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rectorul CAP ,,A1. Plimideat e' %'.--X"ili Lilia
Prin procesul verbal al Consiliului Administrativ
ff.4.O din_ eZ_O€:Zati

REGULAMENTUL
de organizare qi desfbqurare a Consiliului Artistic qi de Evaluare al Colegiului de Arte Plastice

..Alexandru PlSmddeald"

1. Consiliul Artistic qi de Evaluarc al Colegiului de Arte Plastice,,Alexandru P15mddeal6", numit
in continuare CAE, activeazd" in temeiul Statutului Instituliei gi in conformitate cu Regulamentul-
cadru de organizare qi funcfionare al instituliilor de invSldm6nt profesional tehnic postsecundar

qi postsecundar nonterfiar, cu Regulamentul intern de activitate al Instituliei qi este condus de

cdtre directorul adjunct cu calificarea in domeniu qi functioneazdpotrivit prezentului regulament.

2. Consiliul Artistic qi de Evaluare al Colegiului de Arte Plastice ,,Alexandru Pl6m6deald", in
continuare CAE, planificd, evalueazd, supravegheazd qi indrumi activitatea artisticd a Instituliei.
Membrii CAE sunt propuqi de director gi sunt aprobali de cdtre Consiliul Administrativ.

3. CAE are urmdtoarea componenld:
o directorullnstituliei;
o directorul adjunct cu calificarea in domeniu;
o qef seclie didactico-administrativd;
o gefseclie de asigurare a calitafli;
. sef de catedrS,,Arte Plastice";
. qef de catedrd,,Arte Vizuale qi Design";
o cadre didactice (1-3) cu performanle deosebite in domeniu (din cadrul Instituliei);
o agent economic/expert extern/specialist cu merite deosebite in domeniu (invitali dupd

caz).

4. CAE are urmdtoarele atribufii:
a) elaboreazd, strategia de desftqurare qi dezvoltare a activitdlii metodico-artistice in cadrul

Institutiei;
b) organizeazd qi monitorizeazd.activitateametodico-artisticd in cadrul Instituliei;
c) analizeazl, rezultatele activitdlii metodico-artistice proiectate qi desfbgurate in cadrul

Instituliei;
d) aprobi curricula pe specialitdli, lucrdri metodice, ghiduri metodologice, materiale

didactice in conformitate cu domeniul educalional Arte;
e) evalueazdrentltatele elevilor prin viziondri, semestrial ori de c6te ori este nevoie;

0 evalueazd. qi aprobd proiectele depuse la CAE de cdtre cadre didactice pentru organizarea

activitdlilor metodice, expozilii, concursuri, master-class-uri, etc. ;

g) membrii CAE fac parte din componenfa comisiei de jurizarc la diferite concursuri de

profil, organizate de Institulie.



5. Procesul de evaluare a rczultatelor elevilor in cadrul sesiunilor de examinare/viziondrilor

semestriale qi a viziondrilor preliminare:

a) Profesorul de profil propune nota/calificativul pentru lucrarea examinatd, care ulterior

este aprobatd prin vot de cdtre CAE. La procedura de votare participd numai membrii

CAE. Profesorul de profil, in momentul examinlrii grupei pe care o conduce, la fel deline

dreptul de vot. in cazul in care voturile se distribui e la egal, se alege nota mai inaltd (in

folosul elevului).

b) Elevii care nu se expun in timpul sesiunii de examen qi acei notali sub calificativul ,,5",

rdmdn corigenfi qi sunt transferali pentru sesiunea repetatd. Elevul corigent are dreptul ia

dou6 sesiuni repetate, prestabilite conform graficului viziondrilor repetate, consemnat

prin ordinul directorului Institu{iei qi afiqat pe aviziet.

c) Elevii sanclionali conform ordinului directorului cu referire la procesul educalional cu

,,mustrare asprd" Ei ,,avertizate spre exmatriculare"ola sesiunea de examen, vor fi notali

cu o notd nu mai mare de calificatiwl ,,8".

d) in temeiul absenlelor nemotivate, acumulate la toate disciplinele, in volum de 60% din

orele semestriale, elevii respinEi de la sesiunea de examinare prin ordinul directorului, nu

pot fi evaluali mai sus de calificatiurl ,,7" la prima sesiune repetatd qi nu mai sus de

calificatil.ul 0,5" la a doua sesiune repetatd, materialul predat la curs fiind considerat

neinsuEit.

e) Elevii corigenli vor fi evaluali la prima sesiune repetatd cu calificativul nu mai mare de

nota ,,7" Ei nu mai mare de nota ,,5" - la cea de-a doua sesiune rcpetatd,, materialul predat

la curs fiind considerat neinsuqit. CAE evalteazd dacd cerinlele la obiectul examinat au

fost intrunite qi decide prin vot de a promova sau nu elevul in urmdtorul semestru/an de

studii.

