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 CAPITOLUL IV 

MANAGEMENT UNIVERSITAR ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

 

Pentru conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, managementul 

universitar și asigurarea calităţii activităților desfășurate în cadrul proceselor educaționale și de 

cercetare a reprezintat o preocupare permanentă, generată de dorința de a oferi studenților  programe 

de studii la standarde de calitate acceptate şi utilizate la nivel naţional şi/sau internaţional. 

 

4.1. Activitatea Departamentului pentru Asigurarea Calităţii 

Asigurarea calităţii în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu   este înţeleasă ca un 

proces de evaluare sistematică şi îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului universitar, ca 

definire a direcţiilor de acţiune pe termen lung, a obiectivelor cuantificabile precum şi dezvoltarea de 

strategii şi alocarea de resurse adecvate atingerii acestor obiective, fiind fundamentată pe principiul 

de bază conform căruia un învăţământ universitar de calitate poate fi realizat numai printr-un 

Sistem de Management al Calităţii  în care toate părţile implicate îşi asumă responsabilitatea 

pentru calitatea contribuţiei lor la îndeplinirea misiunii universităţii. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu  și-a creat propriile structuri, a elaborat 

politica şi strategiile care constituie cadrul instituţional pentru asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a 

calităţii, pentru elaborarea standardelor interne de calitate în acord cu cele naţionale, pentru  

dezvoltarea culturii calităţii în universitate. 

De altfel, un obiectiv principal al managementului universităţii îl constituie dezvoltarea şi 

implementarea unei metodologii clare şi coerente de asigurare a  calităţii în acord cu „Standardele şi 

liniile directoare europene pentru asigurarea calităţii în instituţiile de învăţământ superior”. 

 

Activităţi principale desfăşurate în cadrul Departamentului  pentru Asigurarea Calităţii  

  Departamentul  pentru Asigurarea Calităţii şi-a desfăşurat activitatea permanent în 

concordanţă cu responsabilităţile descrise în regulamentul propriu (Regulament de organizare şi 

funcţionare a Departamentului pentru Asigurarea Calităţii) precum şi în: Regulamentul privind 

evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice,  Regulamentul privind evaluarea mediului de 

învăţare, Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui 

program de studiu, etc.    

Dintre activităţile principale desfăşurate în cadrul DAC, în anul 2018, exemplificăm: 

 a elaborat şi pus la dispoziţia tuturor structurilor academice din universitate documente 

utile cu privire la evaluarea şi asigurarea calităţii;  

 a colaborat permanent cu Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi a efectuat 

activităţile ce îi revin  în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CEAC şi 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DAC; 

 a colaborat şi a oferit suport Responsabililor pentru Asigurarea Calităţii şi 

Coordonatorilor programelor de studii la elaborarea Raportului de Calitate pe Facultate şi a 

Rapoartelor de Autoevaluare în vederea autorizărilor sau acreditărilor efectuate de ARACIS; 

 a colectat rapoartele anuale ale facultăţilor privind evaluarea şi asigurarea calităţii; 

datele din aceste rapoarte au fost prelucrate şi introduse în Raportul anual privind evaluarea şi 

asigurarea calităţii în UCB; 
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 a pus la dispoziție tot fondul de date necesar CEAC-ului, pentru întocmirea Raportului 

anual privind evaluarea şi asigurarea calităţii în UCB; 

 a analizat rapoartele de evaluare internă prezentate de componentele universităţii şi a 

verificat dacă au fost respectate criteriile stabilite prin normele metodologice ale ARACIS şi alte acte 

normative în vigoare. 

