REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a
DEPARTAMENTULUI PENTRU ASIGURAREA CALITĂTII
Art. 1. Departamentul pentru asigurarea calității este structura executivă a USAMV
Bucureşti care are misiunea de coordonare şi realizare a conformităţii sistemului de
management al calităţii cu standardele de referinţă.
Departamentul pentru asigurarea calităţii duce la îndeplinire hotărârile Comisiei de
evaluare şi asigurare a calităţii si deruleaza activitǎţile curente legate de evaluarea şi
asigurarea calitǎţii, la nivel de universitate.
Art. 2. Departamentul pentru asigurarea calităţii este subordonat rectorului
Universităţii, în calitate de responsabil direct pentru managementul calităţii şi are relaţii de
tip funcţional şi de colaborare cu structurile academice şi administrative din Universitate.
Art. 3. Componenţa Departamentului pentru asigurarea calităţii:
- directorul de departament;
- responsabilii cu calitatea din cadrul fiecărei facultăţi;
- responsabilii cu calitatea din cadrul departamentelor academice şi direcţiilor
administrative

ale

Universităţii

(Departamentul

pentru

învăţământul

la

distanţă,

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Departamentul de cercetare, Direcţia
generală administrativă, Direcţia financiar-contabilă, Direcţia resurse umane, Direcţia
secretariat);
- responsabilii cu calitatea pe facultăţi, din partea studenţilor.
Art. 4. Atribuţiile Departamentului pentru asigurarea calităţii:



elaborarea documentaţiei specifice Sistemului de Management al Calităţii din USAMV

Bucureşti, pe baza căreia se asigură conformitatea sistemului de management al calităţii
cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001:2000 :
a) manualul calităţii, care prezintă sistemul de management al calităţii USAMVB,
structura organizatorică, responsabilităţile, procesele sistemului de management al calităţii şi
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interacţiunile dintre acestea, precum şi structura documentelor utilizate, pentru a asigura
implementarea politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii;
b) procedurile generale ale sistemului de management al calităţii, care reprezintă
forma documentaţiei de bază utilizate pentru implementarea şi menţinerea sistemului de
management al calităţii;
c) procedurile operaţionale, care precizează obiectivele şi rezultatele aşteptate ale
diferitelor activităţi cu incidenţă asupra calităţii;



elaborarea şi aplicarea Planului strategic şi operaţional de asigurare şi control al

calităţii, care prevede:
- planificarea acţiunilor pentru asigurarea calităţii în activităţile didactice, de cercetare
şi a serviciilor;
- alocarea resurselor materiale şi umane;
- controlul calităţii, prin determinarea efectelor măsurilor planificate şi aplicarea
măsurilor corective;
- evaluarea periodica a activitătii tuturor anagajaţilor Universităţii;



implementarea şi monitorizarea Sistemului de Management al Calităţii în toate

structurile academice şi administrative ale Universităţii;



monitorizarea implementării şi realizării de către conducerile academice şi

administrative a Programului anual de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii proceselor
didactice şi de cercetare ştiinţifică, elaborat de Consiliul calităţii, în baza politicii şi a
obiectivelor referitoare la calitate stabilite la nivelul Universităţii;



evaluarea şi îmbunătăţirea rezultatelor proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică

în cadrul USAMVB, potrivit documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii, prin:
a) evaluarea satisfacţiei clienţilor şi a celorlalte părţi interesate de serviciile
educaţionale şi de cercetare ştiinţifică oferite de USAMVB ;
b) auditul intern al Sistemului de Management al Calităţii;
c) monitorizarea şi evaluarea proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică;
d) ţinerea sub control a neconformităţilor;
e) acţiuni corective şi preventive;




acordarea de consultanţă în ce priveşte asigurarea calităţii;
organizarea de instruiri şi alte acţiuni de diseminare a managementului calităţii, în

vederea dezvoltării culturii calităţii în Universitate;



gestionarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii din Universitate şi a

informaţiilor referitoare la calitatea procesului de învăţământ şi cercetare ştiinţifică;

3



sprijinirea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din Universitate în realizarea

Raportului anual de evaluare internă şi a sintezelor privind acţiunile de evaluare, audit şi
îmbunătăţire a calităţii.
Art. 5. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării. La aceeaşi dată se
abrogă orice alte reglementări privitoare la activitatea Departamentului pentru asigurarea
calităţii.
Aprobat în şedinţa Senatului USAMV Bucureşti la data de 26.02.2010.

