REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
COMISIEI DE STRATEGIE, REFORMĂ ŞI DEZVOLTARE CURRICULARĂ
A FACULTĂŢII DE FARMACIE

Întocmit: Comisia de Strategie, Reformă şi Dezvoltare Curriculară a Facultăţii de Farmacie
Verificat: Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Aprobat: Consiliul Facultăţii de Farmacie

Documente de referinţă:
Legea Educaţiei Naţionale 1/2011
Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara
O.U.G. nr. 75/2011 privind modificarea şi completarea O.U.G nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei
Art 1. Prezentul Regulament se referă la modul de organizare şi funcţionare a Comisiei de
strategie, reformă şi dezvoltare curriculară, din cadrul Facultăţii de Farmacie a Universităţii
de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara.
Art 2. Comisia de strategie, reformă şi dezvoltare curriculară stabileşte strategia, reforma şi
dezvoltarea curriculară, în scopul asigurării unui învăţământ de calitate în instituţia de
învăţământ superior.
Art 3. Comisia de strategie, reformă şi dezvoltare curriculară asigură armonizarea şi
revizuirea periodică a programelor analitice şi a planurilor de învăţământ.
Art 4. Atribuţiile Comisiei sunt:
(1) Stabilirea strategiei pentru elaborarea unei curricule moderne de pregătire în domeniul
farmaceutic;
(2) Întocmeşte un plan operaţional anual la începutul anului universitar şi un raport de
evaluare a activităţii sale la sfârşitul anului universitar;
(3) Propune Consiliului Facultăţii modificări ale planului de învăţământ;
(4) Solicită şefilor de discipline revizuirea programelor analitice;
(5) Verifică şi compară programele analitice ale disciplinelor, în vederea eliminării
suprapunerilor de tematică şi recomandă revizuirea acestora;
(6) Verifică actualizarea bibliografiei recomandată de discipline.

Art 5. Comisia se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui
Comisiei.
Art 6. La şedinţele comisiei pot fi invitate şi alte cadre didactice din disciplinele a căror
programă analitică este în discuţie.
Art 7. Şedinţele sunt legal constituite daca sunt prezenţi jumătate plus unu din membrii
comisiei.
Art 8. Hotărârile Comisiei se adoptă cu majoritate simplă de voturi.
Art 9. Comisia colaborează cu Consiliul Facultăţii, cu Comisia de evaluare şi asigurare a
calităţii, cu Comisia de consiliere si orientare în carieră, cu directorii de departamente şi cu
şefii de discipline.

Preşedinte,
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