UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT
PRIVIND INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA
ŞI EVALUAREA PROGRAMELOR DE STUDII
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul Regulament are drept scop stabilirea modalităţilor privind iniţierea,
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii universitare şi
responsabilităţile care decurg din acestea.
Art.2. Prevederile Regulamentului au la bază actele normative privind procesul
educaţional din România, respectiv:
–Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
– Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
–Legea nr.87/2006 pentrua probarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei;
– HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
masterat;
– Ordinul MECT nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European
de Credite Transferabile – ECTS;
– Ordinul MECT nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în
instituţiile de învăţământ superior;
– Ordinul MECT nr. 4868/2006 privind Suplimentul la diplomă;
– Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista
indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;
– Carta Universităţii Spiru Haret, ediţia 2011.
Art.3. (1) În accepţiunea prezentului Regulament, un program de studii reprezintă un
ansamblu unitar de obiective, conţinuturi, metode şi activităţi de proiectare, realizare şi
cercetare, care conduce la obţinerea unei calificări universitare într-un domeniu de specializare.
(2) Un program de studii se individualizează prin:
a) domeniul de specializare conform cu diviziunea academică a cunoaşterii şi
diviziunea profesională a muncii;
b) nivelul calificărilor universitare (licenţă, masterat, doctorat);
c) forma de învăţământ (cu frecvenţă -IF, cu frecvenţă redusă – IFR, la distanţă – ID);
d) durata studiilor (în funcţie de specificul programului de studii).
Art.4. Activităţile de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a
programelor de studii reprezintă componente de bază ale sistemului de management al
calităţii din Universitatea Spiru Haret, esenţiale pentru a se asigura îmbunătăţirea continuă şi
creşterea calităţii procesului educaţional.

Art.5. Prevederile prezentului Regulament se aplică programelor de studii de la toate
ciclurile şi formele de învăţământ.
CAPITOLUL II
INIŢIEREA PROGRAMELOR DE STUDII
Art.6. Iniţierea unui program de studii se face pentru extinderea şi dezvoltarea
activităţii academice prin adaptarea ofertei de programe a Universităţii la cerinţele mediului
socio-economic şi folosirea eficientă a resurselor.
Art.7. Iniţierea unor programe de studii se realizează la nivel de departament/
facultate şi se bazează pe analize complexe privind mediul extern şi intern al Universităţii,
corelate cu cerinţele de pe piaţa forţei de muncă.
(1) Scopul iniţierii unor programe de studii constă în identificarea nevoilor societăţii
cu privire la pregătirea de specialişti în diverse domenii ale activităţii, corespunzător
dezvoltării şi evoluţiei societăţii româneşti şi a progresului omenirii, în ansamblul său.
(2) Pentru iniţierea unui program de studii se efectuează analize complexe privitoare la
eficienţa şi utilitatea acestora, precum şi la posibilităţile Universităţii de a asigura resursele
necesare.
CAPITOLUL III
APROBAREA ÎNFIINŢĂRII PROGRAMELOR DE STUDII
Art.8. (1) Iniţierea înfiinţării unui program de studii este atributul departamentului de
studii, care solicită viza Consiliului Facultăţii. Referatul de propuneri, documentat, se
înaintează Rectorului Universităţii pentru obţinerea aprobării Consiliului de administraţie.
(2) După iniţierea înfiinţării unui program de studii, şi obţinerea aprobării
Consiliului de administraţie, Decanul Facultăţii propune Consiliului desemnarea unui colectiv
format din 3 cadre didactice, care coordonează acţiunea de întocmire a documentelor necesare
dosarului de autorizare în vederea funcţionării provizorii.
Art.9. (1) Proiectarea programului de studii începe cu stabilirea competenţelor care
vor fi dobândite de studenţi şi gruparea acestora în conformitate cu Cadrul Naţional al
Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS).
(2) Pornind de la profilul de competenţe, echipa de proiectare defineşte obiectivele
specializării şi structura curriculară – planul de învăţământ, – care sunt analizate la nivel de
departament.
