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Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Audit Academic a Facultății de 

Farmacie 

 

Comisia de audit academic a Facultății de Farmacie a fost constituită în baza 

hotărârii Consiliului Facultăţii de Farmacie nr.10/6730/23.03.2022 și este formată din 3 

membri, cadre didactice ale Facultăţii de Farmacie. Comisia de audit academic a Facultății 

de Farmacie se subordonează conducerii Facultăţii de Farmacie. 

Activitatea membrilor Comisiei de audit academic, se înscrie în cerinţele Codului 

etic (deontologic) de auditare: 

 integritate (corectitudine, onestitate şi sinceritate);  

 obiectivitate (exprimarea opiniilor cu imparţialitate);  

 confidenţialitate (nedivulgarea datelor şi nefolosirea lor în interes personal);  

 competenţă (cunoaşterea standardelor şi normelor profesionale).  

 

Membrii Comisiei de audit academic a Facultății de Farmacie, exercită o funcţie de 

evaluare independentă şi trebuie să aibă acces la toate datele necesare auditării.  

 

Scopul Comisiei de audit a Facultății de Farmacie 

 

Comisia de audit academic a Facultății de Farmacie, din cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara are misiunea de a se asigura că tutorii de 

an și comisiile permanente din cadrul facultății, respectă normele profesionale stabilite de 

Carta universitară, Legea învățământului, standardele de referinţă şi indicatorii de 

performanţă elaboraţi de ARACIS, precum şi reglementările în vigoare pentru fiecare 

activitate desfaşurată (educaţională şi de cercetare) sau categorie de activităţi efectuate de 

aceştia.  

Activitatea Comisiei de audit academic a Facultății de Farmacie vizează cu prioritate 

asigurarea unui management de calitate al procesului educaţional, dezvoltării unei culturi 

instituţionale a calităţii educaţiei şi protecţiei managementului procesului de pregătire şi 

instruire a studenţilor, care se organizează şi se desfăşoară planificat, din dispoziţia şi sub 

conducerea Decanului facultăţii. 



 

Obiectivele Comisiei de audit academic a Facultății de Farmacie 

 

 oferă comunității o percepţie cu privire la calitatea activităţii didactice şi de cercetare 

a cadrelor didactice, a masteranzilor și doctoranzilor din facultatea de Farmacie; 

 oferă comunității o imagine asupra managementului activităţilor suport din 

facultate;  

 aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale a comisiilor 

permanente din cadrul facultății și a tutorilor de an.  

 

Activităţile supuse Comisiei de audit academic intern al calităţii, în cadrul Facultății 

de Farmacie, a UMFVB din Timișoara:  

 activităţile Comisiilor permanente ale Facultăţii de Farmacie 

 activitatea tutorilor de an 

 întocmirea unui Raport anual și înaintarea acestuia către Conducerea Facultății 

de Farmacie 

Regulamentul Comisiei de audit academic a Facultății de Farmacie consideră 

managementul calităţii ca o componentă definitorie a politicii generale a UMFTVB din 

Timișoara şi a strategiei sale de dezvoltare, pe termen lung, mediu şi scurt. 

 

Componenţa Comisiei de audit academic a Facultății de Farmacie 

Președinte:    Conf. univ. dr. farm. Lenuța-Maria Șuta       

Membrii:    Conf. univ. dr. farm. Andoni Mihaela 

Conf. univ. dr. farm. Caunii Angelica Rodica 

  


