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Nr. 

crt. 

Tip Procedură Denumire Cod 

CARTA 

1 Carta Carta UEB Ca-01 

CODURI 

2 Cod Codul de etică şi deontologie profesională universitară Co-01 

3 Codul de asigurare a calității Co-02 

4 Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii Ecologice din Bucureşti Co-03 

MANUALE 

5 Manual Manualul Calităţii MC-01 

PROCEDURI 

PROCEDURI DE SISTEM 

6 

Proceduri de sistem 

Procedura privind acţiunile corective PS-01 

7 Procedura privind controlul documentelor PS-02 

8 Procedura privind controlul înregistrărilor PS-03 

9 Procedura privind controlul serviciilor neconforme PS-04 

PROCEDURI OPERAŢIONALE 

10 Proceduri operaţionale 

pentru procesele de 

management 

Procedura operaţională privind procesul comunicaţional/Accesul la informaţii de interes public PO-01 

11 

Proceduri operaţionale 

pentru procesele de bază 

Procedura privind elaborarea planurilor de învăţământ ale diferitelor programe de studii universitare  PO-02 

12 Procedura privind elaborarea fișei disciplinei PO-03 

13 Procedura privind normarea activităților didactice și întocmire state de funcții PO-04 

14 Procedura privind inițierea, aprobarea monitorizarea și evaluarea periodica a programelor de studii IFR PO-05 

15 Procedura privind multiplicarea si distribuirea materialelor didactice  IFR PO-06 

16 Procedura privind actualizarea periodică a materialelor didactice în tehnologie ID/IFR PO-07 

17 Procedura privind instruirea şi perfecţionarea personalului IFR/ID  PO-08 

18 Procedura privind acoperirea activităţii didactice în regim plata cu ora pentru IFR/ID PO-09 

19 Procedura de monitorizare a activităţilor desfăşurate la seminarii, laboratoare, lucrări practice pentru 

programul IFR-ID 

PO-10 



20 Procedura privind monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicare bidirecţională PO-11 

21 Procedura privind evaluarea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice-UEB PO-12 

22 Procedura întocmirii fișei de post  PO-13 

23 Procedura privind evaluarea personalului didactic auxiliar si nedidactic, elaborare fișe post PO-14 

24 

Proceduri operaționale  

pentru procesele suport 

Procedura derulării activităților de încasări și plăți  PO-15 

25 Procedura privind catalogare, clasificare si indexare documente  PO-16 

26 Procedura privind evidența documentelor în bibliotecă PO-17 

27 Procedura operațională privind activități de secretariat PO-18 

28 Procedura operaţională privind organizarea şi efectuarea operaţiunilor de scoatere din funcţiune, clasare 

şi casare a activelor fixe şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar 

PO-19 

29 Procedura operaţională privind emiterea ordinelor de deplasare în ţară PO-20 

PROCEDURI SPECIFICE 

30   Procedura privind analiza gradului de satisfacţie a studenţilor  PSp-01 

31  Procedura privind mobilitățile ERASMUS PSp-02 

METODOLOGII  

32 

Metodologii 

Metodologia privind organizarea admiterii in anul universitar 2017-2018 la studii universitare de licenţă 

şi studii universitare de masterat 

M-01 

33 Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării 

competentelor pentru profesia didactica 

M-02 

34 Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor conducerii academice M-03 

35 Metodologie de organizare, desfășurare și finalizare concurs cadre didactice M-04 

36 Metodologie de menținere a calității de titular a cadrelor didactice care au împlinit condițiile de 

pensionare  

M-05 

37 Metodologia alegerii reprezentanților studenților în structurile de conducere academice  M-06 

38 Metodologie pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe U.E. în 

Universitatea Ecologică din București 

M-07 

REGULAMENTE 

39 

Regulamente 

Regulamentul de ordine interioară al UEB R-01 

40 Regulamentul de organizare şi funcţionarea a Departamentului IFR R-02 

41 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie - 2017 R-03 

42 Regulament privind evaluarea examinarea si notarea studenților R-04 

43 Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare R-05 

44 Regulamentul pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate R-06 



45 Regulamentul de organizare și funcționare a facultăților R-07 

46 Regulamentul privind recunoașterea perioadelor de studii reglementate si nereglementate  R-08 

47 Regulamentul pentru aplicarea sistemului european de credite transferabile  R-09 

48 Regulamentul de organizare si funcționare a centrului de consiliere și orientare în carieră (CCOC) R-10 

49 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă 

R-11 

50 Regulament privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de 

învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă 

R-12 

51 Regulamentul DEAC R-13 

52 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea CEAC R-14 

53 Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică R-15 

54 Regulamentul privind cercetarea științifică universitară R-16 

55 Regulamentul de organizare si funcționare al centrului de studii pentru arii naturale protejate R-17 

56 Regulamentul de organizare si funcționare al Biroului Erasmus+ R-18 

57 Regulamentul de alegere a Rectorului UEB  R-19 

58 Regulament de selectare, prin concurs public, a decanilor facultăţilor UEB R-20 

59 Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți R-21 

60 Regulamentul privind activitatea academică a studenților R-22 

61 Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii universitare R-23 

62 Regulamentul de organizare şi funcţionarea a societăţii antreprenoriale studenţeşti R-24 

63 Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii R-25 

DOCUMENTAŢIE SUPORT 

64 

  

Ghid de organizare și desfășurare practică DS-01 

65 Chestionare şi fişe de evaluare cadre didactice: 

a. Fișă autoevaluare  

b. Chestionar de evaluare colegială  

c. Chestionar de evaluare de către conducere  

d. Chestionar evaluare de către studenţi  

e. Chestionar - Analiza gradului de satisfacţie cu privire la calitatea vieţii de student 

DS-02 

 

 


