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Capitolul I 

MANAGEMENTUL PROGRAMELOR DE STUDII 

 

 

Art.1 Prezentul regulament descrie modalitatea de iniţiere, aprobare, monitorizare şi 

evaluare periodică a programelor de studii universitare de licenţă, masterat și doctorat din 

UNEFS, la formele de învăţământ cu frecvenţă și cu frecvenţă redusă.  

 

Art.2 Responsabil de organizarea şi desfăşurarea programelor de studii este Decanatul 

facultăţii/Consiliul şcolii doctorale.  

 

Art.3 (1). Managementul programelor de studii este asigurat de către coordonatorul 

programului. Acesta este propus de către Decan/Directorul școlii doctorale şi avizat de către 

Consiliul facultăţii/Consiliul școlii doctorale.  

(2). Coordonatorul programului de studii poate fi orice cadru didactic care demonstrează 

prin traseul profesional, didactic şi cel de cercetare, că are preocupări în direcţia de formare pe 

care o propune acel program de studii, cu respectarea legii și regulamentelor UNEFS. 

(3). În funcţie de complexitatea programului de studii şi de numărul studenţilor, 

coordonatorul programului de studii poate propune 2 persoane drept membri în echipa 

managerială.  

(4). Echipa managerială a programului de studii este avizată de către Consiliul 

departamentului și Consiliul facultății/Consiliul școlii doctorale unde se organizează programul 

de studii.  

 

Art.4 Decizia de numire a coordonatorului şi echipei manageriale a programului de studii 

este luată de către Senatul UNEFS la propunerea Decanului/Directorului Școlii doctorale și 

avizată de către Consiliul facultății/Consiliul Școlii doctorale.  
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Capitolul II 

INIŢIEREA ŞI APROBAREA PROGRAMELOR DE STUDII 

 

 

Art.5 (1). Propunerea de iniţiere a unui nou program de studii poate fi facută cu cel puţin 

un semestru înaintea începerii unui nou an universitar, de către orice cadru didactic din 

universitate.  

(2). Propunerea trebuie adresată Directorului de departament în scris sau, după caz, 

consemnată în procesul verbal al şedinţei în care este lansată.  

(3). Propunerea de iniţiere a unui nou program de studii este avansată de către Directorul 

departamentului spre analiză şi decizie, Consiliului facultăţii/Consiliului şcolii doctorale.  

 

Art.6 (1). Consiliul facultăţii/Consiliul școlii doctorale desemnează o comisie din cel 

puţin 3 membri, care să elaboreze o analiză a condiţiilor externe, într-un interval de timp 

conform cu gradul de complexitate al programului. Analiza trebuie argumentată cu date concrete 

din piaţa muncii privind evoluţia ocupaţiei pe plan naţional şi internaţional, posibilitatea de 

angajare în baza competenţelor furnizate, analize privind interesul tinerilor pentru direcţia de 

formare, etc.  

(2). Din comisia de analiză a mediului extern va face parte şi persoana care a lansat 

propunerea de iniţiere.  

(3). Analiza mediului intern şi a oportunităţii încadrării programului în strategia 

universităţii este asigurată de către managementul facultăţii şi cel al universităţii, aflat în 

exerciţiul funcţiunii.  

 

Art.7 (1). În baza analizei mediului intern şi a celui extern, care trebuie să exprime în 

mod explicit oportunitatea înfiinţării, respectiv capacitatea instituţională de a susţine un 

asemenea program, Consiliul facultăţii/Consiliul școlii doctorale avizează favorabil/nefavorabil 

iniţierea programului de studii respectiv.  
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(2). În cazul avizului favorabil, propunerea de iniţiere, împreună cu analiza mediului 

intern şi a celui extern, sunt prezentate Senatului universităţii, spre aprobare.  

 

Art.8 Coordonarea procesului de inițiere și aprobare a programelor de studii intră în 

atribuțiile Prorectorului cu activitatea didactică.  

 

 

Capitolul III 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROGRAMELOR DE STUDII 

 

 

 Art.9 (1). După aprobarea Senatului, elaborarea documentelor necesare acreditării şi 

desfăşurării programului de studii revine în sarcina managementului facultăţii, al 

departamentului coordonator şi a directorului de program/echipa managerială a programului.  

(2). Documentele noului program de studii sunt analizate în departamentul coordonator şi 

validate de către Consiliul facultăţii/Consiliul Școlii doctorale.  

(3). Finalizarea procesului de organizare a unui nou program de studii trebuie să se 

încadreze în calendarul și organizarea generală a programelor de studii din UNEFS (cu cel puţin 

o săptămână înaintea începerii anului universitar).  

 

Art.10 (1). Coordonarea programului universitar pe parcursul desfăşurării sale revine 

Directorului de program.  

(2). Aplicarea diferitelor proceduri, prevederi regulamentare şi decizii ale 

managementului facultăţii/universităţii, revine Directorului de program/echipei manageriale a 

programului.  

 

 

Capitolul IV 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 
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Art.11 (1). Monitorizarea programelor de studii se realizează sistematic şi include acţiuni 

planificate de analiză a rezultatelor şi activităţilor specifice programului de studii, conform cu 

prevederile regulamentului DMC.  

(2). Procesele de monitorizare şi evaluare internă sunt coordonate de către Directorul 

programului de studii şi aplicate de către echipa managerială sau, după caz, de către persoanele 

desemnate în acest sens.  

(3). În urma procesului de evaluare internă a programului de studii, Directorul 

programului elaborează o analiză a nivelului de performanţă, la finalul fiecărui an universitar. 

Aceasta este supusă discuţiei la nivelul Consiliului facultăţii/Consiliului școlii doctorale şi 

înaintat DMC. 

(4).  DMC elaborează o sinteză anuală privind nivelul de performanţă al fiecărui program 

de studii care funcţionează la nivelul întregii universităţi, pe care o supune atenţiei Senatului 

universitar.  

 

Art.12 (1). Pe baza evaluării interne a programelor de studii, Senatul universităţii poate 

dispune intrarea în lichidare sau oprirea temporară a programelor de studii neperformante.  

(2). Deciziile privind lichidarea sau oprirea temporară a programelor de studii trebuie 

luate înainte de lansarea ofertei pentru admiterea în anul universitar următor, fără a aduce 

prejudicii studenţilor înmatriculaţi la programul respectiv.  

 

 

 

 

 

 

Capitolul V 

EVALUAREA EXTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 
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Art.13 (1). Cererea de Evaluare externă periodică a programelor de studii se face de către 

universitate în termenul legal prevăzut şi este însoţită de raportul de autoevaluare, documente 

elaborate conform metodologiilor ARACIS de evaluare externă a calităţii și aplicate la nivel 

naţional.  

(2). Elaborarea raportului de autoevaluare întră în atribuţiile managementului 

facultăţii/Școlii doctorale, a directorului de program/echipă de management a programului de 

studii şi se realizeză în conformitate cu standardele naţionale prevăzute pentru domeniul în care 

este organizat programul de studii.  

 

 

Capitolul VI 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

Art.14 Prezentul regulament a fost analizat şi aprobat în şedinţa Senatului UNEFS din 

28.01.2019 și intră în vigoare din data de 29.01.2019. 

 


