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1. SCOPUL REGULAMENTULUI
Regulamentul prezintă regulile generale, conţinutul şi derularea proceselor de iniţiere, aprobare,
monitorizare şi evaluare periodică a programelor de studii.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Regulamentul se utilizează în cadrul facultăţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
pentru programele de studii de la toate ciclurile şi formele de învăţământ de tip licenţă şi masterat –
învăţământ cu frecvenţă sau la distanţă.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

Legea nr. 1 / 2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 87 / 2006 – pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 2005
privind asigurarea calităţii.
Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista
indicatorilor de performanţă elaborate de ARACIS.
Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a
instituţiilor de învăţământ superior elaborat de ARACIS.
Structura raportului de evaluare internă pentru acreditarea/evaluarea periodică a
domeniilor/programelor de studii universitare de masterat elaborat de ARACIS
Ghid privind întocmirea Raportului de Evaluare Internă în vederea evaluării externe
a unui program de studii universitare de licenţă
Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat.
Bune practici pentru întocmirea dosarului de evaluare internă în vederea evaluării
periodice a domeniilor de masterat (Conţinutul raportului de evaluare internă
pentru acreditarea / evaluarea periodică a domeniilor / programelor de studii
universitare de masterat).
Standardele specifice elaborate de ARACIS - pentru programele de studii din domeniile
fundamentale.
Legea nr. 288 / 2004 – privind organizarea studiilor universitare, modificată de Legea nr.
346 / 2005.
HG nr. 404 / 2006 – privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat.
HG nr. 915 / 2017 – privind modificarea anexei HG nr. 1418/2006.

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
4.1.

Termeni şi definiţii

4.1.1. Program de studii – totalitatea activităţilor de proiectare, organizare, conducere şi realizare
efectivă a predării, învăţării şi cercetării dintr-un domeniu care conduce la obţinerea unei calificări
universitare.
4.1.2. Raport de evaluare internă – document oficial elaborat de facultate pentru autorizarea
provizorie a unui program de studii, pentru acreditarea unui program de studii existent sau pentru
evaluarea periodică.
4.2.

Abrevieri

ANC
ARACIS
CEAC
COR
DSPP

– Agenţia Naţională pentru Calificări
– Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
– Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
– Clasificarea Ocupaţiilor din România
– Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic
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ID
MO
RNCIS
USV
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– Sistemul european de credite transferabile
– Învăţământ la distanţă
– Monitorul Oficial
– Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior
– Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

5. CONŢINUT
5.1.
5.1.1
5.1.2

5.1.3

5.2.
5.2.1
5.2.2

5.2.3

5.2.4
5.2.5

Condiţii preliminare
Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii este o
componentă de bază a activităţilor academice din universitate.
Programele de studii se diferenţiază în funcţie de:
a) nivelul calificării universitare: licenţă, masterat;
b) forma de învăţământ: cu frecvenţă sau la distanţă;
c) domeniul de specializare a cunoaşterii, conform cu diviziunea academică a cunoaşterii
şi cu diviziunea profesională a muncii.
Un program de studiu se concretizează prin:
a) planul de învăţământ care include toate disciplinele care contribuie la obţinerea unei
calificări universitare, repartizate succesiv pe ani de studiu şi cu ponderi exprimate în
credite de studiu de tipul ECTS;
b) fişe ale disciplinelor în care sunt formulate: tematica predării şi învăţării, practicile
asociate predării, învăţării, evaluării şi competenţele asigurate studenţilor;
c) organizarea studenţilor şi a personalului didactic în perioada de realizare a
programului de studiu;
d) tehnicile sau procedeele aplicate pentru asigurarea calităţii academice a activităţilor de
realizare a programului de studiu.
Iniţierea şi aprobarea programelor de studii
Programele noi de studii se iniţiază, de regulă, la propunerea departamentelor şi / sau a
facultăţilor, în concordanţă cu prevederile legale privind domeniile de studii pentru studii
universitare de licenţă şi masterat.
Propunerea de lansare a noilor programe de studii, însoţită de documentaţia adecvată
(raportul de analiză a oportunităţii; proces-verbal de avizare a propunerii în consiliul
facultăţii şi propunerea de plan de învăţământ al programului nou de studii) se va face
numai după identificarea nevoilor de instruire specifice domeniului abordat şi a
posibilităţilor de instruire ale universităţii.
Propunerea pentru un program de studii trebuie să aibă în vedere:
a) programele de studii existente, resursele materiale şi umane disponibile, precum şi
misiunea, strategia şi obiectivele specifice ale universităţii;
b) reglementările naţionale şi europene, specifice domeniului şi compatibilitatea cu
programe similare din ţară şi din străinătate.
După obţinerea avizului Consiliului facultăţii organizatoare, raportul de analiză a
oportunităţii programului de studii propus este înaintat spre avizare Consiliului de
Administraţie şi spre aprobare Senatului USV.
După obţinerea aprobării din partea Senatului USV, proiectarea conţinutului programului
de studii va fi făcută de un colectiv propus de conducerea departamentului /
departamentelor în cadrul căruia / cărora se va derula programul. Colectivul de lucru va fi
aprobat de consiliul facultăţii. Colectivul îşi va desemna un coordonator de program, numit
prin decizie a decanului.
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Proiectarea programului de studii şi întocmirea Raportului de evaluare internă are în vedere
respectarea standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă precizaţi de
ARACIS:
a) stabilirea competenţelor absolvenţilor, specifice programului de studii;
b) elaborarea planului de învăţământ ţinând cont de prevederile procedurii PO-01
Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ;
c) întocmirea fişelor disciplinelor pentru toate disciplinele cuprinse în planul de
învăţământ, formular R40 – F01 (licenţă), formular R40 – F02 (master);
d) întocmirea statului de funcţii previzionat pentru întreaga perioadă de studii (3 sau 4 ani
pentru ciclul de licenţă, respectiv 2 ani pentru master), respectând procedura prevăzută
în R49 Regulament pentru întocmirea statelor de funcţii;
e) prezentarea activităţii ştiinţifice în domeniul programului pentru cadrele didactice
titulare / asociate participante la programul de studii;
f) stabilirea gradului de acoperire a normelor în cazul participării la noul program de
studii;
g) stabilirea modului de organizare a studenţilor (anii de studii, grupe, semigrupe) cu
indicarea necesarului de săli raportat la disponibil facultate / universitate;
h) evaluarea dotărilor existente şi a celor necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a
activităţilor didactice.
Documentaţia Raportului de evaluare internă, în forma finală, aferentă programului de
studii propus, va fi analizată de:
a) departamentul coordonator, pentru avizare;
b) CEAC din facultate, care întocmeşte un raport privind gradul de îndeplinire a
criteriilor de performanţă şi a standardelor specifice impuse de ARACIS;
c) Consiliul facultăţii pentru avizare.
Pentru a fi aprobat, un program de studii trebuie să îndeplinească obligatoriu toţi indicatorii
de performanţă prevăzuţi de ARACIS cel puţin la nivelul minim.
(1) După avizare în CF, raportul de evaluare internă va fi înaintat, în format electronic
(Word), împreună cu anexele sale (format pdf), pe două CD-uri, către CEAC din
universitate, care va întocmi un referat de avizare / respingere, referat ce va fi înaintat
rectorului universităţii. (2) Avizul acordat de CEAC-USV pentru un program de studii este
valabil maximum 6 luni de zile de la data emiterii.
(1) Programul de studii de licenţă care a primit aviz favorabil din partea CEAC-USV este
propus, de rectorul universităţii, pentru aprobare, Senatului USV. (2) După aprobarea
Senatului USV, se trimite Adresa de înaintare către ARACIS (Anexa 2).
(1) Pentru acreditarea unui domeniu de masterat a unui program de studii, se înaintează
către ARACIS adresa corespunzătoare din Anexa 2. (2) Pentru încadrarea în domeniu a
unui program de studii de masterat, se înaintează către ARACIS adresa corespunzătoare
din Anexa 2. (3) Pentru evaluarea periodică a unui domeniu de masterat se înaintează către
ARACIS adresa corespunzătoare din Anexa 3. În urma desemnării de ARACIS a
programelor care vor fi evaluate, se întocmeşte raportul de evaluare internă. (4) În vederea
încadrării unui program nou de studii universitare de masterat într-un domeniu de masterat
existent acreditat, dosarul de încadrare în domeniu va cuprinde documentele din Anexa 15.
(5) După ce a primit aviz favorabil din partea CEAC-USV, raportul de evaluare internă
este propus, de rectorul universităţii, pentru aprobare, Senatului USV. (6) După aprobarea
Senatului USV, se trimite Adresa de înaintare către ARACIS (Anexa 2). (7) În cazul în
care se solicită modificarea capacităţii de şcolarizare a unor programe dintr-un domeniu de
masterat acreditat, se va prezenta situaţia înmatriculărilor din ultimii 3 ani la toate
programele de studii universitare de masterat din respectivul domeniu şi justificarea
documentată a existenţei resurselor, umane şi materiale, corespunzătoare noii capacităţi
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solicitate (Anexa 12 punctele A2 şi A3). (8) Dosarul va fi depus la CEAC-USV şi trimis la
ARACIS după aprobarea Senatului.
(1) După primirea contractului de prestări servicii din partea ARACIS, raportul de evaluare
internă se transmite către CEAC în format tipărit (legat) şi în format pdf pe 3 CD-uri,
împreună cu documentele de validare a calificării eliberate de ANC, sau a înscrierii în
RNCIS, după caz (2) Pentru formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă se va
depune pe suport de hârtie un singur exemplar din raportul de evaluare internă, în original,
fără anexele justificative. (3) Varianta electronică integrală a raportului de evaluare internă
şi anexele aferente vor fi încărcate pe site-ul CEAC, coordonatele de acces (adresă şi
parolă) vor fi comunicate la finalul raportul de evaluare internă depus pe suport de hârtie.
În cazul unui aviz negativ din partea CEAC din universitate sau a Senatului USV, se va
proceda la eliminarea neajunsurilor semnalate sau la respingerea programului de studii,
urmând ca procedura de aprobare să se reia.

