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1. Scop
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comisiei
pentru Evaluarea şi Asigurare a Calităţii, numită în continuare C.E.AC. din Universitatea
„Ovidius“ din Constanţa.
2. Documente de referinţă
Art. 2. C.E.A.C. se organizează şi funcţionează în baza următoarelor documente:
(1) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
(2) Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei.
(3) Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
3. Constituire şi organizare
Art. 3 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurare a Calităţii se înfiinţează prin decizie a
Rectorului, ca instrument de evaluare internă, asigurare, control şi îmbunătăţire a calităţii
în Universitatea „Ovidius” din Constanţa.
Art. 4. Preşedintele C.E.A.C. este Rectorul, direct responsabil de calitatea educaţiei
furnizate în Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, sau prorectorul responsabil cu
activitatea de învăţământ şi calitate, desemnat prin decizie de către Rector, acesta
asigurând conducerea operativă a comisiei.
Art. 5. În Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, C.E.A.C. are în componenţă 7 membri
(1) un Preşedinte stabilit conform Art. 4;
(2) 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obţinerea
titlului de conferenţiar universitar, conform legii;
(3) 1 reprezentant al celor mai performanţi studenţi;
(4 ) 1 reprezentant din partea celor mai buni absolvenţi;
(5) 1 reprezentant al angajatorilor.
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Art. 6.
(1) Membrii C.E.A.C. nu pot îndeplini funcţii de conducere în Universitate, cu excepţia
Preşedintelui, care asigură conducerea operativă a acesteia.
(2) Membrii C.E.A.C. pot fi remuneraţi conform legii, cu excepţia Preşedintelui dacă
acesta are o funcţie de conducere în Universitatea „Ovidius“ din Constanţa.
Art. 7. Lista candidaţilor C.E.A.C. este întocmită de către Prorectorul desemnat cu
activitatea de învăţământ şi asigurarea calităţii; lista candidaţilor este prezentată
Consiliului de Administraţie şi supusă aprobării prin vot majoritar deschis. Lista
candidaţilor aleşi este prezentată Senatului spre validare.
Art. 8. Revocarea membrilor C.E.A.C., pentru motive bine întemeiate, se face prin
decizie a Rectorului şi ocuparea locului vacant urmează procedura de la Art. 7. La
încetarea contractului de muncă membrii specificaţi în Art. 5. alin. (1) şi (2) sunt revocaţi
de drept. La pierderea calităţii de reprezentaţi ai studenţilor şi absolvenţilor respectiv ai
angajatorilor, membrii specificaţi în Art. 5 alin. (3), (4) şi (5) sunt revocaţi de drept.
Art. 9.
(1) C.E.A.C. este subordonată Rectorului Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, direct
responsabil de calitatea educaţiei furnizate şi Senatului Universitar.
(2) Instituţional, activitatea de evaluare internă, asigurare, control şi îmbunătăţire a
calităţii de către C.E.A.C., în Universitatea „Ovidius“ din Constanţa se realizează prin
Departamentul de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, numit în continuare
D.A.C.I.S.
Art. 10.
(1) C.E.A.C. se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, C.E.A.C.
(a) alege prin vot deschis majoritar un Vicepreşedinte şi defineşte atribuţiile şi sarcinile
membrilor;
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(b) Preşedintele, Vicepreşedintele şi ceilalţi reprezentanţi ai corpului profesoral membri
ai C.E.A.C. constituie grupul operativ care asigură activitatea curentă între întrunirile
Comisiei;
(c) C.E.A.C. are un corp propriu de consultanţi de specialitate, desemnaţi de comisia de
asigurare a Calitatii din fiecare facultate dintre persoanele cu statutul de expert evaluator
sau cu experienta in evaluarea interna a calitatii;
(d) C.E.A.C. cooperează cu alte compartimente specializate din universitate;
(e) C.E.A.C. poate solicita, prin decizie a Rectorului, consultanţă din partea unor
organisme specializate în domeniu;
(f) Şedinţele C.E.A.C. sunt prezidate de Preşedinte, iar în lipsa acestuia şedinţele sunt
prezidate de Vicepreşedinte sau alt membru CEAC desemnat de presedinte.
5. Atribuţii
Art. 11
(1) C.E.A.C. are autoritatea verificarii aplicării politicii Universităţii „Ovidius“ din
Constanţa în domeniul evaluării interne, asigurării, controlului şi îmbunătăţirii calităţii.
(2) Atribuţiile C.E.A.C. sunt:
(a) face toate demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor
legislaţiei în vigoare privind evaluarea internă, asigurarea, controlul şi îmbunătăţirea
calităţii în învăţământul universitar în ceea ce priveşte:
i. Capacitatea instituţională;
ii. Eficacitatea educaţională;
iii. Managementul calităţii.
(b) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare internă,
asigurare, control şi îmbunătăţire a calităţii, aprobate de Senatul Universităţii;
(c) elaborează anual un Raport de Evaluare Internă privind calitatea activităţilor din
Universitatea „Ovidius“ din Constanţa. Raportul este adus la cunoştinţa factorilor
interesati prin afişare şi/sau publicare pe site-ul UOC;
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(d) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii activităţilor din Universitatea
„Ovidius“ din Constanţa;
(e) elaborează şi supune aprobării Consiliului de Administraţie propuneri privind
resursele necesare pentru: proiectarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea
continuă a calităţii activităţilor din Universitatea „Ovidius“ din Constanţa;
(f) elaborează planul şi metodologiile de evaluare internă a calităţii la nivelul
Universităţii „Ovidius“ din Constanţa;
(g) coordonează şi acordă asistenţă activităţilor de evaluare internă la nivelul facultăţilor
şi departamentelor în vederea sincronizării acţiunilor specifice la nivelul Universităţii
„Ovidius“ din Constanţa;
(h) cooperează cu Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior
(A.R.A.C.I.S.), cu alte agenţii şi organisme abilitate sau cu instituţii similare din ţară ori
din străinătate, potrivit legii.
(3) Preşedintele C.E.A.C. care are următoarele atribuţii:
(a) conduce şedinţele C.E.A.C.;
(b) informează periodic Rectorul şi Senatul, asupra activităţii C.E.A.C.;
(c) promovează, la nivelul conducerii Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, hotărârile
C.E.A.C.;
(d) asigură armonizarea politicii calităţii cu politica generală a Universităţii „Ovidius“
din Constanţa;
(e) dacă Preşedintele C.E.A.C.este o altă persoană decât Rectorul Universităţii „Ovidius“
din Constanţa, răspunde în faţa Rectorului pentru activitatea C.E.A.C.;
(f) coordonează elaborarea şi validarea tuturor documentelor privind activităţile de
evaluare internă, asigurare, control şi îmbunătăţire a calităţii în Universitatea „Ovidius“
din Constanţa.
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6. Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 12. Prezentul Regulament privind Organizarea şi Funcţionarea Comisiei pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) este aprobat de Consiliul de Administraţie şi
validat de Senatul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa.
Art. 13. Orice modificare a prezentului Regulament se aprobă de către Consiliul de
Administraţie şi este validată de Senatul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa.
Art. 14. Mandatul C.E.A.C. coincide, ca durată, cu mandatul Rectorului Universităţii
„Ovidius“ din Constanţa.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din
data de 29.08.2014, amendat și aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Ovidius“
din Constanţa din data de 22.09.2014 şi intră în vigoare începând cu această dată.

Preşedintele Senatului Universităţii „Ovidius” din Constanţa
Prof.univ.dr. Ion BOTESCU
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