
                       

 

RAPORT 

PRIVIND ACTIVITATEA  

DEPARTAMENTULUI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  

din UEB pentru anul universitar 2016-2017 

 

Calitatea procesului educaţional este o componentă de importanţă majoră pentru 

instituţiile de învăţământ superior. 

În ultimii ani s-a remarcat o creştere semnificativă a acţiunilor orientate spre 

îmbunătăţirea calităţii învăţământului superior la nivel instituţional, naţional, regional şi 

global.   

Implicit, Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este o structură de 

mare importanţă în asigurarea calităţii întregului proces educaţional universitar. 

Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (DEAC) funcţionează în 

concordanţă cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă privind Asigurarea Calităţii Educaţiei nr. 

75/20.07.2005, a Cartei universitare, a Codului Calităţii, a Manualului Calităţii dar şi a 

hotărârilor Senatului Universităţii Ecologice din Bucureşti.  

În UEB conducerea procesului de evaluare internă şi asigurarea calităţii este asigurată 

de prorectorul coordonator al activităţii de  învăţământ şi asigurare a calităţii din UEB.  

Prorectorul coordonator al activităţii de învăţământ şi asigurare a calităţii îşi 

îndeplineşte atribuţiile cu ajutorul Comisiei de Evaluare şi asigurare a Calităţii (CEAC) a 

Senatului, în subordinea căreia funcţionează Departamentul de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii (DEAC). Ambele funcţionează pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul 

universitar. 

Departamentul de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (DEAC) reprezintă un compartiment 

de specialitate cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină Comisia pentru Evaluare şi 



 

Asigurare a Calităţii din universitate în realizarea şi implementarea sistemului de evaluare şi 

asigurare a calităţii. 

Departamentul de Evaluare şi Asigurare a Calităţii cuprinde: 

- Coordonatorul departamentului; 

- Responsabilii cu evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de facultate / departament 

(Anexa). 

- Auditori interni pentru Sistemul de Asigurare a Calităţii (Anexa). 

La nivelul facultăţilor şi a departamentelor sunt organizate şi funcţionează subcomisii 

pentru evaluarea calităţii care promovează politicile de asigurare a acesteia prin mijloace 

specifice, monitorizează modul de realizare a obiectivelor propuse la nivelul structurilor şi 

fac propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

Relaţiile Directorului DEAC cu facultăţile şi cu compartimentele administrative sunt de 

tip funcţional şi de colaborare. 

În fiecare an universitar, subcomisiile de la facultăţi înaintează DEAC un raport de 

evaluare internă cu privire la asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare în 

cadrul structurii academice. Toate aceste rapoarte sunt baze de date ce se regăsesc în cadrul 

DEAC în format electronic. 

DEAC menţine un sistem de management al calităţii care implică elaborarea, 

monitorizarea şi revizuirea periodică a activităţii didactice şi de cercetare în scopul 

îmbunătăţirii continue a rezultatelor în concordanţă cu evoluţia cerinţelor beneficiarilor şi cu 

modificările intervenite în reglementările specifice.  

Aceste date sunt colectate de directorul DEAC prin rapoartele anuale ale facultăţilor.  

Datele colectate se prelucrează şi se analizează pentru a evidenţia starea calităţii 

educaţiei în instituţie, care pot fi puse operativ la dispoziţia personalului de conducere pentru 

evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii.  

Din fondul de date al DEAC se realizează anual Raportul  intern privind evaluarea şi 

asigurarea calităţii în UEB, Raportul rectorului UEB privind starea universităţii în anul 

anterior etc. 

Există preocupare permanentă, la nivelul DEAC şi a subcomisiilor pe facultăţi de 

actualizare a bazei de date şi a informaţiilor.  

În baza de date a DEAC se mai regăsesc informaţii privind participarea la mobilităţi 

prin programul ERASMUS, activităţi sportive, socio-culturale, activităţi de cercetare etc. a 

studenţilor şi a cadrelor didactice ale UEB. 



 

Activităţile pe care le-a realizat DEAC în perioada  anului universitar 2016-2017, 

inclusiv la nivelul monitorizării MEN: 

- a participat la elaborarea Strategiei privind îmbunătăţirea calităţii procesului de 

cercetare ştiinţifică şi educaţie în cadrul universităţii;  

- a participat la realizarea Programului de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii 

procesului de cercetare ştiinţifică şi educaţie în cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti, 

pentru anul universitar 2016-2017; 

- a participat la elaborarea procedurilor şi a altor documente ale sistemului de asigurare 

şi evaluare a calităţii, în actualizarea Manualului Calităţii în UEB; 

- a elaborat propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii 

pe care le-a înaintat senatului universitar prin CEAC; 

- a colectat şi actualizat datele UEB privind asigurarea calităţii; 