5.3.
5.3.1

Întocmirea Raportului de evaluare internă
Raportul de evaluare internă se întocmeşte având ca principale documente de referinţă:
a) Metodologia de evaluare externă, standardele specifice ale comisiilor de experţi
permanenţi pe domenii, lista indicatorilor de performanţă a ARACIS.
b) Ghidul privind întocmirea Raportului de evaluare internă în vederea evaluării externe
a unui program de studii universitare de licenţă.
c) Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat.
d) Bune practici pentru întocmirea dosarului de evaluare internă în vederea evaluării
periodice a domeniilor de masterat (Conţinutul raportului de evaluare internă pentru
acreditarea/ evaluarea periodică a domeniilor/ programelor de studii universitare de
masterat).
5.3.2
Raportul de evaluare internă pentru programele de licenţă, învăţământ cu frecvenţă are trei
părţi:
a) Prima parte cuprinde, în aproximativ 10 pagini, prezentarea instituţiei, a dinamicii
performanţelor acesteia în perioada scursă de la ultima evaluare externă şi referiri la
încadrarea programului evaluat în politica instituţiei. Prezentarea se descarcă de pe
pagina CEAC. Anexele primei părţi sunt prezentate în Anexa 7.
b)
(1) A doua parte, de aproximativ 40 de pagini, cuprinde informaţii, într-o descriere
narativă, referitoare la facultate şi programul de studii, datele privind cerinţele
normative obligatorii din metodologie şi standardele specifice. (2) Cuprinsul pentru
programele de licenţă, învăţământ cu frecvenţă este cel din Anexa 6; în funcţie de tipul
evaluării, pentru programele de studii de licenţă se utilizează ca anexe pentru
autorizare provizorie Anexa 8, sau pentru acreditare şi evaluare periodică, Anexa 9.
c)
A treia parte conţine, sub formă de anexe, toate documentele justificative pentru
elementele prezentate în partea narativă. Această parte se va prezenta numai în format
electronic (pdf).
5.3.3
Raportul de evaluare internă pentru acreditarea iniţială a unui domeniu de masterat /
evaluarea periodică a unui domeniu de masterat va fi structurat în trei părţi, după cum
urmează:
a) Prima parte, cuprinde Introducere (prezentarea instituţiei, a dinamicii
performanţelor acesteia în perioada scursă de la ultima evaluare externă şi încadrarea
domeniului/ programelor evaluat/ evaluate în politica USV);
b) (1) A doua parte, de maximum 40 pagini, cuprinde, într-o descriere narativă, o
scurtă prezentare a facultăţii şi a domeniului/ programelor de studii de masterat,
precum şi datele privind Planurile de învăţământ, Criterii, standarde şi indicatori de
performanţă pentru evaluare internă şi evaluare externă a domeniilor de studii
universitare de masterat din Metodologie şi standardele specifice. (2) Cuprinsul
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pentru programele de masterat este, în cazul acreditării iniţiale a domeniului, cel din
Anexa 11, iar în cazul evaluării periodice, cel din Anexa 13. Anexele pentru partea a
II-a se găsesc în Anexa 12 pentru acreditare iniţială şi în Anexa 14 pentru evaluare
periodică.
c) A treia parte a raportului de evaluare internă conţine sub formă de anexe toate
documentele justificative pentru elementele prezentate în partea declarativă. Această
parte se va prezenta numai în format electronic (pdf).
Partea a doua a raportul de evaluare internă pentru acreditare iniţială a domeniului
pentru programele de studii de masterat trebuie să conţină:
a. descrierea misiunii şi a obiectivelor de formare profesională şi de cercetare ale
domeniului de studii universitare de master;
b. informaţii cu privire la tipul şi forma de învăţământ, pentru fiecare program de studii
universitare de masterat propus spre a fi organizat în domeniul de studii universitare de
masterat respectiv;
c. numărul maxim de studenţi pe care instituţia de învăţământ superior doreşte să-l
şcolarizeze în respectivul domeniu de studii universitare de masterat, cu respectarea
capacităţii de şcolarizare pe program de studii, stabilită conform legii;
d. planul de învăţământ pentru fiecare program de studii universitare de masterat din
domeniul de masterat evaluat;
e. suplimentul la diplomă pentru fiecare program de studii universitare de masterat din
domeniul de masterat evaluat;
f. informaţii cu privire la activitatea didactică, proiectarea şi implementarea metodelor şi
tehnicilor de învăţare centrate pe student şi asigurarea unui sistem eficient de suport şi
de evaluare a cunoştinţelor a studenţilor, pentru fiecare program de studii universitare
de masterat din domeniul de masterat vizat;
g. informaţii cu privire la resursele de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice,
acces la baze de date, antologii etc.) pentru fiecare program de studii universitare de
master, disponibile în biblioteci, centre de resurse etc., în format tipărit şi/sau electronic;
h. informaţii cu privire la activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de instituţia de
învăţământ superior în domeniul de studii de master. Valorificarea cercetării, realizată
prin: publicaţii pentru scopuri didactice, publicaţii ştiinţifice, transfer tehnologic prin
centre de consultanţă, parcuri ştiinţifice sau alte structuri de valorificare, realizarea unor
produse noi, brevete de invenţie / cereri de brevet de invenţie etc.;
i. descrierea bazei tehnico-materiale, a spaţiilor de învăţământ şi de cercetare alocate
domeniului de studii universitare de master;
j. informaţii privind personalul didactic şi de cercetare / formare implicat în activităţile
didactice şi de cercetare din domeniul de master, cu precizarea gradului de încărcare a
personalului didactic, cu activităţi didactice şi de cercetare, desfăşurate în cadrul şi în
afara instituţiei de învăţământ superior evaluată;
k. gradul de acoperire cu personal propriu şi asociat a tuturor posturilor din statele de
funcţii aferente programelor de masterat din domeniul evaluat.
Partea a doua a raportului de evaluare internă pentru evaluare periodică a domeniului
pentru programele de studii de masterat trebuie să conţină:
a) descrierea misiunii şi a obiectivelor de formare profesională şi de cercetare ale
domeniului de studii universitare de master;
b) informaţii cu privire la tipul şi forma de învăţământ, pentru fiecare program de studii
universitare de masterat care funcţionează în domeniul de studii universitare de masterat
respectiv;
c) situaţia înmatriculării studenţilor pe programe de studii universitare de master, de la
acreditarea acestora;
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d) numărul maxim de studenţi pe care instituţia de învăţământ superior doreşte să-l
şcolarizeze în respectivul domeniu de studii universitare de master, cu respectarea
capacităţii de şcolarizare pe program de studii, stabilită conform legii;
e) planul de învăţământ pentru fiecare program de studii universitare de masterat din
domeniul de masterat evaluat;
f) suplimentul la diplomă pentru fiecare program de studii universitare de masterat din
domeniul de masterat evaluat;
g) informaţii cu privire la activitatea didactică, proiectarea şi implementarea metodelor şi
tehnicilor de învăţare centrate pe student şi asigurarea unui sistem eficient de suport şi
de evaluare a cunoştinţelor a studenţilor, pentru fiecare program de studii universitare
de masterat din domeniul de masterat vizat;
h) informaţii cu privire la resursele de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice,
acces la baze de date, antologii etc.) pentru fiecare program de studii universitare de
master, disponibile în biblioteci, centre de resurse etc., în format tipărit şi/sau electronic;
i) informaţii cu privire la activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de instituţia de
învăţământ superior în domeniul de studii de masterat şi implicarea studenţilor în
această activitate. Valorificarea cercetării, realizată prin: publicaţii pentru scopuri
didactice, publicaţii ştiinţifice, transfer tehnologic prin centre de consultanţă, parcuri
ştiinţifice sau alte structuri de valorificare, realizarea unor produse noi, brevete de
invenţie / cereri de brevet de invenţie etc.;
j) descrierea bazei tehnico-materiale, a spaţiilor de învăţământ şi de cercetare alocate
domeniului de studii universitare de master;
k) informaţii privind personalul didactic şi de cercetare / formare implicat în activităţile
didactice şi de cercetare din domeniul de master, cu precizarea gradului de încărcare a
personalului didactic, cu activităţi didactice şi de cercetare, desfăşurate în cadrul şi în
afara instituţiei de învăţământ superior evaluată;
l) gradul de acoperire cu personal propriu şi asociat a tuturor posturilor din statele de
funcţii aferente programelor de masterat din domeniul evaluat;
m) prezentarea procedurilor interne de asigurare a calităţii la nivelul programelor de studii
universitare de master, din care să reiasă politicile, practicile în domeniul asigurării
calităţii, precum şi eficienţa şi transparenţa acestora. Vor fi furnizate dovezi de aplicare
a acestor proceduri în ultimii 3 ani, concluzii şi măsuri de remediere a aspectelor
neconforme identificate.
Pentru programele de licenţă, dacă sunt necesare anexe suplimentare la o cerinţă, acestea
se vor numerota în continuarea celor existente în cadrul capitolului, dar fără a modifica
notarea iniţială precizată în Anexele 8 şi 9.
Pentru domeniile de masterat, dacă sunt necesare anexe suplimentare la o cerinţă, se vor
numerota în funcţie de litera şi nr. capitolului, la care se pot adăuga cifre şi/sau litere
suplimentare, dar fără a modifica notarea iniţială precizată în Anexele 12 şi 14.
(1) Raportul de evaluare internă pentru programele de licenţă ID în Partea a doua va
conţine în plus o descriere narativă a standardelor de referinţă privind utilizarea
platformelor de învăţământ electronic pentru învăţământul la distanţă, Anexa 10. (2)
Cuprinsul pentru programele de licenţă ID va fi cel din Anexa 10, păstrându-se obligatoriu
numerotarea din listă.
Întocmirea raportului va avea permanent în vedere cerinţele normative obligatorii
(ARACIS), dar şi prezentarea sintetică a domeniilor, criteriilor, standardelor şi
indicatorilor de performanţă pentru asigurarea calităţii şi acreditare, cel puţin la nivel
minim, urmărind modul de îndeplinire a cerinţelor din standardele acestora şi ataşarea
documentelor justificative prezentate în tabelele sinoptice, grafice etc.
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Se va asigura accesul la conţinutul anexelor prin link-uri incluse în părţile narative ale
Raportului. Pentru formatul digital al raportului, trimiterile la anexe trebuie să permită
deschiderea automată a acestora prin legături hipertext.
Redactarea raportului de evaluare internă impune respectarea următoarelor reguli:
a) Conţinutul raportului şi anexele vor fi scrise, de regulă, cu caractere Times New
Roman, cu dimensiunea fontului de 12, la un rând.
b) Filele raportului se numerotează în colţul de jos spre exteriorul paginii.
c) Fiecare filă va cuprinde numele universităţii şi al programului de studii în antet şi va
purta ştampila facultăţii.
d) Pe ultima pagină a dosarului se va scrie:
„Prezentul dosar conţine…. file” în cifre, iar între paranteze în litere.
„Raportul poate fi descărcat de pe pagina _____________________________
şi poate fi accesat cu parola ________________”
Numele şi semnătura coordonatorului programului de studii
Semnătura, data şi ştampila facultăţii.
Raportul de evaluare internă se tipăreşte alb-negru şi / sau color, pe hârtie albă, format A4,
faţă-verso.
Succesiunea documentelor îndosariate este:
1. Coperta internă (Anexa 4)
2. Adresă de înaintare avizată de rector (Anexa 5)
3. Raportul de evaluare internă.
4. Lista anexelor
La finalul raportului se va include opisul anexelor şi anexele/documentele justificative (în
format electronic, cu acces prin link-uri incluse în textul Raportului de evaluare internă.
Raportul va fi legat cu coperţi (conţinutul de pe coperta externă va fi cel din Anexa 4). La
transmiterea către ARACIS de către CEAC, raportul va fi însoţit de contractul de prestări
servicii ARACIS şi copii ale documentelor de validare a calificării sau a înscrierii în
RNCIS eliberate de ANC, după caz.
În cel mult o lună, după primirea aprobării de către ARACIS pentru funcţionarea
programului / domeniului, responsabilul de program va înscrie programul / programele în
RNCIS. După finalizarea înscrierii va informa în scris CEAC-USV.
Monitorizarea programelor de studii
Activitatea de monitorizare a programelor de studii are ca scop obţinerea de dovezi care să
asigure menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora.
Sarcina monitorizării programelor de studii revine conducerii departamentului prin
coordonatorii de programe de studii şi va avea în vedere următoarele aspecte:
a) modul de îndeplinire a obiectivelor propuse prin programul de studii;
b) nivelul calitativ al tuturor activităţilor specifice programului de studii;
c) respectarea aplicării conţinuturilor prevăzute în fişele disciplinelor din Planul de
învăţământ;
d) aplicarea corectă a sistemului de evaluare a studenţilor şi urmărirea rezultatelor
obţinute de studenţi în fiecare sesiune de examene;
e) asigurarea compatibilităţii cu programele de studii similare din ţară şi din UE;
f) adaptarea continuă a programelor de studii la transformările din societate, la cerinţele
pieţei şi la acumulările în planul cunoaşterii.
La activitatea de monitorizare participă toate cadrele didactice implicate în programul de
studiu, structurile organizatorice ale calităţii la nivel de facultate şi universitate şi studenţi.
Rezultatele monitorizării se vor consemna în raportul periodic, întocmit de coordonatorul
de program si va fi analizat în consiliul facultăţii.
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5.5.1
5.5.2
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Evaluarea programelor de studii
Evaluarea periodică a programelor de studii presupune două aspecte:
a) evaluare internă;
b) evaluare externă.
În raportul intern se va consemna gradul de îndeplinire a cerinţelor minimale, a
standardelor şi a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în Metodologia şi în Ghidurile
ARACIS.
CEAC din cadrul facultăţii şi cea de la nivelul universităţii vor elabora rapoarte anuale de
evaluare internă privind calitatea academică care vor fi prezentate şi analizate în Consiliile
facultăţilor, Consiliul de administraţie, respectiv în Senatul USV şi se vor formula
propuneri de îmbunătăţire a calităţii acolo unde se constată neconformităţi. Raportul pentru
anul precedent va fi înaintat CEAC din USV în luna februarie, în format tipărit şi
electronic.
Raportul anual al CEAC din USV va fi publicat pe site-ul universităţii.
Evaluarea externă a calităţii educaţiei este efectuată de către ARACIS sau de către alte
agenţii de evaluare a calităţii, interne sau internaţionale, recunoscute oficial.
Evaluarea periodică externă a programelor de studii se va face în baza procedurilor de
evaluare externă elaborate de ARACIS:
a) în vederea acreditării: Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de
referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS şi Ghidul activităţilor de
evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ
superior – partea I – Evaluarea programelor de studii universitare şi a instituţiilor de
învăţământ superior.
b) pentru certificarea periodică, la intervale de cinci ani, a calităţii academice a serviciilor
de învăţământ şi cercetare din universitate: Metodologia de evaluare externă,
standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS şi
Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a
instituţiilor de învăţământ superior – partea a III-a - Evaluarea externă a calităţii
academice din universităţi / evaluarea externă instituţională.
Declanşarea evaluării externe a programelor de studii universitare de licenţă
Pentru evaluarea programelor de studii de licenţă de către ARACIS se vor parcurge
următoarele trei etape, prin trimiterea documentelor necesare iniţierii procesului de evaluare
externă. Procedura se declanşează numai după aprobarea raportului de evaluare de către
senat.
Etapa I:
1) Cerere de declanşare a procedurii de evaluare externă în vederea autorizării / acreditării
/ evaluării periodice.
2) Avizul ANC.
(Se aşteaptă primirea de la ARACIS a formularului de contract de prestări servicii).
Etapa a II-a:
1) Contractul de prestări servicii completat şi semnat.
2) Raportul de evaluare internă pentru programul de studii universitare de licenţă supus
evaluării externe într-un exemplar original tipărit şi legat în copertă, dar şi în format
electronic, pe trei CD-uri.
(Se aşteaptă primirea de la ARACIS a facturii fiscale).
Etapa a III-a:
1) Se trimite către ARACIS ordinul de plată a facturii fiscale.
Termenul pentru depunerea tuturor documentelor enumerate mai sus (raportul de evaluare
internă, contractul de prestări servicii, precum şi dovada achitării facturii fiscale) este de
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maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de declanşare a procedurii
de evaluare externă la ARACIS.
5.7.
5.7.1
5.7.2

5.7.3

5.7.4
5.7.5

Declanşarea evaluării externe a programelor de studii universitare de masterat
Pentru evaluarea programelor de studii de masterat de către ARACIS se vor parcurge
următoarele trei etape, prin trimiterea documentelor necesare iniţierii procesului de evaluare
externă.
Etapa I:
1) Cerere de declanşare a procedurii de evaluare externă în vederea autorizării / acreditării
/ evaluării periodice;
2) Avizul ANC.
(Se aşteaptă primirea de la ARACIS a formularului de contract de prestări servicii şi a
adresei care conţine programul / programele de studii din cadrul domeniului pentru care se
va elaborat raportul de evaluare internă).
Etapa a II-a:
1) Contractul de prestări servicii completat şi semnat
2) Raportul de evaluare internă pentru domeniul de studii universitare de masterat supus
evaluării externe într-un exemplar original tipărit şi legat în copertă, dar şi în format
electronic, pe trei CD-uri.
(Se aşteaptă primirea de la ARACIS a facturii fiscale).
Etapa a III-a:
1) Se trimite către ARACIS ordinul de plată a facturii fiscale.
Termenul pentru depunerea tuturor documentelor enumerate mai sus (raportul de evaluare
internă, contractul de prestări servicii, precum şi dovada achitării facturii fiscale) este de
maximum 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de declanşare a procedurii
de evaluare externă la ARACIS.

6. RESPONSABILITĂŢI
6.1

Coordonatorul programului de studii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a)
întocmeşte raportul de analiză a oportunităţii programului de studiu;
b)
coordonează procesul de elaborare a programului de studii;
c)
stabileşte, împreună cu echipa de proiect şi directorii de departament, titularii de
discipline;
d)
monitorizează modul de întocmire a fişelor disciplinelor;
e)
monitorizează şi îmbunătăţeşte programul de studii;
f)
asigură relaţii de corelare şi schimburi reciproce cu programe similare din ţară şi
străinătate, dar şi legătura cu partenerii sociali, precum şi cu studenţii;
g)
colaborează cu CEAC din facultate şi din universitate;
h)
păstrează copii ale tuturor documentelor şi analizelor referitoare la programul de
studii;
i)
participă la elaborarea dosarului de autorizare provizorie/ acreditare/ evaluare
periodică;
j)
participă din partea facultăţii ca reprezentant în cazul vizitei comisiei ARACIS:
k)
înscrie programul în RNCIS şi informează CEAC-USV privind înscrierea.

6.2

Responsabilitatea pentru întocmirea raportului de evaluare internă revine decanului,
directorului de departament, coordonatorului programului de studii şi CEAC din facultate.
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7. DISPOZIŢII FINALE
7.1
7.2
7.3
7.4

Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenţa Senatului USV.
Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul USV.
Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către directorul
de departament şi decan.
Prezentul regulament abrogă ediţia precedentă a regulamentului aprobat prin Hotărârea
Senatului USV numărul 72 din 18.07.2019.

