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REGULAMENTUL
Comisiei pentru Managementul Calităţii (CMC) din Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Comisia pentru Managementul Calităţii (CMC) din Facultatea de Chimie, Biologie,
Geografie reprezintă organismul de coordonare a activităţilor de evaluare si asigurare a calităţii la
nivel instituţional.
Capitolul II. Structura CMC şi relaţiile cu celelalte structuri ale facultăţii şi ale Universităţii
Art. 2. CMC a FCBG este formată din 12 membri: 1 preşedinte, 3 cadre didactice, 4 reprezentanţi
ai studenţilor, 4 reprezentanţi ai angajatorilor (anexa 1). Reprezentarea departamentelor în această
comisie va fi egală.
Art. 3. Membrii CMC de la nivelul facultăţii sunt numiţi de către Consiliul facultăţii. În
componenţa CMC nu pot intra cadre didactice care ocupă funcţii executive la nivelul facultăţii.
Comisia se validează în Consiliul facultății, fiind supusă revalidării doar în situația în care intervin
modificări în componența sa.
Art. 4. Conducerea comisiei este asigurată de Preşedintele acesteia. Presedintele Comisiei pentru
Managementul Calităţii la nivelul facultăţii, potrivit organigramei, face parte din Departamentul
pentru Managementul Calităţii (DMC).
Art. 5. CMC este subordonat DMC, iar acesta, la rândul său, este subordonat Cancelarului
(Prorectorului), care asigură punerea în aplicare a politicii în domeniul calităţii. Activitatea CMC
se desfasoara in conformitate cu prevederile Manualului calitatii de la nivelul UVT.
Art. 6. Legăturile CMC cu celelalte comisii /servicii din cadrul FCBG şi U.V.T. sunt relaţii de tip
funcţional si de colaborare.
Art.7. Preşedintele şi membrii comisiei pot fi revocaţi din funcţie la propunerea prodecanului sau
a unei treimi din membrii Consiliului Facultăţii.
Capitolul III. Atribuţii si responsabilităţi
Art. 8. CMC are următoarele atribuţii generale:
 promovează o cultură a calităţii în cadrul FCBG;
 urmăreste aplicarea standardelor de calitate în cadrul FCBG;
 face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de evaluare si asigurare a calităţii în
concordanţă cu cerinţele A.R.A.C.I.S., E.U.A. si E.N.Q.A.;
 derulează audituri de diverse tipuri (educaţional, managerial, de mediu, etc.) la nivelul
facultăţii;
 furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea calităţii în FCBG;
 publică materiale pe pagina web a facultaţii privind asigurarea calităţii.
Art. 9. Presedintele CMC are următoarele atribuţii:
 coordonează elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Comisiilor pentru
Managementul Calităţii în concordanţă cu obiectivele Departamentului pentru Managementul
Calităţii, Carta Universitară, Strategia Universităţii, Manualul Calităţii;
 coordonează auditurile interne din sfera managementului calităţii, la nivelul facultăţii;
 coordonează elaborarea documentaţiei privind auditurile interne;
 întocmeşte documentaţia privind monitorizarea programelor de studiu, planurilor de
învăţământ şi fişelor de disciplină;
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contribuie la implementarea măsurilor de asigurare a calităţii la nivelul facultăţii;
monitorizează activitatea de evaluare multi-criterială a cadrelor didactice din facultăţi
(autoevaluarea, evaluarea de către studenţi, evaluarea colegială şi evaluarea şefului de
departament);
 participă la elaborarea instrumentelor de evaluare şi de asigurare a calităţii programelor
educaţionale şi la stabilirea standardelor de calitate la nivel de facultate în concordanţă cu
cerinţele A.R.A.C.I.S., E.U.A. şi E.N.Q.A.;
 furnizează Directorului Departamentului pentru Managementul Calităţii rapoarte analitice şi
sintetice privind evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul facultăţii;
 participă la acţiunile de instruire în domeniul calităţii şi la implementarea culturii calităţii
universitare.
Art. 10. Drepturile membrilor CMC:
 solicită şi au acces la informaţiile necesare derulării activităţii, conform reglementărilor în
vigoare;
 fac propuneri cu privire la dezvoltarea profesională în domeniul calităţii;
 activitatea derulată în cadrul CMC poate fi luată în considerare la acordarea premiilor si
distincţiilor anuale.
Art. 11. Obligațiile membrilor:
 participă la ședințele comisiei; quorum-ul necesar reunirii în şedinţă este de 50% din totalul
membrilor; şedințele se convoacă de către Președintele comisiei cu cel puțin 48 de ore înainte;
 respectă termenele fixate pentru finalizarea demersurilor aferente sarcinilor care le-au revenit;
 elaborează, sub coordonarea Preşedintelui Comisiei, regulamentele de organizare şi
funcţionare a Comisiilor pentru Managementul Calităţii în concordanţă cu obiectivele
Departamentului pentru Managementul Calităţii;
 participă la auditurile interne din sfera managementului calităţii, la nivelul facultăţii;
 participă la întocmirea documentaţiei privind auditurile interne la facultăţii;
 participă la întocmirea documentaţiei privind monitorizarea programelor de studiu, planurilor
de învăţământ şi fişelor de disciplină;
 contribuie la implementarea măsurilor de asigurare a calităţii la nivelul facultăţii;
 participă la monitorizarea activităţii de evaluare multi-criterială a cadrelor didactice din
facultăţi (autoevaluarea, evaluarea de către studenţi, evaluarea colegială şi evaluarea şefului de
departament);
 participă la elaborarea instrumentelor de evaluare şi de asigurare a calităţii programelor
educaţionale şi la stabilirea standardelor de calitate la nivel de facultate;
 participă la acţiunile de instruire în domeniul calităţii şi la implementarea culturii calităţii
universitare.
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ANEXA 1
Componenţa Comisiei pentru Managementul Calităţii din cadrul Facultăţii de Chimie,
Biologie, Geografie, validată în şedinţa Consiliului facultăţii din data de 22.05.2012:
Nume, prenume membru
Calitatea
Lector dr. Nicoleta IANOVICI
cadru didactic, preşedinte
Conf. dr. Otilia BIZEREA
cadru didactic
Lect. dr. Ramona IVAN
cadru didactic
Lect. dr. Marcel TOROK
cadru didactic
Prof. Francisc KISS
reprezentant al angajatorilor
Ec. Sorin MAXIM
reprezentant al angajatorilor
Prof. Angela PUTNIC
reprezentant al angajatorilor
Dr. Ilie VLAICU
reprezentant al angajatorilor
Alexandra BURCĂ
student
Alexandru DRĂGAN
student
Madalina MATEESCU
student
Marius VIDAC
student

Prezentul Regulament a fost validat în ședința Consiliului Facultății de Chimie, Biologie,
Geografie din data de 8.11.2012.
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