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DOCUMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 
 

 

 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii coordonează acţiunile având ca scop 

funcţionarea eficientă şi dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii din Universitatea Creştină 

“Dimitrie Cantemir” în acord cu politica, misiunea şi obiectivele Universităţii, în concordanţă cu 

standardele naţionale şi internaţionale referitoare la calitatea în învăţământul superior. În acest 

context, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a elaborat, în colaborare cu cadrele 

didactice şi studenţii universităţii, precum şi cu celelalte departamente şi comisii ale UCDC, un set 

de documente şi regulamente, menite să conduca la creşterea calităţii procesului de învăţământ. 

 

Documentele sistemului de management al calităţii din UCDC 

Tabelul 1 
Nr. crt. Titulu document 

1 Manualul calităţii 

2 Politica în domeniul calităţii şi angajamentul conducerii pentru calitate 

3. Obiectivele în domeniul calităţii 

4. Harta proceselor din UCDC 

5. Regulamente şi metodologii ale UCDC 

6.  Proceduri ale calităţii 

7.  Planuri şi programe de îmbunătăţire 

8. Înregistrări cu privire la calitate 

 

Cerinţele sistemul de management al calităţii din UCDC sunt realizate, în principal, prin 

aplicarea prevederilor Cartei universităţii, regulamentelor, metodologiilor şi a procedurilor 

calităţii 
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REGULAMENTE 

Regulamente structuri de conducere si administrative (RS) 

RS01 – Regulament privind alegerea membrilor structurilor de conducere în UCDC 

RS02 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea Senatului UCDC 

RS03 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului facultăţii  

RS04 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea Departamentelor UCDC 

RS05 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea Departamentului ID/IFR 

RS06 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea DPPD 

RS07 – Regulament de organizare şi funcţionare a DITNU 

RS08 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea CEAC 

RS09 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Etică  

RS10 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea CSPLR 

RS11 – Regulament privind organizarea  şi funcţionarea CEPIDRFPS 

RS12 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea bibliotecii UCDC 

Regulamente Activităţi Interne  (RA) 

RA01 – Regulament intern  

RA02 – Regulament privind desfăşurarea activităţii de secretariat în UCDC 

RA03 – Regulament privind evaluarea anuală a performanţelor academice pentru menţinerea calităţii 

de titular 

RA04 – Regulament privind regimul actelor de studii  

RA05 – Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit intern al calităţii 

Regulamente cercetare  (RC) 

RC01 – Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică 

RC02 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea centrului de cercetare 

RC03 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea ICSM 

RC04 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea IIDO 

RC05 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea ISIC 

RC06 – Regulament privind premierea rezultatelor cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice 

Regulamente procese educaţionale  (RE) 

RE01 - Regulament privind activitatea de formare profesională a studenţilor 

RE02 - Regulament privind desfăşurarea activităţii academice pe baza ECTS 

RE03 - Regulament privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate 

RE04 - Regulament privind desfăşurarea activităţii de tutoriat  

RE05 - Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie 

RE06 - Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat 

RE07 - Regulament privind organizarea şi funcţionarea programelor postuniversitare de formare şi 

dezvoltare profesională continuă 

METODOLOGII 

M01 - Metodologia de admitere în ciclurile de studii universitare de licenţă şi masterat 

M02 - Metodologia de admitere în ciclul de studii de învăţământ terţiar nonuniversitar 
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M03 - Metodologia privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante  

M04 - Metodologia privind acordarea de stimulente de performanţă şi premii studenţilor UCDC 

M05 - Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de 

Decan  

M06 - Metodologia privind recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate 

M07 - Metodologia privind acordarea titlurilor onorifice din UCDC 

M08 - Metodologia privind organizarea referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a 

Rectorului UCDC 

M09 - Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea activităţii CCOC 

M10 - Metodologia privind avizarea, selecţia şi recrutarea rectorului UCDC 

M11 - Metodologia privind organizarea şi funcţionarea ITN 

M12 - Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programul de studii LRCSM 

M13 - Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea certificatului de 

competenţă lingvistică 

M14 - Metodologia privind organizarea si desfasurarea admiterii a cetatenilor staini in UCDC 

 PROCEDURI OPERAŢIONALE 

PO1 - Procedura privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de 

studii 

PO2 - Procedura privind elaborarea, actualizarea şi aprobarea planurilor de învăţământ 

PO3 - Procedura privind elaborarea, actualizarea şi aprobarea fiselor de disciplină şi a calendarelor 

de disciplină 

PO4 - Procedura privind elaborarea statelor de funcţii ale personalului didactic din UCDC 

PO5 - Procedura privind desfăşurarea cursurilor şi seminariilor în UCDC 

PO6 - Procedura privind evaluarea pe parcursul semestrului a rezultatelor studenţilor 

PO7 - Procedura privind desfăşurarea examenelor în UCDC 

PO8 - Procedura privind evaluarea cadrelor didactice din UCDC 

PO9 - Procedura privind evaluarea satisfacţiei studentţlor cu privire la mediul de învăţare 

PO10 - Procedura privind evaluarea colegială a cadrelor didactice 

PO11 - Procedura privind autoevaluarea cadrelor didactice 

PO12 - Procedura privind evaluarea cadrelor didactice de către managementul instituţiei  

PO13 - Procedura privind achiziţia de lucrări de specialitate pentru biblioteca UCDC 

PO14 - Procedura privind monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii şi a continuării 

studiilor la masterat 

 

 

 

Preşedinte CEAC        Vicepreşedinte CEAC 

Conf. univ. dr Cezar Militaru              Lector. univ. dr Adriana Zanfir 

 

 

 


