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Art.1 Consiliul pentru Învăţământ şi Asigurarea Calităţii funcţionează potrivit Legii nr. 
1/2011, a Cartei Universităţii Valahia din Târgovişte, a Organigramei universităţii, a 
prezentului Regulament de organizare şi funcţionare şi a reglementărilor legale în 
vigoare. 
 
Art. 2 Consiliul pentru Învăţământ şi Asigurarea Calităţii este format din: 

a. Prorectorul pentru Învăţământ şi Asigurarea Calităţii, în calitate de 
Preşedinte; 

b. câte un reprezentant din partea fiecărei facultăţi; 
c. un reprezentant al IOSUD; 
d. un reprezentant al DIDFC; 
e. secretarul şef al UVT; 
f. 3 reprezentanţi ai studenţilor (căte unul pentru fiecare formă de studiu – 

licenţă, master, doctorat). 
 

Art. 3 Funcţionarea Consiliului pentru Învăţământ şi Asigurarea Calităţii: 
1. Consiliul pentru Învăţământ şi Asigurarea Calităţii se reuneşte lunar în sesiuni 

ordinare şi în sesiuni extraordinare de câte ori este nevoie, la convocarea 
preşedintelui sau a 1/3 din membri săi. 

2. Hotărârile privind propunerile făcute de Consiliu se iau cu majoritate simplă de 
voturi. 

3. La şedinţele de lucru, preşedintele poate invita şi reprezentanţi din partea 
comisiilor de resort din Senatul UVT, reprezentanţi ai Serviciului de Resurse 
Umane şi Salarizare şi/sau reprezentanţi  ai Biroului de Asigurarea Calităţii, atunci 
când sunt discutate probleme specifice activităţii acestora. 

4. Preşedintele poate invita şi alte persoane din universitate la şedinţele 
Consiliului atunci când este cazul. 

Art. 4 Consiliul pentru Învăţământ şi Asigurarea Calităţii este se întruneşte lunar şi ori 
de câte ori este nevoie. 
 
Art. 5 Consiliul pentru Învăţământ şi Asigurarea Calităţii are în vedere îndeplinirea 
următoarelor obiective strategice: 

a) Diversificarea şi consolidarea ofertei educaţionale pe baza cererii sociale şi 
crearea mecanismelor de adaptare şi anticipare a programelor de studii în raport 
cu evoluţiile mediului economic, social şi educaţional; 
b) Creşterea calitativă a procesului didactic; 
c) Implementarea unei strategii coerente pe termen mediu şi lung privind 
recrutarea şi promovarea personalului didactic al universităţii. 
d) Menţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii conform SR EN 
ISO 9001:2008 şi IWA 2:2009 şi implementarea unui sistem de management 
integrat la nivelul UVT. 

 
Art. 6 Consiliul pentru Învăţământ şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii: 

1. Analizează, coordonează, controlează şi propune spre aprobare desfăşurarea 
procesului de învăţământ la învăţământul de zi, învăţământ la distanţă, masterat, 
doctorat, postuniversitar, ce se desfăşoară conform planurilor de învăţământ, 
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statelor de funcţiuni, fişelor disciplinelor, programarea şi planificarea activităţilor 
didactice, examenelor, practicii studenţilor, taberelor de vară, acţiunilor de plasare 
în muncă a absolvenţilor, realizarea orarului facultăţilor. 
2. Analizează oportunitatea şi propune înfiinţarea unor noi programe de studii la 
învăţământul de zi, învăţământ la distanţă, masterat, doctorat, studii 
postuniversitare. 
3. Coordonează reforma universitară şi implementarea sistemului de asigurare a 
managementului calităţii în universitate. 
4. Colaborează cu Comisia de Asigurarea Calităţii din UVT pentru implementarea 
eficientă a Sistemului de Management al Calităţii la nivel de universitate. 
5. Propune modificarea regulamentelor, metodologiilor şi procedurilor operaţionale 
legate de procesul didactic. 
6. Monitorizează aplicarea regulamentelor/metodologiilor/procedurilor de sistem şi 
operaţionale aprobate de Senatul UVT. 
7. Coordonează sistemul instituţional de aplicare a standardelor de referinţă 
privind calitatea programelor de studii universitare în conformitate cu 
recomandările ARACIS. 
8. Coordonează activităţile specifice elaborării regulamentelor privind examenele 
de admitere şi de finalizare a studiilor, de activitate profesională a studenţilor 
precum şi cele privind organizarea procesului de învăţământ. 
9. Analizează şi propune măsuri cu privire la eficientizarea procesului didactic. 
10. Elaborează şi aplică măsuri de modernizare a secretariatelor de la toate 
nivelele (universitate, facultăţi, departamente, extensii şi alte unităţi). 
11. Propune Consiliului de Administraţie măsuri de îmbunătăţire privind 
organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional precum şi de creştere şi 
asigurare a calităţii la nivelul universităţii. 

 
Art. 7 Consiliul pentru Învăţământ şi Asigurarea Calităţii poate propune Consiliului 
de Administraţie parteneriate  cu  alte  instituţii,  parteneriate  care  să  promoveze 
interesele universităţii şi să ducă la îndeplinirea obiectivelor strategice. 
 
Art. 8 Modificarea prezentului regulament se poate face în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, la propunerea Prorectorului pentru Învăţământ şi Asigurarea 
Calităţii cu avizul Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului. 
 
Art. 9 Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul 
Universităţii Valahia din Târgovişte, când orice dispoziţii anterioare se abrogă. 
 
Art. 10 Prezentul regulament va suferi modificări în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
 


