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Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Universitatea „Valahia”
din Târgovişte (UVT), precum şi pentru angajaţii acesteia.
Art.2. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea Universităţii „Valahia” din Târgovişte (UVT)
de a oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate şi este realizată
printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de a elabora,
planifica şi implementa programe de studiu, prin care se formează încrederea
beneficiarilor că instituţia îndeplineşte standardele de calitate.
Art.3.Asigurarea calităţii învăţământului şi cercetării universitare reprezintă o preocupare
majoră a managementului din UVT, întregul personal fiind angajat în:
 dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii;
 îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii (SMC);
 creşterea calităţii proceselor educaţionale, de cercetare şi creaţie artistică, în condiţiile
respectării reglementărilor în vigoare, al standardelor academice internaţionale şi a
necesităţilor mediului economico-social local, regional şi naţional.
Art.4. Sistemul de Management al Calităţii (SMC) reprezintă ansamblul coerent de
mecanisme, proceduri, criterii, standarde şi indicatori de performanţă constituit prin
adaptarea şi detalierea standardelor de asigurare a calităţii la particularităţile UVT şi la
cerinţele managementului instituţional al calităţii.
Art.5. Prezentul Cod are la bază:
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
 Carta UVT;
 Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista
indicatorilor de performanţă a ARACIS;
 OUG.75/2011 pentru modificarea şi completarea OUG.75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei;
 ORDINUL nr. 946 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele
de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de
control managerial
 SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular
 SR EN ISO 9001: 2001 - Sisteme de management al calităţii – Cerinţe.
 SR IWA 2 : 2009
 MC 01 - Manualul calităţii UVT.
 Proceduri de sistem, proceduri operaţionale şi instrucţiuni de lucru ale UVT.
Capitolul
CALITĂŢII

II. PRINCIPII ŞI OBIECTIVE ALE CODULUI DE ASIGURARE A

Art.6. Codul de Asigurare a Calităţii are menirea de a promova în cadrul UVT o cultură a
calităţii care să contribuie la realizarea unui învăţământ superior de calitate, care să aibă la
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bază îmbunătăţirea continuă a proceselor educaţionale, de cercetare şi manageriale,
echitatea, profesionalismul şi responsabilitatea resurselor umane, asigurarea legalităţii şi
transparenţei actelor decizionale şi promovarea unor relaţii de parteneriat, într-o societate
centrată pe cunoaştere şi inovare.
Art.7. Codul de Asigurare a Calităţii promovează în comunitatea academică din cadrul
UVT următoarele principii:
 principiul autonomiei şi identităţii instituţionale;
 principiul echităţii;
 principiul profesionalismului;
 principiul sustenabilităţii;
 principiul egalităţii de şanse;
 principiul îmbunătăţirii continue;
 principiul centrării educaţiei pe rezultate şi pe beneficiarii acesteia;
 principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor;
 principiul responsabilităţii;
 principiul transparenţei;
 principiul eficienţei.
Art.8. Obiectivele Codului de Asigurare a Calităţii din UVT sunt:
 realizarea unui cadru metodologic suport pentru fundamentarea strategiilor şi politicilor
privind evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul UVT;
 armonizarea sistemului intern de standarde şi indicatori de performanţă aferent
programelor de studii cu sistemul de standarde şi indicatori practicat în evaluarea
externă a calităţii educaţiei de către agenţiile specializate naţionale şi internaţionale;
 asigurarea transparenţei şi respectarea normelor deontologice în procesul de
autoevaluare internă a programelor de studii;
 asigurarea continuităţii procesului de evaluare şi asigurare a calităţii;
 promovarea şi susţinerea parteneriatelor naţionale şi internaţionale ale UVT în
domeniul asigurării calităţii;
 delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor privind evaluarea şi asigurarea calităţii la
diferite niveluri ale structurii organizatorice;
 asigurarea resurselor necesare pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a
sistemului de management al calităţii din cadrul UVT.