- a întocmit rapoarte de monitorizare a MEN cu privire la activităţile prevăzute în 

Planul de măsuri al UEB; 

 - a contribuit la elaborarea noilor chestionare de evaluare a cadrelor didactice pe toate 

cele patru componente; 

 -  s-a implicat în procesul de analiză a evaluării periodice a calităţii corpului didactic;  

- a participat la activităţi comune cu alte Comisii ale Senatului UEB; 

 - a acordat sprijin şi asistenţă Comisiei Senatului pentru probleme studenţeşti în 

activitatea de elaborare a Raportului studenţilor privind autoevaluarea instituţională în 

vederea schimbării calificativului universităţii; 

- a acordat consultanţă facultăţilor în elaborarea rapoartelor de autoevaluare cu ocazia 

vizitelor externe şi a participat la acţiuni de evaluare a calităţii programelor de studiu; 

- a organizat programe de instruire privind managementul calităţii în domeniul IFR la 

Departamentul IFR/ID al UEB; 

- a realizat materiale pentru pagina web a UEB referitoare la Managementul calităţii; 

- a participat la organizarea activităţii de evaluare a calităţii personalului didactic al 

UEB; 

- activează în Comisiile de Audit intern al UEB. 

De menţionat rolul şi contribuţia membrilor DEAC şi a coordonatorului, ş.l. dr. ing. 

Zoltan Marosy, la elaborarea raportului instituţional de autoevaluare al UEB şi al celor 8 

programe de studii ce au fost şi sunt în evaluare în anul 2017. 



 

În intervalul de timp analizat s-au elaborat şi depus la ARACIS rapoarte de 

autoevaluare pentru programele pentru care s-a solicitat acreditarea. 

În luna aprilie 2017 au fost elaborate şi depuse la ARACIS rapoarte de autoevaluare în 

vederea acreditării următoarelor programe de studii universitare de licenţă: 

 „Psihologie - IFR”; 

 „Comunicare şi relaţii publice - IFR”; 

  „Ecologie şi protecţia mediului - IFR”. 

 Tot în această perioadă a fost elaborat şi depus la ARACIS raportul de autoevaluare 

instituţională în vederea schimbării calificativului, în acest scop fiind încheiat Protocolul din 

data de 9.03.2017, prin care s-a stabilit şi evaluarea următoarelor programe de studii: 

 „Finanţe şi Bănci” – IF şi IFR; 

 „Educaţie Fizică şi Sportivă” – IF. 

De asemenea, a fost depus raport de autoevaluare pentru programul de studii 

„Kinetoterapie şi motricitate specială” – IF, în vederea schimbării calificativului obţinut în 

urma evaluării anterioare. 

Rapoartele de autoevaluare ce au fost realizate pentru vizita ARACIS la nivel 

instituţional (octombrie 2017) şi la nivel de programe de studii (iunie 2017) se regăsesc în 

baza de date a DEAC. 

În concluzie, apreciem că activitatea DEAC s-a desfăşurat, în perioada analizată, la 

nivelul corespunzător asumat de politica şi obiectivele în domeniul calităţii procesului 

educaţional stabilite de UEB,  care se înscriu în politica şi strategia de dezvoltare a acesteia. 

Notă: din analiza volumului activităţilor şi responsabilităţilor departamentului rezultă 

necesitatea angajării unei persoane pentru operare şi prelucrare date. 

 

Data: 30.06.2017      

Prorector coordonator al activităţii             Director DEAC, 

de  învăţământ şi asigurare a calităţii,                       Ş.l. univ. dr. ing. Zoltan MAROSY                     

Conf. univ. dr. Janina MIHĂILĂ     

 

Prezentul raport fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului universităţii din data de 

13.07.2017. 

PREŞEDINTELE SENATULUI  

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU 



 

ANEXA  

 

COMPONENŢA DEAC  

în anul universitar 2016-2017 

 

 

Nr. 

crt.  

Nume şi prenume Grad didactic Facultatea Funcţia 

1. Zoltan Marosy şef de lucrări dr. ing. IMM director 

2. Delia Popescu şef de lucrări dr. ing. EPM membru 

3. Cleopatra Drimer  lector univ. dr. DSA membru 

4. Carmen Ungureanu conf.univ.dr. SE membru 

5. Florina Neder conf.univ.dr. EFS membru 

6. Merima Petrovici conf.univ.dr. SC membru 

7. Cristian Tsakiris şef de lucrări dr. ing. IMM membru 

8. Irinel Anca Tănăsescu conf.univ.dr. PS membru 

9. Andreea Rîpeanu conf.univ.dr. DSA auditor intern 

10. Ciprian Alexandru-Caragea conf.univ.dr. SE auditor intern 

 

 

 


