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APROBAT CA,                     APROBAT SENAT, 

25.10.2021                                                                                             26.10.2021  

REGULAMENT 

pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de 

studii 

 

Preambul: 

Regulamentul stabileşte cadrul de desfăşurare a proceselor de iniţiere, aprobare, monitorizare 

şi evaluare periodică a programelor de studii universitare de licenţă, de masterat şi doctorat din 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București (UMFCD).   

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu actele normative care reglementează 

învățământul superior în România, respectiv:  

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, 

aprobată cu modificări prin Legea nr 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

- Carta Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București ediția a VI-a 

- Hotărârea de Guvern nr.1175 din 06.09.2006, privind organizarea studiilor universitare de 

licență; 

- Hotărârea de Guvern nr. 404/2006, privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare 

de masterat; 

- Hotărârea nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, 

a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

- Hotărârea nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu 

modificările și completările ulterioare  

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018; 

- Ordinul MECT nr. 3235/2005 organizarea ciclului de studii universitare de licenţă 

- Ordinul nr. 5146/2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de 

credite transferabile 

- Ordin MECT nr. 4868/2006 privind suplimentul la diploma 

- Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a 

calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior (RNCIS) 
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Secțiunea 1 – Dispoziții generale 

Art. 1 –  (1) Prezentul regulament prevede etapele de iniţiere, aprobare, monitorizare periodică 

a programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat din UMFCD, în scopul realizării 

misiunii asumate de universitate, aceea de ”cercetare avansată şi educaţie, precum şi de a genera 

cunoaștere prin competență educațională şi de a o transfera cunoaştere către studenții săi și către 

societate”. 

Art. 2 Prezentul regulament vine în sprijinul îndeplinirii criteriilor și standardelor de calitate 

prevăzute de ARACIS, în particular a criteriului de calitate C2 ”Proceduri privind inițierea, 

monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților desfășurate” 

Art. 3 – Regulamentul se va utiliza pentru orice program de studii din UMFCD. 

Art. 4 – Definiţii utilizate: 

a) Facultatea - reprezintă unitatea funcţională care elaborează şi gestionează programele 

de studii. 

b) Programul de studii universitare - reprezintă un grup de unități curriculare de predare, 

învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, planificate astfel încât să ducă la o 

calificare universitară certificată printr-o diplomă și printr-un supliment de diplomă. 

Programele de studii sunt definite prin misiune și prin competențele (rezultate ale 

învățării) prevăzute să fie dobândite de absolvenți, conform planurilor de învățământ 

și fișelor disciplinelor, precum și a reglementărilor sectoriale și legislației specifice, 

pentru programele de studiu reglementate sectorial. 

c) Domeniu de studiu - reprezintă totalitatea specializărilor cu conținut de studiu similar 

sau partial identic stabilite prin hotărâre guvernamentală 

d) Specializarea - reprezintă un program de studii specifice realizate în cadrul unei instituții 

de și  a cărei structură  este reglementată prin hotărâre de guvern. Titlul obținut și nivelul 

de calificare în cadrul unei anumite specializări se certifică prin diplomă. 

e) Planul de învățământ - reprezintă totalitatea activităţilor concepute unitar în 

desfăşurarea lor în timp şi conţinut, menite să ofere calificarea caracteristică 

specializării date, materializate prin suita disciplinelor, repartizate succesiv pe ani de 

studii și cu ponderi exprimate în credite de studii de tipul ECTS; 

f) Disciplina - reprezintă unitatea de bază a planului de învățământ, cu conținut unitar 

caracteristic, care contribuie la dobândirea unor competențe concrete specifice 

calificării date, în concordanță cu obiectivele specializării și al cărei conținut este stabilit 

prin fișa disciplinei. 

g) Conținutul disciplinei de studiu - reprezintă un ansamblu de cunoștințe, valori și 

atitudini concretizate în programele de învățământ specifice diferitelor discipline și 
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diferențiate în funcție de scopurile și obiectivele stabilite la nivelul facultăților și 

specializărilor  

h) Tipul disciplinei – Conform cerințelor normative la nivel național, disciplinele se 

clasifică astfel : 

