului 

iniţiatoare, prin coordonatorii de programe de studii, şi va avea în vedere următoarele aspecte:  

- Modul de îndeplinire a obiectivelor propuse prin programul de studii;  

- Nivelul calitativ al tuturor activităţilor specifice programului de studii;  

- Respectarea aplicării conţinuturilor prevăzute în programele analitice ale tuturor disciplinelor 

din planul de învăţământ; 

- Aplicarea corectă a sistemului de evaluare a studenţilor şi urmărirea rezultatelor obţinute de 

studenţi în fiecare sesiune de examene; 

- Asigurarea compatibilităţii cu programele de studii similare din ţară şi din UE; 
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- Adaptarea continuă a programelor de studii la transformările din societate, la cerinţele pieţei şi 

la acumulările în planul cunoaşterii; 

 

Art. 18 La activitatea de monitorizare participă toate cadrele didactice precum şi structurile 

organizatorice ale calităţii la nivel de Institut, dar şi studenţii.  

 

Art. 19 Rezultatele monitorizării se vor consemna în raportul anual asupra programului de studii, 

ce va fi analizat în Consiliul Facultăţii.  

 

EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 

 

Art.20 Evaluarea periodică a programelor de studii se face în vederea acreditarii şi pentru 

certificarea periodică a calităţii programelor de studii şi are la bază procedurile de evaluare 

externă elaborate de Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

 

Art.21 Planificarea programelor care vor fi supuse evaluării periodice se face anual şi este 

responsabilitatea Rectoratului. Rectoratul elaborează Lista Programelor de studii ce vor fi supuse 

evaluării pentru acreditare, respectiv certificare periodică, pe baza cererilor primite din 

decanatului Facultății. 

 

Art.22 Se recomandă ca Raportul de evaluare internă (autoevaluarea) să aibă o structură 

conformă cu Ghidul de întocmire a rapoartelor de autoevaluare şi presupune urmărirea tuturor 

cerinţelor minimale, a standardelor şi a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în Metodologia şi 

în Ghidurile ARACIS.  

 

Art.23 Elaborarea Raportului de evaluare periodică este responsabilitatea coordonatorului de 

specializare, care este sprijinit de catedre şi facultate. De asemenea, evaluarea implică și 

Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi alte structuri referitoare la calitate, care au 

responsabilitatea de a coordona procesele de evaluare, de a sprijini evaluarea prin crearea 

instrumentelor de evaluare şi prin acordarea de asistenţă tehnică. 

 

Art. 24 Rapoartele elaborate vor fi prezentate şi analizate în Consiliile profesorale, respectiv în 

Senatul şi se vor formula propuneri de îmbunătăţire a calităţii acolo unde se constată 

neconformităţi. 

 

Art. 25 Evaluarea externă a calității educației este realizată de ARACIS și de către alte agenții de 

evaluare a calității, interne și internaționale (de ex. Accrediting Association of Seventh-day 

Adventist Schools, Colleges and Universities). 

 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat în Şedinţa de Senat din 23.01.2007. 

 

 

Rector,       Coordonator CEAC, 

Prof. univ. dr. Ion Toma     Ps. asist. univ. drd. Marius Munteanu  
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ANEXA 1 

 

PROCEDURA PRIVIND INIȚIEREA ȘI APROBAREA  

PROGRAMELOR DE STUDII  

 

1. Scop 

Prezenta procedură descrie procesul de fundamentare a deciziilor privind 

iniţierea/dezvoltarea de către Institutul Teologic Adventist a unui nou program de studii. 

 

2. Domeniu de aplicare 

Procedura se aplică tuturor programelor de studii inițiate, pentru ciclul de licenţă. 

 

3. Abrevieri  

PS – Program de studii 

PI – Plan de învăţământ 

FD – Fişa disciplinei 

CS – Coordonatorul de specializare; 

CC – Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

 

4. Etapele procesului de inițiere a programelor de studii noi 

Elemente de intrare Activităţi/ Responsabil Elemente de ieşire 

 

Informaţii furnizate de:  

- studii de piaţă, 

- evaluarea programelor de 

studiu existente; 

- reglementări şi standarde 

Naţionale 

Elaborarea de propuneri 

pentru iniţierea de programe 

de studii noi/ decan, şef 

catedră, cadre 

didactice 

Stabilire Echipa de lucru 

 

Profilul noii specializări 

Reglementări specifice 

Informaţii privind specializări 

similare 

Studii de piaţă 

 

