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Preambul 

Promovând căile specifice dezvoltării durabile, Uniunea Europeană se află pe drumul 

tranziţiei de la societatea industrială spre cea a cunoaşterii şi informaţiei, iar încadrarea în criteriile 

de performanţă europene se constituie într-o preocupare generală a societăţii româneşti şi, din acest 

motiv, pregătirea de specialişti a devenit o stringentă necesitate. 

Datorită condiţiilor existente astăzi pe piaţa educaţională (creşterea numărului de ofertanţi şi 

implicit a concurenţei, globalizarea, apariţia unor noi forme de învăţământ etc), asigurarea calităţii 

serviciilor oferite de o universitate trebuie să devină un factor major în determinarea competitivităţii 

şi atractivităţii sale.  

În ultimele decenii, în contextul social, politic şi economic al procesului de globalizare şi al 

extinderii Uniunii Europene, în învăţământul superior au avut loc schimbări relevante, care s-au 

manifestat şi se manifestă în continuare, printr-o serie de factori care obligă o universitate, pentru 

obţinerea resurselor financiare şi umane necesare unei funcţionări optime, să acționeze conform 

legilor pieţei libere, a cererii şi a ofertei, a eficienţei și eficacității, transformând-o într-o instituţie 

ofertantă de servicii pentru societate, aflată în competiţie cu alţi furnizori de servicii educaţionale şi 

de cunoştinţe. Într-o piaţă liberă, în care universităţile se află în competiţie, toate aceste produse şi 

servicii oferite de universitate clienţilor săi (studenţilor) şi părţilor interesate (societate, firme, 

organizaţii, părinţi etc.) se doresc a fi de calitate. 

Odată cu reforma educaţională a învăţământului superior la nivel european, iniţiată prin 

Procesul Bologna, preocupările legate de dezvoltarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior 

constituie un aspect prioritar al politicilor europene. În acest context, introducerea sistemelor de 

asigurare a calităţii în învăţământul superior european a devenit un obiectiv primordial pentru toate 

comunităţile academice din ţările Uniunii Europene. 

http://www.artifex.org.ro/
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Conştientizând faptul că universităţile care contează astăzi cu adevărat în competiţia 

internaţională a cercetării ştiinţifice, calificărilor acordate şi serviciilor către mediul extern şi-au 

dezvoltat cu mult timp în urmă mecanisme interne de evaluare şi promovare a calităţii, 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti, prin acţiunile întreprinse în ultimii ani, a demonstrat că a 

înţeles noile tendinţe şi necesităţi care se vehiculează la nivel european. 

Potrivit Cartei universitare aprobată de Senatul Universității în ședința din 18.09.2017 și 

avizată de MEN (aviz transmis prin adresa nr.39.002/02.10.2017), misiunea Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti este de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin: 

a) formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei 

profesionale a individului şi al satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; 

b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi 

colectivă, în domeniul ştiinţelor economice, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor 

acestora. 

Realizarea misiunii implică asumarea unei responsabilităţi publice şi trebuie să aibă în 

vedere patru condiţii:  

a) nevoia şi cererea socială a acestui segment al economiei naţionale, ca şi ale altor domenii ce 

intră sub incidenţa sistemului de pregătire preconizat;  

b) competenţa instituţiei şi răspunsul ei faţă de cererea socială;  

c) responsabilitatea faţă de segmentul economic ce solicită pregătirea, necesită şi absoarbe 

cadrele pe care le pregătim;  

d) responsabilitatea publică faţă de încrederea pe care o acordă cei ce solicită pregătirea 

superioară prin sistemul pe care noi îl propunem.  

Pornind de la aceste condiţii, Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti își asumă statutul de 

instituţie de învăţământ superior şi cercetare, cu o structură distinct profilată, ca o alternativă la 

învăţământul superior de stat, al cărei scop primordial este pregătirea cadrelor şi specialiştilor necesari 

conducerii şi organizării sectorului economico-social, al întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi al 

altor domenii de activitate. 

 

Cadrul legislativ al asigurării calităţii  

 Dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul Universității „ARTIFEX” din 

Bucureşti include stabilirea politicii referitoare la calitate şi a obiectivelor calităţii, planificarea 

calităţii, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea calităţii. 

