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COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC)
a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1.
a) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea
şi Asigurarea Calităţii din Academia Națională de Muzică ,,Gheorghe Dima” înfiinţată prin
Hotărâre de Senat.
b) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, numită în continuare CEAC, se organizează şi
functionează în concordanţă cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995 modificată şi
republicată în 1999, a Ordonanţei de Urgenţă Privind Asigurarea Calităţii Educaţiei nr.
75/20.07.2005, Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, a
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgență a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calității educației; a Cartei şi a hotărârilor
Senatului Academiei Naționale de Muzică ,,Gheorghe Dima”, precum şi cu normele elaborate de
ARACIS.
c) CEAC este o structură autonomă în cadrul ANMGD şi se subordonează direct Rectorului.
Art. 2.
a) Misiunea CEAC este de a urmări implementarea strategiilor şi politicilor de asigurare a calităţii,
în acord cu viziunea şi politica instituţiei dar şi racordat la dinamica naţională, europeană şi
internaţională în domeniu.
b) Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a
capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu care să
satisfacă standardele de calitate şi cerinţele beneficiarilor.
c) Evaluarea internă a calităţii constă în examinarea multicriterială a măsurii în care ANMGD, prin
programele oferite, îndeplineşte standardele minimale şi de referinţă stabilite prin normative
ARACIS.
d) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei constă în acţiuni şi măsuri corective adoptate pe baza analizelor
sistematice şi evaluării continue a activităţii instituţiei, pe toate domeniile funcţionale.

Capitolul II. Obiectivele strategice ale Comisiei
Art. 3. În vederea implementării Sistemului de Management al Calităţii (SMC) şi a politicii de
asigurare a calităţii în Academia Națională de Muzică ,,Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, CEAC are
următoarele obiective strategice:
a) participarea la elaborarea conceptuală a Sistemului de Management al Calităţii, în sensul
definirii structurii lui organizatorice şi funcţionale, precum şi a modului de integrare a acestuia în
managementul strategic al instituţiei;
b) implicarea în stabilirea strategiei de implementare a Sistemului de Management al Calităţii şi a
măsurilor practice necesare;
c) definirea cerinţelor calitative generale şi a celor specifice facultăţilor;
d) diseminarea informaţiilor cu privire la cultura calităţii în Academie şi rezultatele obţinute;
e) iniţierea de analize şi evaluări pe baza criteriilor şi indicatorilor de calitate recomandaţi la nivel
naţional şi european;
f) asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea studenţilor, corpului academic, angajaţilor;
g) evaluarea procesului de implementare a Managementului Calităţii în Academie şi propunerea
de soluţii corective, dacă acestea sunt necesare;
Capitolul III. Structura organizatorică şi funcţională a CEAC
Art. 4.
a) Structura organizatorică şi funcţionarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se
stabilesc prin hotarâre de Senat.
b) Comisia CEAC este alcătuită din 8 membri:
Preşedinte coordonator: Rectorul ANMGD. Rectorul poate delega responsabilitățile acestei
funcții prorectorului responsabil cu activitățile didactice.
Vicepreşedinte: un cadru didactic de la cealaltă facultate față de cea din care provine președintele.
Membri:
1 cadru didactic reprezentant al Extensiei Piatra Neamț;
1 cadru didactic reprezentant (cadru didactic) al Departamentului de Învățământ la Distanță
și Frecvență Redusă (DIDFR);
1 cadru didactic reprezentant al DSPP
1 reprezentant al studenților
1 reprezentant al angajatorilor;
1 reprezentant al sindicatului reprezentativ.
c) Membrii CEAC nu îndeplinesc funcţii de conducere, cu excepţia preşedintelui care asigură
conducerea operativă
d) Componenţa CEAC este aprobată prin votul Senatului ANMGD.
e) Mandatul Preşedintelui și al membrilor CEAC are o durată de 4 ani.
Art. 5. Comisia CEAC se întâlneşte în şedinţe operative odată la două luni şi oridecâte ori este
nevoie, la convocarea preşedintelui.

Capitolul IV. Atribuţiile Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Art. 6. Atribuţiile CEAC
Informează organizatorii şi beneficiarii de studii universitare cu privire la criterii,
●
standarde/standarde de referinţă, indicatori de performanţă, calificări şi procedurile de evaluare a
calităţii aprobate pentru diferite tipuri de programe de studii.
2

