UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT
A SENATULUI UNIVERSITAR
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul Regulament, elaborat în temeiul prevederilor din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte modul de organizare
şi funcţionare a Comisiei pentru învăţământ a Senatului Universităţii Spiru Haret.
Art. 2. Prezentul Regulament are drept scop delimitarea atribuţiilor şi
responsabilităţilor în domeniul proiectării, organizării şi desfăşurării procesului de
învăţământ, stabilirea limitelor de competenţă la fiecare nivel ierarhic, precum şi menţinerea
relaţiilor de cooperare între structurile Sistemului de învăţământ şi cele din domeniul
Sistemului de Management al Calităţii.
Art.3 (1) Comisia pentru învăţământ a Senatului Universităţii Spiru Haret (în
continuare Comisia) reprezintă organismul de coordonare a activităţii de pregătire şi instruire a
studenţilor, masteranzilor şi personalului didactic la nivel instituţional.
(2) Aceasta este subordonată Senatului Universităţii, iar relaţiile cu celelalte
departamente din Universitate sunt relaţii de tip funcţional şi de colaborare.
Art.4. Comisia îşi desfăşoară activitatea pe perioada mandatului Senatului universitar şi
sprijină
organizarea
şi
desfăşurarea
procesului
de
învăţământ
la
nivelul
facultăţilor/departamentelor.
Art. 5. Comisia monitorizează implementarea hotărârilor Senatului universitar cu
privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ şi propune Senatului universitar
măsurile necesare asigurării calităţii învăţământului la nivel instituţional sau a activităţilor
specifice la nivelul facultăţilor şi/sau departamentelor.
CAPITOLUL II
STRUCTURA ŞI COMPETENŢELE
COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT
Art.6. Comisia pentru învăţământ desemnată la nivelul Senatului universitar este
formată din 5-7 membri: un preşedinte şi 4-6 membri, reprezentanţi ai corpului didactic şi ai
studenţilor aleşi în Senatul universitar.
Art.7. Alegerea membrilor Comisiei se face de către Senatul Universităţii.
Art.8. Comisia se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui
acesteia sau la solicitarea preşedintelui Senatului universitar sau a Rectorului Universităţii,
precum şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

Art.9. Şedinţele Comisiei se derulează în prezenţa majorităţii membrilor şi sunt conduse
de către preşedintele acesteia, iar hotărârile se iau prin votul majorităţii celor prezenţi.
Art.10. Comisia lucrează pe baza rapoartelor primite de la departamentele de studii, a
vizitelor de lucru la facultăţi, precum şi prin colaborare cu Comisia de evaluare şi asigurare a
calităţii, respectiv cu Departamentul pentru Managementul Calităţii.
Art.11 (1) La nivelul fiecărei facultăţi, activitatea pentru învăţământ se realizează în
departamente.
(2) Membrii departamentului participă la elaborarea instrumentelor necesare atingerii
şi menţinerii standardelor de calitate şi la asigurarea resurselor procesului de învăţământ.
Art.12. Rezultatele obţinute se analizează periodic în Consiliul facultăţii, iar
rapoartele se trimit Comisiei pentru învăţământ a Senatului universitar.
CAPITOLUL III
ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
Art. 13. Comisia pentru învăţământ a Senatului universitar coordonează în mod
permanent activităţile destinate fundamentării nevoilor procesului de învăţământ şi elaborării
documentelor specifice pregătirii şi instruirii studenţilor şi masteranzilor, potrivit specializării
şi formei de învăţământ alese de aceştia.
Art.14. Pentru realizarea atribuţiilor care-i revin, Comisia pentru învăţământ a
Senatului universitar este sprijinită de către prorectorul responsabil cu probleme de
învăţământ, decani şi directori de departamente de studii.
Art.15. Comisia pentru învăţământ a Senatului universitar îşi desfăşoară activitatea pe
baza următoarelor criterii şi principii:
a) acordarea sprijinului necesar studenţilor şi masteranzilor în procesul de pregătire şi
instruire;
b) asigurarea calităţii corpului didactic, precum şi a resurselor de învăţare pentru
studenţi şi masteranzi;
c) folosirea unor proceduri eficiente clare pentru organizarea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ;
d) organizarea bazei de date la nivel de Universitate, care să permită utilizarea
eficientă a acesteia;
e) utilizarea celor mai noi metodologii de organizare şi desfăşurare a activităţii
didactice, în general, precum şi a programelor de studii, în special;
f) publicarea informaţiilor cu privire la calitatea programelor de studii oferite.
Art. 16. Comisia pentru învăţământ a Senatului universitar îndeplineşte următoarele
atribuţii specifice:
a) coordonează proiectarea şi implementarea sistemului de învăţământ la nivelul
Universităţii şi sprijină proiectarea şi implementarea acestuia la nivelul fiecărei facultăţi sau
departament de specialitate;
b) elaborează şi propune Senatului strategia privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de învăţământ pe termen mediu şi lung;
c) informează Senatul, semestrial sau la cererea acestuia, asupra măsurilor întreprinse
şi a stadiului de implementare a lor în sistemul de învăţământ până la nivel de facultate,
potrivit cerinţelor programelor de studii şi formelor de învăţământ;
d) elaborează procedurile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice
procesului de învăţământ la nivel de Universitate şi verifică aplicarea acestora de către
facultăţi, potrivit competenţelor pe care acestea le-au primit;

e) asigură monitorizarea rezultatelor obţinute de către componentele funcţionale ale
Universităţii pe linia organizării şi desfăşurării procesului de învăţământ.
Art.17. Comisia pentru învăţământ a Senatului universitar este obligată:
a) să acorde consultanţă în managementul activităţii de pregătire şi instruire a
studenţilor şi masteranzilor din facultăţi;
b) să elaboreze anual un raport de evaluare internă privind calitatea sistemului de
învăţământ din Universitatea Spiru Haret, care va fi adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare
sau publicare pe site şi pus la dispoziţia evaluatorului extern;
c) să furnizeze Senatului Universităţii rezultate sintetice privind starea sistemului de
învăţământ şi să elaboreze propuneri de îmbunătăţire a actului educaţional;
d) să participe la comunicarea cu organismele similare ale altor universităţi, respectiv
cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
Art.18. Comisia pentru Învăţământ a Senatului universitar:
a) răspunde în faţa Senatului Universităţii de implementarea, realizarea şi dezvoltarea
managementului procesului de învăţământ din Universitate;
b) reprezintă Universitatea în relaţiile cu organismele naţionale şi internaţionale pe
probleme de învăţământ, dacă este delegată de către Rectorul Universităţii.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art.19. Documentele Comisiei pentru învăţământ a Senatului universitar sunt
gestionate de către Secretariatul tehnic al Senatului.
Art.20. Rapoartele Comisiei se prezintă şi se aprobă în Senatul universitar, anual,
până la data de 1 martie, şi se publică pe pagina Web a Universităţii Spiru Haret, cu sprijinul
Direcţiei IT.
Art.21. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Spiru
Haret din data de 13.03.2013 şi intră în vigoare imediat.
Preşedinte al Senatului,
Conf. univ. dr. Florin Făinişi

