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Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
 
Preambul 
Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative: 

 
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 
 OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006; 
 HG nr. 88/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă; 
 HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; 
 HG nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ acreditate sau autorizate să 

funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă; 
 HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; 
 HG 676/2007 privind domeniile de studii superioare de licenţă, structurile instituţiilor de 

învăţământ superior şi specializările organizate de acestea, precum şi Anexa 1 la H.G. 
676/28.06.2007, Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă şi a specializărilor 
din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial şi/sau general, precum şi numărul 
de credite de studiu transferabile, cu modificări; 

 Ordinul MECT nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă; 
 Ordinul MECT nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite 

Transferabile – ECTS; 
 Ordinul MECT nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile 

de învăţământ superior; 
 Ordinul MECT nr. 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi; 
 Ordinul MECT nr. 4868/2006 privind Suplimentul la diplomă; 
 Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 

performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS; 
 Carta Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. 



 

Capitolul I. Prevederi generale 
Art. 1. Prezentul regulament se aplică tuturor facultăţilor, departamentelor, ciclurilor de 
învățământ și programelor de studii din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. 

 
Art. 2. Asigurarea calităţii programelor de studii este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de 
dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implemetare de programe de 
studiu. 

 
Art. 3. Îmbunătăţirea calităţii programelor de studii în Universitatea de Artă şi Design din Cluj-
Napoca presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă a programelor de studii, a 
activităților educaționale, a planurilor de învățământ, prin utilizarea informațiilor și 
competențelor obținute din cercetarea ştiinţifică și artistică a cadrelor didactice și de cercetare ale 
universității, prin comunicarea cu angajatorii, prin identificarea domeniilor economico-sociale în 
care pot exista oportunități profesionale pentru absolvenții universității, prin utilizarea eficientă a 
resursei umane, materiale și financiare.  

 
 
 
Capitolul II. Iniţierea şi aprobarea programelor de studiu 

 
Art. 4. La iniţierea unor programe de studii se vor avea în vedere: 

- identificarea resurselor umane și materiale ale universității, capabile să susțină derularea în 
bune condiții a respectivelor programe; 

- identificarea cerinţelor şi aşteptărilor reale ale mediului socio-economic privind 
competenţele absolvenţilor unui program de studiu; 

- identificarea oportunităților profesionale din mediul socio-economic real; 
- integrarea coerentă a programelor de studiu în oferta educațională deja existentă, susținută 

de universitate; 
- corelarea programelor de studii cu practici și modele validate internațional; 
- adecvarea conținuturilor educaționale la scopurile programului și competențele pe care 

intenționează să le ofere absolvenților;  
- instituirea și derularea de proceduri adecvate de asigurare a calității programelor 

respective de studii;  
- respectarea obiectivelor educaționale și a standardelor de calitate asumate de către 

universitate; 
- obținerea de feed-back de la studenţi şi absolvenţi privind calitatea și utilitatea 

programului de studii. 
 
Art. 5. Iniţierea programelor de studii se realizează la nivel de departament/facultate. 

 
Art. 6. Iniţiatorii programelor de studii (orice cadru didactic titular sau grup de cadre didactice 
titulare) vor susține în departament/departamente un raport de fundamentare, în care vor prezenta 
argumentele în favoarea inițierii, cuprinzând informaţii relevante referitoare la resurse existente 
şi necesare, potențiale categorii de studenți, piața muncii, dezvoltările socio-culturale care 
favorizează desfășurarea programului de studii și cadrul legislativ și instituțional național în care 
s-ar desfășura cu succes respectivul program.  

 
Art. 7. Prima etapă a inițierii unui program de studii este luarea prin vot a unei decizii în acest 
sens, în plenul departamentului sau departamentelor care ar urma să îl susțină.  

 



Art. 8. Directorul/directorii de departament prezintă solicitarea iniţierii programului în cadrul 
consiliului facultăţii, solicitare în care trebuie să se argumenteze oportunitatea iniţierii 
programului. 

 
 Art. 9. După aprobarea propunerii de iniţiere a unui nou program de studii de către consiliul 
facultăţii, se numeşte, prin decizia emisă de consiliul departamentului/consiliile departamentelor 
care urmează să deruleze programul de studii, responsabilul de program de studii, care poate fi 
aceeași persoană sau o altă persoană decât directorul de departament.  
 
Art. 10. Responsabilul de program de studii astfel desemnat redactează solicitarea argumentată a 
inițierii programului de studii și o transmite, împreună cu orice documente de natură să susțină 
oportunitatea programului de studii, spre avizare consiliului de administrație și spre aprobare 
senatului universitar.  

 
Art. 11 Consiliul de administrație avizează, din perspectiva sustenabilității financiare, logistice și 
sub aspectul resursei umane, propunerea de inițiere a programului de studii și trimite avizul 
senatului universitar.  
 
