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RECTORAT 
 

 

 

 

 

REGULAMENTUL 
Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) 

 

 

 

Capitolul I  

Dispoziţii generale 
 

Art. 1 Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) din Institut 

reprezintă organismul de coordonare şi execuţie a activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii la nivelul Facultăţii de Teologie adventistă şi a Departamentului de Teologie-

Asistenţă socială-Litere-Ştiinţe ale educaţiei. 

Art. 2 CEAC este constituită în baza Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei şi Ordinului nr. 

3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de 

învăţământ superior. 

 

 

Capitolul II  

Structura CEAC şi relaţiile cu celelalte departamente 
 

Art. 3 CEAC este formată din 5 membri: 2 cadre didactice, 1 reprezentant al 

studenţilor, 1 reprezentant al personalului nedidactic, 1 reprezentant al angajatorilor. 

Art. 4 Conducerea operativă a comisiei este asigurată de către un Responsabil cu 

Asigurarea Calităţii, numit de Rector dintre membrii Senatului. 

Art. 5 Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în Institut, cu excepţia 

persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia. Alegerea membrilor CEAC se face 

democratic, conform Regulamentului intern de organizare şi desfăşurare a structurilor şi 

funcţiilor de conducere. 

Art. 6 Comisia CEAC desemnează pentru fiecare program de studiu, un cadru 

didactic şi un student colaboratori în procesul asigurării calităţii. 
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Art. 7 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este subordonată Senatului 

Institutului. Legăturile CEAC cu celelalte departamente ale Institutului sunt relaţii de tip 

funcţional şi de colaborare. 

 

Capitolul III  

Atribuţii şi responsabilităţi 

 

Art. 8 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii coordonează şi 

implementează acţiunile ce au ca scop crearea, funcţionarea eficientă şi îmbunătăţirea 

sistemului de asigurare a calităţii în Institut. 

Art. 9 CEAC are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

Atribuţii: 

 Coordonează proiectarea şi implementarea sistemului de asigurare şi evaluare a 

calităţii din institut; 

 Participă la stabilirea standardelor de referinţă privind calitatea instituţională; 

 Coordonează acţiunile de audit intern şi evaluarea calităţii serviciilor şi proceselor 

realizate în institut; 

 Elaborează Rapoartele de evaluare internă a calităţii instituţionale; 

 Furnizează anual Consiliului facultăţii şi Senatului institutului rezultate sintetice 

privind nivelul calităţii; 

 Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

 Asigură transparenţa rapoartelor de evaluare şi publicarea acestora; 

 Acordă consultanţă în managementul calităţii; 

 Asigură comunicarea cu organismele similare ale altor universităţi, respectiv cu 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). 

Responsabilităţi: 

 Răspunde în faţa Senatului Institutului de implementarea/ actualizarea/ dezvoltarea 

sistemului de management al calităţii din institut; 

 Reprezintă Institutul în relaţiile cu organismele naţionale şi internaţionale pe 

probleme de calitate; 

 Reprezintă Institutul la evaluarea externă a calităţii instituţionale şi a programelor de 

studiu; 

 Răspunde de instruirea personalului şi de crearea culturii calităţii în Institut. 

 

Prezentul regulament a fost adoptat de Senatul Institutului Teologic Adventist la data 

de 21 ianuarie 2007. 

Modificările aduse acestui regulament au fost votate şi aprobate în şedinţa Senatului 

Institutului din data de 18.01.2012. 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Ion Toma 