 a verificat şi a avizat rapoartele de autoevaluare  ale programelor de studii universitare 

de licenţă şi master, ce au fost trimise la ARACIS, în vederea acreditării sau autorizării de funcţionare 

provizorie; 

 a întocmit prima parte a dosarelor de acreditare a programelor de studii de licenţă, 

transmise la ARACIS pentru evaluare externă; 

 a întocmit prima parte  a dosarelor de acreditare a programelor de studii universitare 

de masterat, în conformitate cu metodologia actuala a ARACIS, dosare transmise la ARACIS pentru 

evaluare externă; 

 a participat la activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi în 

conformitate cu planificarea făcută de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 

 a convocat sedinţe de lucru cu Responsabilii cu asigurarea calităţii de la nivelul 

facultăţilor, în scopul prevenirii unor posibile neconformităţi  pe parcursul procesului de aplicare a 

chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi; 

 a centralizat şi a prelucrat rezultatele evaluărilor periodice, ale cadrelor didactice de 

către studenţi, ale mediului de învăţare oferit de universitate, evaluărilor colegiale şi a altor tipuri de 

evaluări privind calitatea; 

 a colectat şi  actualizat date privind asigurarea calităţii, pe care le-a solicitat la mai 

multe compartimente/ departamente: Bibliotecă, Tipografie, Compartimentul resurse umane şi 

salarizare, Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare, Departamentul de 

cercetare- dezvoltare, secretariatele facultăţilor, D.P.P.D., Direcţia General Administrativă, etc. 

 a elaborat rapoarte privind evaluările periodice în domeniul asigurării calităţii; 

 a formulat propuneri privind îmbunătăţirea activităţilor de asigurare şi evaluare a 

calităţii; 

 a centralizat şi a gestionat informaţii necesare întocmirii rapoartelor privind asigurarea 

calităţii; 

 a monitorizat şi a centralizat documentaţia rezultată în urma procesului de audit intern 

al programelor de studii; 

 a elaborat și revizuit proceduri și regulamente interne privind asigurarea şi evaluarea 

calităţii; 

 a transmis documentele necesare pentru actualizarea site-ului universităţii la pagina 

dedicată D.A.C. 

 

 

Evaluarea programelor de studii 

Programele de studiu sunt stabilite şi derulate în universitate pe bază Nomenclatorului stabilit 

anual prin Hotărâre de Guvern privind domeniile de studiu şi specializările în vigoare şi documentele 

ARACIS referitoare la asigurarea calităţii în învăţământul superior, diplomele oferite absolvenţilor 

http://www.utgjiu.ro/dripc/
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fiind în concordanţă cu calificările universitare reglementate la nivel naţional prin Cadrul Naţional al 

Calificărilor. 

Programele de studii trec periodic prin evaluări interne şi prin evaluări externe ale ARACIS, 

conform legislaţiei în vigoare.  

Evaluarea internă a programelor de studii 

În universitate se realizează auditarea internă periodică a programelor de studiu, urmărindu-se 

armonizarea lor continuă cu cerinţele pieţei calificărilor universitare. 

Auditarea internă a programele de studii se face periodic de către Corpul Auditorilor Interni, 

conform Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii. Evaluarea internă realizată asupra programelor de studiu din universitate 

presupune raportarea la standardele elaborate de către ARACIS precum şi la criteriile specifice 

aprobate de Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

In anul 2018 au fost auditate intern  următoarele programe de studii: 

 Facultatea de Ştiinţe Economice 

 Contabilitate și informatică de gestiune; 

 Management; 

 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept și Administrație Publică 

 Relații Internaționale și Studii Europene; 

 Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar;  

 Drept –ID; 

 Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale 

 Inginerie Medicală; 

 Educație fizică și sportivă; 

 Moașe; 

 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Acolo unde comisiile de audit au constatat neconformități, decanii au propus îmbunătăţiri ale 

calității programelor de studii pe subiecte punctuale şi, în raport de transformările înregistrate pe plan 

naţional, echipele de management de la nivelul universităţii şi de la nivelul facultăţilor au propus 

modernizarea programelor de studii. 

 

Evaluarea externă a programelor de studii  

Evaluarea externă a programelor de studii se realizează de către ARACIS în conformitate cu 

prevederile legale, în vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării periodice. În anul 2018 

au fost evaluate extern de către ARACIS cinci programe de studii (tabelul 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Tabelul 4.1 Programe de studiu evaluate ARACIS în anul 2018 

 

Evaluarea mediului de învăţare 

Evaluarea mediului de învăţare de către studenţi a fost realizată în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind evaluarea mediului de învăţare în vigoare, aprobat de Senatul Universităţii 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.  