Art. 12. Senatul aprobă inițierea programului de studii, în urma analizării solicitării și a avizului 
consiliului de administrație.  

 
Art. 13.  
(1) După aprobarea de către senatul universității, coordonatorul de program, împreună cu 
directorul/directorii de departament, dacă sunt persoane diferite, împreună cu echipa desemnată 
de către directorul de departament/directorii de departamente ce urmează a derula programul de 
studii întocmesc dosarul în vederea obținerii autorizării provizorii de funcționare de către 
ARACIS. 
(2) Responsabilitatea întocmirii documentelor din dosar, în conformitate cu legea și cu 
standardele ARACIS, revine responsabilului de program și directorului de departament. 
 
Art. 14. Fișele de disciplină anexate dosarului se întocmesc de către titularii de disciplină 
stabiliți conform planului de învățământ și statului de funcții aferente programului de studii, 
aprobate de către consiliul facultății. 
 
Art. 15. Raportul de evaluare internă redactat ca parte a dosarului menționat la articolul anterior 
se aprobă de către consiliul facultății. 

 
Art. 16. La finalizarea procesului de lucru, coordonatorul de program sau directorul de 
departament depune, în formatul solicitat la data respectivă (fizic sau digital), la secretariatul 
universității dosarul în vederea autorizării provizorii, cuprinzând raportul de evaluare internă și 
anexe. 

 
Art. 17. După depunerea dosarului la secretariat, senatul universitar aprobă inițierea procedurilor 
legale și financiare implicate de obținerea autorizării provizorii. Rectorul universității și structurile 
administrative competente duc la îndeplinire decizia.  

 
 

 
Capitolul III. Monitorizarea programelor de studii  

 
Art. 18. Scopul monitorizării anuale a programelor de studii este de a asigura calitatea procesului 



educațional și de a sprijini tot personalul implicat în derularea lor în vederea îmbunătățirii 
activităților desfășurate.  

 
Art. 19. Monitorizarea programelor de studii are în vedere respectarea prevederilor ARACIS în 
privința standardelor de asigurare a calității și, în general, buna funcționare a programelor de 
studii, conform planurilor de învățământ, fișelor de disciplină, statelor de funcții, fișei programului 
și nevoilor profesionale și educaționale ale cadrelor didactice și ale studenților identificate pe 
parcurs.  

 
Art. 20. La baza procesului de monitorizare stau: 
- evaluările anuale ale cadrelor didactice, cuprinzând patru componente: autoevaluarea, 

evaluarea disciplinelor de către studenți, evaluarea de către directorul de departament, 
evaluarea colegială; 

- consultări cu studenții și absolvenții referitoare la adecvarea planurilor de învățământ și a 
organizării procesului educațional la nevoile educaționale și profesionale ale studenților; 

- consultări în cadrul departamentului/departamentelor cu privire la neajunsuri de corectat sau 
îmbunătățiri ce pot fi aduse programelor de studii; 

- consultări cu profesioniști în domeniu și angajatori; 
- procesele de audit intern.  

 
Art. 21.  
(1) Comisia de monitorizare, coordonată de prorectorul cu asigurarea calității, întocmește anual 
un raport de monitorizare a tuturor programelor de studii din cadrul universității, conform unui 
calendar aprobat de senatul universitar.  
(2) Directorii de departamente și sau/responsabilii de program de studiu vor pune la dispoziția 
comisiei, legate de programele de studii pe care le coordonează.  
(3) Raportul este avizat de către comisia senatului pentru asigurarea calității și transmis, cu 
eventualele observații făcute, rectorului, decanilor (partea referitoare la programele de studii din 
cadrul facultății pe care o conduce) și senatului universității.  
 
Art. 22. Eventualele neajunsuri constatate în raport sunt puse de către decan în discuția 
consiliului facultății, corecturile de făcut sunt aprobate de consiliu, iar responsabilitatea punerii 
lor în practică revine directorilor de departament, coordonatorilor de programe de studii și 
consiliilor de departament.  
 
Art. 23.  
(1) Demersurile pentru acreditarea periodică a programelor de studii sunt în responsabilitatea 
responsabililor de program de studii și a directorilor de departament.  
(2) Inițierea procesului de acreditare periodică se solicită de către directorul de 
departament/directorii de departament și se aprobă de către senat, cu avizul consiliului de 
administrație referitor la sustenabilitatea financiară, logistică și sub aspectul resurselor umane. 
 
Art. 24. După aprobarea de către senatul universitar, dosarul de acreditare periodică se 
întocmește și se transmite conform aceleiași proceduri urmate pentru întocmirea și transmiterea 
dosarului în vederea autorizării provizorii, descrisă în prezentul regulament, la articolele 13-17. 
 
Prezentul regulament a fost aprobat în ședința senatului Universității de Artă și Design din Cluj-
Napoca din data de 30. 07. 2021. 


