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I. DISPOZIŢII GENERALE 
I.1. Consiliul de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor (CEACS) este o 
structură AMTAP în domeniul calității activităților de predare/învățare care 
este subordonată Senatului Academiei și activează în colaborare cu Consiliul 
pentru Dezvoltare Strategică Instituțională și Secția Managementul Calității și 
Dezvoltare Curriculară. 
I.2. Misiunea CEACS constă în elaborarea conceptuală și implementarea 
managementului calității studiilor în Academia de Muzică Teatru și Arte 
Plastice, precum și adaptarea continuă a acestuia la cerințele sistemului 
național și european de învățământul superior. Implementarea 
managementului calității în Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice are ca 
scop crearea unor noi modele de gândire și de comportament care să ducă la 
îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor și activităților de 
predare/învățare la AMTAP.   

I.3. Evaluarea calităţii studiilor constă în examinarea multicriterială a măsurii 
în care programele oferite de AMTAP îndeplinesc standardele din domeniul 
educaţiei şi standardele de referinţă din domeniul culturii și artelor. Evaluarea 
calității reprezintă un ansamblu complex de activități de autoevaluare, 
evaluare internă și evaluare externă a calității, în conformitate cu standardele 
de acreditare, criteriile și indicatorii aprobați.  

I.4. Autoevaluarea și evaluarea internă a calităţii este realizată de către 
structurile instituționale ale AMTAP responsabile de asigurarea calității, în 
conformitate cu standardele naționale de referință. Evaluarea externă a 
calității este realizată de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calității în 
Învățământul Profesional (ANACIP) sau o altă agenție de evaluare a calității 
înscrisă în Registrul European pentru Asigurare a Calității în Învățământul 
Superior. 

Evaluarea calităţii în AMTAP vizează: 
a) capacitatea instituţională; 
b) eficienţa educaţională, inclusiv rezultatele academice; 
c) calitatea programelor de formare profesională iniţială şi continuă; 
d) managementul instituţional al calităţii; 
e) rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi/sau ale creaţiei artistice; 
f) concordanţa dintre evaluarea internă şi situaţia reală. 
 

I.5. Asigurarea calităţii studiilor este realizată printr-un ansamblu de acţiuni 
de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi 
implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea 
studentului că instituţia superioară de învăţământ îndeplineşte standardele 
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de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei instituţii superioare 
de învăţământ de a oferi programe de educaţie calitative. 
I.6. Controlul calităţii studiilor în AMTAP presupune activităţi şi tehnici cu un 
caracter operaţional, aplicate sistematic pentru a verifica respectarea 
standardelor prestabilite. 

 
II. PRINCIPIILE DE BAZĂ A FUNCȚIONĂRII CEACS 

II.1. Obiective generale ale CEACS:  
a) Elaborarea conceptuală a sistemului de management al calității, în 

sensul definirii structurii lui organizatorice și funcționale, precum și a 
modului de integrare a lui în managementul strategic al AMTAP.  

b) Elaborarea strategiei de implementare a sistemului de management 
al calității în academie și supunerea ei dezbaterii în Senatul AMTAP. 

c) Elaborarea procedurilor de realizare a managementului calității.  
d) Definirea cerințelor calitative ce trebuie stipulate în planul strategic 

al managementului calității al AMTAP.  
e) Stabilirea obiectivelor, activităților și rezultatelor ce se urmează să fie 

obținute prin implementarea managementului calității.  
f) Analiza rezistențelor obiective și subiective care pot fi generate de 

implementarea managementului calității și propunerea de soluții 
privind depășirea lor.  

g) Evaluarea procesului de implementare a managementului calității în 
AMTAP și propunerea de soluții corective, dacă acestea sunt necesare.  

h) Elaborarea strategiilor de evaluare internă și externă.  

II.2. Competențe și responsabilități.  
În domeniul proiectării managementului calității: 
a) elaborează planuri pentru evaluarea, asigurarea și creșterea calității în 

AMTAP;  
b) elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de 

asigurare a calității;  
c) aplică unele modele internaționale de management al calității;  
În domeniul evaluării calității: 
a) aprobă procedurile obiective și transparente referitoare la proiectarea 

activității didactice;  
b) stabilește criteriile de evaluare și procedurile obiective și transparente 

referitoare la evaluarea studenților și cadrelor didactice,  
c) monitorizează procesul de elaborare a planurilor de studii de către 

catedre/departamente; 
d) evaluează realizarea planurilor de studii elaborate de 

catedre/departamente; 
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e) monitorizează și evaluează desfășurarea stagiilor de practică;  
f) monitorizează procesul de elaborare și calitatea curriculum-urilor la 

discipline predate și lucrărilor metodico-științifice și instructiv-didactice 
ale cadrelor didactice;  

g) aprobă procedurile obiective și transparente referitoare la 
accesibilitatea resurselor de învățare;  

h) monitorizează asigurarea calității de către consiliile facultăților, 
catedre/departamente și de către cadrele didactice; 

 
III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

III.1. Consiliul de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor AMTAP este 
alcătuit din  12 membri, după cum urmează: 

Membrii din oficiu: 
- Rectorul AMTAP — președinte; 
- Prim-prorector activitate didactică — copreședinte; 
- Prorector activitate științifică și de creație — copreședinte; 
- Șeful Secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară — 

coordonator; 
- Președinții Comisiilor de Asigurare a Calității Studiilor de la facultățile 

AMTAP; 
Membri aleși: 

- 3 studenți (câte unul de la fiecare facultate); 
- 1 reprezentant al sindicatului; 
- 1 reprezentant ai angajatorilor propus de facultățile AMTAP (prin rotație). 
 