Studiu preliminar: stabilirea 

obiectivelor, evaluarea 

nevoii sociale, Plan de 

învăţământ orientativ, 

analiza resurselor necesare 

şi disponibile/ Echipa de lucru 

Studiu de fezabilitate a noului 

programului de studiu 

Studiu de fezabilitate  Analiza în catedră/ 

Facultate 

Lista programelor noi de studii 

Ordin de numire CS 

Lista programelor de studiu 

Ordin de numire CS 

Reglementări specifice 

Informaţii privind programe 

similare 

Proiectarea PS/ 

CS, Echipa de lucru 

 

Documentele PS (proiect): PI, 

Lista disciplinelor, 

Centralizator discipline 

Cereri de ofertă adresate 

Catedrelor 

Propuneri de îmbunătăţire de 

la catedre 

Oferte de servicii/ Fişa 

disciplinei 

Definitivarea PI/ 

CS, Echipa de lucru 

 

Documentele PS: PI, Lista 

cadrelor didactice 

Decizii de numire a titularilor 

de disciplină 
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Documentele de proiectare: PI, 

FD, Lista cadrelor didactice 

Analiza documentelor/ 

Catedră/ facultate 

Procese Verbale 

 

Cerere pentru aprobarea 

evaluării externe 

PI 

Analiza documente/  

Comisie de analiză la nivel 

de universitate 

Decizia Rectorului 

Decizia Rectorului 

Metodologia de evaluare 

internă 

Elaborare Raport de 

evaluare internă/ 

 

Raport de evaluare internă 

 

Raport de evaluare internă  

 

Depunere Raport/ Înaintare 

către ARACIS/ Rector 

 

Lista programelor de studii 

supuse evaluării externe 

Solicitare evaluare externă 

 

 

5. Responsabilităţi2 

 

Rectorul Institutului Teologic Adventist: 

- participă la analiză şi aprobă programele de studii noi care vor fi dezvoltate în Institut; 

- emite Cererea de începere a evaluării externe a programelor noi de studii în vederea 

obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie; 

 

Decanul / Conducerea Facultăţii: 

- emite Decizia de numire a CS; 

- participă la analiză şi sprijină CS în obţinerea informaţiilor necesare proiectării PS. 

 

Seful de departament: 

- participă la analiza propunerilor pentru noile programe de studiu şi a documentelor de 

- proiectare; 

- emite cereri de ofertă către catedrele prestatoare de servicii în vederea stabilirii titularilor 

de disciplină. 

 

Coordonatorul de specializare: 

- elaborează studiul de fezabilitate şi documentele de proiectare a PS; 

- elaborează Raportul de evaluare internă a PS. 
2 
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ANEXA 2 

 

 

 

Decizia nr. __ / _________ 

privind numirea Coordonatorului programului de studii 

 
În vederea asigurării calităţii programului de studii ________________________________________ 

 

DECANUL FACULTĂŢII 
Numeşte: 

Coordonator de specializare este: ________________________________________________ 

MISIUNE: 

Coordonatorul unui program de studii răspunde de proiectarea programului de studii, 

monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a acestuia. 

 

ATRIBUŢII: 

1. Coordonează procesul de elaborare a Planului de învăţământ şi răspunde de armonizarea 

acestuia cu strategia catedrei şi a facultăţii; 

2. Coordonează selecţia titularilor de disciplină şi analizează rezultatele acestora; 

3. Monitorizează şi analizează calitatea programului de studii şi elaborează sinteze pentru 

dezbateri în catedra coordonatoare; 

4. Asigură interfaţa dintre studenţii de la programul de studii şi instituţie; 

5. Promovează şi monitorizează relaţii de colaborare şi schimburi reciproce cu specializări 

similare din ţară şi străinătate, cu partenerii sociali şi cu autorităţile, şi mobilităţile 

reciproce de studenţi; 

6. Păstrează copii ale documentelor referitoare la programul de studii şi analizele efectuate; 

7. Colaborează cu structurile de evaluare şi asigurare a calităţii din Institut. 

 

     Decan, 
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ANEXA 3 

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST                                                                                                                            Aprobat, 

Facultatea de Teologie adventistă                                                                                                                                           Rector, 

Domeniul de licenţă: <____________________> 

Specializarea: <____________________> 

Forma de învăţământ: IF 

Durata studiilor (nr.credite): <    > ani (<         > credite) 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

se aplică începând cu anul universitar _______/____________ 

Anul I (_________/____________) 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea disciplinei 

