
 

 

 

 
București, 23 septembrie 2021 

 

 

Calendarul lucrărilor Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept 

pentru anul universitar 2021-2022 

 

În temeiul art. 4.13 din Regulamentul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității - Universitatea din 

București (CEAC - UB), Comisia de Evaluare și Asigurare a Facultății de Drept (CEAC Facultate) 

adoptă următorul calendar pentru anul universitar 2021-2022: 

 octombrie 2021: finalizarea Raportului anual cu privire la modul de realizare a prevederilor 

programului de politici de calitate și la aspectele pozitive şi negative ale asigurării interne a 

calităţii; transmiterea către cadrele didactice a rugăminții privind autoevaluarea, având termen 

10 decembrie 2021, iar pentru evaluarea realizată de către management - 22 decembrie 2021; 

 noiembrie 2021: transmiterea propunerii privind secțiunea Managementul calității din cadrul 

Raportului de autoevaluare pentru anul universitar 2020-2021; 

 decembrie 2021 - ianuarie 2022: realizarea evaluării de către studenți pentru semestrul I și a 

evaluării colegiale 

 ianuarie - februarie 2022: redactarea raportului privind evaluarea periodică a programului ID 

de către ARACIS; 

 februarie 2022: sedința semestrială CEAC Facultate pentru discutarea rezultatelor evaluării 

colegiale, a celei realizate de către studenți în semestrul I și de către management, precum și 

pentru discutarea situației transmiterii și evaluării materialelor folosite la ID; 

 mai - iunie 2022: realizarea evaluării de către studenți pentru semestrul al II-lea; 

 iunie 2022: declanșarea procedurilor necesare pentru actualizarea materialelor folosite la ID în 

anul universitar 2022-2023; 

 iulie 2022: sedința semestrială CEAC Facultate pentru discutarea rezultatelor evaluării realizate 

de către studenți în semestrul al II-lea. 
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