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Semnătura

Art.1. Consiliul pentru asigurarea calităţii în cercetarea doctorală propune soluţii şi strategii de
îmbunătăţire a calităţii cercetării doctorale şi urmăreşte îndeaproape respectarea standardelor de calitate
şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă transinstituţională pe domeniul medico-farmaceutic în
România şi Europa. Structurile operaţionale menţionate mai sus, prin specificul activităţilor
desfăşurate, contribuie la promovarea unei culturi pro-calitate în universitate.
Art.2. Misiunea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale (denumită în continuare
CEACE) a este de a face cunoscută cultura calității în cadrul Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara (denumită în continuare UMFVBT), de a introduce și, ulterior, de a
evalua modele competitive de activități pentru creșterea calității serviciilor educaționale oferite în
cadrul Școlilor Doctorale ale UMFVBT, prin specializarea întregului personal didactic implicat în
activitățile școlii doctorale, a conducătorilor de doctorat respectiv a personalului administrativ și a
studenților doctoranzi, având următoarele atribuții:
(1) Să disemineze și să dezvolte cultura calității, în corelație cu viziunea și misiunea specifică
educațională și de cercetare a UMFVBT în consens cu cerințele naționale, europene și
internaționale medico-farmaceutice;
(2) Să elaboreze și să implementeze strategia de introducere a Sistemului de Management al Calității în
CSUD, precum și procedurile de evaluare a acestuia;
(3) Să inițieze și să aplice proiecte de dezvoltare a calității la programelor educaționale desfășurat în
cadrul Școlii Doctorale a UMFVBT și să introducă măsuri pentru consolidarea acesteia, în
concordanță cu bunele practici din domeniu;
(4) Să stabilească criterii standard de performanță în educație și cercetare concordante cu criteriile
europene din domeniu;
(5) Să inițieze și să aplice metode de analize și evaluări pe baza criteriilor de calitate în cadrul CSUD;
(6) Să efectueze evaluări interne și externe și să asigure transparența rezultatelor evaluarilor;
(7) Să coopereze cu Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS),
cu alte agenții și organisme din țară și străinătate, în condițiile legii;
(8) Să asigurare un proces de evaluare și formare continuuă a conducătorilor de doctorat,
ca buni și ireproșabili pedagogi, lideri respectabili ai comunității sțiințifice locale.
Art.3. Obiective și competențe ale CEACE:
(1) Definirea calității în cadrul CSUD:
a. procesul educational CSUD – parcurgerea procesului de educație prin cursurile obligatorii și
opționale din cadrul programului educașional al școlii doctorale
b. rata de absolvire cu calificativul foarte bine de peste 50%, bine de peste 30%
c. rata totală de absolvire de peste 85%
d. motivarea și sprijinirea studenților din cadrul Școlii doctorale cu reducerea ratei de
abandon/retragere din programul de studii doctorale de până la 15%
e. rata de finalizare a tezelor doctorale de peste 80% din totalul celor înscriși
f. rata de validare a tezelor doctorale încheiate și susținute de peste 90%.
g. evaluarea calității tezelor de doctorat.
Art.4. Evaluarea calității tezelor de doctorat, atât din punct de vedere al respectării standardelor de
calitate în cercetarea științifică, cât și a normelor de redactare, este asigurată la nivelul Școlii Doctorale,
Domeniul Medicină de către Consiliul pentru asigurarea calităţii în cercetarea doctorală. Componența
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acestuia este stabilită de către Senatul Univerisității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara, prin H.S. nr. 205/18470/18.12.2020.
(2) Obiectivele:

a) Implementarea permanentă a sistemului de asigurare a calității la nivelul IOSUD UMFVBT
b) Elaborarea și coordonarea procedurilor și a unor activități specifice de asigurare internă a calității
c) Formularea unor propuneri de îmbunătățire a calităților didactice și de cercetare din cadrul școlilor
doctorale
d) Revizuirea si analiza calității activității conducatorilor de doctorat și doctoranzilor
e) Asigurarea cooperării cu Comisia de Asigurare a Calității la nivel de Universitate
f) Elaborarea unor baze de date specifice urmăririi activității doctoranzilor și conducătorilor de
doctorat
g) Aplicarea de chestionare de evaluare și alte activități specifice.
(3) Politicile de asigurare a calității
a) Urmăresc două laturi distincte: o pregătire adecvată a studenților doctoranzi pentru a putea efectua o