 Politica şi obiectivele calităţii stabilite de Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti, pentru 

anul universitar 2020-2021, au la bază prevederile următoarelor documente de referinţă, externe şi 

interne: 
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✓ Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

✓ Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

✓ Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a 

calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior (RNCIS), cu modificările şi completările ulterioare; 

✓ Standardele şi liniile directoare ale ENQA pentru asigurarea calităţii în Spaţiul 

European al Învăţământului Superior; 

✓ Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista 

indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii (ARACIS); 

✓ Carta universitară; 

✓ Codul de asigurare a calității aprobat de Senatul Universității „ARTIFEX” din 

Bucureşti în ședința din 29 noiembrie 2017; 

✓ Strategia de dezvoltare a Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti pentru perioada 

2020-2024. 

 

Raportându-se la acest cadru legislativ general, satisfacția clienților, protecția mediului 

înconjurător, securitatea și sănătatea în muncă sunt strâns legate de strategia dezvoltării și de 

valorile definitorii ale Universității „ARTIFEX” din Bucureşti, în toate activitățile pe care le 

desfășoară. 

 

Politica în domeniul asigurării calităţii și principiile acesteia  

Respectul faţă de beneficiarii direcţi şi indirecţi şi faţă de comunitatea socială reprezintă 

principiul fundamental al strategiei pentru calitate a Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, 

calitatea fiind atributul tuturor proceselor şi structurilor universităţii.  

Politica Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti în domeniul asigurării calităţii are ca scop 

atât realizarea de activităţi educative şi de cercetare ştiinţifică de înalt nivel, care să îndeplinească 

cerinţele şi aşteptările tuturor partenerilor (candidaţi, studenţi, părinţi, agenţi economici, societate), 

cât şi dezvoltarea unei culturi instituţionale şi manageriale responsabile şi eficiente, în condiţiile 

respectării reglementărilor naţionale şi europene referitoare la asigurarea calităţii în învăţământul 

superior, utilizării optime a resurselor şi motivării corpului profesoral. 

În cadrul proceselor de prestare a serviciilor educaţionale, de cercetare şi altor servicii, 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti promovează următoarele  principii de bază ale Sistemului 

de Management al Calităţii (SMC), în corelaţie cu cerinţele şi tendinţele actuale la nivel naţional şi 

european: 
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✓ Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti priveşte problema calităţii formării 

profesionale a studenţilor drept o sarcină primordială şi asigură transpunerea ei la 

toate nivelurile manageriale prin stabilirea obiectivelor concrete şi regulilor de 

conduită şi comportament în toate activităţile procesului de formare profesională; 

✓ Focalizarea către client şi celelalte părţi interesate: universitatea identifică cerinţele 

prezente şi viitoare ale clienţilor săi şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile pe 

care le oferă, urmărind satisfacerea lor integrală; 

✓ Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare 

ştiinţifică prin: ameliorarea continuă a calităţii tuturor proceselor; analiza periodică a 

criteriilor de evaluare stabilite, pentru a identifica zonele în care apar ca necesare 

îmbunătăţiri; promovarea activităţilor bazate pe prevenire; 

✓ Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti consideră activitatea didactică drept un 

parteneriat între universitate (cu toate resursele asociate) şi student, în scopul 

formării şi dezvoltării competenţelor profesionale şi valorilor umane, în 

corespondenţă cu cerinţele standardelor educaţionale şi ale pieţei muncii; 

✓ Calitatea serviciilor educaţionale ale universităţii se compune din calitatea 

prestaţiilor fiecărui angajat al universităţii. Astfel, se impune o responsabilitate 

sporită pentru calitate a fiecărui membru al universităţii, inclusiv a studenţilor; 

✓ Angajamentul şi implicarea totală a conducerii de la cel mai înalt nivel sunt esenţiale 

pentru realizarea politicii calităţii şi atragerea tuturor compartimentelor şi funcţiilor 

universităţii în acest proces. Angajamentul este exprimat în Declaraţia rectorului 

privind calitatea; 

✓ Participarea activă a studenţilor în procesul de asigurare a calităţii prin: integrarea 

reprezentanţilor studenţilor în structurile de luare a deciziilor la nivel de 

departament, facultate, universitate; creşterea implicării studenţilor în procesul de 

predare-învăţare şi în activităţile de cercetare; 

✓ Universitatea urmăreşte menţinerea unui contact intens şi continuu cu 

absolvenţii pentru relevarea atitudinilor lor faţă de corespunderea competenţelor lor 

profesionale, formate în timpul studiilor, cerinţelor pieţei muncii şi antrenându-i în 

activităţi de formare şi perfecţionare continuă a pregătirii profesionale; 