In anul 2018, în universitate s-a aplicat un număr total de 537  chestionare privind mediul de 

învățare, fiind astfel îndeplinită condiţia de grup țintă de minim 10% din numărul total de studenţi 

din universitate.  

Chestionarele completate au fost prelucrate la Departamentul pentru Asigurarea Calităţii, 

obţinându-se  următoarele rezultate: 

- la Facultatea de Ştiinţe Economice – 90,62 % procent de evaluare pozitivă din 180 chestionare 

aplicate; 

- la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administrație Publică – 91,63 % procent de evaluare 

pozitivă  din 141 chestionare aplicate 

- la Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale şi Comportamentale – 90,86% procent de evaluare 

pozitivă din 158 chestionare aplicate; 

- la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – 96,83 % procent de evaluare pozitivă 

din  58 chestionare aplicate. 

La nivelul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în anul 2018,  procentul de 

evaluare pozitivă, respectiv de apreciere a  mediului de învăţare şi dezvoltare oferit de universitate 

este de 91,62  %, ceea ce înseamnă o  foarte bună percepţie a studenţilor cu privire la mediul în care 

au învăţat pe parcursul anilor de studii. 

Nr. 

crt. 

Data  

Hotărârii 

Consiliului 

ARACIS 

Program studiu Facultatea Tip evaluare Calificativ 

Formă 

învățământ/ 

Nr locuri/ 

Nr credite 

1 29.03.2018 Termoenergetică 

 Licență 

Facultatea de  Ştiinţe 

Tehnice, Medicale şi 

Comportamentale 

Menținerea 

acreditării 

Încredere  IF 

 50 stud /an 

 240 credite 

2 26.04.2018 Drept 

Licență 

Facultatea de Științele 

ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 

Menținerea 

acreditării 

Încredere IF 

150 stud/an  

240 credite 

3 28.06.2018 Limbă și literatură 

engleză – Limbă și 

literatură română 

Licență 

Facultatea de Științele 

ale Educației, Drept și 

Administrație Publică 

Acreditare Încredere IF 

  60 stud/an 

nr. credite: 

180 

4 28.06.2018 Asistență de 

Farmacie  

Licență 

Facultatea de  Ştiinţe 

Tehnice, Medicale şi 

Comportamentale 

Autorizare 

provizorie  

Încredere  IF  

30 stud/an  

180 credite 

5 30.10.2018 Economia 

comertului, 

turismului și 

serviciilor 

Licență 

Facultatea de Științe 

Economice 

Menținere 

acreditare 

Incredere IF  

90 stud/an 

180 credite 
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În fig. 4.1 a) se prezintă numărul de chestionare pentru evaluarea mediului de învăţare, pe 

facultăţi, iar în fig. 4.1 b) se prezintă rezultatele evaluării chestionarelor aplicate privind evaluarea 

mediului de învăţare de către studenţi. 
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Fig. 4.1 a) Numărul de chestionare pentru evaluarea mediului de învăţare, pe facultăţi 
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Fig. 4.1 b) Rezultatele evaluării chestionarelor aplicate privind evaluarea mediului  

de învăţare de către studenţi 
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Evaluarea cadrelor didactice  

a) Evaluarea  cadrelor didactice de către studenţi 

Evaluarea  cadrelor didactice de către studenţi este o activitate care se face anual, în toate 

facultăţile şi departamentele universităţii, în conformitate cu prevederile „Regulamentului de 

evaluare a cadrelor didactice de către studenţi - R12”, ediţia 3, revizie 1, aprobat în data de 29 martie 

2018 de Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Etapele urmate pentru realizarea 

evaluării, sunt în conformitate cu prevederile regulamentului. Prorectorul responsabil cu asigurarea 

calităţii propune componenţa  grupurilor de lucru evaluatoare şi perioada în care se desfăşoară 

activitatea. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, cu sprijinul Departamentului pentru 

Asigurarea Calităţii, întocmeşte calendarul de desfăşurare a  activităţii de evaluare în acord cu 

opţiunile fiecărui cadru didactic evaluat şi cu respectarea prevederilor regulamentului. Chestionarele 

completate de studenţi sunt transmise la  Departamentul pentru Asigurarea Calităţii care prelucrează 

datele, întocmeste un raport şi transmite ulterior  decanilor, rezultatele pentru însuşirea observaţiilor 

şi corectarea neconformităţilor.  