Planifică, coordonează şi monitorizează, cu precizarea responsabilităţilor şi termenelor de
●
realizare, activităţile de evaluare în vederea autorizării/acreditării/evaluării periodice externe.
Art. 7. Sarcinile comisiei în domeniul proiectării Sistemului de Management al Calităţii sunt:
Elaborează strategia şi regulamentul de funcţionare a CEAC
●
Membrii Comisiei CEAC se supun Codului de Etică al ARACIS şi Codului de Etică al
●
ANMGD.
Proiectează instrumente, proceduri, activităţi de asigurare şi evaluare a calităţii, pe
●
domeniile specifice, în concordanţă cu recomandările ARACIS.
Defineşte şi propune standarde de referinţă specifice instituţiei.
●
Stabileşte obiective privind calitatea educaţiei la ANMGD.
●
Planifică şi orientează Sistemul de Management al Calităţii.
●
Propune planuri operative anuale pentru evaluarea, asigurarea şi creşterea calităţii.
●
Art. 8. Atribuţiile comisiei în domeniul evaluării calităţii educaţiei sunt:
Aprobă şi aplică proceduri obiective şi transparente de evaluare a calităţii educaţiei în
●
ANMGD.
Aplică instrumentele de evaluare multicriterială a cadrelor didactice şi studenţilor, elaborate
●
în colaborare cu departamentele de specialitate.
Iniţiază analize şi evaluări pe baza criteriilor de calitate pe facultăţi, departamente, servicii,
●
procese de predare/învăţare, cercetare, servicii academice.
Monitorizează asigurarea calităţii de către rectorat, consiliile facultăţilor, departamente şi
●
cadre didactice.
Elaborează anual un raport de evaluare internă şi îl face public.
●
Creează şi actualizează baza de date privind asigurarea internă a calităţii.
●
Asigură distribuirea informaţiilor privind cultura calităţii în alte instituţii din ţară şi din
●
lume.
Art. 9. Pentru creşterea calităţii educaţiei în ANMGD, comisia are următoarele atribuţii:
Identifică problemele susceptibile de optimizare sub aspectul calităţii educaţiei.
●
Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii programelor de studii, activităţii
●
profesorilor, activităţii managementului academic, cercetării, serviciilor academice.
Asigură feed-back permanent din partea studenţilor, cadrelor didactice, angajatorilor.
●
Face propuneri de alocare a resurselor pentru sistemul de asigurare a calităţii.
●
Cooperează cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
●
(ARACIS) şi cu alte organisme asemănătoare din ţară şi străinătate.
Propune evaluări interne şi externe şi face publice rezultatele acestora.
●
Capitolul V. Domeniile de evaluare şi asigurare a calităţii de către comisie
Art. 10.
A. Comisia CEAC are atribuţii de evaluare şi asigurare a calităţii privind capacitatea
instituţională care rezultă din organizarea internă şi este definită prin criteriile:
a) structuri instituţionale, administrative şi manageriale;
b) baza materială;
c) resurse umane.
Art. 11.
B. Comisia CEAC evaluează şi monitorizează eficacitatea instituţională obiectivată prin
următoarele criterii:
a) conţinutul programelor de studii;
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b) rezultatele învăţării;
c) activitatea de cercetare ştiinţifică, metodică, producţională, după caz;
d) activitatea financiară a organizaţiei;
e) absorbţia profesională a absolvenţilor.
Art. 12.
C. Comisia CEAC Evaluază şi monitorizează managementul calităţii pe baza următoarelor
criterii:
a) strategii şi proceduri pentru evaluarea calităţii;
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de studii şi
activităţilor desfăşurate;
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;
e) accesibilitatea resurselor învăţării la nivelul instituţiei;
f) baza de date actualizată sistematic privind asigurarea internă a calităţii;
g) transparenţa informaţiilor de interes public privind programele de studii, certificate, diplome,
calificări oferite;
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei în conformitate cu normativele şi
legile specifice.
Capitolul VI. Drepturi ale membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
Art. 13. Să participe la activităţi de pregătire şi dezvoltare profesională în domeniul calităţii,
finanţate de către ANMGD.
Art. 14. Să propună spre aprobare Senatului ANMGD formarea de subcomisii de specialitate la
nivelul facultăţilor/departamentelor, cu sarcini precise şi atribuţii pe linia asigurării calităţii cu care
să colaboreze permanent.
Art. 15. Să aibă acces la toate informaţiile necesare activităţii şi la resurse de gestionare şi
consemnare a datelor obţinute.
Art. 16. Să fie recompensaţi pentru activitatea depusă, în conformitate cu prevederile legale sau
prin acordarea de premii, distincţii etc.
Capitolul VII. Dispoziţii finale
Art. 17. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii colaborează cu toate structurile funcţionale
ale ANMGD, cu ARACIS, alte comisii similare din instituţii din ţară şi din alte ţări.
Art. 18. Dizolvarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii se poate face prin hotarâre a
Senatului ANMGD.
Art. 19. Crearea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi introducerea Sistemului de
Management al Calităţii nu creează un sistem decizional paralel, ci se integrează şi îl întăreşte pe
cel existent.
Întocmit: Lect univ.dr. Sanda Onutz
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Aprobat în ședința de Senat din 10 decembrie 2021
Reactualizat: conf. univ. dr. Tatiana Oltean (vicepreședinte CEAC), 3 martie 2022
Aprobat în ședința de Senat din 3 martie 2022.
Prof. univ. dr. habil. Iulia Augusta SUCIU
Preşedinte CEAC
Rector ANMGD
Prof. univ. dr. Vasile JUCAN
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