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Senat  

Anexă la HS nr.13.338/21.09.2020 

Regulamentul de funcționare 

al Consiliul științific al Centrului Qualitas 

Preambul 

Centrul Qualitas al Universității Babeș-Bolyai colectează anual o cantitate enormă de date 

obținute prin evaluările efectuate. Aceste date reprezintă baza pentru decizii strategice 

privind asigurarea calității în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Totodată însă aceste date 

pot fi folosite pentru scopuri științifice într-un cadru bine reglementat. CQ dorește să 

valorizeze aceste baze de date în acest sens ori prin forțe proprii, ori prin atragerea unor 

colaborări din cadrul UBB, sau externe, sau prin internshipuri oferite studenților UBB. 

Modalitatea de folosire și valorizare a datelor, în afara reglementărilor cu privire la 

protecția datelor cu caracter personal, trebuie stabilită în conformitate cu rigori 

academice. Supervizarea științifică a acestui proces a necesitat înființarea unui corp 

consultativ științific. 

Cap. I. Dispoziții generale 

Art. 1. Consiliul Științific al Centrului Qualitas (CȘQ în continuare) este un corp 

consultativ al Centrului Qualitas (CQ în continuare) al Universității Babeș-Bolyai, care 

supervizează din punct de vedere științific folosirea și valorizarea datelor colectate de CQ 

pentru scopuri științifice. 

Art. 2. Atribuțiile CȘQ sunt: 

a. supervizarea utilizării datelor colectate de CQ în cadrul activităților curente, 

pentru scopuri de cercetare științifică; 

b. avizarea proiectelor de internship pentru studenți ai UBB, la CQ; 

c. avizarea cererilor de colaborare cu CQ, pe plan științific, venite din partea unor 

specialiști din interiorul și din afara UBB cu obligativitatea obținerii vizei etice de 

la Consiliul Științific al UBB; 

d. avizarea altor cereri academice sosite din afara CQ la cererea expresă a 

președintelui, respectiv a prorectorului de resort. 



Art. 3. CȘQ poate cere suplimentarea documentelor depuse de autorul/autorii cererii pe 

care trebuie să o avizeze, pentru a decide în deplină cunoștință de cauză. Cererea CȘQ 

este transmisă de către președintele CȘQ, în scris. 

Cap. II. Organizarea și funcționarea Consiliului Științific al Centrului Qualitas 

Art. 4. CȘQ este compus din membri ai Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a 

UBB (CEAC în continuare), fiind numiți de prorectorul de resort la propunerea 

directorului CQ. 

Art. 5. Președintele CȘQ este directorul CQ. 

Art. 6. CȘQ se întrunește ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui CȘQ. 

Art. 7. Toate deciziile CȘQ se iau cu o majoritate de 2/3 în prezența a minimum 2/3 a 

membrilor. 

Art. 8. Deciziile CȘQ sunt avizate de prorectorul de resort înainte de a fi comunicate 

petenților. 

Art. 9. În cazul în care petenții contestă decizia, aceștia se pot adresa, în scris, directorului 

Qualitas, care va supune problema CEAC. 

Art. 10. Regulamentul de funcționare al CȘQ poate fi schimbat la cererea prorectorului de 

resort sau a directorului CQ, cu avizul Consiliului de Administrație și cu aprobarea 

Senatului. 

Cap. III. Dispoziții finale. 

Art. 11. Prezentul regulament a fost aprobat de Senat prin hotărârea nr.13338/21.09.2020. 

 

 

Președinte Senat, 

 

Prof.univ.dr. Florin Streteanu 