III.2. Componența nominală a CEACS se aprobă anual de către Senatul 
AMTAP. 
 

IV. ATRIBUȚIILE MEMBRILOR CEACS 
IV.1. Atribuțiile președintelui și co-președinților: 
a) Sunt responsabili pentru calitatea învățământului în cadrul AMTAP; 
b) Asigură armonizarea Politicii calității cu Politica generală a AMTAP; 
c) Asigură desfășurarea procesului de autoevaluare, evaluare internă și 

externă. 
d) Elaborează documentele reglementatoare ce vizează managementul 

calității studiilor și activitatea Consiliului de Evaluare și Asigurare a 
Calității Studiilor;  

e) Coordonează elaborarea de studii, cercetări, analize asupra calității 
procesului didactic în cadrul AMTAP; 

f) identifică şi implementează metode moderne de didactică universitară; 
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g) asigură recrutarea şi selecţia cadrelor didactice, pe baza unor criterii şi 
principii de calitate profesională şi morală, precum şi promovarea acestora, 
pe criterii de competenţă; 

h) Sunt responsabili de buna funcționare a Comisiei de Asigurare a Calității; 
i) Elaborează Planul anual de activitate al CEACS; 
j) Conduc ședințele Consiliului de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor; 
k) Convoacă ședințe extraordinare ale CEACS.  
l) Informează periodic Senatul asupra activității Consiliului de Evaluare și 

Asigurare a Calității Studiilor AMTAP;  

IV.2. Atribuțiile coordonatorului:  
a) Elaborează și coordonează planuri și rapoarte cu referire la activitatea 

CEACS; 
b) Elaborează proiectul ordinei de zi a ședințelor CEACS; 
c) Transmite avize, materiale membrilor CEACS; 
d) Asigură colaborare între CEACS și alte organisme responsabile pentru 

asigurare a calităților studiilor. 
 
IV.3. Atribuțiile secretarului: 
e) Asigură informarea membrilor Consiliului de Evaluare și Asigurare a 

Calității Studiilor AMTAP despre tematica ședințelor de lucru;  
f) Întocmește procesele verbale ale şedinţelor CEACS.  

 
IV.3. Atribuțiile membrilor Consiliului: 
a) Participă la ședințele CEACS; 
b) Participă la elaborarea documentelor strategice ce țin de managementul 

calității studiilor al AMTAP; 
c) Participă la evaluarea programelor de studii, stagiilor de practică, 

studenților și cadrelor didactice etc., în conformitate cu planurile de 
activitate ale CEACS; 

d) Participă la monitorizarea activităților catedrelor/departamentelor în 
domeniul elaborării curriculum-urilor (programelor analitice) la 
disciplinele predate; 

e) Formulează propuneri pentru elaborarea planului de îmbunătățirea 
calităţii serviciilor de  educaţie prestate de AMTAP, facultățile, 
catedre/departamente. 

 
V. DISPOZIȚII FINALE 

V.1. Durata mandatului Consiliului de Evaluare și Asigurare a Calității 
Studiilor este de 5 ani, sincronizată cu durata mandatului rectorului AMTAP; 
durata mandatului angajatorilor în cadrul CEACS este de un an; durata 
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mandatului studenților în cadrul CEACS este de un an, cu posibilitatea 
reînnoirii mandatului. 

V.2. Activitatea Consiliului de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor este 
determinată de Planul de lucru care se aprobă de Senatul AMTAP la începutul 
fiecărui an de învățământ. 

V.3. Consiliul de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor AMTAP se 
întrunește cel puțin odată în două luni ori de câte ori este necesar, la inițiativa 
președintelui sau membrilor CEACS. Data şi tematica şedinţei se anunţă prin 
convocator cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea acesteia. Calea de 
comunicare este prin e-mail.  
Şedinţele CEACS sunt conduse de către preşedintele Consiliului, iar în absenţă 
lui – de unul din co-președinte.  

V.4. Consiliul de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor AMTAP ia decizii în 
chestiuni ce țin de competenţa lui şi stabilește persoanele responsabile de 
aplicarea deciziilor. Hotărârile Consiliului se iau pe baza votului deschis cu 
majoritate simplă, în prezenta a cel puțin 2/3 din membri. Discuţiile în cadrul 
şedinţelor sunt libere, nici un participant nu are dreptul de a întrerupe sau de 
a îngrădi luările de cuvânt.  

V.5. Conţinutul discuțiilor se consemnează în procesele verbale ale Consiliului 
de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor AMTAP. Secretarul Consiliului 
întocmește procesele verbale. Procesele verbale sunt semnate de către 
persoana care conduce şedinţa şi de către persoana care a întocmit procesul 
verbal.  
V.6. Consiliul de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor poate invita la 
ședințe și alte persoane din afara componenței acestuia. 

V.7. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de către Senatul 
AMTAP.  
 

 