C
a

te
g
o

ri
a

 d
e 

o
p

ţi
o

n
a
li

ta
te

 

C
a

te
g
o

ri
a

 f
o
r
m

a
ti

c
ă

 

Codul 

discipli

nei 

Semestrul I Semestrul II 
Nr. de ore pe 

disciplină Forma de 

evaluare (E, Cv, 

Vp) 
Ore săptămână 

14 săptămâni 

Ore săptămână 

14 săptămâni 

Curs 

Se

min

ar  

/ 

Lp, 

L 

Total 

C S 
Lp/

L 
Total C S Lp/L Total 

Se

m I 
Sem II 

A. DISCIPLINE IMPUSE (OBLIGATORII) 

1                                   

2                                   

3                                   

B. DISCIPLINE OPŢIONALE 

6  ………….                                 

12  …………                                 

C. DISCIPLINE LIBER ALESE (FACULTATIVE) 

19  ……………….                                 

Total ore pe săptămână    (A+B)       
                          

Total ore pe an de studiu   (A+B+C)       
                          

Total credite                                 

Total evaluări semestriale (E, Cv, Vp)                                 

Legendă:   

DI = discipline impuse; DO = discipline opţionale; DL = discipline liber alese (facultative); DF = discipline fundamentale; DS = discipline de specialitate; DC = discipline complementare;  

C = curs; S = seminar; E = examen; Cv = colocvii; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator 

 

Decan, 
 

 
          

Director departament, 
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ANEXA 4 

 
 
 

 

LISTA DISCIPLINE 

din planul de învăţământ al specializării 

……………………………………………………………………………. 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea disciplinei Tip Structură Obiective 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

 

Data…………        Coordonator specializare, 



 10 

ANEXA 5 

 
 

 

 

CENTRALIZATOR DISCIPLINE 

la specializarea 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Anul de 

studiu 

Nr. discipline 

obligatorii 

Nr. discipline 

fundamentale 

Nr. discipline 

de specialitate 

Nr. discipline 

opţionale 

Nr.  discipline 

facultative 

Anul I      

Anul II      

Anul III      

Total      

Procente din 

total 
     

 

 

Data……………….       Coordonator specializare, 
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ANEXA 6 

 
 

 

 

 

Către (catedra/departamentul)………………………………………………. 

 

În atenţia D-nei/lui …………………………………………………………. 

 

 

Alăturat vă înaintăm Planul de învăţământ şi Centralizatorul disciplinelor pentru 

autorizarea de funcţionare provizorie a specializării: 

………………………………………………………………….. 

În cadrul acestei specializări Catedra/Departamentul Dvs. poate fi implicată prin 

disciplinele: 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..… 

 

Vă rugăm să analizaţi documentele propuse şi să transmiteţi până la data de ………..…… 

rezultatele evaluării Dvs. privind următoarele aspecte: 

 

1. Aprecieri generale privind oportunitatea, fezabilitatea şi relevanţa obiectivelor 

specializării; 

2. Concordanţa obiectivelor disciplinelor cu cele ale specializării (suprapuneri şi lipsuri); 

3. Resurse (umane şi materiale) disponibile pentru disciplinele menţionate ; 

4. Alte comentarii. 

 

Data primirii………….      Coordonator specializare, 

 

Şef catedră, 
 

  



 12 

ANEXA 7 

 

 

Decizia nr. __ / _________ 

privind numirea titularului de disciplină 

 

În vederea asigurării calităţii disciplinei ________________________________________ 

Din cadrul programului de studii__________________________________________________ 

 

 

Directorul de departament 

numeşte: 

 

 

Titular al disciplinei este:……………………………………….. 

 

Obiectivele specifice disciplinei 

…. 

…. 

…. 

 

Date de spre disciplină 

Nr. ore curs… 

Nr. ore seminar… 

Semestrul … 

 

Responsabilitătile titularului de disciplină 

• Întocmirea până la data de …. a Fişei disciplinei; 

• Asigurarea unui proces didactic de calitate; 

• Autoevaluarea calităţii procesului didactic în vederea continuei îmbunătăţiri. 