 După categoria formativă: 1) Discipline fundamentale, care asigură însușirea 

competențelor, abilităților și capacităților fundamentale generale; 2) Discipline 

de domeniu; 3) Discipline de specialitate; 4) Discipline complementare, care 

oferă însușirea unor competențe transversale ; 5) Discipline relevante – 

discipline cu importanță particulară pentru pregătirea în domeniu a studenților,  

 După statutul (regimul) disciplinei: a) Discipline obligatorii- discipline pe care 

studentul le va studia în mod obligatoriu în perioada de studiu. b) Discipline 

opționale: pentru obținerea calificării, studentul va alege un anumit număr de 

discipline din această categorie de discipline, acumulând numărul de credite 

impuse prin planul de învățământ ; c) Discipline facultative: discipline care au 

asociate un număr de credite care se adaugă numărului de credite standard ale 

programului de studii acreditat și sunt menționate în cadrul contractului de studii 

al studentului, în registrul matricol și în suplimentul la diplomă. 

i) Credite - reprezintă un număr conventional de puncte asociate unei discipline sau 

activități din planul de învățământ al unei specializări în funcție de volumul de timp 

alocat studiului disciplinei 

j) Competență – reprezintă capacitatea individului de a utiliza cunoștințele și abilitățile 

însușite în diferite situații de viață (muncă, studiu, dezvoltare profesională și/sau 

personală) 

k) Abilitate – reprezintă capacitatea specială dobândite prin exersare și practică 

l) Aptitudine - reprezintă caracteristica psihică personală care formează condiția rezolvării 

unei anumite sarcini 

m) Rezultatele învățării -  reprezintă seturi de cunoștințe, abilități și/sau competențe pe care 

le dobândește un individ și/sau pe care le poate demonstra la finalul unui proces de 

învățare, formal, non-formal sau informal 

n) Evaluarea - reprezintă procesul prin care se stabileşte faptul că o persoană a dobândit 

anumite cunoștințe, abilități și competențe 

p) Standarde de referinţă - reprezintă parametri care descriu cerinţele de calitate ale activităţii 

unei organizaţii furnizoare de educaţie 

r) Indicatori de performanţă - reprezintă informaţii structurate care măsoară gradul de realizare 

al unei activităţi în raport de standard. 
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s) Evaluarea internă a calităţii este un proces realizat de către universitate periodic, anual, sau 

de câte ori este nevoie, prin proceduri proprii, pentru a obţine dovezi privind calitatea educaţiei, 

a aprecia măsura în care sunt îndepliniţi indicatorii de performanţă. 

t) Monitorizarea - reprezintă supravegherea pe bază de indicatori de performanţă a activităţilor 

din programe de studiu printr-o metodologie stabilită. 

u) Evaluarea externă a calităţii - reprezintă procesul independent, documentat, realizat la cerere, 

periodic sau de câte ori este necesar de către ARACIS, sau altă organizaţie externă pe baza 

raportului de autoevaluare, a vizitei la faţa locului, analizând îndeplinirea standardelor şi a 

indicatorilor. 

 

Secțiunea 2 – Iniţierea şi aprobarea programelor de studii noi 

Art. 5.  Iniţierea şi aprobarea programelor de studii noi în UMFCD se realizează prin 

următoarele etape: 

(1) Iniţierea unui program de studii vizează cel puțin unul dintre urnătoarele obiective: 

asigurarea unui răspuns mai adecvat al universității la cerinţele actuale sau viitoare ale mediului 

socio-economic; existența unei cereri explicite și argumentate a unui potențial beneficiar (ex. 

autoritate, angajator, operator economic etc.): inițierea unui program similar în învățământul 

universitar european, pe baza unor argumente privind direcțiile sau proiectele de dezvoltare 

socio-economică din Uniunea Ruropeană; reglementări legislative, standarde sau coduri noi, 

care impun pregătirea de personal cu competențe noi, corespunzătoare domeniului respectiv. 