 Situaţia sintetică a rezultatelor activităţii de evaluare de către studenţi a cadrelor didactice 

efectuată  în anul univ. 2017-2018 este prezentată în tabelul 4.2 și 4.3: 

 

Tabelul nr. 4.2. Situaţia sintetică a activităţii de evaluare de către studenţi a cadrelor didactice 

efectuată în anul universitar 2017-2018 

An 

universitar/ 

semestrul 

Număr 

cadre 

didactice 

evaluate 

Număr 

total 

cadre 

didactice 

Procent 

cadre 

evaluate 

Procent 

calificativ 

Excelent 

Procent 

calificativ 

FB 

Procent 

calificativ 

B 

Procent 

calificativ       

S 

Procent 

calificativ       

NS 

2017-2018 

 

144 191 75,39 % 38,87% 50,69 % 6,94 % 2,80% 0,70 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

E – excelent; FB- foarte bine; B – Bine; S – satisfăcător; NS – nesatisfăcător 

 

Tabelul 4.3. Punctajele medii obţinute pe componente   

Facultate/ 

Departament 

Punctaj 

Minim Maxim Mediu 

FSEDAP 31,13 59,78 51,89 

FSE 42,43 60 54,98 

FSTMC 33,14 60 55,84 

DPPD 20,86 55,25 41,37 

TOTAL UCB 20,86 60 54,12 

 

Referitor la activitatea de evaluare din anul universitar 2017-2018, în urma prelucrării 

chestionarelor în cadrul DAC, au rezultat  următoarele: 

 La nivel de universitate calificativul obţinut a fost Foarte Bine (54,12 puncte); 

 Au fost evaluate 144 cadre didactice din totalul de 191  (75,39 %). 
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În urma prelucrării chestionarelor aplicate a rezultat că procentul cadrelor didactice care a 

obţinut calificativele excelent și foarte bine, calculat ca medie a rezultatelor evaluărilor efectuate în 

2017-2018 este de 89%, procent care exprimă o bună apreciere a cadrelor didactice de către studenţi. 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi reprezintă o componentă importantă în formarea unei 

opinii corecte despre performanţa profesională şi morală a fiecărui cadru didactic şi evaluare care se 

realizează anual. 

Situaţia centralizatoare a evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi pe facultăţi este 

prezentată în tabelul 4.4. 

 

Tabelul nr. 4.4. Rezultatele sintetice ale evaluării cadrelor didactice de către studenţi 

Facultate/ 

Departament 

Cadre 

didactice 

evaluate 

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

FSEDAP 45 15 33,33 % 19 42,22 % 8 17,78 % 3 6,67 % 0 0 % 

FSE 30 10 33,33 % 18 60 % 2 6,67 % 0 0 % 0 0 % 

FSTMC 66 31 46,97 % 34 51,52 % 0 0 % 1 1,52 % 0 0 % 

DPPD  3 0 0 % 2 66,67 % 0 0 % 0 0 % 1 33,33 % 

TOTAL 

UCB 
144 56 38,87 % 73 50,69 % 10 6,94 % 4 2,8 % 1 0,7 % 

 

 

Pe baza datelor oferite de chestionarele aplicate în semestrul II al anului universitar 2017-2018, 

la Departamentul pentru Asigurarea Calităţii, s-a realizat şi o prelucrare suplimentară, în sensul ca  s-

au determinat  itemii  din chestionare cu cel mai mare punctaj la nivel de universitate şi, de asemenea 

s-au determinat itemii care au cel mai mic punctaj. Rezultatele au fost următoarele: 

- itemii cu cele mai mari punctaje (corespunzători primelor trei punctaje): 