 

 

 

Director departament, 

 

 
ANEXA 8 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

I. DATE DESPRE PROGRAM: 
 

Instituţia de învăţământ 
superior 

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA-ILFOV 

Facultatea TEOLOGIE ADVENTISTĂ 

Departamentul TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ-ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Domeniul de licenţă  

Ciclul de studii LICENŢĂ 

Programul de studiu  

 
II. DATE DESPRE DISCIPLINĂ: 
 

Codul 
disciplinei  

Denumirea disciplinei 
Număr de 

credite 

   

Anul de  
Studiu 

Semes- 
trul* 

Numărul de ore (pe semestru) 
din planul de învăţământ† 

Total ore 
studiu 

individual 

Total ore pe 
semestru 

Total C‡ S L P 
  

       

Limba de predare Tipul de evaluare finală§:  
E, V, C 

Categoria formativă a 
disciplinei**: DF, DS, 

DC 

Categoria de opţionalitate 
a disciplinei††: DI, DO, DL 

    

Titularul disciplinei 

Titular curs (gradul didactic, titlul ştiinţific, numele, prenumele) 

 

 

                                                 
*
 Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

†
 Ex: 28 ore  la C dacă disciplina are curs de  14_săptămâni x 2_h_curs pe săptămână 

‡
 C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice 

§
 E – examen, / V - verificare pe parcurs / C - colocviu 

**
 DF - fundamentală, DS - de specialitate, DC - complementară 

††
 DI - impusă, DO - opţională, DL - liber aleasă (facultativă) 
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III. DESCRIEREA SUCCINTĂ A CURSULUI: 
 

 

 

 

 
IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI: 
 

 

 
 

 
 

 

V. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul): 
 

Discipline anterioare 
obligatorii 
(condiţionate) 

 

Discipline recomandate  

 
VI. COMPETENŢE SPECIFICE: 
 

COMPETENŢE GENERALE / în concordanţă cu problematica programului de studiu (sunt cele menţionate 
în Fişa specializării) 

 COMPETENŢE 
SPECIFICE / 

în 
concordanţă 

cu 
problematica 

disciplinei 

1. CUNOAŞTERE ŞI ÎNŢELEGERE (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor 
specifice disciplinei) 
     
  

2. EXPLICARE ŞI INTERPRETARE (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, 
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei) 
    
  

3. INSTRUMENTAL – APLICATIVE (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de 
aplicare) 
    

  

4. ATITUDINALE (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul 
ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / 
promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima si 
creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu 
alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare 
profesionala) 
 

 
VII. CONŢINUTUL DISCIPLINEI: 
 

Nr

. 
crt

. 

A. Denumirea şi structura temelor de CURS 
Nr. 
ore 
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1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

Total ore  
Nr
. 

crt

. 

B. Denumirea şi structura temelor de SEMINAR 
Nr. 

ore 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

Total ore  

 
VIII. EVALUARE 
 

Descrierea modalităţii 
practice de evaluare finală, 
E/V/C. 

Examen – Lucrare scrisă (test grilă combinat cu subiecte descriptive şi 

bazate pe problematizare).  

La stabilirea notei finale se iau în considerare: 
Ponderea în notare, 

exprimată în  % 
{Total=100%} 

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala)  

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- testarea continuă pe parcursul semestrului  

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.  

- alte activităţi (precizaţi)  

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 
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IX. TIMPULUI TOTAL DE STUDIU NECESAR STUDENTULUI: 
 

Estimarea timpului TOTAL (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual necesare 
studentului (completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute) 
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs   8. Pregătire prezentări orale  

2. Studiu după manual, suport de curs   9. Pregătire examinare finală  

3. Studiul bibliografiei minimale indicate   10. Consultaţii  

4. Documentare suplimentară în bibliotecă   11. Documentare pe teren  

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

  12. Documentare pe INTERNET  

6. Realizare teme, referate, eseuri, 
traduceri etc. 

  13. Alte activităţi …  

7. Pregătire lucrări de control   14. Alte activităţi …  

TOTAL ore studiu individual (pe 

semestru) = 
 

 
X. REPERE METODOLOGICE: 
 

Metode de predare – 
învăţare 

Prelegerea; conversaţia; explicaţia; exercițiul; problematizarea; dezbaterea; 

observația; studiul de caz; demonstrația; jocul de rol. 

Resurse utilizate pentru 
dezvoltarea cursului 

Retroproiector; videoproiector; computer; tablă; flip-chart; markere; cărţi; 
suport și note de curs; articole din reviste de specialitate; studii și texte 

accesate prin internet; filmul didactic.  

