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1. CONSIDERAŢII GENERALE 
 

Prezentul Cod defineşte principiile de bază şi politicile promovate de Universitatea 
Ecologică din Bucureşti (UEB) pentru asigurarea calităţii în cadrul tuturor structurilor 
funcţionale şi a relaţiilor universităţii cu părţile interesate. Dimensiunea internă a calităţii 
academice se construieşte în baza legislaţiei în vigoare, ţinând cont de specificul universităţii, 
de tradiţia şi patrimoniul cultural şi spiritual al învăţământului superior din ţara noastră. 
Universitatea Ecologică din Bucureşti (UEB) urmăreşte îmbunătăţirea continuă a capacităţii 
instituţionale, a eficienţei educaţionale şi susţinerea unei culturi instituţionale privind calitatea, 
prin dezvoltarea unui sistem de management performant, bazat pe performanţă şi 
competitivitate. 

Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării, 
exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini care se obţin prin 
parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de studii. Asigurarea calităţii 
în Universitatea Ecologică din Bucureşti se realizează printr-un ansamblu de caracteristici de 
dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de 
studii, prin care se formează încrederea beneficiarilor că universitatea îndeplineşte standardele 
de calitate. Asigurarea calităţii presupune, pentru întreaga comunitate academică din UEB, 
aderarea cu responsabilitate la un set de valori şi norme etice care să conducă la formarea unei 
culturi a calităţii la nivel instituţional şi personal. 

Codul de asigurare a calităţii educaţiei, unul din pilonii culturii organizaţionale a UEB, 
are menirea de a promova principiile capabile să susţină identitatea şi responsabilitatea 
instituţională, încrederea publică şi cooperarea cu alte componente ale sistemului educaţional 
şi societal. 
 

1.1. Misiunea şi obiectivele UEB 
Misiunea Universităţii Ecologice din Bucureşti constă în formarea iniţială şi continuă, a 

specialiştilor cu înaltă calificare pentru activităţi profesionale competitive pe piaţa muncii 
precum şi în realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare performante. De asemenea, 
universitatea are misiunea de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unor 
metode de învăţământ şi cercetare pentru toţi membrii comunităţii universitare, astfel încât să 
îşi asigure o poziţie corespunzătoare în învăţământul superior românesc şi european. 

Obiectivele universităţii, care decurg din realizarea misiunii asumate, urmăresc 
individualizarea instituţiei în spectrul larg al sferei educaţionale din România prin: furnizarea 
unor programe de studii adaptate la cerinţele vieţii economice şi sociale; pregătirea viitorilor 
specialişti în sprijinul cunoaşterii şi înţelegerii rolului ecologiei şi al protecţiei mediului; 
dezvoltarea aptitudinilor practice şi a competenţelor antreprenoriale; educarea în spiritul 
respectării libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale persoanelor; participarea la programele 
de mobilităţi europene ale studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor; antrenarea în 
activităţi de cercetare ştiinţifică a tuturor cadrelor didactice şi a studenţilor cu vocaţie în 
aprofundarea cunoaşterii, obţinerea unor rezultate de excelenţă în afirmarea principiilor 
cercetării la nivel naţional şi internaţional; asigurarea unui management instituţional 
performant şi transparent; dezvoltarea parteneriatului public-privat în programe şi proiecte. 
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1.2. Principii promovate de UEB 
În realizarea misiunilor şi obiectivelor sale, activitatea Universităţii Ecologice din 

Bucureşti se bazează pe următoarele principii:  
1) principiul autonomiei universitare;  
2) principiul libertăţii academic; 
3) principiul răspunderii publice;  
4) principiul asigurării calităţii;  
5) principiul echităţii;  
6) principiul eticii, al incompatibilităţii şi conflictului de interese;  
7) principiul eficienţei financiare şi manageriale;  
8) principiul transparenţei;  
9) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor membrilor comunităţii universitare;  
10) principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice;  
11) principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor  

didactice şi a cercetătorilor;  
12) principiul centrării educaţiei pe student. 

