REGULAMENT
privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea
periodica a programelor de studiu universitare

Art. 1. Prezentul regulament reglementează competenţa şi procedura de iniţiere,
aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a programelor de studiu din cadrul
Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.
Art. 2. Senatul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din
Bucureşti (USAMVB) stabileşte competenţa şi procedurile de iniţiere şi aprobare a
programelor de studiu, astfel încât acestea să corespundă cerinţelor nivelului de
calitate recunoscut pe plan naţional şi internaţional.
Art. 3.
I. Programul de studiu trebuie să cuprindă:
• obiectivele generale şi specifice;
• planul de învăţământ cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu
ECTS şi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de şcolarizare;
• programele analitice sau fişele disciplinelor incluse în planul de învăţământ;
• modul de examinare şi evaluare la fiecare disciplină;
• modul de organizare şi conţinutul examenului de finalizare a studiilor.
II. Componentele programului de studiu pot fi reglementate separat, prin
regulamente interne şi/sau alte acte emanând de la structurile sau funcţiile de
conducere academice competente.
Art. 4. Senatul USAMV-Bucureşti are responsabilitatea elaborării şi implementării
politicii în domeniul asigurării calităţii programelor de studiu prin intermediul
Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.
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Art. 5. Monitorizarea programelor de studiu urmăreşte respectarea cerinţelor de
calitate şi corespondenţa dintre rezultatele la învăţătură şi calificarea universitară.
Art. 6.
a. Monitorizarea programelor de studiu se organizează în mod independent în
structura USAMV-Bucureşti şi se realizează de către o comisie specială, formată din
toate categoriile de membri ai comunităţii academice, numită de Senatul universitar.
b. Mandatul membrilor comisiei de monitorizare şi atribuţiile acestora se stabilesc
de către Senatul universitar.
c. La nivelul facultăţilor şi al departamentelor pot funcţiona comisii care să
monitorizeze numai anumite componente ale programelor de studii.
Art. 7.
a. Membrii comisiei de monitorizare trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile în mod
obiectiv, independent, cu profesionalism şi integritate, conform prevederilor
prezentului regulament şi legislaţiei în materie, potrivit normelor şi procedurilor
specifice care le reglementează activitatea.
b. Membrii comisiei de monitorizare trebuie să respecte prevederile Cartei
USAMV-Bucureşti, ale Codului de etică, precum şi hotărârile Senatului universitar,
urmărind ca programele de studiu să corespundă standardelor de calitate şi
indicatorilor de performanţă stabiliţi.
c. În realizarea atribuţiilor sale, comisia de monitorizare se subordonează şi
raportează direct Senatului universitar.
Art. 8. Membrii comisiei de monitorizare au acces la toate datele şi informaţiile pe
care le consideră relevante pentru realizarea scopului şi obiectivelor stabilite, iar
personalul de conducere şi personalul de execuţie implicat în desfăşurarea programelor
de studiu au obligaţia să ofere documentele solicitate şi tot sprijinul necesar
desfăşurării în bune condiţii a monitorizării.
Art. 9.
a. Constatările comisiei de monitorizare sunt cuprinse într-un raport, care trebuie
să reflecte modul de desfăşurare a monitorizării; constatările făcute, concluziile şi
recomandările comisiei de monitorizare, împreună cu întreaga documentaţie care
susţine respectivele constatări, concluzii şi recomandări.
b. Anual se publică un raport de monitorizare, dezbătut în Senatul universitar, şi se
aprobă un plan privind sistemul de monitorizare a programelor de studiu.
Art. 10.
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a. Raportul comisiei de monitorizare, prezentat Senatului universitar, se adoptă cu
majoritatea voturilor membrilor comisiei, se semnează de către fiecare membru al
comisiei pe fiecare pagină, se înregistrează şi se păstrează în original, timp de 10 ani.
b. Membrii comisiei de monitorizare, care votează împotriva adoptării raportului
sau se abţin de la vot, trebuie să îşi motiveze opţiunea în scris, într-o opinie separată.
Art. 11.
a. Evaluarea programelor de studiu se realizează anual şi urmăreşte ca acestea să
corespundă dinamicii pieţei calificărilor universitare şi profesionale.
b. Evaluarea internă a programelor de studiu se realizează de către comisia de
monitorizare, iar rezultatele evaluării se consemnează într-un raport.
c. Dispoziţiile art.10 se aplică în mod corespunzător.
Art. 12. Senatul universitar hotărăşte revizuirea programelor de studiu prin
comparaţie europeană şi internaţională pe baza unui set de nivele profesionale de
reper.
Art. 13.
a. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament,
Senatul universitar va numi comisia de monitorizare, la propunerea consiliilor
facultăţilor.
b. Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti
va lua măsuri pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului regulament.
Art. 14. Sistemul de monitorizare a programelor de studii, pe bază de informaţii şi
date certe, va fi aprobat de Senatul universitar în termen de 90 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentului regulament.
Art. 15. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul
universitar.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti din data de 24.06.2008.
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