activitate de cercetare științifică, dar și activitate publicistică de înaltă calitate, respectând toate
principiile de etică și deontologie.
b) Evaluază încrucișat, prin activitatea membrilor CSUD și CSD, a tezelor de doctorat și abilitare și
asigură suportul unei responsabilități îndeplinite.
c) Asigură aplicarea sistemului de criterii, standarde, indicatori și a procedurilor de evaluare a calității
programelor operaționale, având ca priorități: creșterea calității pregătirii studenților doctoranziți a
tezelor de docrorat, publicarea de articole în reviste cu FI cu depășirea criteriilor minime de susținere
a tezei, creșterea numărului de doctoranzi care obțin calificative de excelent și foarte bine și implicit,
creșterea competitivității absolvenților Școlilor Doctorale din cadrul UMFVBT;
d) Susține și verifică originalitatea fiecărei teze de doctorat;
Toți membrii CSUD și CSD din cadrul Școlilor Doctorale Medicină-Farmacie și Medicină dentară,
sunt implicați concret în toate activitățile din cadrul școlilor doctorale.
Evaluările tezelor de doctorat și a tezelor de abilitare se face la nivelul IOSUD al UMFVBT în mod
complex si asumat (a se vedea procedura de abilitare si susținere a tezei). Evaluările sunt făcute încă de
la nivel local de minim două cadre didactice desemnate de Directorul CSUD din cadrul CSUD sau
CSD. Coordonatorul Comisiei de Etică a cercetării este și cadru didactic care predă materia cu specific
studenților doctoranzi, fiind astfel asigurată buna informare a acestora de la începutul activității
doctorale. Comisia pentru asigurarea calității din cadrul CSUD - IOSUD a UMF “Victor Babeș” din
Timișoara are în componența și un student doctorand
e) Evaluarea Şcolii Doctorale de către conducătorii de doctorat este complementară cu evaluarea
cursurilor Școlii Doctorale de către doctoranzi şi cu evaluarea Școlii Doctorale de către titularii
cursurilor doctorale. Aceasta are ca scop evaluarea percepţiei conducătorilor de doctorat asupra
următoarelor aspecte: performanţa doctoranzilor, oferta de cursuri a Şcolii Doctorale, calitatea tezelor
de doctorat şi relaţia conducător de doctorat – doctorand;
f) Evaluarea conducătorilor de doctorat conform procedurii implementate de IOSUD, cu evaluări
periodice privind activitatea științifică a conducărilor de doctorat
(4) Sistemul de asigurare a calității interacționează permanent cu managementul universitar raportând
toate problemele existente și aplicând reglementările în vigoare. Consiliul de administrație, Senatul
universitar, dar și Comisia de asigurare a calității sunt în relație directă cu CSUD și cu Consiliile
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Școlilor Doctorale din cadrul UMFVBT. Consiliul de Administrație și Senatul UMFVBT ia act sau
decide pentru toate aspectele importante legate de activitatea doctorală asigurând corectitudine si
transparență
(5) Dezvoltarea continuă a sistemului de asigurare a calității este o prioritate și va aduce și mai multe
beneficii IOSUD UMFVBT. Membrii Comisiei lucrează la o serie de aspecte inclusiv prin aplicații din
cadrul unor proiecte FDI care să asigure monitorizarea atentă și eficientă a acestor aspecte.
Art.5. Structură și organizare
(1) Comisia CEACE din cadrul Departamentului de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale
(DEACE) al UMFVBT este formată din preşedinte, un secretar, 3 membri reprezentanți ai corpului
profesoral a celor 3 facultăți ale universității, un reprezentant al angajatorului și un student doctorand.
(2) Componența actuală a CEACE a CSUD este următoarea
Președinte: prof. univ. dr. Dana Liana Stoian
Membri:
- Prof. univ. dr. Cosmin Sinescu
- Prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu
- Prof. univ. dr. Lavinia Lia Vlaia
- Conf. univ. dr. Luca Constantin, reprezentant angajator
- Student doctorand Țogoe Marius Mihai
Secretar: Conf. univ. dr. Dan Bogdan Navolan
(3) CEACE este subordonat la rândul său Prorectorului Didactic, care prezintă periodic Rectorului și
Consiliului de Administrație, analize privind modul de derulare a activităților specifice.
(4)Membrii CEACE nu pot îndeplini funcții de conducere alese în cadrul UMFVBT.
(5)Mandatul fiecărui membru al CEACE este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire, cu excepția
reprezentatului studenților, al cărui mandat se încheie la finalizarea studiilor.
(6)CEACE de la nivelul CSUD realizează evaluarea internă a calității serviciilor educaționale și de
cercetare științifică din școala doctorală. În acest scop are următoarele atribuții principale:
(a) coordonează aplicarea procedurilor de evaluare și de asigurare a calității, aprobate de către
Rectorul UMFVBT, referitoare la capacitatea instituțională, eficacitatea educațională și la sistemul
de management al calității;
(b) elaborează
anual un „Raport de evaluare internă” privind calitatea serviciilor educaționale
și de cercetare din CSUD, pe care-l prezintă în fața DEACE.
(c) elaborează propuneri de îmbunătățire a calității serviciilor educaționale și de cercetare științifică;
(d) răspunde de implementarea Hotărârii Senatului cu privire la asigurarea calității serviciilor
educaționale și de cercetare științifică;
(e) cooperează cu organismele abilitate care asigură evaluarea externă a calității serviciilor
educaționale și de cercetare științifică.
(7) CEACE primește sarcini de lucru din partea Rectorului, a Directorului CSUD sși a DEACE, în
vederea îndeplinirii obiectivelor cu privire la asigurarea calității și are legături funcționale cu toate
departamentele universității.
(8) CEACE se întrunește semestrial în ședințe ordinare și ori de câte ori este nevoie, în ședințe
extraordinare.
(9) Ședințele CEACE sunt legal constituite dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul total al
membrilor.
(10) Atât la ședințele ordinare, cât și la cele extraordinare, CEACE poate invita și alte persoane din
afara componenței acesteia.
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(11) Hotărârile CEACE se adoptă cu majoritatea simplă (jumătate plus unu din numărul membrilor
prezenți).
(12) Președintele CEACE informează periodic Directorul CSUD cu privire la activitatea
desfășurată.
(13) Activitatea CEACE este analizată anual în cadrul CSUD si DEACE.
(14) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării. La aceiași data se abrogă orice alte
reglementări anterioare privitoare la activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Educaționale.
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul
Regulament în şedinţa din data de 24.11.2021, dată la care intră în vigoare.

Rector,

Director CSUD,

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean

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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