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NOTIFICARE 

PRIVIND REALIZAREA VIZITEI DE AUDIT ACADEMIC AD-HOC 

 

Către, 

Facultățile din cadrul UOC, Centrul ID-IFR, DPPD, ISD-UOC 

 

 

 

Stimată doamnă Decan/ Stimate domnule Decan, 

Stimată doamnă Director/ Stimate domnule Director, 

 

În conformitate cu H.CA nr. 215/ 28.02.2022, prin care se aprobă declanșarea procesului 

de audit academic ad-hoc la nivelul secretariatelor structurilor funcționale academice din cadrul 

UOC, urmează ca în perioada 7 – 16 martie 2022, o echipă de experți să efectueze o vizită de 

audit academic în cadrul structurii academice funcționale condusă de dumneavoastră, conform 

cadrului legislativ și normativ în vigoare și procedurilor interne ale UOC.  

 

Echipa de experți auditori va urmări aspectele cuprinse în Raportul de audit academic, (cf. 

Procedurii operaționale UPC-PO-42). 

În perioada de desfășurare a vizitei de audit academic, considerăm oportună prezența 

următoarelor persoane:  

• Decan și/sau Prodecan/ Prodecani/ Directorul ISD-UOC; 

• Director/ Directori de departament/e; 

• Secretar șef/ secretar facultate. 

 

 

Lista documentelor necesare pentru realizarea vizitei de audit academic, pe care vă rugăm 

să le pregătiţi, poate fi regăsită mai jos: 

 

  



 

 
 

Nr. crt. DOCUMENTE 

1.  • Regulamente proprii referitoare la întreaga activitate desfășurată în structura 
academică funcțională, aferente anului universitar în care se desfășoară vizita de audit 
academic 

2.  • Registrele matricole 

• Registrul Matricol Unic (RMU) 

3.  • Registrele de contracte de studii 

4.  • Dosarele personale ale studenților 

5.  • Planificările examenelor 

6.  • Cataloage (fizice/online) 

7.  • Fișe de echivalare a studiilor ale studenților admiși și înmatriculați în an superior și a 
celor aflați în prelungire de școlaritate 

• Procese-verbale de echivalare a rezultatelor obținute în cadrul mobilităților desfășurate 
prin programul Erasmus+ 

8.  • Planuri de învățământ 

9.  • Formațiuni de studii 

10.  • Registrul de contestații 

11.  • Listele de admitere în baza cărora au fost făcute înmatriculările 

12.  • Arhiva ierarhizărilor anuale (pentru ultimii 5 ani universitari anteriori vizitei) 

13.  • Documente referitoare la finanțare (pentru ultimii 5 ani universitari anteriori vizitei) 

14.  • Arhiva listelor cu studenții beneficiari de bursă (pentru cel puțin 3 ani universitari 
anteriori vizitei) 

15.  • Anexa cu Numărul domeniilor/ programelor de studii de licență/masterat/doctorat, 

forma de învățământ la momentul desfășurării vizitei de audit (pag. 2 a Raportului de 

audit) 
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Șef Birou Audit Academic 

Prof. univ. dr. Mariana JUGĂNARU 

 

 

 

Director DSAMC 

Prof. univ. dr. ing. Ionela POPOVICI 

 


