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Art. 1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare
a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la Facultatea de Farmacie, numită în
continuare CEACFF.
Art. 2. Atribuţiile CEACFF sunt:
a) Întreprinde toate demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor
legislaţiei în vigoare privind asigurarea calităţii la Facultatea de Farmacie;
b) Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii la Facultatea de Farmacie, aprobate de Consiliul Facultăţii de Farmacie;
c) Elaborează la sfârşitul fiecărui an calendaristic un raport de evaluare internă privind
calitatea educaţiei la Facultatea de Farmacie. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor
beneficiarilor prin afişare sau publicare și înaintat în luna martie către Decanat și Comisia de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii din UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș;
d) Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei la Facultatea de Farmacie;
e) Cooperează cu Compartimentul de Audit şi cu Departamentul de Asigurare a Calităţii din
Universitate.
Art.3. Metodologia asigurării calităţii în educaţia farmaceutică lucrează cu
următoarele instrumente/concepte:
a) Criterii – aspecte fundamentale de ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE;
b) Standarde – cerinţe formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc NIVELUL
MINIM OBLIGATORIU de realizare a unei activităţi;
c) Standarde de referinţă – cerinţe formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc
NIVELUL OPTIM de realizare a unei activităţi, pe baza bunelor practici existente la nivel
naţional sau internaţional;
d) Indicator de performanţă – instrument de măsurare a GRADULUI DE REALIZARE a unei
activităţi prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referinţă;
e) Calificarea – REZULTATUL ÎNVĂŢĂRII obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program
de studii universitare sau profesionale.
Art. 4. Domeniile şi criteriile de evaluare şi asigurare a calităţii de către CEACFF sunt:
a) Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura
disponibilă, definită prin următoarele criterii:
• structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
• baza materială;
• resursele umane.
b) Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine
rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:
• conţinutul programelor de studiu;
• rezultatele învăţării;
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• angajabilitate.
c) Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:
• strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
• proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi
activităţilor desfăşurate;
• proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
• proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;
• accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
• baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii;
• transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după
caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;
• funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii;
• acurateţea raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
Evaluarea criteriilor se face în baza unor standarde şi indicatori de performanţă.
Art. 5. Structura şi alegerea membrilor CEACFF:
a) Preşedintele CEACFF este Decanul sau o persoană desemnată de către Decan, aceasta
asigurând conducerea operativă a comisiei ;
b) CEACFF se întruneşte la convocarea Preşedintelui Comisiei de 3-5 ori într-un an calendaristic
sau ori de câte ori este necesar;
c) CEACFF are în componenţă, în mod bligatoriu 3-5 reprezentanţi ai corpului profesoral din
cadrul Facultăţii de Farmacie și un reprezentant al studenților, aleşi de Consiliul Facultăţii de
Farmacie. Dintre reprezentanţii corpului profesoral cel puţin un cadru didactic este de predare
în limba maghiară.
Art. 6. CEACFF este subordonată Decanului Facultăţii de Farmacie, direct responsabil
de calitatea educaţiei furnizate la această Facultate şi Consiliului Facultăţii de Farmacie.
Art. 7. Şedinţele CEACFF din Facultatea de Farmacie, UMFST G.E. Palade din Târgu
Mureș sunt prezidate de Decan sau de coordonatorul desemnat de acesta. Coordonatorul are
următoarele atribuţii:
a) conduce şedinţele CEACFF;
b) informează periodic Decanul (în cazul în care preşedintele nu este Decanul în persoană),
Consiliul profesoral al Facultăţii, asupra activităţii CEACFF;
c) informează Consiliul Facultății hotărârile luate în cadrul CEACFF;
d) asigură armonizarea politicii calităţii cu politica asigurării calităţii de la celelalte Facultăţi din
UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș şi cu politica generală a Universităţii;
e) răspunde în faţa Decanului de activitatea CEACFF (în cazul în care preşedintele nu este
Decanul în persoană);
f) elaborează planul de evaluare a calităţii la nivelul Facultăţii de Farmacie;
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g) coordonează şi acordă asistenţă activităţilor de evaluare la nivel de departamente în
vederea sincronizării acţiunilor de evaluare la nivelul Facultăţii de Farmacie;
h) coordonează elaborarea şi validarea documentelor calităţii la nivelul Facultăţii de Farmacie.
Art. 8. Consiliul Facultăţii de Farmacie poate desemna membri ai corpului didactic în
calitate de experţi pentru participarea la activităţi de evaluare sau de asigurare a calităţii
împreună cu CEACFF.
Art. 9. Raportul anual al comisiei se publică pe pagina web a universităţii, ca anexă a
rapoartelor anuale pe facultate iar în format tipărit și semnat se păstrează la decanat.

Consiliul Facultăţii de Farmacie a Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş a aprobat prezentul regulament în data de,
08/01/2021, dată la care intră în vigoare.
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