„au fost formulate clar cerințele și criteriile de evaluare”,  

„oferă ajutor suplimentar atunci când e solicitat (consultații, îndrumări)”, 

„apreciază obiectiv nivelul de pregătire al studenților”; 

- itemii cu cele mai mici punctaje (corespunzători ultimelor 3 punctaje):  

„stimulează gândirea critică”, 

„stimulează studenţii cu idei şi sarcini de învăţare atractive, motivante”, 

„folosește metode de predare-învățare care facilitează înțelegerea conținutului predat”.  

b) Evaluarea colegială 

În anul universitar 2017-2018, s-a efectuat evaluarea colegială a cadrelor didactice în toate 

facultăţile şi departamentele universităţii, cu respectarea Regulamentului privind evaluarea colegială. 

Toate cadrele didactice evaluate au obţinut calificativul Foarte Bine. Situaţia evaluărilor este 

prezentată în tabelul nr. 4.5: 
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Tabelul nr. 4.5 Situaţia evaluărilor colegiale  

Nr. 

crt. 

Facultatea Nr. cadre 

didactice 

evaluate  

Calificativ 

1. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi 

Administrație Publică   

30 FB 

2. Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale şi 

Comportamentale 

47 FB 

3. Facultatea de Ştiinţe Economice  31 FB 

4. DPPD 4 FB 

 Total UCB 112 FB 

 

 

c) Evaluarea de către conducerea  universităţii (şeful ierarhic superior ) 

Evaluarea anuală a personalului didactic de către şeful ierarhic superior, este responsabilitatea 

directorului de departament şi evidenţiază gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă 

individuale. O parte din această evaluare se bazează pe Fişele de autoevaluare întocmite de cadrele 

didactice. Aceste rezultate sunt certificate de către directorii de departamente şi decani în vederea 

aprecierii corecte a fiecărui cadru didactic şi sunt realizate cu scopul de a creşte performanţa  cadrelor 

didactice. 

 

4.2. Activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  

În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu funcţionează Comisia pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii (CEAC) care a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii 87/2006 şi a 

Cartei Universității. Activitatea CEAC este reglementată de Regulamentul  de organizare şi funcţionare 

al CEAC.  La nivelul facultăţilor există Comisii ale calităţii, comisii care au rol de a monitoriza 

îndeplinirea criteriilor de calitate ale programelor de studiu din cadrul facultăţilor. Aceste comisii lucrează 

împreună cu comisia centrală de calitate, în vederea evaluării şi asigurării calităţii tuturor programelor de 

studii din Universitate. 

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în anul 2018 a fost: 

- conf. univ. dr. Gorun Hadrian – membru; 

- lect. univ. dr. Buşan Gabriela – membru; 

- conf. univ. dr.ing. Popescu Cristinel – reprezentant sindicat; 

- Ciobanu Adrian – reprezentant student.  

La nivel de universitate, pe baza responsabilităţilor precizate în  Regulamentul  de organizare şi 

funcţionare al CEAC,  Comisia pentru  Evaluarea şi Asigurarea  Calităţii  a desfăşurat în anul 2018 o 

serie de activităţi. Dintre acestea menţionăm:  

 a urmărit cunoaşterea şi aplicarea obiectivelor calităţii şi a priorităţilor în domeniul calităţii în 

întreaga instituţie; 

 a condus şi a răspuns de proiectarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului 

de Management al Calităţii; 
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 a asigurat legătura permanentă cu forurile naţionale în domeniul Managementului Calităţii, 

cu autorităţile locale şi beneficiarii serviciilor Universităţii; 

 a elaborat Raportul privind evaluarea și asigurarea calitatății în Universitatea 

„Constantin Brancuşi”  din Târgu-Jiu, raport aprobat de Senatul universitar şi adus la 

cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare pe site-ul Universităţii; 

 s-au formulat propuneri  de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

 a coordonat  elaborarea şi validarea documentelor privind calitatea în Universitate; 

 a elaborat graficul de auditare internă a programelor de studii, astfel încât în anul universitar 

2017-2018 au fost auditate intern un număr total de opt programe de licenţă și Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului Didactic; 

 a elaborat graficul de desfăşurare a activităţilor de evaluare a cadrelor didactice de către 

studenţi; 

 a coordonat activităţile de evaluare internă a programelor de studii şi a acordat asistenţă 

activităţilor de evaluare la nivel de facultăţi şi departamente. 

