
 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Nr. 31 din 19.07.2021 

 

 

1. Consiliul Facultății a aprobat înființarea, începând cu anul universitar 2021-2022, a 
unui Board al programului de studii la nivelul fiecărui program de studii universitare 
de licență și masterat din facultate.  
 

2. Consiliul Facultății a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Board-ului 
programului de studii (Anexă). 

 

   
Decan, 

Prof.dr.ing. Codruța Ileana JALIU 
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Anexă. 

 

Regulamentul Facultății Design de produs și mediu privind organizarea și funcționarea Board-ul 
programului de studii  

 
1. Se înființează Board-ul programului de studii (BPS) la nivelul fiecărui program de studii 

universitare de licență și de masterat din Facultatea Design de produs și mediu. 
2. Misiunea BPS constă în inițierea, monitorizarea,  evaluarea și actualizarea permanentă a  

programului de studii, în acord cu legislația națională, regulamentele universității și strategia 
de dezvoltare a facultății.  

3. Atribuțiile BPS sunt: 
- Formularea și / sau actualizarea rezultatelor învățării asociate programului de studii; 
- Elaborarea propunerii de plan de învățământ și actualizarea conținutului disciplinelor, în acord 

cu cerințele pieței muncii, cu piața calificărilor profesionale și Standardele ARACIS; 
- Analiza promovabilității în sesiunile de examene; analiza ratei de abandon la nivelul anului I și 

propunerea de măsuri de reducere a acesteia; 
- Sprijinirea CEAC-D în organizarea și derularea activităților de evaluare a disciplinelor și 

cadrelor didactice de către studenți; 
- Colaborarea cu responsabilul ALUMNI al facultății pentru actualizarea datelor referitoare la 

absolvenții programului de studii; analiza angajabilității în domeniu a absolvenților 
programului de studii; 

- Organizarea, anual, de întâlniri cu reprezentanți ai pieței muncii pentru îmbunătățirea calității 
programului de studii și actualizarea documentelor acestuia (plan de învățământ, fișe de 
disciplină); 

- Întocmirea documentelor necesare evaluării interne și externe a programului de studii. 
4. BPS este format din coordonatorul programului de studii, 1-3 cadre didactice implicate în 

programul de studii (inclusiv reprezentantul programului de studii în CEAC-D), 1 student, 1 
absolvent și minimum 1 reprezentant al angajatorilor.  Numărul membrilor BPS trebuie să fie 
impar.  
La inițierea unui nou program de studii, BPS va fi format din cadrele didactice și reprezentanți 
ai angajatorilor. 

5. BPS este condus de coordonatorul programului de studii. 
6. Componența BPS este propusă de coordonatorul programului de studii, avizată de Consiliul 

Departamentului și aprobată de Consiliul Facultății la începutul anului universitar. BPS este 
numit prin decizie de decan. 

7. Mandatul BPS este de 1 an. 
8. BPS are întâlniri semestriale și de câte ori este necesar.  



Întâlnirile BPS se desfășoară într-un cadru formal, în prezența a minimum 2/3 dintre membri 
și sunt documentate prin procese verbale / minute, semnate de toți membrii prezenți.   

9. Deciziile în BPS se iau cu majoritate simplă. 
10. BPS este subordonat Consiliului Facultății. 
11. La finalul mandatului, coordonatorul programului de studii prezintă Consiliului Facultății 

raportul anual de activitate al BPS.  

 
 

 

 

 


