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Regulament pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea  
periodică a  programelor de studii  

 
 
 
 Prezentul Regulament este realizat în temeiul prevederilor din Legea învăţământului nr. 
84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/ 12. 07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, a Ordinului Ministrului E-
ducaţiei şi Cercetării nr. 3928/ 21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în 
instituţiile de învăţământ superior,a H.G. cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor uni-
versitare de licenţă şi masterat, precum şi în conformitate cu Standardele ARACIS privitoare la 
evaluarea academică. 
 Prezentul regulament este realizat în scopul: 

-   precizării algoritmului şi a responsabilităţilor referitoare la autorizarea şi evaluarea  
periodică a programelor de studii; 

- instituirii unei proceduri unitare care să faciliteze elaborarea şi prezentarea 
documentaţei de autoevaluare a programelor de studii şi să permită evaluatorilor 
interni şi externi efectuarea unor evaluări corecte şi operative. 

 
CAPITOLUL I 

 
Iniţierea şi aprobarea programelor noi de studii 

 
Art. 1. Toate propunerile pentru programe noi de învăţământ necesită aprobarea preala-

bilă a directorului DPPD, precum şi  a Prorectorului responsabil cu Activitatea Didactică şi a 
Directorului Departamentului pentru Asigurarea Calităţii. Scopul acestor aprobări este legat de 
întrunirea condiţiilor de aprobare şi validare a programului propus şi alinierea lui la strate-gia de 
dezvoltare a universităţii. Fără aprobare iniţială nu poate fi lansată nici o propunere. 

 
Art. 2. După obţinerea aprobării din partea factorilor decizionali, programele vor fi supu-

se validării Comisiei Senatului pentru Activitatea Didactică şi Comisiei Senatului pentru Cer-
cetarea Ştiinţifică şi Asigurarea Calităţii. 

 
Art. 3. Cadrul didactic care propune iniţierea unui nou program de studiu trebuie să-şi 

prezinte propunerea directorului DPPD, pentru a stabili dacă acesta este realistă şi adecvată 
strategiei DPPD. 

 
Art. 4. În cazul unui răspuns favorabil, urmează a se completa formularistica necesară 

propunerii, prin care se specifică misiunea şi obiectivele programului, utilitatea faţă de ce-rinţele 
pieţei educaţionale şi a muncii, modul de asigurare a resurselor necesare (financiare, materiale, 
umane etc.). Trebuie accentuată încadrarea noului program în strategia de dezvol-tare a 
universităţii.  
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Art. 5. Pot fi iniţiate programe care fac obiectul activităţilor actuale ale departamentului. 
Iniţierea unor programe noi este permisă numai dacă acestea nu fac obiectul activităţii actuale ale 
altor facultăţi sau departamente din casdrul ULBS. Pot fi iniţiate doar programe noi, înscrise în 
nomenclatorul naţional de domenii şi specializări. 

  
Art. 6. În vederea iniţierii programului, cadrul didactic care propune va lua contact cu: 
- Direcţia General-Administrativă, pentru a stabili un nivel adecvat al taxelor de şco-

larizare pentru programul respectiv; 
- Departamentul Financiar, împreună cu care va analiza oportunitatea programului din 

punct de vedere al eficienţei şi eficacităţii lui; 
- Departamentul pentru Relaţii Internaţionale, care poate oferi informaţii cu privire la 

posibilele surse de finanţare externă; 
- Departamentul de Marketing, împreună cu care se pot găsi  modalităţi de promovare a 

programului. 
 

Art. 7. Programul nou de studiu care se doreşte a fi iniţiat trebuie să fie supus atenţiei a 
doi consultanţi externi, aleşi pe baza experienţei, cunoştinţelor de specialitate şi a relevanţei 
cunoştinţelor pentru programul în cauză,  care să participe la procesul de aprobare. Concluziile, 
respectiv propunerile avansate de consultanţi vor fi  prezentate prin corespondenţă (în scris) con-
ducerii Departamentului pentru Asigurarea Calităţii. 