Art.9. (1) Creşterea calităţii proceselor din universitate reprezintă obiectivul fundamental al
conducerii UVT, în domeniul asigurării calităţii.
(2) Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Consiliul de Administraţie al UVT asigură:
 alocarea resurselor umane, financiare şi materiale necesare implementării şi
îmbunătăţirii continue a unui sistem de management eficace;
 analiza periodică a nivelului de dezvoltare a sistemului de management al calităţii şi
propunerea măsurilor corective care se impun.
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Art.10. Pentru atingerea acestui obiectiv, în cadrul UVT, se vor desfăşura următoarele
activităţi:
 evaluarea nivelului actual al sistemului de organizare şi funcţionare în domeniul
calităţii;
 instruirea periodică, în domeniul asigurării calităţii şi al standardelor internaţionale, a
personalului responsabil cu calitatea;
 identificarea tuturor proceselor specifice învăţământului superior din cadrul UVT;
 elaborarea documentelor sistemului de management al calităţii şi revizuirea acestora în
funcţie de cerinţele legale şi reglementate;
 îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii prin acţiuni corective
şi/sau preventive;
 implementarea unui plan de instruire şi introducere a tehnicilor de lucru în grup,
identificarea problemelor şi căutarea soluţiilor de îmbunătăţire a calităţii procesului de
învăţământ pentru creşterea gradului de implicare a personalului universităţii;
 utilizarea mijloacelor şi metodelor de ţinere sub control şi îmbunătăţire continuă a
calităţii;
 promovarea lucrului în echipă pentru obţinerea excelenţei.

Capitolul III. STRUCTURI ŞI MECANISME DE APLICARE A CODULUI DE
ASIGURARE A CALITĂŢII
Art.11. Implementarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii
este responsabilitatea managerului nivelului respectiv (universitate - rector, facultate decan, departament - director etc.);
Art.12. Principalele structuri specifice sistemului de management al calităţii din cadrul UVT
sunt:
 Comisia Senatului pentru Asigurarea Calităţii Învăţământului(CSACÎ).
 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în UVT (CEAC).
 Biroul pentru Asigurarea Calităţii (BAC).
 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Facultate (CEACF).
 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în IOSUD (CEAC-IOSUD).
 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în ICSTM (CEAC-ICSTM).
 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în DIDFC (CEAC-DIDFC).
 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în DPPD (CEAC-DPPD).
 Colectivul Calităţii (COLCA) - la nivel de departament.
Art.13. La nivelul Senatului UVT, CSACÎ controlează activitatea conducerii executive în
domeniul evaluării şi asigurării calităţii. Atribuţiile acestei comisii sunt prevăzute în
regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
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Art.14. Sistemul de management al calităţii, este condus de Rectorul UVT, care stabileşte
strategia, politica şi obiectivele în domeniul calităţii, urmăreşte cunoaşterea şi aplicarea
lor în întreaga instituţie, alocă şi verifică utilizarea corespunzătoare a resurselor alocate.
Art.15. (1)CEAC urmăreşte implementarea strategiilor şi politicilor de asigurare a calităţii,
în acord cu viziunea, misiunea şi politica UVT şi în concordanţă cu dinamica naţională,
europeană şi internaţională în domeniu şi coordonează aplicarea procedurilor de evaluare
şi de asigurare a calităţii, aprobate de către senatul universitar, referitoare la capacitatea
instituţională, eficacitatea educaţională şi la sistemul de management al calităţii.
(2)CEAC din cadrul UVT cuprinde:
a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de senatul universitar;
b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
c) un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenţească.
(3) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al angajatorilor.
(4) Atribuţiile CEAC sunt prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi
funcţionare.
(5) Conducerea operativă a CEAC este asigurată de prorectorul responsabil cu
învăţământul şi asigurarea calităţii.