✓ Abordarea procesuală a tuturor activităţilor prin: identificarea şi evaluarea datelor de 

intrare şi de ieşire ale tuturor proceselor; identificarea interfeţelor activităţilor cu 

structurile funcţionale; evaluarea riscurilor posibile, a consecinţelor şi impactul 

activităţilor asupra clienţilor şi celorlalte părţi interesate cu privire la activităţile 
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respective; stabilirea clară a responsabilităţilor şi autorităţii privind managementul 

proceselor; 

✓ Abordarea sistemică la nivelul conducerii: analiza şi evaluarea rezultatelor este 

efectuată de către conducerea de vârf şi de către conducerea structurilor funcţionale 

ale Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, în scopul identificării posibilităţilor şi 

efectuării corecţiilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale oferite; 

✓ Angajamentul conducerii de vârf şi de la celelalte niveluri ierarhice şi funcţii 

relevante se realizează consecvent prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea 

continuă a SMC în baza standardului  în domeniu, completat cu principiile Total 

Quality Management (TQM). 

 

Conform Cartei Universității „ARTIFEX” din Bucureşti, principiile care reglementează 

activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare sunt: 

a) principiul nediscriminării – în baza căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate de 

tratament din partea Universităţii; orice discriminare directă sau indirectă faţă de student 

este interzisă; 

b) principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite – exprimat prin: 

consilierea şi informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, 

seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea 

psihologică; acces la principalele cărţi de specialitate şi publicaţii ştiinţifice; acces la 

datele referitoare la situaţia şcolară personală; 

c) principiul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul Universităţii sunt 

luate cu participarea reprezentanţilor studenţilor; 

d) principiul libertăţii de exprimare – în baza căruia studenţii au dreptul să îşi exprime liber 

opiniile academice, în cadrul Universităţii; 

e) principiul transparenţei şi al accesului la informaţii – în baza căruia studenţii au dreptul 

de acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi viaţa 

comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii. 

 

Obiectivele Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti în domeniul asigurării calităţii, în 

anul universitar 2020-2021: 

- creșterea calității și performanțelor sistemului educațional, care să permită, de o parte 

îndeplinirea în condiții de excelență a misiunii Universității „ARTIFEX” din Bucureşti 

și, pe de altă parte, consolidarea poziției instituției în spațiul educațional românesc; 
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- continua monitorizare şi evaluare a programelor de studii de licenţă şi masterat, în 

conformitate cu regulamentul specific aprobat de Senatul UAB; 

- adaptarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile, aşteptările şi cerinţele mediului 

economic şi social, prin proiectarea planurilor de învăţământ plecând de la competenţele 

cu care se preconizează a fi înzestraţi absolvenţii, pentru a asigura satisfacţia clienţilor în 

concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă; 

- abordarea coerentă şi susţinută a cercetării ştiinţifice universitare de nivel înalt, garanţie 

a performanţei în procesul de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi aşteptările ştiinţei 

şi tehnicii actuale, prin implicarea atât a corpului profesoral, cât şi a studenţilor; 

- consolidarea unei culturi organizaționale bazate pe performanță și excelență atât în 

activitatea didactică, cât și în cea de cercetare; aceasta va permite antrenarea întregului 

personal şi a studenţilor pentru realizarea obiectivelor privind asigurarea calităţii 

educaţiei, în domeniile prevăzute de legislaţia în vigoare: capacitatea instituţională, 

eficienţa educaţională şi managementul calităţii; 

- îmbunătăţirea continuă a performanţei, eficienței şi eficacităţii Sistemului de 

Management al Calităţii, flexibil şi eficient, care să permită atingerea obiectivelor 

strategice ale Universităţii; 

- promovarea în universitate a unui climat de muncă bazat pe responsabilitate și respect 

reciproc, pentru ca fiecare participant la proces să-şi valorifice la maxim potenţialul 

profesional şi intelectual; 

- realizarea unei comunicări permanente şi eficace între corpul profesoral şi studenţi; 

- continuarea promovării unei politici de reducere a abandonului şcolar prin organizarea 

periodică a cursurilor de pregătire suplimentară a studenţilor şi masteranzilor şi printr-o 

consiliere eficace a acestora; 

