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Titlul 1 Dispoziţii generale
Capitolul 1 Obiective şi mijloace de asigurare a calităţii
Art.1 Codul de Asigurare a Calităţii, denumit în continuare CASC, constituie cadrul care
reglementează realizarea, evaluarea şi controlul calităţii la nivelul Universităţii de Vest din
Timişoara (UVT) ca furnizor de educaţie.
Art. 2 Prin aplicarea prevederilor CASC se urmăreşte atingerea următoarelor obiective:
a) realizarea cadrului de referinţă pentru funcţionarea Sistemului de Management al Calităţii,
denumit în continuare SMC, la nivelul UVT şi a unităţilor sale componente;
b) promovarea de principii şi proceduri pentru garantarea şi recunoaşterea calităţii ofertei
educaţionale în dimensiunea sa internă şi externă;
c) asumarea răspunderii UVT în calitate de furnizor de educaţie pentru ca serviciile oferite
beneficiarilor ofertei educaţionale să corespundă cu calitatea de formare profesională promisă;
d) producerea de informaţii publice spre a fi utilizate de finanţator în scopul fundamentării
deciziilor de alocare a fondurilor bugetare;
e) asigurarea clasificării UVT şi ierarhizării programelor de studii conform performanţei actului
educaţional prestat;
f) asigurarea conformităţii prin adoptarea de proceduri, practici şi politici considerate a fi necesare
de furnizorul de fonduri, organismele de evaluare externă şi beneficiarii direcţi ai programelor de
studii;
g) asigurarea vizibilităţii internaţionale prin stimularea adaptării la schimbările intervenite în oferta
educaţională la nivel european şi internaţional;
h) recunoaşterea publică a calităţii actului educaţional prin autorizarea şi acreditarea periodică la
nivel instituţional şi al programelor de studii;
i) asigurarea transferabilităţii creditelor, certificării diplomelor şi echivalării acestora la nivel
naţional, european şi internaţional;
j) realizarea activităţii de monitorizare periodică a calităţii procesului didactic din cadrul UVT;
k) compatibilizarea şi alinierea sistemului intern de standarde şi indicatori de performanţă aferenţi
programelor de studii cu sistemul de standarde şi indicatori practicat în evaluarea externă a
calităţii educaţiei de către agenţiile specializate naţionale şi internaţionale (ARACIS, EUA);
l) promovarea principiului transparenţei în relaţia dintre toţi participanţii procesului de asigurare a
calităţii (evaluatori, auditori, evaluaţi, beneficiari etc.);
m) crearea unui cadru care să permită formarea profesională şi perfecţionarea continuă a
personalului universităţii în domeniul asigurării şi evaluării calităţii.
Art. 3 Prevederile prezentului Cod de Asigurare a Calităţii din Universitatea de Vest din Timişoara
nu exclud şi nu înlocuiesc drepturile şi obligaţiile legale cuprinse în alte documente care privesc
asigurarea calităţii şi acreditarea şi nu se substituie altor acte normative/decizii elaborate la nivel
intern, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ARACIS.
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Art. 4 Codul de Asigurare a Calităţii poate fi actualizat şi îmbunătăţit prin compatibilizare şi
permanentă raportare la contextul naţional şi internaţional în domeniul managementului şi
asigurării calităţii în învăţământul superior.
Art. 5 Codul de Asigurare a Calităţii reprezintă cadrul pentru promovarea unei culturi a calităţii în
UVT, contribuind astfel la realizarea unui învăţământ superior de calitate şi la îmbunătăţirea
continuă a procesului educaţional prin responsabilitate instituţională şi individuală, orientare către
rezultate, identitate instituţională şi cooperare cu toate componentele sistemului educaţional.
Art. 6 Codul de asigurare a calităţii în Universitatea de Vest din Timişoara se constituie de
asemenea ca un cadru de referinţă adresat în egală măsură conducerii universităţii, personalului
didactic şi personalului auxiliar, cu scopul de a organiza cât mai eficient desfăşurarea tuturor
activităţilor, precum şi în vederea asigurării unei culturi a calităţii.

Capitolul 2 Domeniul de aplicare
Art.7 CASC se aplică în toate facultățile și privește întreg personalul salariat și întreg corpul de
studiu (licență, master, doctorat, cursuri postuniversitare) ale Universităţii de Vest din Timişoara,
inclusiv programelor de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat realizate în cadrul
cooperării internaţionale universitare pe baza acordului inter-instituţional.