8. ANEXE
8.1
Fişa disciplinei program de licenţă, R40 – F01
Anexa 1
8.2
Fişa disciplinei program de master, R40 – F02
Anexa 1
8.3
Adresa de înaintare a dosarului
Anexa 2
8.4
Adresa de înaintare a dosarului – acreditare domeniu de masterat
Anexa 3
8.5
Coperta internă
Anexa 4
8.6
Coperta internă – adresă ARACIS
Anexa 5
8.7
Cuprinsul Raportului de evaluare internă pentru programele de licenţă
Anexa 6
8.8
Partea I. Lista anexelor.
Anexa 7
8.9
Partea a II-a Lista anexelor programelor de licenţă – autorizare
Anexa 8
8.10
Partea a II-a Lista anexelor programelor de licenţă – acreditare şi evaluare
Anexa 9
periodică
8.11
Cuprinsul Raportului de evaluare internă pentru programele de la ID
Anexa 10
8.12
Cuprinsul Raportului de evaluare internă pentru domeniul de masterat – Anexa 11
acreditare iniţială
8.13
Partea a II-a. Lista anexelor – acreditare iniţială a domeniului de masterat
Anexa 12
8.14
Cuprinsul Raportului de evaluare internă pentru programele de masterat – Anexa 13
evaluare periodică
8.15
Partea a II-a. Lista anexelor – evaluare periodică a domeniului de masterat
Anexa 14
8.16
Conţinutul dosarul de încadrare în domeniu a programelor de master
Anexa 15
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Anexa 1
FIŞA DISCIPLINEI
(licenţă)
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor aplicative
Anul de studiu
Semestrul
Tipul de evaluare
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC – complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DI - impusă, DO - opţională, DF - facultativă
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
Curs
Seminar
de învăţământ

Laborator
Laborator

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului

Desfăşurare
Seminar

aplicaţii
Laborator

Proiect

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe

profesionale
Competenţe

transversale
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei


8. Conţinuturi
Curs



Bibliografie

Bibliografie minimală

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)



Bibliografie

Bibliografie minimală

9.

Nr. ore

Metode de predare

Observaţii

Nr. ore

Metode de predare

Observaţii

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Standard minim de performanţă


Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în consiliul facultăţii

Semnătura decanului
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FIŞA DISCIPLINEI
(masterat)
11. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii
12. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor aplicative
Anul de studiu
Regimul disciplinei

Semestrul
Tipul de evaluare
Categoria formativă a disciplinei
DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DI - impusă, DO - opţională, DF - facultativă

13. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore, pe săptămână
Curs
Seminar
I b) Totalul de ore (pe semestru) din
Curs
Seminar
planul de învăţământ

Laborator
Laborator

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru
II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II.d) Tutoriat
III. Examinări
IV. Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite
1. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

2. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului

Desfăşurare
Seminar

aplicaţii
Laborator

Proiect

3. Competenţe specifice acumulate
Competenţe

profesionale
Competenţe

transversale
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4. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei


5. Conţinuturi
Curs



Bibliografie

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)



Bibliografie


Nr. ore

Metode de predare

Observaţii

Nr. ore

Metode de predare

Observaţii

6.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

7.

Evaluare



Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Standard minim de performanţă


Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în consiliul facultăţii

Semnătura decanului
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Anexa 2
Codul Universităţii S39 / Nr. .......... / .............

Nr. înregistrare ARACIS ............ / .............
Str. Universităţii, nr. 13, Suceava, cod 720229
Tel: +40 230 522978, +40 230 216147, Tel. / Fax. +40 230 520080, e-mail: rectorat@usv.ro

Către CONSILIUL ARACIS Bucureşti

SENATUL
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a hotărât ca, în conformitate cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din
O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aşa cum a fost aprobată de Legea 87/2006, să solicite
îndeplinirea procedurilor de evaluare pentru:
AUTORIZAREA PROVIZORIE a următoarelor programe de studii de LICENŢĂ:
Facultatea…………………………………………………………………………………....……
Domeniul:……………………………………………………………….…………….……....….
Program de studii……………………………………………………….………………….....….
Locaţia / Forma de învăţământ (IF, FR, ID)………………………………………………..……
Limba de desfăşurare a activităţilor din programul respectiv………………………..……..…….
Număr de credite cuprins în programul pentru care se solicita evaluarea…………..………..…..
ACREDITAREA următoarelor programe de studii de LICENŢĂ:
Facultatea……………………………………………………………………………..……..……
Domeniul:…………………………………………………………………………………..…….
Program de Studii………………………………………………………………………..……….
Locaţia / Forma de învăţământ (IF, FR, ID)………………………………………………..……
Limba de desfăşurare a activităţilor din programul respectiv…………………………………….
Număr de credite cuprins în programul pentru care se solicita evaluarea……….………...……..
Anul finalizării primei promoţii:....................................................................................................
EVALUAREA PERIODICĂ a programelor de studii de LICENŢĂ:
Facultatea……………………………………………………………………………..……..……
Domeniul:…………………………………………………………………………………..…….
Program de Studii………………………………………………………………………..……….
Locaţia / Forma de învăţământ (IF, FR, ID)………………………………………………..……
Limba de desfăşurare a activităţilor din programul respectiv…………………………………….
Număr de credite cuprins în programul pentru care se solicita evaluarea……….………...……..
ACREDITAREA / ÎNCADRAREA ÎN DOMENIU a următorului program de studii universitare de
MASTERAT:
Facultatea……………………………………………………………………..………….………
Domeniul:……………………………………………………………………..…………...…….
Program de Studii…………………………………………………………………...……...…….
Locaţia / Forma de învăţământ (IF, FR)………………………………………………..……
Limba de desfăşurare a activităţilor din programul respectiv………………………..…….…….
Număr de credite (ECTS)………….……..…..............................................................................…..
ACREDITAREA INSTITUŢIONALĂ:………………………………………………….…………..….
EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII ACADEMICE (evaluare periodică instituţională):
...........……………………….……..…….
PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ în vederea certificării competenţelor pentru
profesia didactică ………………………………........……………………………………………

Vă rugăm să ne transmiteţi contractul de prestări servicii corespunzător tipului de evaluare
solicitat, pe care urmează să-l încheiem cu agenţia dumneavoastră.
Menţionăm că am luat la cunoştinţă de valoarea tarifelor stabilite în conformitate cu H.G nr.
1731/2006 Hotărârea Consiliului şi ARACIS nr. 126 din 31.10.2019 pentru activităţile întreprinse
de ARACIS.
RECTOR,
Notă: Persoana de contact este ……......…..….....…tel………..……….…………….E-mail…...…………..………
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Anexa 3
Codul Universităţii S39 / Nr. .......... / .............

Nr. înregistrare ARACIS ............ / .............
Str. Universităţii, nr. 13, Suceava, cod 720229
Tel: +40 230 522978, +40 230 216147, Tel. / Fax. +40 230 520080, e-mail: rectorat@usv.ro

Către CONSILIUL ARACIS Bucureşti

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava din data ………………………..…a hotărât ca, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în baza Ghidului de evaluare externă periodică a
domeniilor universitare de masterat, să solicite declanşarea procedurilor de evaluare externă
periodică a domeniilor de studii universitare de masterat şi a programelor de studii universitare de
masterat aferente acestuia pentru:
Domeniul de studii de masterat:

Nr.
crt.

Facultatea

Programe de studii
universitare de
masterat / Forma de
învăţământ / Limba de
predare

Tipul de
masterat

Locaţia
geografică

Nr. de studenţi înmatriculaţi în
anul I
An univ.

An univ.

An univ.

Responsabil domeniu de masterat: ……………………………..
Denumirea domeniului şi a programelor de studii de masterat sunt cele prevăzute în HG nr.
……………….
Menţionăm că am luat la cunoştinţă de valoarea tarifelor stabilite în conformitate cu
Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 126 din 31.10.2019 şi HG nr. 1731/16.12.2006 pentru
activităţile întreprinse de ARACIS.

RECTOR,

Notă: Persoana de contact este ……….….…………… tel………..………. E-mail……………..
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Anexa 4

Facultatea: ___________________________

RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ
pentru

Programul de studii:
…………………………………………………………………………….
Domeniul de studii universitare de licenţă / masterat:
…………………………………………………
Domeniul fundamental:
…………………………………………………
Forma de învăţământ:………………………….
Tipul evaluării: …………………………………………………
Data depunerii: …………………………………………………

Suceava
……….
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Str. Universităţii, nr. 13, Suceava, cod 720229
Tel: +40 230 522978, +40 230 216147, Tel. / Fax. +40 230 520080, e-mail: rectorat@usv.ro
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Anexa 5
Agenţia Română pentru Asigurarea
Calităţii în Învăţământul Superior
Nr. de înregistrare ……… / ………….

Nr. de înregistrare ……….. / ……………

RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ
Date prezentate Departamentului de acreditare din ARACIS de către:
Instituţia:
Domeniul de studii universitare de licenţă / masterat:
Programul de studii universitare de licenţă / masterat:
Limba de predare:
Forma de învăţământ (IF/IFR/ID - locaţia):
Calificativul ultimei evaluări (AP/A/EV):
Capacitatea de şcolarizare conform HG curent (acreditare / evaluare periodică):
Coordonator program de studii (persoană de contact):
………………………………………………………………………………
tel: ………………….; e-mail: ………………………………………….….
Datele cuprinse în prezentul Raport sunt complete, corecte şi conforme cu principiile eticii
universitare.
RECTOR,
LS
SUCEAVA
……..

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Str. Universităţii, nr. 13, Suceava, cod 720229
Tel: +40 230 522978, +40 230 216147, Tel. / Fax. +40 230 520080, e-mail: rectorat@usv.ro
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Anexa 6
Cuprins Raport de evaluare internă - licenţă
Partea I. Prezentarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava
I.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a universităţii, misiunea şi obiectivele acesteia
I.2. Dinamica performanţelor
I.2.1. Etapele de dezvoltare a universităţii
I.2.2. Dinamica performanţelor pe domenii de activitate
I.2.3. Servicii oferite studenţilor
I.2.4. Managementul calităţii în USV
I.3. Analiza SWOT
I.4. Încadrarea programului de studii în politica universităţii
Partea a II-a. Autoevaluarea programului de studii
Autorizarea provizorie a programelor de studii de licenţă
A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
A.1 Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
A.1.1 Cadrul juridic de organizare şi funcţionare
A.1.2 Misiunea şi obiectivele programului de studii evaluat
A.1.3 Integritate academică
A.1.6 Activitatea financiară
A.2 Baza materială
A.2.1 Disponibilitatea spaţiilor de învăţământ
A.2.2 Dotarea spaţiilor de învăţământ
A.2.3 Disponibilitatea şi dotarea spaţiilor de cercetare ştiinţifică
A.2.4 Disponibilitatea şi dotarea bibliotecii
A.3 Resursa umană
A.3.1 Calitatea personalului didactic
A.3.2 Disponibilitatea personalului auxiliar necesar implementării programului de studii
B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
B.1 Conţinutul programelor de studii
B.1.1 Admiterea studenţilor
B.1.2 Structura şi prezentarea programului de studii
B.1.3 Relevanţa programului de studii
B.1.4 Organizarea şi coordonarea programului de studii
B.2 Rezultatele învăţării
B.2.1 Centrarea pe student a metodelor de învăţare
B.3 Activitatea de cercetare ştiinţifică
B.3.1 Programarea cercetării
B.3.2 Resursele pentru cercetare
B.3.3 Realizarea şi valorificarea cercetării
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
C.1 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
C.2 Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de studii
C.3 Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
C.4 Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
C.5 Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
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C.6 Managementul informaţiilor
Partea a II-a. Autoevaluarea programului de studii
Acreditarea / evaluării periodică a programelor de studii de licenţă
A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
A.1 Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
A.1.1 Cadrul juridic de organizare şi funcţionare
A.1.2 Misiunea şi obiectivele programului de studii evaluat
A.1.3 Integritate academică
A.1.6 Activitatea financiară
A.2 Baza materială
A.2.1 Disponibilitatea spaţiilor de învăţământ
A.2.2 Dotarea spaţiilor de învăţământ
A.2.3 Disponibilitatea şi dotarea spaţiilor de cercetare ştiinţifică
A.2.4 Disponibilitatea şi dotarea bibliotecii
A.3 Resursa umană
A.3.1 Calitatea personalului didactic
A.3.2 Disponibilitatea personalului auxiliar necesar implementării programului de studii
B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
B.1 Conţinutul programelor de studii
B.1.1 Admiterea studenţilor
B.1.2 Structura şi prezentarea programului de studii
B.1.3 Relevanţa programului de studii
B.1.4 Organizarea şi coordonarea programului de studii
B.2 Rezultatele învăţării
B.2.1 Promovabilitatea studenţilor şi absolvenţilor
B.2.2 Valorificarea calificării universitare prin angajarea pe piaţa muncii sau prin
continuarea studiilor universitare
B.2.3 Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională si personală
asigurată de universitate
B.2.4 Centrarea pe student a metodelor de învăţare
B.3 Activitatea de cercetare ştiinţifică
B.3.1 Programarea cercetării
B.3.2 Resursele pentru cercetare
B.3.3 Realizarea şi valorificarea cercetării
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
C.1 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
C.2 Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de studii
C.3 Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
C.4 Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
C.5 Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
C.6 Managementul informaţiilor
C.7 Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii
C.8 Asigurarea calităţii prin evaluare externă periodică
Concluzii şi analiza SWOT
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Lista anexelor
Partea a III-a. Anexe
Anexa 7
Partea I. Lista anexelor
Cod anexă
Anexa I.01
Anexa I.02
Anexa I.03
Anexa I.04
Anexa I.05
Anexa I.06
Anexa I.07
Anexa I.08

Anexa I.09
Anexa I.10
Anexa I.11
Anexa I.12
Anexa I.13
Anexa I.14
Anexa I.15
Anexa I.16
Anexa I.17

Anexa I.18
Anexa I.19
Anexa I.20
Anexa I.21
Anexa I.22
Anexa I.23
Anexa I.24
Anexa I.25
Anexa I.26
Anexa I.27
Anexa I.28
Anexa I.29
Anexa I.30
Anexa I.31
Anexa I.32
Anexa I.33
Anexa I.34
Anexa I.35
Anexa I.36
Anexa I.37
Anexa I.38
Anexa I.39

PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII
I.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a universităţii, misiunea şi obiectivele acesteia
Certificat ARACIS
Act înfiinţare USV, denumire, sediu
Carta USV
Regulament intern USV
Decizie de numire comisie de etică
Regulament Comisie de etică
Organigramele USV
Metodologia privind organizarea Referendumului universitar, alegerea-/numirea structurilor şi
funcţiilor de conducere, cod M01
Metodologia pentru avizarea candidaţilor la funcţia de decan de către Consiliul Facultăţii, cod M02
Procedură privind organizarea concursului pentru selecţia decanilor facultăţilor din cadrul Universităţii
„Ştefan cel Mare” Suceava, cod PO-Rectorat-01
Metodologia de alegere a studenţilor reprezentanţi din USV, cod M04
Lista studenţilor reprezentanţi aleşi în organismele de conducerea USV
Statutul studentului reprezentant
Plan strategic USV
Plan operaţional
Conexiuni internaţionale USV. Universităţi partenere
Regulamentul compartimentului de audit
Rapoarte de audit intern şi extern (ultimii cinci ani)
Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante, cod R14
Regulament privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante sau temporar vacante pe
perioadă determinată, cod R51
I.2. Dinamica performanţelor
I.2.1. Etapele de dezvoltare a universităţii
I.2.2. Dinamica performanţelor pe domenii de activitate
Structura pe facultăţi şi programe de studii
Regulament privind Organizarea programelor de studii de licenţă, cod R41
Regulament Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, cod R43
Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat, cod R11
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare, cod R50
Regulament privind organizarea şi funcţionarea programelor de conversie profesională, cod R18
Oferta educaţională a USV
Evoluţia numărului total de studenţi în USV
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere, cod R10
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă - diplomă şi disertaţie, cod R54
Dinamica studenţilor absolvenţi – angajaţi – studiu CCOC
Rezultate ale activităţilor profesionale ale studenţilor
Chestionare absolvenţi
Regulament cadru pentru păstrarea evidenţei studenţilor
Bugetul de venituri şi cheltuieli (ultimii cinci ani)
Indicatori sintetici ai execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli (ultimii cinci ani)
Universităţi atestate ANCS
Centre de cercetare
Inovarea şi brevetarea în USV
Activitatea de cercetare ştiinţifică în USV
Spaţii de învăţământ proprii
Patrimoniul USV. Acte de proprietate
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Anexa I.40
Anexa I.41
Anexa I.42
Anexa I.43
Anexa I.44
Anexa I.45
Anexa I.46
Anexa I.47
Anexa I.48
Anexa I.49
Anexa I.50
Anexa I.51
Anexa I.52
Anexa I.53
Anexa I.54
Anexa I.55
Anexa I.56
Anexa I.57
Anexa I.58
Anexa I.59
Anexa I.60
Anexa I.61
Anexa I.62
Anexa I.63
Anexa I.64
Anexa I.65
Anexa I.66
Anexa I.67
Anexa I.68
Anexa I.69
Anexa I.70

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

Raport activitate bibliotecă (ultimii cinci ani)
Programe interuniversitare (ultimii cinci ani)
Dinamica DCTI. Structura sistemului informatic universitar
I.2.3. Servicii oferite studenţilor
Cămine studenţeşti. Centralizator spaţii, indicatori de spaţiu conform destinaţiei
Restaurant studenţesc
Activităţi cultural-artistice
Baze sportive
Asistenţa medicală în USV
Regulament privind organizarea şi funcţionarea Centrului de consiliere şi orientare în carieră, cod R24
Raportul anual al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră a Studenţilor (ultimii cinci ani)
Programul de lucru al conducerii universităţii, al activităţii cu studenţii şi al serviciilor administrative
Regulament şi procedura privind acordarea şi plata burselor
Numărul de burse şi sumele alocate
Decizii taxe. Devizul de fundamentare a taxei anuale de studiu
I.2.4. Managementul calităţii în USV
Codul de asigurare a calităţii
Regulament de funcţionare CEAC USV
Decizii constituire CEAC USV
Relaţiile sistemului de management al calităţii
Regulament privind iniţierea, aprobarea şi evaluarea programelor de studii, cod R40
Regulament cadru privind activitatea profesională a studenţilor, cod R05
Regulament cadru privind examinarea şi notarea studenţilor, cod R12
Regulament şi proceduri - Evaluarea personalului didactic, cod R42
Procedură pentru elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ, cod PO-01
Procedura de evaluare internă a rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii, cod PO-02
Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, cod PO-DAC-05
Raport privind evaluarea personalului didactic de către studenţi (ultimii cinci ani)
Procedură de tratare a contestaţiilor din procesul didactic, cod PG-03
Procedură operaţională privind desfăşurarea activităţii Comisiei de Etică în Cercetare, cod PO-04
Site Calitate USV
Raportul anual al CEAC privind calitatea internă
Procedura de recunoaştere a creditelor de studii şi a rezultatelor obţinute în cadrul mobilităţilor

Anexa 8
Partea a II-a. Evaluare internă a programului de studii licenţă – autorizare
A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Cod anexă
Anexa A.1.1.1
Anexa A.1.1.2
Anexa A.1.1.3
Anexa A.1.2.1
Anexa A.1.2.2
Anexa A.1.2.3
Anexa A.1.2.4
Anexa A.1.2.5
Anexa A.1.2.6
Anexa A.1.3.1

Denumire standard / anexă
A.1 Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
A.1.1 Cadrul juridic de organizare şi funcţionare
Hotărârea Senatului universităţii privind organizarea programului de studii
Carta universitară – partea care se referă la organizarea programelor de studii
Planul operaţional al decanului care reflectă strategiile de dezvoltare și administrare a programului
de studii
A.1.2 Misiunea şi obiectivele programului de studii evaluat
Misiunea şi obiectivele programului de studiu
Situaţia suprapunerilor pentru programele de studii din domeniu
Modelul de contract de studii
Suplimentul la diplomă completat
Procese-verbale ale consultărilor periodice, cu reprezentanţi ai mediului academic, socioeconomic, cultural-artistic și ai pieţei muncii privind definirea domeniului ocupaţional vizat de
programul de studii
Procese-verbale ale şedinţelor de departament şi/sau consiliul facultăţii privind modificări ale
planurilor de învăţământ
A.1.3 Integritate academică
Copie factură achiziţie soft verificare similitudine
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Anexa A.1.3.3
Anexa A.1.6.1
Anexa A.2.1.1
Anexa A.2.1.2
Anexa A.2.2.1
Anexa A.2.2.2
Anexa A.2.2.3
Anexa A.2.2.4
Anexa A.2.2.5
Anexa A.2.3.1
Anexa A.2.3.2
Anexa A.2.4.1
Anexa A.2.4.2
Anexa A.3.1.1
Anexa A.3.1.2
Anexa A.3.1.3
Anexa A.3.1.4
Anexa A.3.1.5
Anexa A.3.1.6
Anexa A.3.1.7
Anexa A.3.1.8
Anexa A.3.1.9

Anexa A.3.1.10
Anexa A.3.1.11
Anexa A.3.1.12
Anexa A.3.1.13
Anexa A.3.2.1

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

Model declaraţia studentului şi cadrului didactic privind plagiatul
A.1.6 Activitatea financiară
Buget de venituri şi cheltuieli facultate organizatoare program
A.2 Baza materială
A.2.1 Disponibilitatea spaţiilor de învăţământ
Lista spaţiilor de învăţământ. Indicatori specifici pentru spaţiile de învăţământ utilizate la
programul de studii (nr. locuri, suprafaţă)
Licenţe software utilizate în procesul didactic
A.2.2 Dotarea spaţiilor de învăţământ
Dotarea spaţiilor de învăţământ utilizate la programul de studii (săli curs, seminar, laborator)
Dotarea cu tehnica de calcul a spatiilor de învăţământ utilizate la programul de studii (min. 1
calculator la doi studenţi)
Fond de carte de specialitate / ani de studiu / discipline din planul de învăţământ, (min. 50% din
ultimii 10 ani, nr. de exemplare)
Abonamente la periodice, corespunzător misiunii asumate de programul de studii
Lista manualelor didactice elaborate (pentru disciplinele din planul de învăţământ)
A.2.3 Disponibilitatea şi dotarea spaţiilor de cercetare ştiinţifică
Centre de cercetare / excelenţă, dotare laboratoare cercetare cu aparatură performantă
Platforme de cercetare interuniversitare, dotare cu aparatura performantă
A.2.4 Disponibilitatea şi dotarea bibliotecii
Săli de lectură (program studiu)
Orarul bibliotecilor / sălilor de lectura (semestre şi în sesiuni)
A.3 Resursa umană
A.3.1 Calitatea personalului didactic
Extrase din MO pentru ocuparea posturilor
Lista disciplinelor conform planului de învăţământ şi a cadrelor didactice care le predau
Tabel nominal cu decizii titularizare pe post
Tabel nominal cu diplome de doctor şi domeniul doctoratului
Tabel diplome studii în domeniul disciplinei pentru cadrele didactice
Statele de funcţii previzionat pentru tot ciclul de învăţământ
Lista personalului didactic şi de cercetare (model Anexa 3 ARACIS) ce deserveşte programul de
studii (din toate departamentele care deservesc programul de studii)
CV cadre didactice participante la realizarea programului de studii
Recapitulaţie state funcţii. Indicatori sintetici ARACIS pentru posturile didactice. Raport cadre
didactice titulare / total cadre didactice; raport profesori + conferenţiari / total cadre didactice;
raport numărul de cadre didactice cu normă întreagă / numărul total de posturi didactice; raportul
dintre numărul de cadre didactice şi studenţi
Lista cadrelor didactice cu vârsta peste 65 ani, nr. de ore didactice predate prin asociere
Adeverinţe atestare pregătire pedagogică pentru asistenţi
Lista personalului didactic asociat (maxim 1 post didactic)
Adeverinţe doctoranzi care susţin activităţi didactice în cadrul programului de studii
A.3.2 Disponibilitatea personalului auxiliar necesar implementării programului de studii
Lista personalului auxiliar şi activităţile deservite.

B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
Cod anexă
Anexa B.1.1.1
Anexa B.1.1.2
Anexa B.1.1.3
Anexa B.1.2.1
Anexa B.1.2.2
Anexa B.1.2.3
Anexa B.1.2.4

Denumire standard / anexă
B.1 Conţinutul programelor de studii
B.1.1 Admiterea studenţilor
Metodologie pentru concursul de admitere (facultate)
Materiale de promovare a programelor de studii şi a facultăţii
Formaţiile de studiu propuse
B.1.2 Structura şi prezentarea programului de studii
Planurile de învăţământ
Fişele disciplinelor
Discipline la care pentru dezvoltarea abilităţi practice au incluse în curriculum lucrări practice
Compatibilitatea cu cadrul de calificări naţional (programul este înscris în baza de date a ANC.
Cadrul Naţional al Calificărilor din învăţământul superior (extras, denumirea şi codul COR al
calificării). Tabel cu disciplinele programului de studii şi competenţele tehnice şi transversale
specifice fiecărei discipline
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Anexa B.1.2.5
Anexa B.1.2.6
Anexa B.1.2.7
Anexa B.1.2.8
Anexa B.1.2.9
Anexa B.1.2.10
Anexa B.1.2.11
Anexa B.1.2.12
Anexa A.1.2.5

Anexa B.1.4.1
Anexa B.2.1.1
Anexa B.3.1.1
Anexa B.3.2.1
Anexa B.3.3.1
Anexa B.3.3.2
Anexa B.3.3.3
Anexa B.3.3.4

Universitatea
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Suceava

Calificările şi ocupaţiile preconizate în cadrul programului de studii evaluat, corelate cu
prevederile standardelor ocupaţionale şi din COR
Compatibilitatea planului de învăţământ cu planuri similare din UE şi alte state ale lumii
Structura anului universitar aprobat pentru facultate
Model Convenţii de colaborare
Tabel cu disciplinele şi numărul de ore de predare, numărul de ore de activităţi aplicative în grup şi
numărul de ore de studiu individual
Tabel cu discipline opţionale şi trasee care pot fi alese de studenţi
Cursuri/module de curs, la discipline care definesc specializarea, cu descrierea rezultatelor
învăţării, a numărului de credite şi a volumului de ore alocat
Metodologia privind desfăşurarea examenului de licenţă / diplomă
B.1.3 Relevanţa programului de studii
Procese-verbale ale consultărilor periodice, cu reprezentanţi ai mediului academic, socioeconomic, cultural-artistic şi ai pieţei muncii privind definirea domeniului ocupaţional vizat de
programul de studii
B.1.4 Organizarea şi coordonarea programului de studii
Formaţiile de studii propuse
B.2 Rezultatele învăţării
B.2.1 Centrarea pe student a metodelor de învăţare
Tabel nominal cu disciplinele şi nr. de ore pentru activităţi didactice directe şi studiu individual
B.3 Activitatea de cercetare ştiinţifică
B.3.1 Programarea cercetării
Planul de cercetare ştiinţifică propriu cu evidenţierea temelor de cercetare specifice programului de
studii
B.3.2 Resursele pentru cercetare
Dotare laboratoare de cercetare
B.3.3 Realizarea şi valorificarea cercetării
Raport privind activitatea de cercetare desfăşurată de fiecare cadru didactic (lista lucrărilor pe
categorii) (Anexa 4 ARACIS)
Raport privind contracte de cercetare
Conferinţe, simpozioane organizate de facultatea coordonatoare
Reviste, periodice ce apar sub îngrijirea facultăţii coordonatoare

C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Cod anexă
Anexa C.1.1.1
Anexa C.1.1.2
Anexa C.1.1.3
Anexa I.69
Anexa I.58
Anexa I.62
Anexa I.59
Anexa I.66
Anexa I.60
Anexa I.64
Anexa I.61
Anexa I.70
Anexa I.07
Anexa I.51
Anexa I.43
Anexa I.44
Anexa I.45
Anexa I.46

Denumire standard / anexă
C.1 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Componenţa comisiei CEAC din facultate
Componenţa comisiei CEAC din universitate
Decizie numire coordonator al programului de studii
Raportul anual al CEAC USV privind calitatea internă
C.2 Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de
studii
Regulament privind iniţierea, aprobarea şi evaluarea programelor de studii, cod R40
Procedură pentru elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ, cod PO-01
C.3 Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
Regulament cadru privind activitatea profesională a studenţilor, cod R05
Procedură de tratare a contestaţiilor din procesul didactic, cod PG-03
Regulament cadru privind examinarea şi notarea studenţilor, cod R12
C.4 Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, cod PO-DAC-05
Evaluarea personalului didactic, cod R42
C.5 Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
Procedura de recunoaştere a creditelor de studii şi a rezultatelor obţinute în cadrul mobilităţilor
Organigramele USV
Regulament şi procedura privind acordarea şi plata burselor
Cămine studenţeşti. Centralizator spaţii, indicatori de spaţiu conform destinaţiei
Restaurant studenţesc
Activităţi cultural-artistice
Baze sportive
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C.6 Managementul informaţiilor
Dinamica SCTI. Structura sistemului informatic universitar

