MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
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NESECRET
Exemplar unic
Nr. 4511718 din 14.05.2021

SENATUL UNIVERSITAR
HOTĂRÂRE
privind

- aprobarea Proiectului de modificare a Codului Calității din 2014, respectiv a Regulamentului CEAC Art.I. Codul Calității Academiei de Poliție nr. 4565342/01.08.2014 se modifică, astfel:
Art.16 va avea următorul conținut:
(1)Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) este numită de către Senatul universitar.
(2) CEAC este formată din:
a) 1- 3 reprezentanți ai corpului didactic, dintre cei care îndeplinesc criteriile pentru obținerea titlului de conferențiar
universitar, potrivit legii, aleși prin vot secret;
b) un reprezentatnt al sindicatului reprezentativ, desemnat de către acesta;
c) 1-2 reprezentanți ai studenților, desemnați de organizațiile studențești.
(3) Din CEAC mai poate face parte un reprezentant al angajatorului/beneficiarului, precum și un reprezentant al
minorităților, din rândul cadrelor didactice sau al studenților.
(4) Conducerea operativă a comisiei este asigurată de Prorectorul numit Responsabil cu Asigurarea Calităţii de către
Rectorul Academiei.
(5) Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în Academie, cu excepţia persoanei care asigură
conducerea operativă a acesteia.
(6)Alegerea membrilor CEAC pe Academie se face democratic, prin vot, în cadrul Senatului Universitar, conform
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75 din 12 iulie 2011 privind asigurarea calităţii educaţiei.
(7) La şedinţele Comisiei participă cu statut de invitat permanent şi un membru desemnat din partea Serviciului
Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii (SACIM), fără drept de vot.
Art. II Regulamentul CEAC nr. 111568/2017 se modifică și se completează, astfel:
1. Art. 7, alin.(2) va avea următorul conținut:
(2)Alegerea membrilor CEAC pe Academie se face prin vot, direct, egal, liber exprimat, respectiv secret- în cazul
cadrelor didactice, de către Senatului Universitar.
2.La art. 7, după alin (7) se introduce alin. (8), cu următorul conținut:
(8) Persoana prevăzută la alin.(7) este secretar de ședință, asigură componenta administrativă a CEAC, respectiv
redactează ordinea de zi a ședințelor, convocatorul, procesul-verbal al ședinței, hotărârea, precum și alte documente
necesare bunei desfășurări, fiind responsabil de gestionarea și păstrarea tuturor documenteleor CEAC în spațiile
aflate în folosința SACIM.
Art. III. În termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărțri structurile ce dețin documentele
modificate, în original, sunt obligate să le actualizeze și să le publice pe site-ul Academiei.
Art.IV. Documentele justificative, în original, se păstrează la Prorectorul 1.
PREŞEDINTE,
Comisar-șef de poliție
Conf.univ.
Dr. Dragoș Andrei IGNAT
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