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Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii 
Nr. 287 / CEAC / 03.12.2015 
  

RAPORT CEAC 
 

privind activitatea desfăşurată în anul 2015 
 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii (CEAC) a urmărit respectarea 
atribuŃiilor şi responsabilităŃilor revenite din R 15 - Regulamentul de funcŃionare CEAC, din 
solicitările Consiliului de administraŃie din USV, precum şi din Planul operaŃional pentru anul 
2015. 

Principalele direcŃii de acŃiune au avut în vedere: 
• ÎmbunătăŃirea strategiei universităŃii în domeniul asigurării calităŃii. 
• Întocmirea planului operaŃional în domeniul calităŃii. 
• Coordonarea activităŃilor de întocmire a dosarului privind autoevaluarea nivelului 

calităŃii academice din universitate. 
• Verificarea modului în care sunt aplicate procedurile, activităŃile de evaluare şi 

asigurare a calităŃii aprobate de Senatul universităŃii. 
• Asigurarea transparenŃei informaŃiilor privind calitatea academică din universitate.  
• Acordarea de consultanŃă privind întocmirea rapoartelor de autoevaluare ale 

programelor de studii de licenŃă/ masterat. 
• Colaborarea cu toate compartimentele din universitate în vederea asigurării calităŃii 

academice.  
• Verificarea şi avizarea documentelor calităŃii. 
• Informarea conducerii universităŃii asupra problemelor de calitate sesizate. 

 
CEAC a finalizat următoarele activităŃi: 
 

1)  Auditarea internă şi numirea comisiilor de evaluatori pentru programele de studii care 
au urmat procedurile de evaluare externă în vederea autorizării provizorii, acreditării 
sau evaluării periodice a calităŃii academice. În acest sens au fost evaluate intern un 
număr de 10 programe de studii, din care 9 programe de licenŃă şi un program de 
masterat, după cum urmează: 

 
a) LicenŃă: 

1. Facultatea de Inginerie Electrică şi ŞtiinŃa Calculatoarelor – Programul de 
studii: Calculatoare; 

2. Facultatea de Inginerie Electrică şi ŞtiinŃa Calculatoarelor – Programul de 
studii: Electronică aplicată; 

3. Facultatea de Inginerie Electrică şi ŞtiinŃa Calculatoarelor – Programul de 
studii: Energetică industrială; 

4. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport – Programul de studii: Kinetoterapie şi 
motricitate specială; 

5. Facultatea de Litere şi ŞtiinŃe ale Comunicării – Programul de studii: Limba şi 
literatura engleză - Limba şi literatura germană / Limba şi literatura română; 

6. Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi AdministraŃie Publică – Programul de 
studii: AdministraŃie publică; 

7. Facultatea de Istorie şi Geografie – Programul de studii: Geografie; 
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8. Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi AdministraŃie Publică – Programul de 
studii: Economie generală şi comunicare economică; 

9. Facultatea de Silvicultură – Programul de studii: Ecologie şi ProtecŃia 
Mediului; 

 
b) Masterat: 

1. Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi AdministraŃie Publică – Programul de 
studii: Planning of New Tourism Products and Destination Management; 

 
2)  Avizarea de către membrii CEAC a 10 rapoarte de evaluare internă pentru programele 
de studii supuse evaluării, pe baza concluziilor formulate de membrii comisiei de evaluare 
internă. 
 
3) Verificarea şi întocmirea referatelor de avizare pentru planurile de învăŃământ care au 
urmat procedurile de elaborare, revizuire, avizare şi aprobare pentru a răspunde cerinŃelor 
specificate în standardele de performanŃă elaborate de ARACIS în vederea obŃinerii 
aprobării pentru funcŃionarea programelor de studii. În acest sens au fost analizate şi 
avizate un număr de 60 de planuri de învăŃământ, după cum urmează: 
 

1. Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport  
LicenŃă: 

• Balneofiziokinetoterapie şi recuperare; 
• NutriŃie şi dietetică. 

Masterat: 
• Kinetoprofilaxie, recuperare şi remodelare corporală. 

 
2. Facultatea de Inginerie Alimentară  

LicenŃă: 
• ProtecŃia consumatorului şi a mediului; 
• Ingineria produselor alimentare; 
• Controlul şi expertiza produselor alimentare. 