Anexa 9
Partea a II-a. Evaluare internă a programului de studii licenţă - acreditare şi evaluare periodică
A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Cod anexă
Anexa A.1.1.1
Anexa A.1.1.2
Anexa A.1.1.3
Anexa A.1.1.4
Anexa A.1.1.5
Anexa A.1.2.1
Anexa A.1.2.2
Anexa A.1.2.3
Anexa A.1.2.4
Anexa A.1.2.5
Anexa A.1.2.6
Anexa A.1.3.1
Anexa A.1.3.3
Anexa A.1.3.3
Anexa A.1.6.1
Anexa A.2.1.1
Anexa A.2.1.2
Anexa A.2.2.1
Anexa A.2.2.2
Anexa A.2.3.1
Anexa A.2.3.2
Anexa A.2.4.1
Anexa A.2.4.2
Anexa A.2.4.3
Anexa A.2.4.4
Anexa A.2.4.5
Anexa A.3.1.1
Anexa A.3.1.2
Anexa A.3.1.3
Anexa A.3.1.4
Anexa A.3.1.5

Denumire standard / anexă
A.1 Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
A.1.1 Cadrul juridic de organizare şi funcţionare
HG nr. /
Act înfiinţare facultate organizatoare program studii (copie după Monitorul Oficial)
HG nr. /
Autorizare / acreditare program studii (copie după Monitorul Oficial)
Hotărârea Senatului universităţii privind organizarea programului de studii la forma IF, ID sau IFR,
după caz
Carta universitară – partea care se referă la organizarea programelor de studii
Planul operaţional a decanului care reflectă strategiile de dezvoltare şi administrare a programului
de studii
A.1.2 Misiunea şi obiectivele programului de studii evaluat
Misiunea şi obiectivele programului de studii în corespondenţă cu cadrul naţional al calificărilor
Rezultate ale sondajelor de opinie/anchetelor realizate în rândul absolvenţilor privind procesul de
formare
Rezultate ale sondajelor de opinie/anchetelor realizate în rândul angajatorilor privind procesul de
formare
Situaţia suprapunerilor pentru programele de studii din domeniu
Modelul de contract de studii
Modele de anexe la contractul de studii pentru fiecare an de studii
A.1.3 Integritate academică
Copie factură achiziţie soft verificare similitudine
Model declaraţia studentului şi cadrului didactic privind plagiatul;
Raportul privind gradul de similitudine.
A.1.6 Activitatea financiară
Buget de venituri şi cheltuieli facultate organizatoare program
A.2 Baza materială
A.2.1 Disponibilitatea spaţiilor de învăţământ
Lista spaţiilor de învăţământ. Indicatori specifici pentru spaţiile de învăţământ utilizate la
programul de studii (nr. locuri, suprafaţă)
Licenţe software utilizate în procesul didactic
A.2.2 Dotarea spaţiilor de învăţământ
Dotarea spaţiilor de învăţământ utilizate la programul de studii (săli curs, seminar, laborator)
Dotarea cu tehnica de calcul a spatiilor de învăţământ utilizate la programul de studii (min. 1
calculator la doi studenţi)
A.2.3 Disponibilitatea şi dotarea spaţiilor de cercetare ştiinţifică
Centre de cercetare / excelenţă, dotare laboratoare cercetare cu aparatură performantă
Platforme de cercetare interuniversitare, dotare cu aparatura performantă
A.2.4 Disponibilitatea şi dotarea bibliotecii
Săli de lectură (program studiu)
Orarul bibliotecilor / sălilor de lectura (semestre şi în sesiuni)
Fond de carte de specialitate / ani de studiu / discipline din planul de învăţământ, (min. 50% din
ultimii 10 ani, nr. de exemplare)
Abonamente la periodice, corespunzător misiunii asumate de programul de studii
Lista manualelor didactice elaborate (pentru disciplinele din planul de învăţământ)
A.3 Resursa umană
A.3.1 Calitatea personalului didactic
Extrase din MO pentru ocuparea posturilor (pentru cei încadraţi de la ultima evaluare)
Lista disciplinelor conform planului de învăţământ şi a cadrelor didactice care le predau
Tabel nominal cu decizii titularizare pe post
Tabel nominal cu diplome de doctor şi domeniul doctoratului
Tabel diplome studii în domeniul disciplinei pentru cadrele didactice
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Anexa A.3.1.6
Anexa A.3.1.7
Anexa A.3.1.8
Anexa A.3.1.9
Anexa A.3.1.10

Anexa A.3.1.11
Anexa A.3.1.12
Anexa A.3.1.13
Anexa A.3.1.14

Anexa A.3.1.15
Anexa A.3.1.16
Anexa A.3.1.17
Anexa A.3.1.18
Anexa A.3.1.19
Anexa A.3.2.1
Anexa A.3.2.2

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

Lista personalului didactic şi de cercetare (model Anexa 3 ARACIS) ce deserveşte programul de
studii (din toate departamentele care deservesc programul de studii)
Extrase din statele de funcţii ale departamentelor organizatoare (ce deservesc programul de studii)
Tabel declaraţii pe propria răspundere. Număr total de posturi ocupate de fiecare din cadrele
didactice ce deservesc programul de studii (max. 3 posturi pentru titulari)
CV cadre didactice participante la realizarea programului de studii
Recapitulaţie state de funcţii. Indicatori sintetici ARACIS pentru posturile didactice. Raport cadre
didactice titulare / total cadre didactice; raport profesori + conferenţiari / total cadre didactice;
raport numărul de cadre didactice cu normă întreagă / numărul total de posturi didactice; raportul
dintre numărul de cadre didactice şi studenţi
Lista cadrelor didactice cu vârsta peste 65 ani, nr. de ore didactice predate prin asociere
Adeverinţe atestare pregătire pedagogică pentru asistenţi
Documente ocupare posturi vacante prin plata cu ora
Declaraţii scrise pe propria răspundere pentru cadre didactice asociate provenite de la organizaţii
nondidactice, de cercetare sau pensionari;
Adeverinţă din care să rezulte aprobarea din partea senatul universităţii pentru susţinere de activităţi
didactice şi numărul orelor didactice predate pentru cadre didactice asociate, titularizat sau nu
provenite din alte instituţii de învăţământ superior
Lista personalului didactic asociat (maxim 1 post didactic)
Aprobările senatului pentru personal didactic asociat de la alte universităţi.
Adeverinţe doctoranzi care susţin activităţi didactice în cadrul programului de studii
Dinamica numărului cadrelor didactice şi de cercetare asociate în ultimii 5 ani
Dinamica ponderii numărului posturilor didactice vacante şi total posturi didactice din ştatele de
funcţiuni, în ultimii 5 ani
A.3.2 Disponibilitatea personalului auxiliar necesar implementării programului de studii
Lista personalului auxiliar şi activităţile deservite
Dinamica raportului dintre numărul de studenţi şi personalul auxiliar în ultimii 5 ani

B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
Cod anexă
Anexa B.1.1.1
Anexa B.1.1.2
Anexa B.1.1.3
Anexa B.1.2.1
Anexa B.1.2.2
Anexa B.1.2.3
Anexa B.1.2.4

Anexa B.1.2.5
Anexa B.1.2.6
Anexa B.1.2.7
Anexa B.1.2.8
Anexa B.1.2.9
Anexa B.1.2.10
Anexa B.1.2.11
Anexa B.1.2.12
Anexa B.1.2.13
Anexa B.1.2.14
Anexa B.1.2.15

Denumire standard / anexă
B.1 Conţinutul programelor de studii
B.1.1 Admiterea studenţilor
Metodologie pentru concursul de admitere (facultate)
Materiale de promovare a programelor de studii şi a facultăţii
Situaţia înmatriculărilor în ultimii 5 ani la programul de studii evaluat, la toate formele de
învăţământ: cu frecvenţă, ID şi IFR)
B.1.2 Structura şi prezentarea programului de studii
Planurile de învăţământ
Fişele disciplinelor
Discipline la care pentru dezvoltarea abilităţi practice au incluse în curriculum lucrări practice
Compatibilitatea cu cadrul de calificări naţional (programul este înscris în baza de date a ANC.
Cadrul Naţional al Calificărilor din învăţământul superior (extras, denumirea şi codul COR al
calificării). Tabel cu disciplinele programului de studii şi competenţele tehnice şi transversale
specifice fiecărei discipline
Calificările şi ocupaţiile preconizate în cadrul programului de studii evaluat, corelate cu prevederile
standardelor ocupaţionale şi din COR
Compatibilitatea planului de învăţământ cu planuri similare din UE şi alte state ale lumii
Structura anului universitar aprobat pentru facultate
Stagii de practică. Model Convenţii de colaborare / internship
Tabel cu disciplinele şi numărul de ore de predare, numărul de ore de activităţi aplicative în grup şi
numărul de ore de studiu individual
Tabel cu discipline opţionale şi trasee care pot fi alese de studenţi
Materiale didactice: cursuri, aplicaţii, proiecte, lucrări de laborator etc. la discipline care definesc
profilul specializări
Cursuri/module de curs, la discipline care definesc specializarea, cu descrierea rezultatelor
învăţării, a numărului de credite şi a volumului de ore alocat
Metodologia privind desfăşurarea examenului de licenţă / diplomă
Suplimentul la diplomă completat
Gradul de îndeplinire al criteriilor specifice pentru programele de studii reglementate la nivel
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Anexa A.1.3.1

Anexa A.1.3.2

Anexa B.1.4.1
Anexa B.1.4.2
Anexa B.1.4.3
Anexa B.1.4.4
Anexa B.1.4.5
Anexa B.1.4.6

Anexa B.2.1.1
Anexa B.2.1.2
Anexa B.2.1.3
Anexa B.2.1.4
Anexa B.2.2.1
Anexa B.2.2.2
Anexa B.2.3.1
Anexa B.2.4.1
Anexa B.2.4.2

Anexa B.3.1.1
Anexa B.3.2.1
Anexa B.3.3.1
Anexa B.3.3.2
Anexa B.3.3.3
Anexa B.3.3.4

Universitatea
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European sau sectorial (medicină, sportiv)
B.1.3 Relevanţa programului de studii
Procese-verbale ale consultărilor periodice, cu reprezentanţi ai mediului academic, socio-economic,
cultural-artistic şi ai pieţei muncii privind definirea domeniului ocupaţional vizat de programul de
studii (procese verbale ale şedinţelor de departamente, consilii ale facultăţilor, consilii de
administraţie etc.).
Procese-verbale ale consultărilor periodice, cu studenţii privind definirea domeniului ocupaţional
vizat de programul de studii (procese verbale ale şedinţelor de departamente, consilii ale
facultăţilor, consilii de administraţie etc.).
B.1.4 Organizarea şi coordonarea programului de studii
Formaţiile de studii
Orarul programului de studii (sem. 1 şi 2). Ore la dispoziţia studenţilor
Registru matricol şi cataloage (copii).
Procedura de promovare a studenţilor în funcţie de creditele de studiu ECTS
Ghidul studentului (elaborat de facultate)
Comisiile de licenţă pentru absolvenţii care susţin examenul de licenţă la facultăţile acreditate (doar
pentru acreditare)
B.2 Rezultatele învăţării
B.2.1 Promovabilitatea studenţilor şi absolvenţilor
Situaţia nr. studenţilor absolvenţi şi nr. de studenţi care au promovat examenul de licenţă (doar
pentru acreditare)
Promovabilitatea studenţilor pe fiecare din ultimii cinci ani de studiu. Tabel cu situaţia statistică
privind gradul de promovare a studenţilor după primul an de studii, din ultimele cinci promoţii.
Numărul de studenţi implicaţi în mobilităţi interne sau externe în cadrul programului de studii în
perioada evaluată
Date statistice privind durata medie de absolvire a programului de studii în perioada de evaluare
B.2.2 Valorificarea calificării universitare prin angajarea pe piaţa muncii sau prin
continuarea studiilor universitare
Încadrarea în piaţa muncii a absolvenţilor. Angajabilitatea absolvenţilor pentru primele trei serii
pentru acreditare şi 5 serii pentru evaluare periodică
Situaţia studenţilor care au continuat studiilor prin programe de studii de masterat
B.2.3 Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională si personală
asigurată de universitate
Nivelul de satisfacţie al studenţilor facultăţii
B.2.4 Centrarea pe student a metodelor de învăţare
Lista tutorilor / îndrumătorilor de an
Centrarea pe student a metodelor de învăţare (adrese e-mail, pagina personala web, resurse în
format electronic)
B.3 Activitatea de cercetare ştiinţifică
B.3.1 Programarea cercetării
Planul de cercetare ştiinţifică propriu cu evidenţierea temelor de cercetare specifice programului de
studii
B.3.2 Resursele pentru cercetare
Dotare laboratoare de cercetare
B.3.3 Realizarea şi valorificarea cercetării
Raport privind activitatea de cercetare desfăşurată de fiecare cadru didactic (lista lucrărilor pe
categorii) (Anexa 4 ARACIS)
Raport privind contracte de cercetare
Conferinţe, simpozioane organizate de facultatea coordonatoare
Reviste, periodice ce apar sub îngrijirea facultăţii coordonatoare

C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Cod anexă
Anexa C.1.1
Anexa C.1.2
Anexa C.1.3
Anexa I.69

Denumire standard / anexă
C.1 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Componenţa comisiei CEAC din facultate
Componenţa comisiei CEAC din universitate
Decizie numire coordonator al programului de studii
Raportul anual al CEAC USV privind calitatea internă
C.2 Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de studii
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Anexa I.58
Anexa I.62
Anexa I.60
Anexa C.3.1
Anexa I.59
Anexa I.66
Anexa C.3.2
Anexa C.3.3
Anexa I.64
Anexa I.61
Anexa C.4.1.
Anexa I.70
Anexa I.07
Anexa I.51
Anexa I.43
Anexa I.44
Anexa I.45
Anexa I.46
Anexa I.42
Anexa C.7.1.
Anexa A.1.1.2

Universitatea
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Regulament privind iniţierea, aprobarea şi evaluarea programelor de studii, cod R40
Procedură pentru elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ, cod PO-01
C.3 Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
Regulament cadru privind examinarea şi notarea studenţilor, cod R12
Programarea examenelor din sesiunile iarnă şi vară, programare sesiuni de restanţe
Regulament cadru privind activitatea profesională a studenţilor, cod R05
Procedură de tratare a contestaţiilor din procesul didactic, cod PG-03
Lucrări de finalizare a studiilor
Proiecte/lucrări de finalizare a studiilor care abordează teme de cercetare în domeniu
C.4 Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, cod PO-DAC-05
Evaluarea personalului didactic, cod R42
Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice
C.5 Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
Procedura de recunoaştere a creditelor de studii şi a rezultatelor obţinute în cadrul mobilităţilor
Organigramele USV
Regulament şi procedura privind acordarea şi plata burselor
Cămine studenţeşti. Centralizator spaţii, indicatori de spaţiu conform destinaţiei
Restaurant studenţesc
Activităţi cultural-artistice
Baze sportive
C.6 Managementul informaţiilor
Dinamica SCTI. Structura sistemului informatic universitar
C.7 Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii
Informaţii privind programul de studii pe pagina web a facultăţii (print screen)
C.8 Asigurarea calităţii prin evaluare externă periodică
HG nr. / - Autorizare / acreditare program studii (copie după Monitorul Oficial)