 

Art. 8. Pentru iniţierea unui nou program de studii este necesară realizarea unei docu-
mentaţii, care va fi trimisă, într-un număr de cinci exemplare, Departamentului pentru Asi-
gurarea Calităţii. Documentaţia va trebui să cuprindă: 

- cadrul general al programului, modul în care acesta se încadrează în obiectivele pla-
nului strategic al ULB Sibiu, impactul proiectului asupra acesteia şi orice alte legături 
ale programului cu alte proiecte similare din cadrul universităţii; 

- justificarea programului exprimată prin  cererea existentă la nivel local, regional şi 
naţional pentru un astfel de program; detalii rezultate din  consultarea  grupurilor pro-
fesionale relevante pentru program; comparaţii ale acestuia cu alte programe similare, 
deja existente; în cazul în care programul înlocuieşte unul dintre cele dezvoltate de 
departament, este necesar să se ofere explicaţii ale acestei înlocuiri şi detalii ale dis-
cuţiilor avute cu studenţii asupra programului existent; grupul ţintă al celor interesaţi 
şi profilul lor; oportunităţile de angajare şi construcţie a carierei absolvenţilor progra-
mui; 

- contextul profesional al propunerii: acesta va include influenţa condiţiilor corpului 
profesional asupra proiectării programului (dacă este necesar, cerinţele corpului pro- 

       fesional pot fi prezentate în anexa); 
-    structura programului: o declaraţie a echipei care a iniţiat programul referitoare la în- 

cadrarea acestuia în Programul de Învăţământ Superior; 
-    Curriculum Vitae pentru fiecare cadru didactic implicat în program; 
- resursele necesare derulării programului: se prezintă resursele materiale aflate la dis-    
      poziţia programului (biblioteca, hardware şi software, spaţiu, alte echipamente nece-

sare). 
-    orice altă informaţie necesară în vederea susţinerii propunerii, respectiv evaluării pro- 
      gramului. 

 

Art. 9. Departamentul pentru Asigurarea Calităţii transmite documentaţia colectivului 
DPPD, iar aceştia,  aprobă sau resping în şedinţă, iniţierea programului. Dacă rezultatul votului 
este favorabil propunerii, directorul DPPD transmite sinteza şi rezultatul votului la 
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Departamentul pentru Asigurarea Calităţii. Acesta demarează procedura de aprobare finală la 
nivelul universităţii, iar Senatul Universităţii decide prin vot secret înfiinţarea programului de 
studii. 

 
Art. 10. Toate programele sunt aprobate pe o perioadă de maxim şase ani, cu excepţia si-

tuaţiei în care o perioadă mai scurtă este stabilită de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 
Calităţii constituită la nivelul departamentului. Programele pot fi reaprobate oricând în timpul 
acestei perioade stabilite de  subcomisie sau în cadrul procesului de Evaluare Academică pentru 
încă o perioadă de şase ani. 

 
CAPITOLUL II 

 
Aprobarea  modificărilor unui program de studii existent 

 
 Art. 11. Programele de studii existente se supun evaluării periodice, în conformitate cu 

frecvenţa impusă de metodlogia ARACIS. În anumite situaţii, se poate realiza evaluarea progra-
melor existente înainte de termenul impus, la solicitarea Biroului Senatului sau Senatului uni-
versităţii, în acest sens fiind numită o comisie de evaluare din afara DPPD.   

 
Art. 12. Modificările nu pot fi aplicate retroactiv şi trebuie implementate doar în sesiunea 

care urmează aprobării. Astfel, modificările pentru sesiunea de toamnă  trebuie aprobate până la 
data de 31 mai, iar cele pentru sesiunea din primăvară trebuie aprobate până la data de 30 noiem-
brie. 

 
Art. 13. În cazul în care modificările vor afecta studenţii care sunt deja incluşi în pro-

gram, iniţiatorul modificării programului are obligaţia de a îi informa cu privire la modificări, 
după aprobarea acestora.  

 
Art. 14. După aprobarea unei modificări, documentele şi toate specificaţiile programului 

trebuie aduse la zi de către Directorul Programului. Aceste documente trebuie trimise Departa-
mentului pentru Asigurarea Calităţii. 
 