Masterat: 
• Controlul şi expertiza produselor alimentare; 

 
3. Facultatea de Inginerie Electrică şi ŞtiinŃa Calculatoarelor 

LicenŃă: 
• Calculatoare; 
• Automatică şi informatică aplicată; 
• Electronică aplicată; 
• Managementul energiei; 
• Sisteme electrice; 
• Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic. 

Masterat: 
• Tehnici avansate în maşini şi acŃionări electrice; 
• Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice; 
• ReŃele de comunicaŃii şi calculatoare; 
• ŞtiinŃa şi ingineria calculatoarelor. 

 
4. Facultatea de Inginerie Mecanică  

LicenŃă: 
• Mecatronică; 

Masterat: 
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• Expertiză tehnică, evaluare economică şi management; 
Conversie profesională: 

• EducaŃie tehnologică. 
 

5. Facultatea de Istorie şi Geografie  
LicenŃă: 

• Geografie; 
• Geografie – ID; 
• Geografia mediului; 
• Geografia turismului; 
• RelaŃii internaŃionale şi studii europene; 

Masterat: 
• Turism şi dezvoltare regională; 
• GIS şi planificare teritorială. 

 
6. Facultatea de Litere şi ŞtiinŃe ale Comunicării  

LicenŃă: 
• Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura engleză; 
• Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză; 
• Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura română; 
• Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană; 
• Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română; 
• Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura spaniolă; 
• Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană; 
• Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura italiană; 
• Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză; 
• Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză; 
• Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană; 
• Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză - ID; 
• Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană - ID; 
• Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă; 
• Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană; 

Masterat: 
• Teoria şi practica traducerii; 
• Limbă şi comunicare; 
• Literatură română în context european; 

Conversie profesională: 
• Limba şi literatura română; 
• Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ 

ucraineană). 
 

7. Facultatea de Silvicultură  
LicenŃă: 

• Ecologie şi ProtecŃia Mediului. 
 

8. Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi AdministraŃie Publică  
LicenŃă: 

• Administrarea afacerilor; 
• Afaceri internaŃionale; 
• Contabilitate şi informatică de gestiune; 
• Economia comerŃului, turismului şi serviciilor; 
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• Economie generală şi comunicare economică; 
• FinanŃe şi bănci; 
• Informatică economică; 
• Management; 

Masterat: 
• Planificarea noilor produse turistice şi managementul destinaŃiei/ Planning 

of new tourism products and destination management 
 

9. Facultatea de ŞtiinŃe ale EducaŃiei  
LicenŃă: 

• Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar; 
 Masterat: 

• Managementul instituŃiilor educaŃionale; 
• Consiliere şcolară şi educaŃie emoŃională; 
• Comunicare didactică. 

 
4) Actualizarea bazei de date privind situaŃia legală a acreditării şi autorizării tuturor 
programelor de studii din universitate şi a numărului de studenŃi ce pot fi şcolarizaŃi la 
fiecare program de studii. 
 
5) Acordarea de consultanŃă privind întocmirea rapoartelor de autoevaluare ale 
programelor de studii de licenŃă/ masterat. 

 
6) Elaborarea şi actualizarea, verificarea şi avizarea de documente, asociate dezvoltării 
sistemului intern de reglementare şi asigurarea calităŃii actului decizional, sub forma unor 
regulamente şi proceduri. Elaborarea de regulamente şi proceduri noi, modificarea 
regulamentelor şi procedurilor pentru a fi actualizate în concordanŃă cu noile realităŃi din 
USV, rezultate din modificarea legislaŃiei în domeniu, precum şi verificarea şi avizarea 
acestora: 
 

a) Regulamente: 
1. Carta USV; 
2. ROF Regulament de organizare şi funcŃionare; 
3. M-01 Metodologie privind organizarea referendumului universitar, alegerea/ 

numirea structurilor şi funcŃiilor de conducere; 
4. R 24 Regulament privind organizarea şi funcŃionarea Centrului de consiliere şi 

orientare în carieră; 
5. R 52 Regulament privind organizarea şi funcŃionarea Comisiei de 

monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului 
de control managerial; 