Anexa 10
CUPRINSUL RAPORTULUI DE EVALUARE INTERNĂ
PENTRU PROGRAME DE STUDII ID
PARTEA I. PREZENTAREA INSTITUŢIEI
1.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare, misiune şi obiective
1.2. Dinamica dezvoltării universităţii şi asigurarea calităţii în universitate
1.3. Analiza SWOT
PARTEA II. EVALUAREA PROGRAMULUI DE STUDII
A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
Criteriul A.1. Structuri instituţionale, administrative şi manageriale

A.1.1. Departamente / Centre ID: misiune şi obiective
A.1.2. Conducere şi administraţie
A.1.3. Colaborări cu alte instituţii
Criteriul A.2. Baza materială

A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare
B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
Criteriul B.1. Conţinutul programului de studii

B.1.1. Admiterea studenţilor
B.1.2. Structura şi prezentarea programului de studii
B.1.3. Diferenţiere în realizarea programului de studii
B.l.3.1. Resurse de învăţământ
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B.l.3.2. Proiectarea materialelor de studiu
B.l.3.3. Relevanţa proceselor de instruire şi evaluare
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Criteriul C.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a
programelor şi activităţilor desfăşurate
C.2.1. Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii şi diplomelor ce
corespund calificărilor
Criteriul C.4 - Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
C.4.1. Calitatea personalului didactic
Criteriul C.7 - Transparenţa 1nformaţiilor de interes public
C.7.1. Informaţie publică
D8. STANDARDE DE REFERINŢĂ PRIVIND UTILIZAREA PLATFORMELOR DE
ÎNVĂŢĂMÂNT ELECTRONIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ
D.8.1. Servicii oferite studenţilor
D.8.2. Servicii oferite personalului didactic, tehnic şi administrativ
D.8.3. Accesibilitatea la serviciile oferite de platforma de învăţământ electronic
D.8.4. Managementul calităţii serviciilor oferite de platformă
Partea a IV-a. Lista anexelor pentru programele de studii ID
A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
Criteriul A.1. Structuri instituţionale, administrative şi manageriale
Anexa II.0.0.
HG publicată în M.O. privind înfiinţarea facultăţii
Anexa II.1.1.
HG publicată în M.O. autorizare provizorie / acreditare program de studii, învăţământ cu frecvenţă
Anexa II.1.2.
HG publicată M.O. autorizare provizorie / acreditare program de studii ID
Anexa II.1.3.
Aprobarea Senatului USV privind organizarea programului de studii, IF şi ID
Anexa II.1.4.
Răspuns ARACIS acreditare program studiu ID/ capacitate de şcolarizare
Anexa II.1.5.
Nr. de studenţi pe program de studii ID de la înfiinţare până în prezent
Situaţii înmatriculări / formaţii de studii, program de studii ID, pentru ultimii 5 ani (de la ultima
Anexa II.1.6.
vizita ARACIS)
Organigrama facultăţii
Anexa II.2.1.
Ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului nr. 3354 din 25.02.1999 privind înfiinţarea formei
Anexa II.2.2.
ID; adresa nr. 17 din 10.05.1999 privind înfiinţarea formei ID la USV
Hotărârea Senatului USV nr. 7 din 29.01.1999 privind înfiinţarea Centrului de Sprijin Tehnic al
Anexa II.2.3.
IDD
Decizia 104 din 4.12.2001- înfiinţarea DIDFR
Anexa II.2.4.
Hotărârea Senatului USV nr. 68 din 15.05.2012 – organigrama sistemului academic - schimbarea
Anexa II.2.5.
denumirii în Serviciul pentru ID şi formare continuă
Hotărârea Senatului USV nr. 73 din 15.05.2012 – organigrama sistemului de management Anexa II.2.6.
schimbarea denumirii în Serviciul pentru ID şi formare continuă
Hotărârea Senatului nr. 14 din 12.02.2013 – modificarea organigramei sistemului de management –
Anexa II.2.7.
schimbarea denumirii în Centrul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă
Numire director DID USV 2001 (Decizia nr. 193 din 13.07.2001)
Anexa II.2.8.
Hotărârea Senatului USV nr.96 din 31.07.2013 privind schimbarea titulaturii din director în
Anexa II.2.9.
coordonator
Anexa II.2.10. Numire coordonator CIDFC (Decizia nr. 955/RU din 28.10.2013)
Anexa II.2.11. Organigrama CIDFC USV + Hotărâre Senat
Regulament de funcţionare CIDFC al USV (R 17) + Hotărârea Senatului
Anexa II.3.
Regulament de funcţionare CIDFC al facultăţii
Anexa II.3.1.
Colaborări cu alte facultăţi din USV
Anexa II.4.
Numire coordonator / prodecan ID al facultăţii
Anexa II.5.
Programare asistenţă la înscriere ID sesiunea ……
Anexa II.6.1.
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Metodologia de admitere (în anul universitar în curs)
Anexa II.6.2.
Contract de şcolarizare program de studii ID
Anexa II.6.3.
Lista coordonatorilor de disciplină a programului de studii ID
Anexa II.6.4.
Lista tutorilor a programului de studii ID
Anexa II.6.5.
Orar consultaţii săptămânale
Anexa II.6.6.
Print screen pagini platforma Moodle
Anexa II.6.7.
Descriere sintetică PeopleSoft
Anexa II.6.8.
Anexa II.6.8.1. Supliment diplomă specimen a programului de studii ID
Anexa II.6.8.2. Licenţă gestiune studenţi PeopleSoft
Ghid de consiliere profesională pentru studenţii ID (CCOC)
Anexa II.6.9.
Anexa II.6.10. Materiale promoţionale (afişe, flyere, ghidul studentului)
Anexa II.6.11. Managementul calităţii CIDFC USV
Anexa II.6.12. Program de management a calităţii specifice ID a facultăţii (pentru anul universitar în curs)
Anexa II.6.13. Lista materialelor de studii a programului de studii ID
Anexa II.6.14. Fond de carte de specialitate în biblioteca USV
Anexa II.6.15. Spaţii de învăţământ ale facultăţii
Anexa II.6.16. Orar bibliotecă print screen pagină web
Anexa II.6.17. Dotare spaţii de învăţământ ale facultăţii
Anexa II.6.18. Parteneriate / Convenţii de colaborare
Anexa II.6.19. Contract de cesiune a drepturilor de autor
Anexa II.7.
Regulament privind activitatea profesională a studenţilor cod R05
Anexa II.8.
Echipa managerială a programului de studii
Anexa II.8.1.
CV – Prodecan / Coordonator ID
Anexa II.8.2.
Dovezi ale cursurilor de Perfecţionare ID ale Prodecanului / Coordonatorului ID
Anexa II.9.1.
Referate multiplicare cursuri ID
Anexa II.9.4.
CV – administrator platforma educaţională
Anexa II.9.5.
CV – secretar CIDFC facultate
Anexa II.9.6.
Ghid de prezentare facultate
Anexa II.10.1. Program secretariat
Anexa II.10.2. Livrarea materialelor de studiu ID
Anexa II.10.3. Contract anual de studii ID
Anexa II.10.4. Promovabilitate studenţi ai programului de studii ID (ultimele 5 promoţii)
Anexa II.10.5. Situaţia statistică a rezultatelor şcolare pe ani de studiu (ultimele 5 promoţii)
Anexa II.10.6. Medii ponderate / credite obţinute
Anexa II.10.7. Borderou încasări taxe (print screen din PeopleSoft)
Anexa II.10.8. Borderou încasări taxe pentru anul curent
Anexa II.11.
CV – Decan
Criteriul A.2. Baza materială
Anexa II.18.
Orar program studiu ID (anul curent)
Anexa II.19.
Licenţe software
Anexa II.20.
Ghid de utilizare platforma e-learning pentru studenţi
Anexa II.20.1. Ghid pentru elaborarea materialelor de studiu în TID
Anexa II.20.2. Ghid de utilizare platforma e-learning pentru cadre didactice
Anexa II.20.3. Ghid – introducere note Self Service PEOPLE SOFT – cadru didactic
Print screen pagină web radio USV
Anexa II.22.
Proiect de buget pe anul universitar (pentru anul universitar în curs)
Anexa II.24.
Anexa II.24.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli facultate (anul universitar în curs)
Devizul de cheltuieli pentru fundamentarea taxei de studiu
Anexa II.25.
Cuantum taxă de studiu ID
Anexa II.26.
B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
Criteriul B.1. Conţinutul programului de studii
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Anexa II.34.
Plan de învăţământ program de studii IF – valabil
Anexa II.34.2. Plan de învăţământ program de studii ID – valabil
Anexa II.38.1. Fişele disciplinelor anul I
Anexa II.38.2. Fişele disciplinelor anul II
Anexa II.38.3. Fişele disciplinelor anul III
Anexa II.38.4. Calendarele disciplinelor anul I
Anexa II.38.5. Calendarele disciplinelor anul II
Anexa II.38.6. Calendarele disciplinelor anul III
Anexa II.42.
Referat general de practică (pentru anul universitar în curs)
Anexa II.42.1. Referat practică ID (pentru anul universitar în curs)
Anexa II.47.
Modele de cursuri ID
Anexa II.47.1. Cod de norme etice IT
Anexa II.56.
Programare examene şi colocvii (pentru anul universitar în curs)
Anexa II.56.1. Structura anului universitar (pentru anul universitar în curs)
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Criteriul C.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor
desfăşurate
Anexa II.59.
Procedură R42 – Evaluarea performanţelor personalului didactic
Anexa II.59.1.
Procedură R46 - Evaluarea periodică a performanţelor coordonatorilor de disciplină şi tutorilor
Anexa II.60.
Procedură R44 – Monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicare bidirecţională
Anexa II.61.
Procedură R48 – Reactualizarea periodică a materialelor de studiu
Anexa II.62.
Procedură R45 – Perfecţionarea personalului didactic implicat în programele ID
Anexa II.63.1.
Raport anual privind evaluarea periodică a performanţelor coordonatorilor de disciplină şi a
tutorilor, program de studii (de la obţinerea autorizării sau acreditării, după caz)
Anexa II.63.2.1. Fişă de evaluare a materialului ID
Anexa II.63.2.2. Raport privind monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicare bidirecţională ID (accesări
platforma electronică)
Anexa II.63.2.3. Proces-verbal - evaluare cursuri ID
Anexa II.63.2.4. Modele de fişe de evaluare a cursurilor ID
Anexa II.63.2.5. Hotărârea CA nr. 22 din 10 septembrie 2012, privind aprobarea posibilităţii de tipărire a 25 de
exemplare în editura USV
Anexa II.63.2.6. R31 – Regulamentul Editurii USV
Anexa II.63.3.
CV-uri coordonatori de disciplină şi tutori
Anexa II.63.3.1. Diplome şi certificate de perfecţionare coordonatori de disciplină şi tutori
Anexa II.63.3.2. Perfecţionare CIPI (afiş, programe de instruire, diplome)
Criteriul C.4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
Anexa II.64.
Certificate (foi matricole) referitoare la pregătirea psihopedagogică
Anexa II.65.
Decizii de titularizare
Anexa II.65.1.
Diplome de licenţă
Anexa II.65.2.
Diplome de doctor
Anexa II.69.
Grad de acoperire cu personal didactic program de studii
Anexa II.70-73.
Materiale publicitare de promovare a programului de studii inserate în diferite publicaţii sau pe
internet
D8. STANDARDE DE REFERINŢĂ PRIVIND UTILIZAREA PLATFORMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ELECTRONIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ
Dovadă implementare platforma electronică
Anexa II.74.
Procedură de înscriere pe platformă
Anexa II.74.1.
Conturi de utilizator pentru studenţii
Anexa II.74.2.
Termeni şi condiţii de utilizare a platformei electronice
Anexa II.74.3.
Informare cu privire la posibilitatea de acces pe platforma electronică
Anexa II.74.4.
Lista materialelor de studiu ID introduse pe platforma electronică
Anexa II.74.5.
Print screen curs introdus pe platforma electronică
Anexa II.74.6.
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Descriere platformă electronică Moodle
Descriere tehnică Moodle

