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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea modului de organizare și funcționare a Comisiei 

pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educaționale (CEACE) din cadrul Facultății de Medicină a 

Universității de Medicină Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT). 
 

Art. 2. CEACE reprezintă organismul care coordonează aplicarea procedurilor și activităților de 

evaluare și asigurare a calității în Facultatea de Medicină a UMFVBT. CEACE este subordonată 

Rectorului, acesta fiind direct responsabil de calitatea educației furnizate de către UMFVBT. 
 

Art. 3. CEACE se organizează și funcționează în concordanță cu:  

- Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;  

- Ordonanța de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1418/11.10.2006 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 și completările ulterioare;  

- Ghidurile ARACIS de evaluare a calităților programelor de studii universitare și a instituțiilor de 

învățământ superior, actualizate; 

 - Carta Universitară și regulamentele interne ale UMFVBT. 
 

Art. 4. Atribuţiile CEACE din cadrul Facultății de Medicină: 

 a) face toate demersurile necesare pentru implementarea prevederilor legislației în vigoare privind 

asigurarea calității; 

 b) elaborează anual un raport de evaluare intern privind activitatea desfășurata in cadrul CEACE 

Medicina; 

 c) raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor, prin afișări pe site-ul facultății, este 

înaintat către DEACE, Senat și Rectorat; 

 d) elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației. 
 

Art. 5. Domeniile și criteriile de evaluare și asigurare a calității de către CEACE Medicină sunt: 

 a) Eficacitatea educațională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine 

rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: 

• conţinutul programelor de studiu; 

• rezultatele învăţării; 

• angajabilitate; 

• activitatea financiară a organizaţiei. 

 b) Managementul calității, care se concretizează prin următoarele criterii: 

• strategii și proceduri pentru asigurarea calității; 

• proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; 

• proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral; 

• accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; 

• baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității; 

• transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii și, după  caz, 

certificatele, diplomele și calificările oferite; 

• funcţionalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii; 
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CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CEACE  
Art. 6. Structura și alegerea membrilor CEACE 

 a) Preşedintele Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii din Facultatea de Medicină este o 

persoană desemnată de către decan, care are ca atribuţie principală conducerea operativă a comisiei 

în vederea asigurării calității tuturor proceselor desfășurate în cadrul facultății; 

 b) CEACE are în componenţă un președinte, un secretar și 5 membri: 3 cadre UMFT, 1 

reprezentant al studenților și 1 reprezentant al angajatorului.  

Art. 7. Comisia de evaluare internă pentru calitate, pe programul de studii, are următoarele 

responsabilităţi: 

 a) Elaborează recomandări legate de managementul strategic al universităţii și de modul în care 

acesta este interesat în dezvoltarea programului de studii; 

 b) Evaluează concordanța dintre obiectivele programului și cerinţele clienţilor referitoare la 

competenţele  profesionale și sociale aşteptate de aceştia după absolvirea programului de studii; 

 c) Identificarea rezultatelor aşteptate ale programului de studii proiectat, exprimate prin portofoliul 

competenţelor, abilităţilor, deprinderilor pe care le vor obţine viitorii studenţi; 

 d) Analizarea, de comun acord cu conducerea academică, și implementarea în practică a 

îmbunătăţirilor necesare în privinţa calității actului didactic, rezultate în urma evaluărilor. 
 

Art. 8. CEACE se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar. Şedinţele sunt prezidate de  

presedintele CEACE. Coordonatorul CEACE are următoarele atribuţii: 

a) conduce şedinţele de lucru ale comisiei; 

b) informează, periodic, decanul și Consiliul facultăţii asupra activităţii CEACE; 

c) promovează, la nivelul conducerii facultăţii, hotărârile CEACE; 

d) răspunde în faţa decanului de activitatea CEACE; 

e) elaborează planul de evaluare a calității la nivelul facultăţii; 

f) coordonează elaborarea și validarea documentelor calității la nivelul facultăţii. 
 

Art. 9. Raportul anual al CEACE, ca parte componentă a rapoartelor anuale pe facultate, se depune 

și se păstrează în format tipărit și semnat la decanat. 
 

Art. 10. CEACE elaborează și revizuieşte, ori de câte ori este necesar, Regulamentul privind 

organizarea și funcţionarea sa. 
 

Art. 11. Şedinţele comisiei sunt legal constituite dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul 

total al membrilor. 
 

Art. 12. Hotărârile CEACE se adoptă cu majoritatea simplă (jumătate plus unu din numărul 

membrilor prezenţi). Hotărârile comisiei se supun aprobării Consiliului facultății. 
 

Art. 13. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării. La aceeași dată se abrogă orice alte 

reglementări anterioare privitoare la activitatea Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii. 

Art. 14. Senatul Universităţii de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat 

prezentul Regulament în şedinţa din data de 15.12.2021, dată la care intră în vigoare.  

 

Președinte Comisie de Evaluare și Asigurare a Calității - Facultatea de Medicină 

Prof. univ. dr. Roxana Șirli 
 
 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași 

forță juridică ca și documentul original. 
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