 
XI. BIBLIOGRAFIE: 
 

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE SELECTIVĂ 

 
 

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 

 

 
 
 
 
Data completării:______________________________  Semnătură titular disciplină:___________________________ 

 
 
 
 

Director departament, 
 

______________________________ 
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ANEXA 9 

 
 

Nr. de înregistrare ….………/ ………….. 

 

 
 

 

 

Către, 

Biroul Senatului 

 

 
Prin prezenta, vă rugăm să aprobaţi începerea procedurii de evaluare pentru:  

(autorizare, acreditare, reacreditare)…………………………………………… 

Programul de studii (specializarea)……………………………………………. 

Domeniul de studii: …………………………………………………………… 

 

 

 

Decan,    Director departament,   Coordonator de specializare, 
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ANEXA 10 
INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA-ILFOV 

CEAC 

RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ 
CUPRINS 

Capitol Conţinutul capitolului Dovezi orientative (Anexe) Autorizare Acreditare 

 

1. PREZENTAREA INSTITUŢIEI (max. 10 pag)    

1.1 Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a 

universităţii, misiune şi obiective* 

 

1.1-1 Documente de înfiinţare universitate  X  X  

1.1-2 Carta Universităţii X X 

1.1-3 Organigrama X X 

1.1-4 Regulament intern, X X 

1.1-5 Regulament intern de alegeri a structurii de conducere X X 

1.1-6 Regulament alegeri reprezentanţi studenţi X X 

1.1-7 Listele comisiilor de coordonare activităţi X X 

1.1-8 Codul de etică universitară X X 

1.1-9 Regulamentele comisiilor (Etică, CCOC, CC) X X 

1.1-10 Plan strategic X X 

1.1-11 Plan operaţional pe 2006 X X 

1.2 Dinamica performanţelor* 1.2-1 Sinteza analiză financiară X X 

1.2-2 Regulament burse X X 

1.2-3 Politica calităţii X X 

1.2-4 Ordin numire CC X X 

1.2-5 Dinamica universităţii X X 

1.2-6 Lista bazei materiale X X 

1.2-7 Dinamica dezvoltării sistemului informatic X X 

1.2-8 Dinamica dezvoltării bibliotecii X X 

1.3 

 

Încadrarea programului de studiu în politica 

instituţiei 

- compatibilizarea cu programele europene 

- corelare cu cercetarea în domeniu 

- răspuns la nevoile pieţei forţei de muncă 

   

2 

 
EVALUAREA PROGRAMULUI DE STUDIU 

(max. 30 pag) 

 

 

 

 

 

 

2.1 Cerinţe normative    

2.1.1 Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a 2.1.1-1 Copie Autorizare / Acreditare ARACIS - X 
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 instituţiei şi programului, misiune şi obiective 2.1.1-2 Plan de învăţământ (misiune şi obiective) X X 

2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Personalul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2-1 Stat de funcţiuni X X 

2.1.2-2 Lista personalului (nume, grad didactic, vârsta, vechime înv., 

titular/ suplinitor, titlul ştiinţific, specializarea absolvită) 

X 

 

X 

 

2.1.2-3 CV model X X 

2.1.2-4 Declaraţii ale cd asociate privind nr. de ore prestate prin 

asociere 

X 

 

X 

 

2.1.2-5 Atestate privind pregătirea pedagogică pt. preparator şi 

asistent 

X 

 

X 

 

2.1.3 

 

Conţinutul procesului de învăţământ 

 

2.1.3.-1 Programe analitice X X 

2.1.3.-2 Convenţii / contracte de practică X X 

2.1.4 

 

 

 

Studenţi 

 

 

 

2.1.4-1 Regulament de admitere * X X 

2.1.4-2 Orarul programului de studii - X 

2.1.4.-3 Model foaie matricolă / Diplomă supliment* X X 

2.1.4.-4 Ghidul studentului * X X 

2.1.5 

 

 

 

 

Cercetarea ştiinţifică 

 

 

 

 

2.1.5-1 Planul de cercetare ştiinţifică al direcţiei de cercetare / 

catedrei 

X 

 

X 

 

2.1.5-2 Raportul direcţiei de cercetare (sau similar) X X 

2.1.5-3 Programul manifestărilor ştiinţifice organizate + copie 

copertă şi dovezi ISBN/ISSN 

X 

 

X 

 

2.1.6 

 

 

 

 

Baza materială 

 