Anexa 11
CUPRINSUL RAPORTULUI DE EVALUARE INTERNĂ
PENTRU DOMENIUL DE STUDII DE MASTERAT – acreditare iniţială
Partea I. PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
I.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a universităţii, misiunea şi obiectivele acesteia
I.2. Dinamica performanţelor
I.2.1. Etapele de dezvoltare a universităţii
I.2.2. Dinamica performanţelor pe domenii de activitate
I.2.3. Servicii oferite studenţilor
I.2.4. Managementul calităţii în USV
I.3. Analiza SWOT
I.4. Încadrarea programului de studii in politica universităţii
1.4.1. Compatibilizarea cu programele europene
1.4.2. Asigurarea direcţiei de studiu masterat – doctorat
1.4.3. Răspuns la nevoile pieţei de muncă
I.5. Prezentarea facultăţii, a domeniului şi a programelor de studii de masterat
II. CRITERII, STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU EVALUARE
INTERNĂ ŞI EVALUARE EXTERNĂ A PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE
MASTERAT
II.A CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
II.A.1 Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
II.A.1.1. Misiunea şi obiectivele domeniului / programului de studii de masterat
II.A.1.2. Obiectivele declarate ale domeniului / programului de studii de masterat
II.A.1.3. Rezultatele consultărilor periodice, cu reprezentanţi ai mediului academic, socioeconomic, cultural-artistic şi ai pieţei muncii, inclusiv cu studenţii
II.A.1.4. Înregistrarea programului de studii la ANC în RNCIS
II.A.1.5. Corespondenţa dintre programele de studii şi ocupaţii conform RNCIS
II.A.1.6. Premise pentru continuarea studiilor
II.A.1.7. Continuarea studiilor prin doctorat
II.A.1.8. Includerea în Planul de învăţământ a unor discipline de etică şi integritate
academică, proprietate industrială, drept de autor
II.A.2 Baza materială şi utilizarea infrastructurii de studiu şi cercetare
II.A.2.1. Spaţiile pentru activităţile didactice/aplicative/laboratoare
II.A.2.2. Dotarea sălilor/ laboratoarelor didactice, a laboratoarelor de cercetare
II.A.2.3. Spaţii de studiu individual/ bibliotecă/ spaţii de lectură/ informare/ documentare
II.A.2.4. Existenţa unui fond de carte propriu din literatura de specialitate română şi străină
II.A.2.5. Dotări existente în centrele de cercetare
II.A.2.6. Teme de cercetare corelate cu dotarea laboratoarelor de cercetare
II.A.2.7. Serviciile/Reţeaua ICT (Information and Communication Technology)
II.A.2.8. Resurse de studiu în limba de predare a programului de masterat
II.A.3 Resurse umane şi capacitatea instituţiei de atragere a resursei umane externe instituţiei
II.A.3.1. Angajarea personalului didactic şi de cercetare
II.A.3.2. Cadrul didactic coordonator/responsabil al domeniului de masterat
II.A.3.3. Personalul didactic
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II.A.3.4. Lista cadrelor didactice cu titlul de profesor universitar şi conferenţiar universitar,
titulari
II.A.3.5. Acoperirea cu cadre didactice a activităţilor asistate integral
II.A.3.6. Discipline din planul de învăţământ asistate integral
II.A.3.7. Personalul auxiliar
II.B EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
II.B.1 Conţinutul programelor de studii
II.B.1.1. Recrutarea, admiterea, transferul şi mobilităţile studenţilor la ciclul de studii
universitare de masterat
II.B.1.2. Metodele de selecţie a candidaţilor
II.B.1.3. Metodologie de admitere la ciclul de studii universitare de masterat
II.B.1.4. Program de masterat profesional
II.B.1.5. Program de masterat de cercetare
II.B.1.8. Contract de studii
II.B.1.10. Concepţia planului de învăţământ
II.B.1.11. Structura şi conţinutul programului de studii
II.B.1.12. Planul de învăţământ al programului de studii din domeniul evaluat
II.B.1.13. Conceperea curriculumului
II.B.1.14. Modul de organizare a procesului de învăţare şi predare
II.B.1.15. Abordarea interdisciplinară
II.B.1.16. Legătura dintre programul de studii de masterat de cercetare şi studiile doctorale
II.B.1.17. Conţinutul disciplinelor
II.B.1.18. Abilităţi practice
II.B.1.19. Dezvoltarea competenţelor formulate ca rezultate aşteptate ale programului de
studii
II.B.1.20. Timpul alocat şi metodele de predare
II.B.1.21. Abilităţi de studiu individual şi dezvoltare profesională continuă
II.B.1.22. Calitatea predării, învăţării şi evaluării studenţilor
II.B.1.23. Metode şi criterii de evaluare a competenţelor dobândite de studenţi
II.B.1.24. Mecanisme de contestare a evaluării competenţelor şi abilităţilor
II.B.1.25. Evaluarea activităţii de practică
II.B.1.26. Tematica pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor (disertaţia)
II.B.1.27. Eficacitatea evaluării cunoştinţelor/abilităţilor şi legătura cu rezultatele declarate
II.B.1.28. Programe de stimulare şi recuperare a studenţilor cu dificultăţi în procesul de
învăţare
II.B.2 Accesibilitatea resurselor educaţionale
II.B.2.1. Fondul de carte şi periodice relevante în domeniul specializării
II.B.2.2. Acoperirea cu material didactic a disciplinelor din planul de învăţământ
II.B.2.3. Accesul electronic la baze de date naţionale şi internaţionale
II.B.2.4. Convenţii/ Stagii de practică
II.B.2.5. Resurse de studiu în limba de predare a programului de master
II.B.2.6. Consiliere în carieră, consultanţă şi asistenţă
II.B.2.7. Programe de stimulare şi recuperare a studenţilor cu dificultăţi în procesul de
învăţare a studenţilor netradiţionali sau a celor proveniţi din zone dezavantajate
II.B.2.8. Resurse de învăţare în format electronic
II.B.3 Rezultatele învăţării
II.B.3.1. Dovezi ale diseminării cunoaşterii ştiinţifice
II.B.3.5. Standarde de calitate minimale pentru elaborarea lucrării de disertaţie
II.B.4 Activitatea de cercetare ştiinţifică
II.B.4.1. Planuri de cercetare
II.B.4.3. Parteneriate cu mediul economic
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II.B.4.4. Implicaţiile legale ale activităţii de cercetare şi ale codurilor de etică şi deontologie
în cercetare
II.B.5 Activitatea financiară a organizaţiei
II.B.5.1. Resurse financiare
II.B.5.2. Buget cercetare
II.B.5.2. Audit intern
II.C MANAGEMENTUL CALITĂŢII
II.C.1 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
II.C.1.1. Politica asumată privind asigurarea calităţii
II.C.1.2. Evaluarea periodică internă a programele de studii universitare de masterat
II.C.1.5. Dovezi ale utilizării opiniilor angajatorilor
II.C.1.6. Monitorizarea opiniei studenţilor cu privire la procesul didactic
II.C.1.7. Informaţii publice complete şi actualizate privind programele din domeniul de
studii universitare de masterat
Concluzii
PARTEA III. Anexe
Anexa 12
Partea a II-a. Lista anexelor – acreditare iniţială a domeniului de masterat
Cod anexă
Anexa A.1.1.a.
Anexa A.1.1.b.
Anexa A.1.1.c.
Anexa A.1.2.a.
Anexa A.1.2.b.
Anexa A.1.3.a.
Anexa A.1.3.b.
Anexa A.1.4.a.
Anexa A.1.4.b.
Anexa A 1.5.
Anexa A.1.6.
Anexa A.1.7.a.
Anexa A.1.7.b.
Anexa A.1.7.c.
Anexa A 1.8 a.
Anexa A 1.8 b.
Anexa A.1.8.c.
Anexa A.2.1.a.
Anexa A.2.2.a.
Anexa A.2.3.a.
Anexa A.2.3.b.
Anexa A.2.3.c.
Anexa A.2.3.d.
Anexa A.2.5.
Anexa A.2.7.a.
Anexa A.2.7.b.

A.1 – Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Misiunea universităţii
Misiunea programelor de studii din domeniul de masterat
Analiza cerinţelor educaţionale identificate pe piaţa muncii
Obiectivele programelor de studii de masterat
Compatibilitatea dintre competenţe şi rezultatele învăţării
Rezultatele analizei mediului academic asupra conţinutului programelor de studii de masterat
(procese verbale ale şedinţelor de departamente, consilii ale facultăţilor, consilii de administraţie
etc.)
Workshopuri, ȋntâlniri oficiale, mese rotunde
Programe validate şi înscrise în RNCIS (Anexa 1 de la ANC)
Gradul de îndeplinire a Standardelor specifice privind evaluarea externă a calităţii academice a
programelor de studii din domeniile de masterat
Corespondenţa dintre programele de studii şi ocupaţii conform RNCIS
Premise pentru continuarea studiilor
Prezentarea Şcolii doctorale
Recunoaşterea de către şcoala doctorală a unor module şi stagii din cadrul programului de
masterat
Compatibilitatea unor module din cadrul programului de masterat cu discipline din cadrul şcolii
doctorale
Fişe ale Disciplinelor din domeniul eticii şi integrităţii academice
Software pentru verificarea similitudinilor lucrărilor de disertaţie
Codul de etică şi deontologie universitară
A2. Baza materială şi utilizarea infrastructurii de studiu şi cercetare
Spaţii de ȋnvăţămȃnt şi de cercetare
Dotare laboratoare didactice
Bibliotecă/ spaţii de lectură/ informare/ documentare şi fond de carte
Baze de date internaţionale/ nationale
Abonamente la reviste şi publicaţii
Colecţii de specialitate
Centre de cercetare
Serviciul de Tehnologii Informaţionale
Regulament de utilizare a reţelei informatice
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Anexa A.2.7.c.
Anexa A.2.8.
Anexa A.3.1.a.
Anexa A.3.1.b.
Anexa A.3.2.a.
Anexa A.3.2.b.
Anexa A.3.3.a.
Anexa A.3.3.b.
Anexa A.3.3.c.
Anexa A.3.5.
Anexa A.3.6.
Anexa A.3.7.
Anexa B.1.1.a.
Anexa B.1.1.b.
Anexa B.1.8.
Anexa B.1.10.
Anexa B.1.12.a.
Anexa B.1.14.a.
Anexa B.1.14.b.
Anexa B.1.14.c.
Anexa B.1.15.
Anexa B.1.17.
Anexa B.1.18.
Anexa B.1.19.
Anexa B.1.21.
Anexa B.1.22.
Anexa B.1.23.
Anexa B.1.24.
Anexa B.1.25.
Anexa B.1.28.a.
Anexa B.1.28.b.
Anexa B.2.2.
Anexa B.2.6.a.
Anexa B.2.6.b.
Anexa B 2.8.
Anexa B.3.1.
Anexa B.4.1.a.
Anexa B.4.1.b.
Anexa B.4.1.c.
Anexa B.4.3.
Anexa B.4.4.b.
Anexa B.5.1.
Anexa B.5.2.
Anexa B.5.3.
Anexa C.1.1.a.
Anexa C.1.1.b
Anexa C.1.1.c.
Anexa C.1.5.b.
Anexa C.1.6.a.
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Accesul studenţilor la spaţii wireless şi la calculatoarele universităţii
Resurse de studiu în limba de predare a programului de masterat
A3. Resurse umane şi capacitatea instituţiei de atragere a resursei umane externe instituţiei
Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic şi de cercetare
asociat
Decizie de numire a responsabililor domeniilor de master
Compatibilizarea programelor de studiu din domeniu
Lista personalului didactic
CV cadre didactice
Lista de lucrari, cadre didactice
Acoperirea cu cadre didactice a activităţilor asistate integral
Discipline din planul de învăţământ asistate integral
Personal auxiliar
B.1 - Conţinutul programelor de studii
Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat
Procedura privind organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de masterat
Contract de studii
Procedura de elaborare a planurilor de învăţământ
Planuri de învăţământ
Procedura privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de
studii
Procedura de evaluare interna a programelor de studii de licenta si masterat
Procedura de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi
Convenţii/Stagii de practică
Fişele disciplinelor
Conţinutul activităţilor practice/ de cercetare
Model Supliment la diplomă
Conţinutul studiului individual şi rezultatele aşteptate
Raportul anual al subcomisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC – facultate)
Procedura de examinare şi notare a studenţilor
Procedura de finalizare a studiilor
Fişa disciplinei Practica/ Cercetare ştiinţifică
Centrul de învăţare
Proiecte pentru reducerea abandonului şcolar
B2. Accesibilitatea resurselor educaţionale
Acoperirea cu material didactic a disciplinelor din planul de învăţământ
Indrumatori de an
Raportul anual al Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
Resurse de ȋnvăţare ȋn format electronic
B3. Rezultatele învăţării
Dovezi ale diseminării cunoaşterii ştiinţifice
B4. Activitatea de cercetare ştiinţifică (aplicabil programelor se studii universitare de masterat
de cercetare)
Planul de cercetare al facultăţii
Planul de cercetare al departamentului
Planul de cercetare al domeniului de masterat
Parteneriate cu mediul economic
Extras din Planul de învăţămînt (etică şi echitate)
B5. Activitatea financiară a organizaţiei
Resurse financiare
Buget cercetare
Audit intern
C1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Raportul anual al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)
Organigrama Universităţii
Regulamentul CEAC
Dovezi ale utilizării opiniilor angajatorilor
Analiza rezultatelor evaluării cadrelor didactice
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Anexa 13
CUPRINSUL RAPORTULUI DE EVALUARE INTERNĂ
PENTRU DOMENIUL DE STUDII DE MASTERAT – evaluare periodică
Partea I. PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
I.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a universităţii, misiunea şi obiectivele acesteia
I.2. Dinamica performanţelor
I.2.1. Etapele de dezvoltare a universităţii
I.2.2. Dinamica performanţelor pe domenii de activitate
I.2.3. Servicii oferite studenţilor
I.2.4. Managementul calităţii în USV
I.3. Analiza SWOT
I.4. Încadrarea programului de studii in politica universităţii
1.4.1. Compatibilizarea cu programele europene
1.4.2. Asigurarea direcţiei de studiu masterat – doctorat
1.4.3. Răspuns la nevoile pieţei de muncă
I.5. Prezentarea facultăţii, a domeniului şi a programelor de studii de masterat
II. CRITERII, STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU EVALUARE
INTERNĂ ŞI EVALUARE EXTERNĂ A PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE
MASTERAT
II.A CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
II.A.1 Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
II.A.1.1. Misiunea şi obiectivele domeniului / programului de studii de masterat
II.A.1.2. Obiectivele declarate ale domeniului / programului de studii de masterat
II.A.1.3. Rezultatele consultărilor periodice, cu reprezentanţi ai mediului academic, socioeconomic, cultural-artistic şi ai pieţei muncii, inclusiv cu studenţii
II.A.1.4. Înregistrarea programului / programelor de studii la ANC în RNCIS
II.A.1.5. Corespondenţa dintre programele de studii şi ocupaţii conform RNCIS
II.A.1.6. Premise pentru continuarea studiilor
II.A.1.7. Continuarea studiilor prin doctorat
II.A.1.8. Includerea în Planul de învăţământ a unor discipline de etică şi integritate
academică, proprietate industrială, drept de autor
II.A.2 Baza materială şi utilizarea infrastructurii de studiu şi cercetare
II.A.2.1. Spaţiile pentru activităţile didactice/ aplicative/ laboratoare
II.A.2.2. Dotarea sălilor/ laboratoarelor didactice, a laboratoarelor de cercetare
II.A.2.3. Spaţii de studiu individual/ bibliotecă/ spaţii de lectură/ informare/ documentare
II.A.2.4. Existenţa unui fond de carte propriu din literatura de specialitate română şi străină
II.A.2.5. Dotări existente în centrele de cercetare
II.A.2.6. Teme de cercetare corelate cu dotarea laboratoarelor de cercetare
II.A.2.7. Serviciile/Reţeaua ICT (Information and Communication Technology)
II.A.2.8. Resurse de studiu în limba de predare a programului de masterat
II.A.3 Resurse umane şi capacitatea instituţiei de atragere a resursei umane externe instituţiei
II.A.3.1. Angajarea personalului didactic şi de cercetare
II.A.3.2. Cadrul didactic coordonator/responsabil al domeniului de masterat
II.A.3.3. Personalul didactic
II.A.3.4. Lista cadrelor didactice cu titlul de profesor universitar şi conferenţiar universitar,
titulari
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II.A.3.5. Acoperirea cu cadre didactice a activităţilor asistate integral
II.A.3.6. Discipline din planul de învăţământ asistate integral
II.A.3.7. Personalul auxiliar
II.B EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
II.B.1 Conţinutul programelor de studii
II.B.1.1. Recrutarea, admiterea, transferul şi mobilităţile studenţilor la ciclul de studii
universitare de masterat
II.B.1.2. Metodele de selecţie a candidaţilor
II.B.1.3. Metodologie de admitere la ciclul de studii universitare de masterat
II.B.1.4. Program de masterat profesional
II.B.1.5. Program de masterat de cercetare
II.B.1.6. Situaţia statistică privind gradul de promovare a studenţilor după primul an de
studii
II.B.1.7. Comparaţie studenţi admişi+transferaţi - limita capacităţii de şcolarizare
II.B.1.8. Contract de studii
II.B.1.10. Concepţia planului de învăţământ
II.B.1.11. Structura şi conţinutul programului de studii
II.B.1.12. Planul de învăţământ al programului de studii din domeniul evaluat
II.B.1.13. Conceperea curriculumului
II.B.1.14. Modul de organizare a procesului de învăţare şi predare
II.B.1.15. Abordarea interdisciplinară
II.B.1.16. Legătura dintre programul de studii de masterat de cercetare şi studiile doctorale
II.B.1.17. Conţinutul lor disciplinelor
II.B.1.18. Abilităţi practice
II.B.1.19. Dezvoltarea competenţelor formulate ca rezultate aşteptate ale programului de
studii
II.B.1.20. Timpul alocat şi metodele de predare
II.B.1.21. Abilităţi de studiu individual şi dezvoltare profesională continuă
II.B.1.22. Calitatea predării, învăţării şi evaluării studenţilor
II.B.1.23. Metode şi criterii de evaluare a competenţelor dobândite de studenţi
II.B.1.24. Mecanisme de contestare a evaluării competenţelor şi abilităţilor
II.B.1.25. Evaluarea activităţii de practică
II.B.1.26. Tematica pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor (disertaţia)
II.B.1.27. Eficacitatea evaluării cunoştinţelor/abilităţilor şi legătura cu rezultatele declarate
II.B.1.28. Programe de stimulare şi recuperare a studenţilor cu dificultăţi în procesul de
învăţare
II.B.1.29. Rata de absolvire cu diplomă de masterat a ultimilor trei promoţii
II.B.2 Accesibilitatea resurselor educaţionale
II.B.2.1. Fondul de carte şi periodice relevante în domeniul specializării
II.B.2.2. Acoperirea cu material didactic a disciplinelor din planul de învăţământ
II.B.2.3. Accesul electronic la baze de date naţionale şi internaţionale
II.B.2.4. Convenţii/ Stagii de practică
II.B.2.5. Resurse de studiu în limba de predare a programului de master
II.B.2.6. Consiliere în carieră, consultanţă şi asistenţă
II.B.2.7. Programe de stimulare şi recuperare a studenţilor cu dificultăţi în procesul de
învăţare a studenţilor netradiţionali sau a celor proveniţi din zone dezavantajate
II.B.2.8. Resurse de învăţare în format electronic
II.B.3 Rezultatele învăţării
II.B.3.1. Dovezi ale diseminării cunoaşterii ştiinţifice
II.B.3.2. Baze de date cu disertaţiile susţinute în ultimii ani
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II.B.3.3. Statistici privind angajarea în domeniul evaluat sau în domenii conexe a
absolvenţilor
II.B.3.4. Ponderea absolvenţilor din ultimii 5 ani care îşi continuă studiile la programele de
doctorat
II.B.3.5. Standarde de calitate minimale pentru elaborarea lucrării de disertaţie
II.B.4 Activitatea de cercetare ştiinţifică
II.B.4.1. Planuri de cercetare
II.B.4.2. Manifestări ştiinţifice la care participă studenţii
II.B.4.3. Parteneriate cu mediul economic
II.B.4.4. Implicaţiile legale ale activităţii de cercetare şi ale codurilor de etică şi deontologie
în cercetare
II.B.5 Activitatea financiară a organizaţiei
II.B.5.1. Resurse financiare
II.B.5.2. Buget cercetare
II.B.5.2. Audit intern
II.C MANAGEMENTUL CALITĂŢII
II.C.1 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
II.C.1.1. Politica asumată privind asigurarea calităţii
II.C.1.2. Evaluarea periodică internă a programele de studii universitare de masterat
II.C.1.3. Aprecierea studenţilor asupra mediului de învăţare
II.C.1.4. Dovezi ale utilizării opiniilor absolvenţilor
II.C.1.5. Dovezi ale utilizării opiniilor angajatorilor
II.C.1.6. Monitorizarea opiniei studenţilor cu privire la procesul didactic
II.C.1.7. Informaţii publice complete şi actualizate privind programele din domeniul de
studii universitare de masterat
Concluzii
Lista anexelor
PARTEA III. Anexe
Anexa 14
Partea a II-a. Lista anexelor – evaluare periodică a domeniului de masterat
Cod anexă
Anexa A.1.1.a.
Anexa A.1.1.b.
Anexa A.1.1.c.
Anexa A.1.2.a.
Anexa A.1.2.b.
Anexa A.1.3.a.
Anexa A.1.3.b.
Anexa A.1.3.c.
Anexa A.1.4.a.
Anexa A.1.4.b.
Anexa A 1.5.
Anexa A.1.6.
Anexa A.1.7.a.
Anexa A.1.7.b.

