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REGULAMENT PRIVIND SISTEMUL DE EVALUARE ŞI 

ASIGURARE A CALITĂŢII ŞI A COMISIEI  DE ASIGURARE A 

CALITĂŢII DIN CADRUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE ȘI MEDIU 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Sistemului 

de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (SEAC) şi al Comisiei de Evaluare Internă şi Asigurare a 

Calităţii (CEIAC) din Facultatea de Științe și Mediu din Galaţi, având ca şi scop coordonarea 

eforturilor pentru creşterea calităţii proceselor academice şi administrative, a calităţii 

absolvenţilor.  

Art. 2. Facultatea de Științe și Mediu îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în diferite 

domenii ale ştiinţei şi culturii, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural 

umaniste valoroase, de a se integra în procesele tehnologice, economice şi social-culturale ale 

societăţii româneşti şi ale lumii contemporane.   

Art.3. Obiectivul fundamental al conducerii Facultății de Științe și Mediu în domeniul 

calităţii îl constituie implementarea unui sistem de asigurare al calităţii bazat pe o politică, o 

structură organizatorică şi o documentaţie care să permită monitorizarea-evaluarea, intervenţia 

corectiv-preventivă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii. Pentru aceasta conducerea facultăţii: 

• alocă resursele umane şi materiale necesare implementării SEAC;                                                 

•  numeşte responsabilul cu implementarea SEAC;                                                                                   

•  numeşte Comisiile de Asigurarea Calităţii Programelor de Studii;                                                 

•  analizează periodic stadiul implementării şi decide măsurile corective ce se impun.   

Art.4. Pentru atingerea acestor obiective în Facultatea de Științe și Mediu se vor desfăşura 

următoarele activităţi:  

• Elaborarea procedurilor de sistem şi a proceduri operaţionale;  
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• Identificarea, definirea şi analiza principalelor funcţiuni şi procese ale Facultăţii de 

Științe și Mediu pentru determinarea acelora care sunt critice pentru calitatea  rezultatelor; 

 • Asigurarea mijloacelor şi metodelor de ţinere sub control şi îmbunătăţirea continuă a 

acestora;  

• Implementarea unui plan de instruire şi introducerea tehnicilor de lucru în grup pentru 

identificarea problemelor şi căutarea soluţiilor de îmbunătăţire a calităţii procesului de 

învăţământ pentru creşterea gradului de implicare a personalului universităţii;  

• Introducerea evaluării periodice, a contribuţiei individuale a fiecărui cadru didactic din 

Facultatea de Științe și Mediu pentru întărirea responsabilităţii întregului personal, începând cu 

managementul structurilor academice şi administrative.   

Art. 5. Structura organizatorică are la bază principiul conform căruia, Sistemul de 

Management al Calităţii este condus la nivel de facultate de către decan, iar la nivel de 

departament de către şeful departamentului.  

Art. 6. Principalele elemente ale structurii organizatorice a SEAC din Facultatea de 

Științe și Mediu sunt: Comisia de Evaluare Internă şi Asigurarea Calităţii Comisia de Asigurare a 

Calităţii Programului de Studii; Comisia de Asigurare a Calităţii la nivelul departamentului.  

Art. 7. Responsabilităţile privind SEAC, la nivelul facultăţii sunt:  

a) SEAC la nivelul facultăţii este condus de Decan care stabileşte strategia, politica, 

obiectivele şi priorităţile facultăţii în domeniul calităţii, urmărind cunoaşterea şi aplicarea în 

facultate atât a aspectelor generale cât şi a celor specifice. Acestea sunt supuse aprobării 

Consiliului Profesoral; 

 b) Responsabilul pentru calitate (RC) este reprezentatul Decanului pentru SEAC, investit 

cu responsabilitate şi autoritate privind proiectarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SEAC la nivel de 

facultate. RC poate fi prodecanu sau un alt cadru didactic al facultăţii numit de decan şi confirmat 

de Consiliul Profesoral.  
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Art. 8. Responsabilităţile privind SEAC la nivel de departament:  

a) Directorul de departament are autoritatea şi responsabilitatea privind calitatea tuturor 

proceselor derulate în cadrul acesteia (învăţământ, cercetare, organizare şi relaţii externe). 

 b) Directorul de departament numeşte unul din ajutoarele sale ca Responsabil pentru 

calitate. Acesta urmăreşte la nivelul catedrei atingerea obiectivelor generale şi specifice privind 

calitatea, instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea evaluărilor / auditurilor interne şi a 

evaluărilor individuale.  

c) Directorul de departament poate numi, câte un Responsabil pentru calitate, pentru 

fiecare program de studii gestionat de catedră. Acesta răspunde de calitatea întregului proces de 

învăţământ în cadrul specializării.   

Art. 10. Documentele Sistemului de Management al Calitătii sunt gestionate de CEIAC.  

Art. 11. Aprobarea Regulamentului SEAC se face de către Consiliul Facultății  şi de către 

Senatul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, prin vot deschis cu majoritate simplă.  

Art. 12. Modificarea prezentului regulament este de competenţa CEIAC şi se face cu 

aprobarea de către Consiliul Facultății  şi de către Senatul Universităţii "Dunărea de Jos" din 

Galaţi, prin vot deschis cu majoritate simplă.   

 

                                                 Aprobat în Consiliul Profesoral din data de 07.06.2017.  

 

                                                                       Decan, 

Conf. dr. Jenică CRÎNGANU  
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