(6) Membrii CEAC nu pot îndeplini funcţii de conducere în UVT, cu excepţia
coordonatorului desemnat de rector să asigure conducerea ei operativă.
(7) CEAC elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea
educaţiei. Acesta reflectă, într-un limbaj clar, accesibil beneficiarilor direcţi sau indirecţi ai
UVT, situaţia reală a îndeplinirii criteriilor, standardelor şi indicatorilor de calitate, precum şi
politicile instituţionale în materie de asigurare şi dezvoltare a calităţii.
a) Raportul anual de evaluare internă privind calitatea educaţiei este însoţit de un set de
propuneri ale CEAC vizând îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă şi a
managementului calităţii. Pe baza acestor propuneri, Senatul UVT adoptă un plan
operaţional pentru asigurarea calităţii, care face parte integrantă din planul operaţional
anual.
b) Raportul anual de evaluare internă privind calitatea educaţiei este un document public,
care se aduce la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare.
Art.16. (1)BAC constituie o structură funcţională-suport pentru sistemul de management al
calităţii, la nivel de universitate, formată din resurse umane necesare proiectării,
implementării, susţinerii şi îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii
din cadrul UVT.
(2) Atribuţiile BAC sunt prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi
funcţionare.
Art.17. (1) Sistemul de management al calităţii, la nivelul facultăţii, este condus de către
decan.
(2) CEACF este un organism de lucru având rolul de aplicare a strategiei, politicii
şi obiectivelor universităţii în domeniul calităţii, la nivelul facultăţii. Comisia este numită de
către decan şi confirmată de către consiliul facultăţii.
(3) Responsabilul cu calitatea este reprezentantul decanului pentru sistemul de
management al calităţii, investit cu responsabilitatea şi autoritatea necesară proiectării,
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menţinerii şi îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii la nivel de
facultate. Responsabilul cu calitatea este unul dintre prodecani sau un alt cadru didactic,
numit de către decan şi confirmat de consiliul facultăţii.
(4) CEACF elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea
educaţiei în facultate, care este transmis către BAC şi este publicat pe site-ul facultăţii.
Art.18. (1) Sistemul de management al calităţii, la nivelul IOSUD, este condus de către
directorul CSUD.
(2) CEAC-IOSUD este un organism de lucru având rolul de aplicare a strategiei,
politicii şi obiectivelor universităţii în domeniul calităţii, la nivelul IOSUD. Ea este numită de
către directorul CSUD şi confirmată de către CSUD.
(3) Responsabilul cu calitatea în IOSUD este reprezentantul directorului CSUD
pentru sistemul de management al calităţii, învestit cu responsabilitatea şi autoritatea
necesară proiectării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a sistemului de management al
calităţii la nivelul IOSUD. Responsabilul cu calitatea este un cadru didactic din cadrul
IOSUD, numit de către directorul CSUD şi confirmat de CSUD.
(4) CEAC-IOSUD elaborează anual un Raport de evaluare internă privind
calitatea educaţiei în IOSUD, care este transmis către BAC şi este publicat pe site-ul
IOSUD.
Art.19. (1) Sistemul de management al calităţii, la nivelul Institutului de Cercetare
Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară (ICSTM), este condus de către directorul
ICSTM.
(2) CEAC-ICSTM este un organism de lucru având rolul de aplicare a strategiei,
politicii şi obiectivelor universităţii în domeniul calităţii, la nivelul ICSTM. Comisia este
numită de către directorul ICSTM şi confirmată de către consiliul ICSTM.
(3) Responsabilul cu calitatea în ICSTM este reprezentantul directorului ICSTM
pentru sistemul de management al calităţii, investit cu responsabilitatea şi autoritatea
necesară proiectării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a sistemului de management al
calităţii la nivelul ICSTM. Responsabilul cu calitatea este numit de către directorul ICSTM
şi confirmat de consiliul ICSTM.
(4) CEAC-ICSTM elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea
cercetării în ICSTM, care este transmis către BAC şi este publicat pe site-ul ICSTM.
