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PROCEDURI 

DE EVACUARE INTERNĂ 

Obiectivele autoevaluării: 

■ pregătirea Raportului de autoevaluare pentru evaluarea externă a Programului 

de studiu; 

■ stabilirea/determinarea părților forte și scoatera în evidență a părților slabe ale 

Programului în raport cu obiectivele planificate; 

■ determinarea sarcinilor colectivului care asigură programul în vederea 

ameliorării calității; 

■ elaborarea planului strategic și a planurilor operaționale ale subdiviziunii 

respective; 

■ proiectarea/instituirea unor noi specializări sau opțiuni în cadrul programelor 

acreditate. 

Procedurile evaluării interne: 

1. Catedra / Senatul universității introduce în planul anual de lucru 

respectiv problema/ chestiunea cu privire la evaluarea internă a programului. Se 

definește scopul și amploarea evaluării, data audierii. 

2. La propunerea șefului de catedră, responsabilă de program, cu cel puțin trei 

luni înainte de termenul fixat al audierii rezultatelor evaluării interne, se instituie 

Comisia de autoevaluare din care vor face parte: 

• șeful catedrei, 

• profesorii și titularii de curs din cadrul catedrei. 

în activitățile desfășurate de Comisie vor participa, de asemenea, titularii cursurilor 

- membri ai altor catedre, reprezentanți ai studenților și angajatorilor. 

3. Comisia alcătuiește Raportul de autoevaluare în conformitate cu domeniile, 

criteriile și indicatorii de calitate propuse de ANACIP. 



4. La ședința catedrei se analizează Raportul de autoevaluare și propunerile 

de ameliorare formulate de Comisie. 

6. în baza Raportului de autoevaluare Senatul adoptă decizia respectivă: 

• La Senat, după caz, - cu privire la prezentarea/neprezentarea programului 

spre evaluare externă, sau cu privire la planul de măsuri de ameliorare a calității în 

cadrul 

programului, 

• La ședința catedrei - se adoptă planul de măsuri privind ameliorarea calității 

în cadrul programului în ansamblu sau a unor compartimente (domenii). 

7. Catedra planifică realizarea masurilor preconizate. 

8. Consiliul de calitate a universității includ în planurile de monitorizare 

respective măsuri de supraveghere a realizării planului de măsuri adoptat. 
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