(2) Iniţierea – se poate realiza în oricare dintre următoarele modalități: 

a) de jos în sus, din inițiativa din iniţiativa cadrelor didactice ale uneia sau mai multor discipline, 

prin propunere formulată către directorul/directorii de departament;  

b) de sus în jos, din iniţiativa rectorului, a decanului, sau a membrilor consiliului de 

administrație.  

(3) Initierea unui program de studii, prin oricare dintre modalitățile descrise la alin. (2), se 

realizează prin parcurgerea următoarelor etape: 

a. Formularea în scris a unei propunerii preliminare de program de studii, care trebuie 

să conțină următoarele repere: 

i) Analiza evoluției/cerințelor pieței muncii în raport cu programul de 

studii propus, conform pct. 1 și 2 din Anexa 1 

ii) Descrierea competențelor rezultate din parcurgerea programului propus 

iii) Identificarea resurselor materiale și umane necesare desfășurării 

programului în conformitate cu standardele ARACIS 
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b. Aprobarea propunerii preliminare de program de studii de către structurile de 

conducere ale facultății și ale universității, respectiv (Consiliul Departamental (dacă 

mai este cazul), decanul facultății, Consiliul Facultății, Consiliul de Administrație 

și Senatul universității.  

(4) Aprobarea se realizează  la nivelul fiecărei structuri prin întrunirea unui număr de jumătate 

+1 din voturi. 

(5) Responsabil pentru proces este Prorectorul cu probleme de invatamant universitar de licenta 

si de master. 

(6) După aprobarea de către Senat a propunerii preliminare de program de studii, decanul 

facultății propune un comitet responsabil de întocmirea documentației complete a programului 

de studii, în vederea depunerii la ARACIS (raportul de evaluare internă și anexele aferent 

acestuia). 

(7) Comitetul prevăzut la alin. (6) se nominalizează prin decizie a rectorului universității.  

(8) Persoanele nominalizate prin decizia rectorului vor duce la îndeplinire responsabilitatea de 

întocmire a documentelor de program în termenul stabilit de conducerea universității. 

(9) Raportul de evaluare internă trebuie să corespundă Criteriilor şi Indicatorilor de Performanţă 

formulaţi de ARACIS pentru ciclurile de licenţă şi respectiv master și să conţină dovezi privind 

îndeplinirea standardelor generale și specifice. 

(10) În procesul de realizare a dosarului de program se parcurge obligatoriu o etapă de 

identificare a aşteptărilor angajatorilor din sfera pieţei forţei de muncă corespunzătoare 

domeniului de specialitate, exploatând contactele existente ale departamentului, facultăţii şi 

instituţiei. În evaluarea aşteptărilor angajatorilor se recomandă studierea cerinţelor cadrului 

naţional de calificare din România, UE şi state terțe. 

(11) Planul de învăţământ definit și fișele de discipline sunt supuse dezbaterii interne cu cadrele 

didactice din disciplienle/depatramentele implicate, urmărind consensul acestora asupra 

conținutului definit și a sarcinilor care le vor reveni. 

(12) Preliminar depunerii la ARACIS a dosarului de program de studii, prin grija decanatului 

facultății în care se înființează programul de studii, se realizează documentația aferentă 

înscrierii calificării în RNCIS. 

(13) Odată finalizată documentația privind programul nu de studii, aceasta este analizată și 

validată de comisia de evaluare și asigurare a calității pe facultate, respectiv de comisia de 

evaluare și asigurare a calității pe universitate. 

(14) Decanul facultăţii care a iniţiat programul înaintează Consiliului de Administraţie cererea 

de declanşare a procedurii de evaluare a programului propus. 
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(15) După aprobarea cererii, se înaintează către ARACIS solicitarea de evaluare, însoţită de 

dosarul programului de studii. 

Art. 6. Evaluarea externă este asigurată de experţii evaluatori desemnaţi de ARACIS. La 

efectuarea vizitei de evaluare participă şi decanul facultăţii sau un reprezentant al acestuia. 

Art. 7. La finalul procesului de evaluare se adoptă recomandările sau sugestiile făcute pe 

parcursul vizitei de evaluare. 

Art. 8. Organizarea și furnizarea noului program de studiu sunt posibile doar după publicarea 

denumirii acestuia în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privind structura programelor pe 

care le pot şcolariza universităţile. 

 

Secțiunea 3. Monitorizarea şi evaluarea internă a programelor de studii aflate în 

desfășurare 

Art. 9. Programele de studii sunt supuse monitorizării şi evaluării interne, ca procese esențiale 

ale managementului academic în UMFCD,  în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii continue a 

calităţii conform Metodologiilor ARACIS. 

Art. 10. Monitorizarea programelor de studii aflate în derulare este un proces continuu care ca 

scop asigurarea calității procesului didactic în UMFCD, adaptarea continuă a ofertei 

educaționale la cerințele pieței muncii și la noile progrese științifice, îndeplinirea obiectivelor 

incluse în Fișele disciplinelor, creșterea gradului de satisfacție profesională a studenților și a 

cadrelor didactice. 

Art. 11. Responsabilitatea privind monitorizarea programelor de studii aflate în desfășurare 

revine șefului de disciplină, directorului de departament și Decanului facultăţii. 

Art. 12. Monitorizarea programelor de studii se realizează prin utilizarea consecventă a unor 

instrumente care definesc programul de studiu respectiv - planuri de învățământ, orare, fișe de 

disciplină, precum și a unor instrumente general aplicabile în UMFCD,  

a) Formulare permanente 

- formularele privind evaluarea colegială a cadrelor didactice 

- formularele privind evaluarea activității didactice de către studenți  

b) Formulare adaptate la  condiții speciale 

- Formulare privind evaluarea activității didactice desfășurate on-line/hibrid 

Art. 13. Rezultatele acestor analize stau la baza elaborării unui Raport anual de monitorizare în 

care sunt incluse  propunerile de măsuri corective și/sau preventive ce se vor avea în vedere de 
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către Consiliul facultăţii. Raportul se transmite comisiei de evaluare și asigurare a calității pe 

facultate.  

Art. 14. Evaluarea internă a programelor de studii se realizează anual, prin comisia de evaluare 

și asigurare a calității pe facultate/program de masterat, cu validarea de către Comisia de 

Evaluare a Calităţii pe Universitate şi respectiv de către consiliul de administrație 

Art. 15. Evaluarea internă se realizează sistematic şi constă în analiza rezultatelor şi 

indicatorilor specifici programului de studii, precizând gradul de îndeplinire a criteriilor și 

standardelor ARACIS pentru programul respectiv și pentru anul universitar respectiv.  

Art. 16. Evaluarea internă se planifică de Comisia de Evaluare a Calităţii pe facultate, în 

colaborare cu Comisia de Evaluare a Calităţii pe universitate și se anunță din timp disciplinelor, 

cadrelor didactice și studenților. 

Art. 17. (1) Comisia de Evaluare a Calităţii pe facultate realizează un raport anual de evaluare 

internă, pe care îl discută cu disciplinele și departamentele care prezintă probleme, cu 

conducerea facultății și cu orice altă parte implicată. 

(2) Pe baza punctelor de vedere ale părților prevăzute la alin (1), Comisia finalizează raportul 

și îl înaintează CEAC instituțional și prorectorului cu probleme de invatamant universitar de 

licenta si de master. Raportul include atât ptincipalele probleme și abateri de la criteriile și 

standardele de calitate, cât și recomandări de ameliorare a situației actuale. 

Art. 18. Pe baza rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii și a analizelor proprii, 

CEAC instituțional realizează Raportul anual de evaluare și asigurare a calității în UMFCD. 

Art. 19. Raportul anual de evaluare și asigurare a calității în UMFCD este prezentat consiliului 

de administrație și respectiv senatului universitar. 

Art. 20. Pe baza raportului de evaluare și asigurare a calității în UMFCD și a rapoartelor de 

evaluare internă a programelor de studii, Consiliului de Administraţie poate iniția măsuri de  

revizuire a curriculei, a planului de învăţământ sau orice alte măsuri consideră necesar pentru 

o bună funcţionare a programelor. De asemenea, pe baza raportului  sau poate cere Senatului 

intrarea în lichidare sau oprirea temporară a programelor neperformante. 

 

Secțiunea 4 - Evaluarea externă periodică a programelor de studii 

Art. 21. (1) Evaluarea externă periodică la nivel instituțional și pentru programele de studii se 

realizează la termenele impuse de lege, printr-o  cerere inițiată de universitate, pe baza 

întocmirii unui dosar de autoevaluare.  
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(2) Responsabilitatea conducerii demersurilor de evaluare externă în UMFCD revine CEAC 

instituțional și CEAC pe facultăți/programe de masterat. 

Art 22. Întocmirea dosarului de autoevaluare se face urmărind concordanța ghidurilor şi 

procedurilor interne cu Metodologia și Indicatorii aplicați la nivel naţional. 

Art 23. Evaluarea externă a programelor de studii se realizează de ARACIS sau de către o altă 

agenţie autorizată şi are loc potrivit legii, în concordanţă cu standardele internaţionale în 

domeniu. 

Art 24. Documentele anexe şi formularele vor fi cele menționate în  Metodologia de evaluare 

externă (standarde de referinţă, lista indicatorilor de performanţă ARACIS). 

 

Secțiunea 5 – Dispoziții finale 

Art. 25. Etapele pentru inițierea de programe de studii noi sunt sintetizate în anexa 1 la 

prezentul regulament. 

Art. 26. Pogramele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat care se desfăşoară la 

UMFCD trebuie să corespundă tuturor prevederilor legislaţiei şi documentelor normative în 

vigoare privind: domeniile şi specializările, formele de învăţământ, durata studiilor şi numărul 

de credite de studiu transferabile, planurile de învăţământ şi programele analitice, finalizarea 

studiilor şi eliberarea diplomelor, asigurarea calităţii procesului de învăţământ, personalul 

didactic, cunoştinţele şi competenţele dobândite de absolvenţi, autorizarea şi acreditarea. 

Art. 27. Structurile implicate în inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea internă a 

programelor de studii în UMFCD vor duce la îndeplinire prevederile prezentului regulament. 

Art. 28. Prezentul regulament este anexă a ROF UMFCD 
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ANEXA 1 Analiza de oportunitate pentru inițierea unui program de studii 

1. Analiza evoluției/cerințelor pieței muncii în raport cu programul de studii propus 

1.1. Stabilirea Codului CAEN al programului 

1.2. Stabilirea Codului COR 

1.3. Descrierea competențelor necesare integrării pe piața muncii 

 

2. Analiza SWOT a introducerii noului program de studii pentru universitate la nivel 

de Disciplină 

 

3. Aprobarea noului program de studii 

3.1. Aprobarea de către Consiliul de Departament 

3.2. Aprobarea de către Consiliul Facultății 

3.3. Aprobarea de către Consiliul de Administrație 

3.4. Aprobarea de către Senatul Universitar 

 

4. Definirea detaliată a programului de studii  

4.1. Descrierea competențelor și abilităților rezultate din programul de studii  

4.2. Elaborarea Planului de învățământ 

4.3. Elaborarea fișelor de disciplină 

4.4. Evaluarea acoperirii necesarului educativ și de cercetare în domeniu prin introducerea 

programului de studii propus și elaborarea ștatelor de funcții 

4.5. Elaborarea  Suplimentului la diploma 

4.6. Elaborarea Raportului de autoevaluare în vederea acreditării de către ARACIS 

 

 

5. Elaborarea Dosarului pentru înscrierea în RNCIS și solicitarea aprobarea ANC 

pentru validarea calificării 

 

6. Solicitarea evaluării ARACIS 
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