Art.20. (1) Sistemul de management al calităţii, la nivelul Departamentului de Învăţământ
la Distanţă şi Formare Continuă (DIDFC), este condus de către directorul DIDFC.
(2) CEAC-DIDFC este un organism de lucru, având rolul de aplicare a strategiei,
politicii şi obiectivelor universităţii în domeniul calităţii, la nivelul DIDFC.
(3) Responsabilul cu calitatea în DIDFC este reprezentantul directorului DIDFC
pentru sistemul de management al calităţii, investit cu responsabilitatea şi autoritatea
necesară proiectării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a sistemului de management al
calităţii la nivelul DIDFC. Responsabilul cu calitatea este numit de către directorul DIDFC
şi confirmat de consiliul ICSTM.
(4) CEAC-DIDFC elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea
educaţiei în DIDFC, care este transmis către BAC şi este publicat pe site-ul DIDFC.
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Art.21. (1) Sistemul de management al calităţii, la nivelul Departamentului pentru
pregătirea personalului didactic (DPPD), este condus de către directorul DPPD.
(2) CEAC-DPPD este un organism de lucru având rolul de aplicare a strategiei,
politicii şi obiectivelor universităţii în domeniul calităţii, la nivelul DPPD.
(3) Responsabilul cu calitatea în DPPD este reprezentantul directorului DPPD
pentru sistemul de management al calităţii, investit cu responsabilitatea şi autoritatea
necesară proiectării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a sistemului de management al
calităţii la nivelul DPPD. Responsabilul cu calitatea este numit de către directorul DIDFC şi
confirmat de consiliul DPPD.
(4) CEAC-DPPD elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea
cercetării în DPPD, care este transmis către BAC şi este publicat pe site-ul DPPD.
Art.22. Responsabilitătile privind sistemul de management al calităţii la nivelul
departamentelor didactice, revin directorilor de departamente.
(1) La nivel de departament, directorul de departament are autoritatea şi
responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor derulate în cadrul acestuia
(învăţământ, cercetare, organizare şi relaţii externe).
(2) COLCA, la nivel de departament, este un organism de lucru având rolul de a
monitoriza realizarea standardelor de calitate şi a indicatorilor de performanţă în derularea
programelor de studii şi de a propune măsuri de îmbunătăţire a calităţii programelor
respective.
(3) Directorul de departament poate numi un responsabil cu calitatea la nivelul
departamentului. Acesta urmareşte, la nivelul departamentului, realizarea obiectivelor
generale şi specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea
evaluărilor/auditurilor interne şi a evaluărilor individuale.
Art.23. (1) La nivelul structurilor administrative şi de servicii, responsabilitatea şi
autoritatea aferentă sistemul de management al calităţii aparţine directorului general
administrativ.
(2) Directorului general administrativ poate numi un reprezentat al său pentru
sistemul de management al calităţii.
(3) La nivelul serviciilor şi birourilor, responsabilitatea şi autoritatea revine şefilor
compartimentelor respective.
Art.24. Mecanismele concrete de realizare a activităţilor specifice asigurării calităţii sunt
precizate în regulamentele interne, aprobate de Senatul UVT, şi anume:
a) Regulamente de organizare:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al CSACÎ.
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al CEAC.
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al BAC.
b) Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodică
a programelor de studiu.
c) Regulamente, metodologii şi proceduri de evaluare a calităţii corpului
profesoral.
d) Documente specifice cerinţelor standardului ISO 9001:2008:
- Manualul calităţii.
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- Procedurile de sistem.
- Procedurile operaţionale.
- Instrucţiunile de lucru.

Capitolul IV. DISPOZITII FINALE
Art.25. Documentele sistemului de management al calităţii sunt gestionate de către BAC.
Art.26. Codul de asigurare a calităţii a fost aprobat de către Senatul UVT, prin vot deschis,
cu majoritate simplă, la data de ________________.
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