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I. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1. Prezentul Regulament stabilește modul de funcționare a Comisiei pentru Asigurarea Calității în cadrul 

Facultăților Universității Libere Internaționale din Moldova. 

1.2. Comisia Internă pentru Asigurarea Calităţii (CIAC) este un organ consultativ al Consiliului Profesoral 

al facultăţilor din cadrul ULIM în domeniul asigurării calităţii. 

1.3. Regulamentul este elaborat în baza prevederilor legislației în vigoare în domeniul învățământului: 

 Codului Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17 iulie 2014; 

 Standarde şi linii directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului 

Superior (ESG), aprobate în cadrul Conferinței Ministeriale din Erevan, 14-15 Mai 2015; 

 Regulament de funcționare a Consiliului pentru asigurarea calității ULIM. 

 

II. STRUCTURA,  COMPETENȚE, RESPONSABILITĂȚI ȘI FUNCȚIONAREA CIAC 

2.1. Comisia Internă pentru Asigurarea Calității (CIAC) a Facultății este alcătuit din:  

Membri din oficiu: Președinte – membrul Consiliului Profesoral Facultății, Secretar. 

Membrii aleși: reprezentanții corpului profesoral de la fiecare departament/ catedră, reprezentanții 

studenților, reprezentanți ai angajatorilor. 

Competențe și Responsabilități: 

Comisia Internă pentru Asigurarea Calității (CIAC) funcționează permanent şi are rolul de a asigura buna 

desfășurare a activităților privind asigurarea şi evaluarea calității din facultate, în strânsă colaborare cu 

Consiliul pentru Asigurarea Calității (CpAC). 

 Aplică politica în domeniul asigurării calității la nivel de facultate; 

 Coordonează și monitorizează elaborarea planurilor de învăţământ pentru programele de studii 

superioare de licență și studii superioare de master. 

 Promovează cultura calităţii la nivelul Facultăţii.  

 Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii. 

 Evaluează şi propune Consiliului Facultăţii modificarea periodică a planurilor de învăţământ, în 

funcţie de de particularităţile programelor  de studii, de cerinţele pieţei muncii, de opţiunile studenţilor etc. 

 Coordonează elaborarea și evaluează curriculumurile pentru unitățile de curs/modulele din planurile 

de învățământ pentru ciclul I- Licență și ciclul II- Master. 

 Coordonează iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităților desfăşurate. 

Identifică şi implementează metode moderne de didactică universitară. 

 Coordonează iniţierea și monitorizarea procedurilor obiective şi transparente de evaluare a 

rezultatelor învăţării și de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral. 

 Asigură recrutarea şi selecţia cadrelor didactice, pe baza unor criterii şi principii de calitate 

profesională. Coordonează evaluarea colegială a cadrelor didactice şi evaluarea de către studenţi a prestaţiei 

cadrelor didactice şi a ofertei universitare. 

 Propune soluţii de îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi transparenţa informaţiilor de interes public cu 

privire la programele de studii. 

 Coordonează activităţile de evaluare internă în vederea autorizării sau acreditării programelor de 
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studii ale Facultăţii, asigură actualizarea sistematică a bazei de date, referitoare la calitatea procesului de 

învăţământ. Identifică problemele ce apar în legătură cu asigurarea şi evaluarea calităţii, propune soluţiile 

Consiliului Facultăţii în vederea rezolvării acestora. 

Funcționarea CIAC 

 Componența nominală CIAC este aprobată anual de către Decanul Facultății. 

 Comisia este prezidată de preşedinte. 

 Comisia se întruneşte la şedinţe de lucru - trimestrial. Şedinţele sunt deliberative dacă la ele sunt 

prezente cel puţin 2 treimi din membrii comisiei. 

 Deciziile Comisiei se iau prin vot deschis cu majoritatea simplă de voturi.  

 Deciziile luate în cadrul CIAC pot fi comunicate în scris rectoratului ULIM şi Consilului pentru 

Asigurarea Calităţii. 

III. DISPOZIȚII FINALE 

3.1. Prezentul Regulament poate fi modificat doar de către Senatul Universității Libere Internaționale din 

Moldova.  

3.2. Prezentul Regulament întră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul ULIM. 

      

 