(3) În procesul de proiectare a Planului de învăţământ se stabilesc disciplinele de
studiu, ponderile şi specificul lor, prezentate în lista de discipline.
(4) Lista disciplinelor este difuzată departamentelor care vor presta servicii în cadrul
programului de studii, prin coordonatorul de specializare.
(5) Departamentele solicitate fac observaţii cu privire la posibile corecţii privind
structura curriculară şi stabilesc cadrele didactice cu competenţe adecvate disciplinelor din
planul de învăţământ, atestate prin CV-uri.
(6) Coordonatorul de specializare, împreună cu echipa de proiectare, definitivează
planul de învăţământ şi stabilesc titularii disciplinelor, cuprinşi în lista cadrelor didactice.
(7) La propunerea coordonatorului programului de studii, departamentul de profil
stabileşte titularul fiecărei discipline, care elaborează fişa disciplinei date în competenţă.
(8) Colectivul de lucru întocmeşte raportul de autoevaluare şi anexele corespunzătoare
dosarului de autorizare în vederea funcţionării provizorii, care este avizat de Consiliul
facultăţii şi aprobat de Senatul Universităţii.
CAPITOLUL IV
MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII
Art.10.(1) Înainte de a fi supus aprobării Senatului universitar, dosarul pentru
autorizarea funcţionării provizorii a unui program de studii se analizează de către

Departamentul pentru Managementul Calităţii şi, după caz, de către Departamentul pentru
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi Învăţământ la Distanţă, care fac propuneri către
conducerea Universităţii.
(2) Dosarul pentru autorizarea funcţionării provizorii a unui program de studii
se înaintează la ARACIS de către iniţiatorul acestuia, în vederea evaluării externe.
Art. 11. Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor de studii,
în Universitatea Spiru Haret se realizează monitorizarea rezultatelor învăţării şi a factorilor
care le determină.
Art.12. Responsabilitatea pentru monitorizarea permanentă şi îmbunătăţirea continuă
a programelor de studii revine Decanului, Directorului de departament şi Comisiei de evaluare
şi asigurarea calităţii pe facultate.
Art.13. Monitorizarea periodică se face în mod sistematic, planificat şi presupune
controlul modului în care se desfăşoară activitatea pentru depistarea la timp a
nonconformităţilor şi iniţierea de acţiuni corective.
Art.14.(1) Constatările făcute în urma monitorizării constituie dovezi obiective
privind evaluarea periodică a calităţii şi, în acelaşi timp, stau la baza analizelor desfăşurate la
nivel de departament/facultate pentru stabilirea de măsuri corective şi preventive.
(2) Aceste analize sunt valorificate în momentul formulării planului strategic şi
operaţional pentru anul universitar următor.
Art.15. Sintezele privind rezultatele monitorizării se analizează anual în cadrul şedinţelor
Senatului universitar, fiind stabilite planuri de îmbunătăţire a calităţii procesului educaţional.
CAPITOLUL V
EVALUAREA PERIODICA A PROGRAMELOR DE STUDII
Art.16. Evaluarea periodică a programelor de studii se face în vederea:
a) acreditării programului de studii;
b) evaluării externe periodice a calităţii programelor de studiu, pentru confirmarea
menţinerii acreditării;
c) îmbunătăţirii continue a calităţii procesului educaţional.
Art.17. Planificarea programelor de studii care vor fi supuse evaluării periodice
interne este responsabilitatea Decanului şi Directorului de departament.
Art. 18. Planificarea programelor de studii care vor fi supuse evaluării periodice
externe se face anual şi este responsabilitatea Decanului şi a Directorului de departament.
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
Art.19. Direcţia Secretariatului General al Universităţii elaborează, anual, până la data
de 15 octombrie, Lista programelor de studii care vor fi supuse evaluării pentru acreditare,
respectiv certificare periodică.
Art. 20. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Spiru
Haret din data de 02.02.2011, modificat ulterior şi aprobat de Senatul Universitar la data de
13.02.2013.
RECTOR,
Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea

