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RC 49

REGULAMENTUL
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI RESPONSABILITĂŢILE
CONSILIULUI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI
RESURSA UMANǍ LA USAMV CLUJ-NAPOCA

ART.1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare a
Consiliului pentru asigurarea calităţii şi resursa umanǎ din USAMV Cluj-Napoca.
ART.2. Atribuţiile consiliului sunt:
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii, aprobate de conducerea universităţii;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea activităţilor de cercetare şi
didactice in USAMV din Cluj-Napoca. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor
prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern;
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi
organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii;
e) elaborează strategia de dezvoltare a resursei umane în concordanţǎ cu strategia universitǎţii.
ART.3. Domeniile de evaluare si asigurarea a calităţii de către consiliu sunt:
A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă, din infrastructura
disponibilă, definită prin următoarele criterii:
a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
b) baza materială;
c) resursa umană;
B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se
obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:
a) conţinutul programelor de studiu;
b) rezultatele învăţării;
c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz;
d) activitatea financiară a organizaţiei;
e) absorbţia absolvenţilor pe piaţa muncii.
C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor
desfăşurate;
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;
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e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii;
g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi după caz,
certificatele, diplomele şi calificările oferite;
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii;
i) analizeazǎ şi avizeazǎ completarea resursei umane în cadrul departamentelor/facultăţilor în
funcţie de necesitatea legislativǎ şi de potenţialul financiar al departamentului/facultăţii;
j) aprobǎ scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare.
ART.4. Structura organizatorică a Consiliului pentru asigurarea calităţii şi resursa umanǎ
(CACRU) din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
cuprinde:
Prorectorul cu asigurarea calităţii şi resursa umanǎ
Decanii facultăţilor
Responsabilul DAC
Responsabilul BPRU
Reprezentanţi ai corpului profesoral: responsabilii (RACF) din fiecare facultate
Reprezentantul Departamentului DECID FR
Reprezentantul Direcţiei de Cercetare
Patru reprezentanţi ai studenţilor şi absolvenţilor
Comisia este condusă de Prorectorul cu asigurarea calităţii şi resursa umanǎ în calitate de
preşedinte. Conducerea universităţii poate desemna membrii ai corpului didactic în calitate de
experţi pentru participarea la activităţi de evaluare sau de asigurare a calităţii care depăşesc
competenţa membrilor comisiei.
Comisia se întruneşte la propunerea preşedintelui comisiei şi este condusă de Prorectorul
cu asigurarea calităţii şi resursa umanǎ.
ART.5. Fiecare facultate are o comisie proprie pentru elaborarea şi evaluarea programelor de
studii, în vederea auditării şi acreditării.
ART.6. Activitatea membrilor comisiei nu este remunerată.
ART.7. Rapoartele comisiei se publică pe pagina web a DAC.
ART.8. Documentele comisiei sunt gestionate de responsabilul Departamentului DAC.
ART.9. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Senatului USAMV Cluj-Napoca
prin vot deschis cu majoritate simplă.

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de
05.04.2012.
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