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Comisia de Organizare, Finanţare şi Asigurarea Calităţii Învăţământului (COFACI) este o
comisie de specialitate cu caracter permanent a Senatului Universităţii din Petroşani, constituită în
baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (cu modificările ulterioare), a Cartei
Universităţii din Petroşani şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii
din Petroşani.
Comisia reprezintă organismul de coordonare a activităţii legate de organizarea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ la nivel instituţional, funcţionează în spiritul autonomiei universitare și se
subordonează Senatului Universităţii din Petroşani, iar relaţiile sale cu celelalte structuri din
Universitate sunt relaţii de tip funcţional şi de colaborare. COFACI are menirea să monitorizeze şi să
faciliteze adoptarea de către Senat a unor hotărâri cu privire la orientările strategice fundamentale în
materie de dezvoltare instituţională, de adaptare la mediul extern şi de organizare internă în condiţii de
eficienţă, calitate şi competitivitate.
Comisia, compusă din 8 membri (6 cadre didactice şi 2 reprezentanţi ai studenţilor), asigură şi
coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii procesului de
învăţământ în concordanţă cu strategia instituţională şi cu standardele practicate pe plan naţional şi
european.
În anul 2015, COFACI a colaborat în mod eficient cu prorectorii responsabili cu probleme de
învăţământ şi managementul academic, precum şi cu toate structurile de specialitate din cadrul
Universităţii din Petroşani în vederea elaborării sau revizuirii unor regulamente, metodologii şi
proceduri interne specifice procesului didactic şi resurselor umane academice, dintre care menţionăm:
 Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile universitare de licență
și masterat, pentru anul universitar 2015-2016 (aprobată în şedinţa de Senat din 19.03.2015
prin Hotărârea nr.22/19.03.2015);
 Regulamentul privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență
și masterat (aprobat în şedinţa de Senat din 19.03.2015 prin Hotărârea nr.23/19.03.2015);
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 Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat,
septembrie

2015

(aprobată

în

şedinţa

de

Senat

din

19.03.2015

prin

Hotărârea

nr.24/19.03.2015);
 Regulamentul pentru întocmirea Statelor de funcții ale personalului didactic în anul
universitar 2015-2016 (aprobat în şedinţa de Senat din 10.09.2015 prin Hotărârea nr.65/
10.09.2015);
 Metodologia de ocupare a posturilor didactice vacante din Universitatea din Petroșani, pentru
anul universitar 2015-2016 (aprobată în şedinţa de Senat din 10.09.2015 prin Hotărârea
nr.66/10.09.2015);
 Metodologia privind ocuparea posturilor didactice vacante din statele de funcții cu personal
didactic asociat (modificată în şedinţa de Senat din 29.09.2015 prin Hotărârea
nr.73/29.09.2015).
De asemenea, membrii COFACI s-au implicat în mod activ alături de structurile de specialitate
din cadrul instituției şi au sprijinit o serie de activităţi legate de procesul educaţional:


elaborarea documentației în vederea acreditării instituționale;



elaborarea dosarelor pentru autorizare/acreditare/reevaluare, în vederea înaintării către
ARACIS, pentru programele de studii de licenţă/masterat;



actualizarea planurilor de învățământ pentru programele universitare de licență și mater,
conform standardelor ARACIS;



promovarea ofertei educaţionale a Universităţii din Petroşani şi desfăşurarea concursului de
admitere în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat;



fundamentarea cifrei de şcolarizare în vederea admiterii la studii universitare de licenţă,
masterat şi doctorat;



diversificarea ofertei de cursuri postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă,
respectiv de conversie, în concordanţă cu tendinţele pieţei muncii;



stabilirea structurii anului universitar, probelor şi programului examenelor de finalizare a
studiilor;



fundamentarea taxelor aplicate pentru desfăşurarea procesului de învăţământ, pregătirea
personalului didactic şi formare continuă, Centrul lingvistic “Eurolanguage” etc.;



întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic şi elaborarea curriculum-ului universitar,
în concordanţă cu cerinţele de calitate pedagogică şi de eficienţă economică ale procesului de
învăţământ;



derularea concursurilor de ocupare a posturilor didactice scoase la concurs în cadrul
Universității din Petroșani;
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evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral şi desfăşurarea concursurilor privind
ocuparea posturilor didactice vacante;



sprijinirea organizării cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi încurajarea participării studenţilor la
concursuri de profil organizate în diferite centre universitare din ţară;



participarea studenţilor la Sondajul studenţesc anual al Institutului trendence - Graduate
Barometer Europe (GBE).
Apreciem că organizarea şi desfăşurarea procesului didactic universitar pe parcursul anului

2015 a însemnat construirea și consolidarea unor raporturi de colaborare echilibrate și armonioase între
toți participanții la procesul educațional.
Şi în viitor, COFACI va urmări eficienţa procesului de învăţământ în concordanţă cu strategia
instituţională şi va acţiona în vederea asigurării unui standard ridicat al serviciilor oferite de
programele de studii, conform cerinţelor naţionale şi practicilor europene, se va implica în revizuirea şi
adaptarea regulamentelor şi documentelor privind procesul de perfecţionare şi evaluare periodică a
calităţii învăţământului în cadrul Universităţii din Petroşani.
Prezentul raport a fost aprobat în ședința Senatului prin Hotarârea nr.17 din 15.02.2016
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