Capitolul 3 Cadrul legislativ şi standarde de referinţă
Art.8 Întreg procesul de asigurare a calităţii educaţiei în Universitatea de Vest din Timişoara este
raportat direct la exigenţele prevăzute în standardele ISO şi reglementările legislative din
domeniu:
 ISO 9001:2008
 Legea nr. 1 / 2011 - Legea Educaţiei Naţionale;
 Legea nr. 87 / 2006 prin care a fost aprobată OUG nr. 75 / 2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei;
 OUG 75 din 2011 pentru completarea OUG nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei;
 Legea nr. 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare;
 HG nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de
învăţământ superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate
sau autorizate sa funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a
numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învăţământ sau limba de predare, precum şi a numărului
maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
 Carta Universităţii de Vest din Timişoara.
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Capitolul 4 Termeni şi definiţii
Art. 9 Termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
UVT - Universitatea de Vest din Timişoara este persoana juridica de învăţământ superior
care furnizează servicii educaţionale;
Furnizori – licee, colegii, alte universităţi;
Beneficiari direcţi ai educaţiei – studenţii UVT, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o
formă de educaţie;
Beneficiari indirecţi ai educaţiei – angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi şi,
într-un sens larg, întreaga societate;
Calificarea - rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de
studii universitare;
Calitate – un ansamblu de caracteristici ale unui program prin care sunt îndeplinite
standardele de performanţă asumate de către furnizor, precum și așteptările beneficiarilor.
Criteriu - reprezintă un set de standarde care se referă la un aspect fundamental de
organizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare de educaţie;
Cultura calităţii - ansamblul de valori asumate de către universitate, prin care se urmărește
conștient și programatic asigurarea calităţii ofertei educaţionale;
Furnizor de educaţie – UVT, care potrivit legii şi Cartei, oferă programe de studii
universitare acreditate şi/sau autorizate, oferă programe postdoctorale, desfăşoară activităţi de
cercetare şi creaţie universitară;
Indicatorul de performanţă - reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare
a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde,
respectiv la standarde de referinţă;
Managementul de la cel mai înalt nivel – Rectorul instituţiei de învăţământ superior care
este direct responsabil de managementul calităţii împreună cu Consiliul de Administraţie;
Procesul externalizat - proces de care UVT are nevoie în cadrul sistemului său de
management al calităţii şi pe care îl alege să fie efectuat de o parte externă; un proces externalizat
poate să includă: activităţile de management, de realizare a produsului, de măsurare, analiză şi
îmbunătăţire.
Produs – cunoştinţe, abilităţi, competenţe transmise studenţilor, conţinutul informaţional
al programelor şi cursurilor/seminariilor etc;
Produs neconform – produs care nu permite dobândirea unei calificări de nivelul prevăzut
pentru fiecare ciclu de studii din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (care nu corespunde
standardelor de calitate şi aşteptărilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi de educaţie);
Proiectant – colectivul academic şi de cercetare;
Proiectare – fundamentarea şi elaborarea curriculei pentru un nou program de studii;
Servicii suport – secretariatul general, secretariatele facultăţilor, toate departamentele şi
serviciile UVT
Standardul - reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate,
care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie;
5
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Standardul de referinţă - reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de
realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici
existente la nivel naţional, european sau mondial;
Trasabilitate - Caracteristica unui sistem de asigurarea calităţii de a permite regăsirea
istoricului, a utilizării sau a localizării unui produs, proces sau serviciu prin identificări înregistrate.
Art. 10 Abrevierile utilizate în Codul de asigurare a calităţii sunt:
CASC – Codul de Asigurare a Calităţii;
CEAC – Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
DMC – Departamentul pentru Managementul Calităţii;
CMC – Comisia pentru Managementul Calităţii;
ARACIS – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Capitolul 5 Principiile Codului de Asigurare a Calităţii
Art. 11 Prezentul Cod de Asigurare a Calităţii în Universitatea de Vest din Timişoara înglobează o
serie de obiective, principii şi reguli care se constituie în repere ale activităţilor de evaluare şi
autoevaluare a calităţii personalului didactic, cercetătorilor, personalului didactic auxiliar şi
administrativ din Universitatea de Vest din Timişoara.
Art. 12 Principiile specifice care guvernează procesul de asigurare a calităţii în Universitatea de
Vest din Timişoara sunt:
a) asigurarea de şanse egale
b) autonomia
c) confidenţialitate
d) imparţialitate
e) legalitate
f) obiectivitate
g) profesionalism
h) responsabilitate personală
i) transparenţă
Art. 13 Angajamentul faţă de aceste principii presupune ca fiecare persoană implicată în procesul
de evaluare şi asigurare a calităţii în Universitatea de Vest din Timişoara:
a) să cunoască şi să respecte legile, reglementările şi normele aplicabile în domeniul asigurării şi
evaluării calităţii în învăţământul superior;
b) să manifeste onestitate, obiectivitate şi imparţialitate în activităţile de asigurare şi evaluare a
calităţii;
c) să desfăşoare activitatea în mod independent şi să nu se plaseze în situaţii de conflict de
interese (conform prevederilor legale), să se disocieze de orice relaţie personală şi să formuleze
concluzii independente;
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