- întreţinerea bazei materiale a universităţii în vederea desfăşurării în cele mai bune 

condiţii a activităţilor didactice şi ştiinţifice; 

- utilizarea tehnologiei informaţionale, ca suport al îmbunătăţirii continue a calităţii 

activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, la toate nivelurile de organizare şi de 

către toţi factorii implicaţi şi a platformelor de e-learning; 

- realizarea unei evaluări şi autoevaluări periodice a universităţii şi a personalului didactic 

şi asigurarea accesului public la rapoartele de autoevaluare, precum şi la alte informaţii 

importante care vizează procesul de învăţământ;  

- asistarea eficace a echipei de evaluatori externi ai ARACIS în vederea evaluării 

periodice externe a programelor de studii universitare de licenţă Economia Comerţului, 

Turismului şi Serviciilor şi Contabilitate şi Informatică de Gestiune; 
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- consolidarea politicii de menţinere și atragere a unui corp didactic performant; 

- colaborarea cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi cu 

alte agenţii externe recunoscute pe plan naţional, în vederea dezvoltării procesului de 

asigurare a calităţii în universitate şi de evaluare externă a acesteia; 

- menținerea certificării ISO a sistemului de management al calităţii, prin efectuarea 

vizitelor de supraveghere anuale de către un organism de certificare acreditat şi 

recunoscut – SRAC CERT SRL;  

- încurajarea mobilităţilor de formare a personalului didactic şi administrativ din 

universitate, având în vedere necesitatea ridicării nivelului profesional la cerinţele 

europene; 

- întărirea cooperării internaţionale, în primul rând europene; 

- implicarea mai activă a cadrelor didactice în aprofundarea şi materializarea relaţiilor de 

colaborare cu colegii din instituţiile de profil din ţară şi din străinătate; 

- îmbunătăţirea calităţii stagiilor de practică ale studenţilor, în vederea facilitării accesului 

absolvenţilor la o carieră de succes în mediul economic actual; 

- asigurarea condiţiilor optime de sănătate şi securitate ocupaţională, atât pentru studenţi, 

cât şi pentru angajaţi; 

- gestionarea deşeurilor conform reglementărilor legale;  

- utilizarea eficientă a spaţiilor de cazare; 

- asigurarea stabilităţii financiare; 

- perfecţionarea activităţilor desfăşurate la nivelul cercurilor ştiinţifice studenţeşti; 

- consolidarea colaborării cu organizaţiile profesionale (UCECOM - Uniunea Naţională a 

Cooperaţiei Meşteşugăreşti, organizaţie de reprezentare a cooperaţiei meşteşugăreşti la 

nivel naţional şi internaţional, CECCAR – corpul experţilor contabili şi contabililor 

autorizaţi din România, CAFR – camera auditorilor financiari din România, CCF - 

camera consultanţilor fiscali din România, ASPAAS - Autoritatea pentru Supravegherea 

Publică a Activității de Audit Statutar etc.) prin activităţi comune în plan didactic, 

ştiinţific şi profesional; 

- deschiderea unor noi direcţii de cercetare şi dezvoltarea celor existente. 

 
 

Având în vedere că politica în domeniul calităţii procesului de învăţământ şi de cercetare 

este baza pe care se sprijină dezvoltarea organizației, managementul de nivel superior al 

Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti se implică în mod activ în comunicarea ei la nivelul întregii 

organizații, precum și punerea ei la dispoziția părților interesate. Pentru a păstra adecvarea politicii 
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la toate schimbările care pot avea loc la nivelul organizației se va realiza analizarea, reevaluarea şi 

actualizarea acesteia anual sau ori de câte ori va fi necesar. 

Conducerea Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, fiind conștientă de faptul că numai un 

bun management poate duce la atingerea performanțelor dorite, își ia angajamentul de a pune la 

dispoziție  resursele necesare pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de 

management integrat: satisfacția clienților, protecția mediului înconjurător, securitatea și sănătatea 

în muncă. Întregul personal al organizației este obligat să sprijine activitatea factorilor desemnați cu 

implementarea și funcționarea continuă a sistemului, să respecte întocmai prevederile acestuia și să 

contribuie activ la îmbunătățirea sa permanentă. 

           

 

Avizat în Ședința Consiliului de Administrație al Universităţii „ARTIFEX” din data de 02.11.2020 și Aprobat în şedinţa 

Senatului Universităţii „ARTIFEX” din data de 04.11.2020. 
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