6. R 17 Regulament de funcŃionare a centrului de învăŃământ la distanŃă şi 
formare continuă; 

7. R 37 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obŃinere a 
certificatului de abilitare; 

8. R 49 Regulament privind întocmirea Statelor de funcŃii; 
9. R 51 Regulament privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante 

sau temporar vacante pe perioadă determinată; 
10. R 54 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

finalizarea a studiilor; 
11. R 05 Regulament cadru privind activitatea profesională a studenŃilor; 
12. R 12 Regulament cadru privind examinarea şi notarea studenŃilor; 
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b) Avizarea regulamentelor şi procedurilor propuse de Consiliul de administraŃie 
sau de alte structuri din cadrul USV: 

1. R 02 Regulament intern USV; 
2. R 32 Regulament privind organizarea şi funcŃionarea Serviciului de RelaŃii 

Publice, Comunicare şi Imagine; 
3. R 61 Regulament de organizare şi funcŃionare a tipografiei; 
4. R 16 Regulament pentru acordarea gradaŃiei de merit; 
5. R 21 Regulament privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa; 
6. PO-SG-19 Procedură privind recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în 

cadrul unor mobilităŃi nereglementate; 
7. PO-SAE-03 Procedură privind recunoaşterea stagiilor în străinătate, efectuate 

în programul Erasmus+; 
8. PO-SAE-05 Procedură privind organizarea şi derularea mobilităŃilor 

studenŃilor ”incoming”, în cadrul programului Erasmus+ ; 
9. PO-SAE-06 Procedură privind calculul şi plata granturilor pentru studenŃi şi 

personal, în cadrul programului Erasmus+ 
10. PO-SRU-02 Procedură privind organizarea concursului de ocupare a 

posturilor didactice auxiliare şi nedidactice; 
11. PO-SRU-03 Procedură privind organizarea examenului de promovare pentru 

personalul didactic auxiliar şi nedidactic; 
 
7) Asigurarea transparenŃei informaŃiilor privind asigurarea calităŃii prin publicarea pe 
pagina web a tuturor procedurilor, mai întâi pentru dezbaterea în cadrul comunităŃii 
academice şi mai apoi pentru asigurarea accesului. 
 
8) Modificarea conŃinutului paginii web www.calitate.usv.ro a comisiei prin actualizarea 
elementelor de identificare a documentelor. 

 
9) Actualizarea anuală a materialului de prezentare generală a USV, a anexelor utilizate la 
întocmirea dosarelor de autoevaluare în vederea autorizării provizorii, acreditării sau 
evaluării periodice, a bazei de date privind legislaŃia calităŃii educaŃiei, a raportului privind 
evaluarea cadrelor didactice (de către studenŃi, colegială, de către conducerea 
departamentelor, autoevaluarea, evaluarea globală).  

 
10) Evaluarea fişelor de autoevaluare F09 pentru întregul personal didactic din USV şi 
întocmirea raportului privind măsurile de îmbunătăŃire a raportărilor. 
 
11) Verificarea corectitudinii completării fi şelor disciplinelor de la programele de licenŃă 
sau master din cadrul fiecărui departament din cadrul USV. 
 
12) Verificarea statelor de funcŃii întocmite la nivelul departamentelor din USV. 
 
13) Elaborarea raportului pe anul 2014 privind calitatea academică din USV. 
 
14) S-a acordat, în continuare, atenŃie stabilirii reperelor calitative şi cantitative având ca 
termene de comparaŃie activităŃile universităŃilor de referinŃă din Ńară şi cele europene şi 
includerea lor în cadrul rapoartelor proprii destinate pentru acreditarea programelor de 
studii. 

 
15) Participarea la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din USV 
în semestrul I şi semestrul II. 
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16) Participarea la întâlnirea consultativă de informare a factorilor interesaŃi privind 
importanŃa creării unui registru naŃional al calificărilor (RNC) care să cuprindă atât 
calificările de nivel universitar (RNCIS) cât şi calificările profesionale (RNCP) în cadrul 
proiectului ”2015 Financial support for the EQF NCP in Romania”, finanŃat de către 
Comisia Europeana şi demararea procesului de introducere a Programelor de studii din 
cadrul UniversităŃii „ Ştefan cel Mare” din Suceava în Registrul NaŃional al Calificărilor 
din ÎnvăŃământul Superior (RNCIS), în conformitate cu Ordinul Ministerului EducaŃiei şi 
Cercetării ŞtiinŃifice nr. 5204/2014 privind aprobarea Metodologiei de Înscriere şi 
înregistrare a calificărilor din învăŃământul superior în RNCIS. 
 
 

  
 

 