 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii desemnează Corpul de Auditori Interni 

(CAI), ce constituie un grup de persoane provenite din facultăţi şi servicii funcţionale, care dispun de 

o instruire adecvată şi au ca parte a sarcinilor de serviciu participarea la activităţile de evaluare / 

auditare internă. 

Programele de studii sunt evaluate anual de către Corpul Auditorilor Interni, conform 

Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de 

studii.  

Planificarea evaluării interne a programelor de studiu din universitate se face de către Comisia 

pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.     

Evaluarea programelor de studii presupune raportarea la standardele elaborate de către 

ARACIS, la criteriile specifice aprobate de Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-

Jiu.  

Membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii s-au întâlnit periodic în şedinţe de lucru, 

pentru a dezbate, aviza şi aproba toate documentele necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor 

specificate în regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei. 

 

 

4.3. Aprecieri privind calitatea activităţilor din UCB 

Sistemul de Management al Calităţii în Universitatea “Constantin Brâncuşi” este bazat pe politica 

şi obiectivele în domeniul calităţii stabilite de Rector precum şi pe strategiile şi procedurile concrete 

proiectate pentru asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii.   

Elementele componente ale structurii organizatorice a Sistemului de Management al Calităţii 

din U.C.B. sunt următoarele: 

a) la nivel de universitate: Rectorul, Prorectorul responsabil cu domeniul asigurării calității, 

Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii, Departamentul  pentru Asigurarea Calităţii; 

b) la nivel de facultate: Comisia Calităţii, Responsabilul pentru Asigurarea Calităţii (RAC); 

c) la nivel de departament: Colectivul Calităţii, constituit din directorul de departament și 

coordonatorii de programe de studii. 
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Evaluarea calităţii în Universitatea „Constantin Brâncuşi”  s-a realizat şi valorificat, după 

cum urmează:  

 Evaluarea instituţională internă privind calitatea educaţiei, care este realizată anual de către 

Comisia de Evaluare şi Asigurarea a Calităţii (CEAC), cu sprijinul de Departamentului pentru 

Asigurarea Calităţii (DAC), rezultând un Raport privind evaluarea şi asigurarea calităţii 

ce a fost supus dezbaterii  şi aprobării Senatului Universităţii şi publicat ulterior pe web site. 

CEAC a realizat raportul din anul 2018 pentru activitatea anului anterior. Concluziile 

raportului pot fi utilizate de către managementul universității pentru anul 2019 rezultând o 

analiză SWOT şi un plan de măsuri de  îmbunătăţire,  cu scopul de a corecta punctele slabe 

identificate;  

 Evaluarea internă a programelor de studiu, care se face anual de către Corpul de Auditori 

Interni, cu implicarea coordonatorului de program de studiu și cu sprijinul  Comisiei de 

Evaluare şi Asigurarea a Calităţii şi a Departamentului pentru Asigurarea Calităţii; 

 Evaluarea externă a programelor de studiu, care se face de către ARACIS; 

  Evaluarea nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu mediul de învăţare, evaluare 

realizată anual; 

 Evaluarea activităţii de cercetare efectuată de către cadrele didactice, care se realizează anual, 

pe baza unei metodologii interne şi este realizată  sub coordonarea Departamentului de 

Cercetare-Dezvoltare;  

 Evaluarea personalului didactic comportă următoarele forme de evaluare: 

- evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, realizată semestrial; 

- evaluarea colegială a cadrelor didactice,  realizată anual; 

- evaluarea din partea şefului ierarhic se face anual în departamente, de către directorii de 

departamente, parte din această evaluare bazându-se pe Fişele de autoevaluare întocmite de 

cadrele didactice și aprobate de directorul de departament. 