 

 

 

2.1.6-1 Lista laboratoarelor didactice, cu echipamente şi softuri 

din dotări 

X 

 

X 

 

2.1.6-2 Listă cursuri / cărţi / îndrumare care acoperă 

disciplinele din programul de studii 

X 

 

X 

 

2.1.6-3 Situaţia asigurării spaţiilor X X 

2.2 Criterii şi standarde de performanţă    

A Capacitatea instituţională    

A.1 Structuri instituţionale, administrative şi 

manageriale 

   

S.A.1.1 

 

 

Misiune, obiective şi integritate academică 

 

 

S.A. 1.1-1 Plan strategic al facultăţii / catedrei X X 

S.A. 1.1-2 Organigrama facultăţii X X 

S.A. 1.1-3 Dovezi de înfiinţare a facultăţii X X 

S.A.1.2. 

 

Conducere şi administraţie 

 

S.A. 1.2-1 Lista comisiilor de coordonare a activităţilor la nivel 

de facultate 

X 

 

X 

 

A.2 Baza materială    

S.A.2.1 

 

Patrimoniu, dotare, resurse financiare 

 

S.A.2.1-1 Lista laboratoarelor de cercetare + echipamente din 

dotare 

X 

 

X 
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  S.A.2.1-2 Bilanţ financiar facultate / catedră (dacă este 

avantajos) 

X 

 

X 

 

B Eficacitate educaţională    

B.1 Conţinutul programelor de studiu    

S.B.1.1 

 

 

Admiterea studenţilor 

 

 

S.B.1.1-1 Lista acţiunilor de promovare a facultăţii / 

specializării 

X 

 

X 

 

S.B.1.1.-2 Rapoarte de analiză a admiterii - X 

S.B.1.2. 

 

 

Structura programelor de studiu 

 

 

S.B.1.2-1 Model chestionar de evaluare colegială * X X 

S.B.1.2-2 Model chestionar de evaluare disciplină * X X 

S.B.1.2-3 Sinteza Raportului de evaluare * X X 

B.2 Rezultatele învăţării    

S.B.2.1 

 

Valorificarea calificării universitare 

 

S.B.2.1.-1 Model chestionar pentru absolvent * X X 

S.B.2.1-2 Situaţie statistică cu studenţii cu continuare de studii - X 

B.3 Activitatea de cercetare ştiinţifică    

S.B.3.1 Programe de cercetare    

C Managementul calităţii    

C.1 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii    

S.C.1.1 Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii S.C.1.1.-1 Lista de numire CC facultate X X 

C.2 

 

Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi 

revizuirea PS 

   

S.C.2.1 Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea PS S.C.2.1.-1 Procedura de evaluare programe de studiu* X X 

C.3 Proceduri de evaluare a rezultatelor învăţării  X X 

S.C.3.1 Evaluarea studenţilor S.C.3.1.-1 Ghid de evaluare studenţi* X X 

C.4 

 

Proceduri de evaluare a calităţii corpului 

profesoral 

 

 

X 

 

X 

S.C.4.1 

 

 

 

 

Calitatea personalului didactic şi de cercetare S.C.4.1.-1 Model de procedură de evaluare colegială * X X 

S.C.4.1.-2 Procedură de evaluare disciplină* X X 

S.C.4.1.-3 Fişă didactică * X X 

S.C.4.1.-4 Fişa de cercetare* X X 

 

 

S.C.4.1.-5 Fişa de evaluare de către şeful de catedră* X X 

C.5 

 

Accesibilitatea şi adecvarea resurselor pentru 

Învăţare 

   

S.C.5.1 Resurse pentru învăţare şi servicii pentru studenţi    

C.6 Baza de date referitoare la asigurarea calităţii    

S.C.6.1 Sisteme de informaţii    

C.7 Transparenţa informaţiilor de interes public    
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S.C.7.1 Informaţie publică    

C.8 

 

Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii 

Educaţiei 

   

S.C.8.1 

 

Adecvarea şi eficienţa structurii de asigurare a 

Calităţii 

   

* Documente elaborate la nivel de universitate 

Notă: la elaborarea Raportului de evaluare internă a programului de studiu se va utiliza „Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii 

programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior/noiembrie2006”. Ghidul se găseşte pe site-ul ARACIS, la adresa: 

www.aracis.ro/sectiunea proceduri, fişierul partea I _ acreditare_program_licenţă şi master.pdf 
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