 Art. 15. Directorul programului este un cadru didactic care asigură coordonarea tuturor 
activităţilor  din programul de studiu. El îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- realizează coordonarea activităţilor de evaluare continuă a programelor de studii; 
- analizează propunerile pentru modificarea programelor de studii; 
- urmăreşte aplicarea corectă a procedurilor pentru modificarea unui program de studii, în 

conformitate cu prezentul regulament; 
- coordonează activităţile de evaluare ale studenţilor; 
- ţine evidenţa neconformităţilor constatate şi a acţiunilor corective propuse în ceea ce pri-

veşte programul de studii; 
- răspunde de actualizarea bazelor de date referitoare la programul de studii; 
- ţine legătura cu asociaţia de tip Alumni a absolvenţilor programului de studii; 
- realizează anual un raport pe care îl va prezenta membrilor DPPD; 
- se subordonează directorului DPPD. 
 

Art. 16. Desemnarea Directorului Programului va fi realizată de către directorul DPPD, 
în conformitatea cu prevederile Regulamentului pentru aprobarea modificărilor unui program de 
studii existent la nivelul universităţii. 
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Art. 17. Dacă modificările reprezintă mai puţin de 25% din totalul programului, ele tre-
buie aprobate de comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii organizată la nivelul DPPD. În 
acest sens se pot constitui în modificări aprobarea de  noi module, reformulări ale obiectivelor, 
schimbări structurale minore, schimbări ale criteriilor de admitere. Dacă modificările reprezintă 
mai mult de 25% din totalul programului, atunci este necesară reaprobarea întregului program. 

 
Art. 18. Procedura care trebuie urmată în această situaţie este similară celei pentru apro-barea 
unui program nou,  fără a mai fi necesară aprobarea iniţială. De asemenea, directorul de program 
are obligaţia să consulte studenţii incluşi în program.  
 

Art. 19. Atunci când se propune un modul nou sau modificarea conţinutului curriculumu-
lui, directorul programului trebuie să nominalizeze un consultant extern. Candidatura consultan-
tului  va fi evaluată de către Directorului Departamentului pentru Asigurarea prin prisma: 

- cunoştinţelor sale, relevante pentru domeniul analizat; 
- experienţei în implementarea altor programe similare; 
- imparţialităţii (să nu fi fost angajat al universităţii în ultimii cinci ani sau al facultăţii 

în ultimii trei ani) 
 

Art. 20. Consultantul extern va evalua în scris, următoarele aspecte: 
-  dacă obiectivele modulului sunt de o calitate superioară; 
-  coerenţa modulului; 
-  actualitatea şi reprezentativitatea bibliografiei modulului; 
-  adecvarea metodelor de predare şi învăţare ale modulului la particularităţile de vârstă şi  

specificităţile studenţilor; 
-  dacă metodele de evaluare ale modulului sunt în conformitate cu rezultatele aşteptate 

ale învăţării; 
-  dacă modulul se încadrează în structura existentă a programului; 

 
Art. 21. Directorul Programului are obligaţia de a transmite Departamentului pentru Asi-

gurarea Calităţii documentaţia necesară în vederea aprobării, anterior şedinţei Comisiei Senatului 
pentru Cercetare Ştiinţifică şi Asigurarea Calităţii în cadrul căreia se vor analiza modificările 
propuse.  Documentaţia va cuprinde: 

- justificarea necesităţii modificării, cum va afecta aceasta structura întregului program, 
cum va influenţa obiectivele programului, alte aranjamente tranzitorii. În cazul intro-
ducerii unor module noi, dovada existenţei unei cereri, etc; 

- dovada că studenţii implicaţi în program au fost consultaţi cu privire la modificări. 
Dovada este constituită din procesele-verbale ale şedinţelor organizate în acest scop 
de iniţiatorul modificării. 

- dacă se propune modificarea unor module existente, atunci vor fi anexate copii ale 
acestora în forma în care se prezentau înainte şi după modificare; 

- dacă se propune modificarea conţinutului curriculumului, va fi anexată evaluarea 
facută de consultantul extern; 

- dacă se propune un modul nou, vor fi anexate evaluarea facută de consultantul extern 
precum şi CV-ului iniţiatorului de modul. 

- versiunea modificată a programului. D P P D
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                CAPITOLUL III 
 

               Dispoziţii finale 
 
Art. 22. – Prezentul Regulament, ca şi modificările ulterioare sunt aprobate de către 

membrii DPPD. 
 
Art. 23. – Regulamentul a fost aprobat de către colectivul  DPPD şi intră în vigoare în-

cepând cu semestrul II al anului universitar 2006-2007. 
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