Din punct de vedere al Sistemului de Managemet al Calității procesele de învățământ ocupă 

cel mai important loc în diagrama tuturor proceselor ce se desfăşoară în universitate şi prin urmare 

evaluarea şi asigurarea calităţii trebuie să fie orientată cu prioritate către acest proces. Evaluarea 

personalului didactic de către studenţi este un proces complex în cadrul căruia se obţin şi se 

prelucrează informaţii de la studenţi în scopul cunoaşterii performanţelor individuale ale personalului 

didactic din  universitate. Este important să se cunoască percepţia studenţilor privind calitatea 

activităţilor didactice realizate de personalul didactic în cadrul sarcinilor directe înscrise în fişa 

postului.  

Eficacitatea evaluării calității în UCB se reflectă în formularea unor aprecieri calitative 

cuantificabile, la nivelul departamentelor/facultăţii/universităţii, ca o componentă a evaluării generale 

anuale  a performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic din UCB. Efectele 

funcţionale ale evaluării cadrelor didactice trebuie să se reflecte în autoreglarea continuă a calităţii 

prestaţiei didactice, în sensul îmbunătăţirii continue. 

Una din cele mai importante funcţii ale evaluării didactice este cea de feedback pentru cadrul 

didactic. Profesorii sunt tentaţi de multe ori să considere că măsura competenţelor lor constă în 

calitatea activităţii didactice pe care o desfăşoară. Cadrele didactice trebuie să conştientizeze 

permanent  că importanţa şi calitatea activităţii didactice se măsoară prin efectele pe care le produce 

asupra progresului studenţilor şi eficienţei procesului de învăţământ. 

Rezultatele evaluării colegiale a cadrelor didactice, realizată anual, arată că există o strategie 

didactică ce are în centrul atenţiei creşterea nivelului de pregătire a studenţilor, în acord cu nevoile şi 
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aşteptările acestora şi vizează: punerea în practică a unor metode şi procedee de instruire noi; folosirea 

pe scară largă a unor metode activ-participative; asigurarea suportului tehnic şi informatic pentru 

procesul didactic (predare, învăţare, evaluare); folosirea unor echipamente moderne audio-vizuale în 

scopul îmbunătățirii activităților didactice; organizarea unor activităţi didactice complexe în care 

partea expozitivă (cursul) să fie combinată cu aplicaţiile practice (seminar, laborator, proiect) astfel 

încât  studenţii să fie stimulaţi să participe activ la dezbaterea temelor propuse; aplicarea celor mai 

eficiente metode de predare folosind experienţa proprie privind didactica specifică învăţământului 

universitar.  

Referitor la calitatea mediului de învăţare, din evaluările realizate, s-a  constatat că există o 

bună percepţie a studenţilor cu privire la posibilităţile de studiu şi competenţele formative asigurate 

de universitate. Opinia dominantă a studenţilor faţă de serviciile oferite de universitate  este una 

pozitivă. Se impune o atenţie mai mare aplicării procedurii de evaluarea a mediului de învăţare pentru 

a se identifica cu maximă obiectivitate procesele mai putin apreciate de studenţi. 

Funcţia evaluării calităţii constă în orientarea activităţilor de autoformare/formare continuă a 

cadrului didactic, în sensul creşterii calităţii activităţilor didactice şi de cercetare pe care le desfăşoară. 

O atenţie mai mare se impune a fi acordată valorificării rezultatelor de tip feedback în 

activitatea ulterioară. În acest sens, toate tipurile de evaluări privind calitatea activităţilor desfăşurate 

în cadrul UCB trebuie să se finalizeze cu un plan de măsuri de îmbunătățire/ dezvoltare. Pentru a 

realiza o îmbunăţăţire continuă a calităţii este necesar să se aplice corecţiile necesare în funcţie de 

aşteptările beneficiarilor direcţi - studenţii. 