 
1.3. Obiectivele Codului de asigurare a calităţii 
Prin implementarea, în cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti, a prevederilor 

prezentului cod, se urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:  
 să stabilească repere etice pentru toţi cei implicaţi în asigurarea şi evaluarea calităţii;  
 să asigure implementarea strategiilor privind Sistemul de Management al Calităţii în 

Universitatea Ecologică din Bucureşti; 
 să servească drept suport pentru realizarea procesului de autoevaluare şi asigurare a 

calităţii în Universitatea Ecologică din Bucureşti;  
 să asigure armonizarea sistemului intern de standarde şi indicatori de performanţă 

aferente programelor de studii cu sistemul de standarde şi indicatori practicat în evaluarea 
externă a calităţii educaţiei de către agenţiile specializate naţionale şi internaţionale;  

 să asigure transparenţa în relaţiile dintre evaluatori şi evaluaţi, evaluaţi şi beneficiari 
etc.;  

 să asigure respectarea normelor deontologice în procesul de autoevaluare internă a 
programelor de studii;  

 să asigure promovarea şi susţinerea parteneriatelor şi proceselor de integrare a 
diverselor structuri din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti pe plan naţional şi 
internaţional;  

 să promoveze încrederea în aplicarea criteriilor, standardelor şi procedurilor de 
evaluare a calităţii din universitate. 
 

1.4. Cadrul legislativ privind asigurarea calităţii educaţiei 
Asigurarea calităţii educaţiei este reglementată prin:  
 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;  
 Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista 

indicatorilor de performanţă a ARACIS; 
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei;  
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 O.U.G. nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. 
 

2. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 
 

Asigurarea calităţii învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare constitue o 
obligaţie a Universităţii Ecologice din Bucureşti, prin calitatea educaţiei urmărindu-se un 
ansamblu de caracteristici ale fiecărui program de studii şi ale universităţii ca furnizor al 
acestora, prin care sunt îndeplinite standardele de calitate, precum şi aşteptările beneficiarilor. 
 

2.1. Structuri şi mecanisme de aplicare a Codului de asigurare a calităţii 
Conducerea procesului de evaluare internă şi asigurarea calităţii este asigurată de către 

prorectorul cu calitatea din UEB. Atribuţiile sale au fost prezentate şi apoi validate de către 
senatul UEB. 

Comisia de Evaluare şi asigurare a Calităţii (CEAC) a Senatului, în subordinea căreia 
funcţionează Departamentul de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (DEAC), reprezintă cele două 
compartimente de specialitate cu rol de execuţie. CEAC şi DEAC sunt pârghiile prin care 
acţionează prorectorul cu calitatea în procesul de asigurare a calităţii, prin planificarea 
acţiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor şi instruirea 
personalului. Atât CEAC cât şi DEAC funcţionează pe baza unui regulament propriu aprobat 
de senatul universitar. 

La nivelul facultăţilor şi departamentelor sunt organizate şi funcţionează subcomisii 
pentru evaluarea calităţii care promovează politicile de asigurare a acesteia prin mijloace 
specifice, monitorizează modul de realizare a obiectivelor propuse la nivelul structurilor şi fac 
propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii. În fiecare an universitar, subcomisiile de la facultăţi 
înaintează DEAC un raport de evaluare internă cu privire la asigurarea calităţii serviciilor 
educaţionale şi de cercetare în cadrul structurii academice. 

Studenţii sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calităţii. Un 
reprezentant al studenţilor, membru al senatului universitar, face parte din CEAC. 

În temeiul art. 44 alin. 4 din Carta UEB Senatul universităţii a hotărât înfiinţarea 
Comisiei de audit intern. 
 

2.2. Documentele SMC  
Documentele SMC necesare pentru planificarea, controlul şi îmbunătăţirea proceselor 

identificate sunt:  
 Manualul calităţii;  
 Declaraţia rectorului privind politica UEB în domeniul calităţii;  
 Proceduri de sistem;  
 Proceduri operaţionale;  
 Proceduri specifice;  
 Metodologii şi instrucţiuni de lucru  
 Regulamente 
 Documentaţie suport. 
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3. DISPOZIŢII FINALE 

 
Universitatea Ecologică din Bucureşti acţionează pentru îmbunătăţirea continuă a 

calităţii, a obiectivelor calităţii, a rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a acţiunilor 
corective şi preventive, precum şi a analizelor periodice efectuate de management. 
Îmbunătăţirile pot avea ca rezultat modificarea produselor, a documentelor, a proceselor şi 
chiar a SMC.  
 

Îmbunătăţirea şi actualizarea Codului de Asigurare a Calităţii se poate realiza în baza 
sugestiilor beneficiarilor şi /sau a aspectelor impuse de situaţia naţională şi internaţională în 
domeniul managementului şi asigurării calităţii în învăţământul superior. 
 

Prezentul Cod de Asigurare a Calităţii a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului 
Universităţii Ecologice din Bucureşti, din data de 13 iulie 2017. 
 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU 
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