A.1 – Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Misiunea universităţii
Misiunea programelor de studii din domeniul de masterat
Analiza cerinţelor educaţionale identificate pe piaţa muncii
Obiectivele programelor de studii de masterat
Compatibilitatea dintre competenţe şi rezultatele învăţării
Rezultatele analizei mediului academic asupra conţinutului programelor de studii de masterat
(procese verbale ale şedinţelor de departamente, consilii ale facultăţilor, consilii de administraţie
etc.)
Workshopuri, întâlniri oficiale, mese rotunde
Aprecierea studenţilor asupra mediului de învăţare
Programe validate şi înscrise în RNCIS (Anexa 1 de la ANC)
Gradul de îndeplinire a Standardelor specifice privind evaluarea externă a calităţii academice a
programelor de studii din domeniile de masterat
Corespondenţa dintre programele de studii şi ocupaţii conform RNCIS
Premise pentru continuarea studiilor
Prezentarea Şcolii doctorale
Recunoaşterea de către şcoala doctorală a unor module şi stagii din cadrul programului de
masterat
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Anexa A.1.7.c.
Anexa A 1.8 a.
Anexa A 1.8 b.
Anexa A.1.8.c.
Anexa A.1.16.
Anexa A.2.1.a.
Anexa A.2.2.a.
Anexa A.2.3.a.
Anexa A.2.3.b.
Anexa A.2.3.c.
Anexa A.2.3.d.
Anexa A.2.5.
Anexa A.2.6.
Anexa A.2.7.a.
Anexa A.2.7.b.
Anexa A.2.7.c.
Anexa A.2.8.
Anexa A.3.1.a.
Anexa A.3.1.b.
Anexa A.3.2.a.
Anexa A.3.2.b.
Anexa A.3.3.a.
Anexa A.3.3.b.
Anexa A.3.3.c.
Anexa A.3.5.
Anexa A.3.6.
Anexa A.3.7.
Anexa A.3.8.

Anexa B.1.1.a.
Anexa B.1.1.b.
Anexa B.1.1.c.
Anexa B.1.6.
Anexa B.1.7.
Anexa B.1.8.
Anexa B.1.10.
Anexa B.1.11
Anexa B.1.12.a.
Anexa B.1.14.a.
Anexa B.1.14.b.
Anexa B.1.14.c.
Anexa B.1.15.
Anexa B.1.17.
Anexa B.1.18.
Anexa B.1.19.
Anexa B.1.21.
Anexa B.1.22.
Anexa B.1.23.
Anexa B.1.24.
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Compatibilitatea unor module din cadrul programului de masterat cu discipline din cadrul şcolii
doctorale
Fişe ale Disciplinelor din domeniul eticii şi integrităţii academice
Software pentru verificarea similitudinilor lucrărilor de disertaţie
Codul de etică şi deontologie universitară
Teme de cercetare comune programelor de masterat şi doctorat
A2. Baza materială şi utilizarea infrastructurii de studiu şi cercetare
Spaţii de ȋnvăţămȃnt şi de cercetare
Dotare laboratoare didactice
Bibliotecă/ spaţii de lectură/ informare/ documentare şi fond de carte
Baze de date internaţionale/ nationale
Abonamente la reviste şi publicaţii
Colecţii de specialitate
Centre de cercetare
Teme de cercetare corelate cu dotarea laboratoarelor de cercetare
Serviciul sisteme de comunicatii digitale
Regulament de utilizare a reţelei informatice
Accesul studenţilor la spaţii wireless şi la calculatoarele unuiversităţii
Resurse de studiu în limba de predare a programului de masterat
A3. Resurse umane şi capacitatea instituţiei de atragere a resursei umane externe instituţiei
Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic şi de cercetare
asociat
Decizie de numire a responsabililor domeniilor de master
Compatibilizarea programelor de studiu din domeniu
Lista personalului didactic
CV cadre didactice
Lista de lucrari, cadre didactice
Acoperirea cu cadre didactice a activităţilor asistate integral
Discipline din planul de învăţământ asistate integral
Personal auxiliar
Raportul dintre numărul de studenţi şi numărul de cadre didactice care predau la program (pentru
fiecare program din domeniu).
Numărul de cadre didactice care predau la programele de studii de masterat din domeniu, din
care titular.
B.1 - Conţinutul programelor de studii
Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat
Procedura privind organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de masterat
Organizarea mobilităţilor de studii pentru studenţii care pleacă (outgoing) în cadrul programului
Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, secţiunea Erasmus
Promovabilitatea studenţilor după primul an de studii
Comparatie studenţi admişi+transferaţi - limita capacitaţii de şcolarizare
Contract de studii
Procedura de elaborare a planurilor de învăţământ
Lista programelor de studii de masterat din domeniu (denumire în limba română şi limba
engleză)
Planuri de învăţământ
Procedura privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de
studii
Procedura de evaluare interna a programelor de studii de licenta si masterat
Procedura de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi
Convenţii/Stagii de practică
Fişele disciplinelor
Conţinutul activităţilor practice/ de cercetare
Model Supliment(e) la diplomă
Conţinutul studiului individual şi rezultatele aşteptate
Raportul anual al subcomisiei pentru evaluarea si asigurarea calităţii (CEAC – facultate)
Procedura de examinare şi notare a studenţilor
Procedura de finalizare a studiilor
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Anexa B.1.25.
Anexa B.1.26.
Anexa B.1.26.a
Anexa B.1.28.a.
Anexa B.1.28.b.
Anexa B.1.29.

Anexa B.2.2.
Anexa B.2.6.a.
Anexa B.2.6.b.
Anexa B 2.8.
Anexa B.3.1.
Anexa B.3.2.
Anexa B.3.3.a.
Anexa B.3.3.b.
Anexa B.3.4.
Anexa B.3.6.
Anexa B.4.1.a.
Anexa B.4.1.b.
Anexa B.4.1.c.
Anexa B.4.2.
Anexa B.4.3.
Anexa B.4.4.b.
Anexa B.5.1.
Anexa B.5.2.
Anexa B.5.3.
Anexa C.1.1.a.
Anexa C.1.1.b
Anexa C.1.1.c.
Anexa C.1.4.a.
Anexa C.1.4.b.
Anexa C.1.5.a.
Anexa C.1.5.b.
Anexa C.1.6.a.
Anexa C.1.6.b
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Fişa disciplinei Practica/ Cercetare ştiinţifică
Tematica lucrărilor de finalizare a studiilor
Tematica lucrărilor de disertaţie propuse de mediul economic
Centrul de învăţare
Proiecte pentru reducerea abandonului şcolar
Rata de absolvire cu diplomă de masterat a ultimilor trei promoţii (a. nr. absolvenţi cu disertaţie /
nr. studenţi înmatriculaţi în anul 1 din seria respectivă; b. nr. absolvenţi cu disertaţie / nr. studenţi
înmatriculaţi la sfârşitul anului 2)
B2. Accesibilitatea resurselor educaţionale
Acoperirea cu material didactic a disciplinelor din planul de învăţământ
Indrumatori de an
Raportul anual al Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
Resurse de ȋnvăţare ȋn format electronic
B3. Rezultatele învăţării
Dovezi ale diseminării cunoaşterii ştiinţifice
Lista lucrarilor de disertatie
Angajarea absolvenţilor în momentul înmatriculării
Angajarea absolvenţilor la un an de la absolvire
Ponderea absolventilor din ultimii 5 ani care işi continuă studiile la programele de doctorat
Numărul de studenţi înmatriculaţi la programele de studii de masterat din domeniu
B4. Activitatea de cercetare ştiinţifică (Criteriu aplicabil programelor de studii universitare de
masterat de cercetare)
Planul de cercetare al facultăţii
Planul de cercetare al departamentului
Planul de cercetare al domeniului de masterat
Manifestări ştiinţifice la care participă studenţii
Parteneriate cu mediul economic
Extras din Planul de învăţămînt (etică şi echitate)
B5. Activitatea financiară a organizaţiei
Resurse financiare
Buget cercetare
Audit intern
C1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Raportul anual al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)
Organigrama Universităţii
Regulamentul CEAC
Feedback absolvenţi
Dovezi ale utilizării opiniilor absolvenţilor
Feedback angajatoriţi
Dovezi ale utilizării opiniilor angajatorilor
Analiza rezultatelor evaluării cadrelor didactice
Analiza rezultatelor aprecierii mediului de învăţare de către studenţi
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Anexa 15
Conţinutul dosarul de încadrare în domeniu a programelor de master
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Aprobarea Senatul Universităţii, de înfiinţare a unui nou program de studii universitare de
masterat într-un domeniu de studii universitare de masterat acreditat.
Analiza privind oportunitatea înfiinţării unui nou program de studii universitare de
master, din punct de vedere al corelaţiei cu cerinţele pieţei muncii.
Suplimentul la diplomă pentru programul de studii universitare de masterat propus. Pentru
programele de studii universitare de masterat cu predare în mai multe limbi, la fiecare
disciplină din planul de învăţământ se va preciza limba de predare.
Planul de învăţământ al programului de studii universitare de master. În cazul în care
programul de studii de masterat prevede mai multe limbi de predare, pentru fiecare
disciplină din planul de învăţământ se va preciza explicit limba de predare.
Fişele disciplinelor din planul de învăţământ vor fi prezentate atât în limba română cât şi în
limba de predare a disciplinei.
Lista cadrelor didactice care vor acoperi activităţile didactice şi de cercetare. În cazul în
care programul de studii de masterat prevede mai multe limbi de predare, pentru fiecare
cadru didactic de predare într-o limbă străină se vor prezenta documente care un atestă
competenţe lingvistice pentru limba de predare.
Regulamentul de admitere, aprobat de Senatul universităţii, care prevede, ca o condiţie
obligatorie de participare la concursul de admitere, cunoaşterea limbilor de predare (în cazul
în care programul de studii universitare de masterat prevede mai multe limbi de predare).
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