Pentru a fi eficace, procesul de evaluare şi asigurare a  calităţii trebuie să fie un proces în 

continuă perfecţionare care să se bazeze pe proceduri cât mai bune şi să conducă la evidenţierea 

activităţilor care au nevoie de corecţii sau de o îmbunătăţire şi la întocmirea unor planuri de măsuri 

adecvate. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a fost certificată de către CERTIND O.C. 

pentru Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională 

(SMI), în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2008 şi SR OHSAS 

18001:2008. În cursul anului 2018 s-a inițiat procesul de recertificare în conformitate cu noile 

standarde. 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu are un sistem de management al calităţii 

documentat prin Manualul Calităţii, Proceduri de sistem, operaţionale şi de lucru, Regulamente  şi 

Metodologii Procesele SMI au fost definite, acoperind toate activităţile universităţii: educaţie, 

cercetare, administraţie, relaţii cu mediul extraacademic, serviciile studenţilor şi nu în ultimul rând, 

procesele de management. Procesele, mecanismele, procedurile şi instrumentele de planificare a 

calităţii, de management şi asigurare a calităţii au fost dezvoltate şi publicate pe web site-ul 

universităţii. În fiecare an se elaborează şi implementează proceduri noi, iar cele deja existente sunt 

revizuite şi îmbunătăţite atunci când este necesar. Acest proces are loc continuu, iar procedurile se 

actualizează permanent urmărind adaptarea la schimbările legislative şi la cerinţele interne din 

universitate. 

Pentru conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Evaluarea și 

asigurarea calităţii activităților desfășurate în cadrul proceselor educaționale, de cercetare şi conexe 

a reprezentat şi reprezintă în continuare o preocupare permanentă, generată de dorința de a oferi 

studenților  programe de studii la standarde de calitate acceptate şi utilizate la nivel naţional şi/sau 

internaţional. Pe parcursul anului 2018, în UCB s-au întreprins acțiuni și măsuri pentru  Evaluarea și 

asigurarea calității, prin raportare la standardele și indicatorii de performanță corespunzători celor  
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trei domenii: capacitate instituțională, eficacitate educațională și managementul calității.  

Raportul anual privind asigurarea calităţii în universitate, evidenţiază  o preocupare 

permanentă a cadrelor didactice din cadrul tuturor componentelor, pentru asigurarea calităţii în 

activităţile pe care le desfăşoară atat cu studenţii cât şi în echipele de proiecte de cercetare/dezvoltare 

precum şi eforturile depuse de conducerea universităţii pentru a asigura baza materială şi resursele 

financiare necesare serviciilor educaţionale oferite de universitate. 

Având în vedere contextul actual în care universităţile îşi desfăşoară activităţile într-un spaţiu 

puternic concurenţial precum şi numărul  absolvenţilor de liceu în continuă scădere, pentru ca UCB 

să rămână competitivă,  considerăm că trebuie avute în vedere aspecte privind  îmbunăţăţirea calităţii 

educaţiei, precum: 

- Preocupare permanentă pentru dotarea cu echipamente moderne a spaţiilor de învăţământ şi 

cercetare; 

- Perfecţionarea întregului personal prin participarea periodică la cursuri de formare 

profesională; 

- Acordarea unui interes sporit evaluării cadrelor didactice de către studenţi; 

- Proiectarea managementului calităţii cu aportul întregii comunităţi academice, inclusiv a 

studenţilor;  

 - Intensificarea programului de voluntariat în universitate; 

- Creşterea  implicării Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră  în viaţa şi deciziile 

asupra carierei studenţilor; 

- Dezvoltarea activă a parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ preuniversitar în scopul 

promovării programelor de studiu ale facultăţilor; 

- Dezvoltarea de parteneriate cu mediul socio-economic pentru creşterea gradului de angajare 

a tinerilor absolvenţi şi pentru identificarea profesiilor cerute de piaţa muncii; 

- Dezvoltarea unei strategii financiare pentru atragerea de fonduri; 

- Îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern a programelor de studii; 

- Îmbunătăţirea activităţii comisiilor calităţii de la  nivelul facultăţilor. 

Eforturile pentru modernizare şi schimbare în vederea îmbunătățirii activităților desfăşurate 

în cadrul Universității „Constantin Brâncuşi” din Târgu–Jiu, trebuie să continue cu dinamism sporit, 

pentru a răspunde cerinţelor tot mai înalte ale beneficiarilor interni şi externi, respectiv studenţii şi 

angajatorii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