D Elevii, care nu se prezintd la sesiunea de examinare din anumite circumstanle motivate,

urmeazd sd depund in regim de urgen!6 o cerere cdtre administrafia Instituliei impreund

cu documente justificative. in baza examindrii acestor documente, directorul Instituliei ia

decizia Ei emite ordinul pentru admiterea sau neadmiterea elelului in sesiunea am6nat6.

in cazul sesiunii amdnate sistemul de notare rdmdne acelaEi ca Ei la viziondrile din

sesiunile semestriale de examinare.

g) Elevii care nu au acumulat 80Yo din materialul neinsuEit la orele semestriale, oferite

pentru realizarea lucrdrilor de curs Ei a proiectelor in prezenla profesorului de profil nu

vor fi admiSi la sesiunea de examen, teze, etc., materialul predat la curs fiind considerat

neinsuqit.

6. Procesul de desftsurare a sesiunilor de examinarelviziondrilor semestriale qi a viziondrilor

preliminare:

a) Viziondrile preliminare, organizate de cdtre cadre didactice pe parcursul semestrului sunt

considerate valabile numai atunci cdnd numirul evaluatorilor este nu mai mic de trei

persoane qi constd cel pulin din: profesorul de specialitate, un reprezentant al catedrei de

specialitate qi un membru al CAE. Notele de evaluare se introduc de cdtre profesor in

catalog in timpul viziondrii qi in prezenla secretarului CAE'

b) Viziondrile din sesiunile semestriale de examinare sunt orgarizate conform graficului

viziondrilor, consemnat prin ordinul directorului Instituliei Ei afiqat pe avizier.



-E

Elevii iEi expun lucrdrile de examinare in atelierele de specialitate Ei in alte spalii
prevdzute pentru vizionare, sub supravegherea profesorului de specialitate. Profesorul de
specialitate poartd rdspunderea de modul qi calitatea expunerii lucrdrilor, inclusiv de
posibilele deteriordri ale spaliilor in momentul expunerii.
Laviziondrile de examen pot fl prezenli numai membrii CAE qi profesorul de profil (doar
in momentul examindrii grupei pe care o conduce). Prezen[a altor cadre didactice din
Institufie se acceptd numai cu acordul CAE.
tn timpul procesului de evaluare la sesiunile de examen nu se permit inregistrdrile video
qi audio fErd inqtiinlarea qi acordul membrilor CAE. in cazltl depistdrii unor astfel de

incdlcdri, CAE sesizeazl caztil qiraporteazd acest fapt Consiliului de Administrare.

7 . CAE se intruneqte lunar sau ori de cdte ori este nevoie. Convocarea se face de c[tre preqedinte.
Procesele verbale ale evaludrilor rcztitatelor elevilor la vizion5rile semestriale qi ale stagiilor de
practicd, inclusiv ale qedinlelor CAE se consemneazd intr-un registru special qi constituie acte
decizionale ale CAE.

8. Procesele verbale se inregistreazd, in Registrul proceselor verbale al Consiliului profesoral.
Registrul proceselor verbale al Consiliului profesoral este un document oficial, cu un numdr de
inregistrare qi cu paginile numerotate. Pe ultima pagind., directorul Instituliei semneazd pentru
autentificarea numdrului paginilor registrului qi aplicd qtampila. Registrul de procese verbale al
consiliului profesoral este insolit de un dosar, care conline anexele proceselor verbale (rapoarte,
programe, informalii, solicitdri, etc.), numerotate, indosariate pentru fiecare qedinfd. Registrul qi

dosarul se pdstreazd intr-un figet securizat, ale c[rui chei se gisesc la directorul unitAtii de
invdldmdnt.

9. Hotirdrile CAE sunt elaborate Jin6nd seama de planul managerial qi obiectivele InstituJiei.
Prin aprobarea de cdtre Consiliul de Administralie, ele devin sarcini de serviciu pentru toJi
salarialii qi parte integrantd a activitdlii procesului instructiv-educativ pentru elevi.

10. Prezentul Regulament de organizarc qi funclionare al CAE intrd in vigoare Iadataaprobdrii
acestuia de cdtre Consiliul de Administrare al Instituliei gi poate fi modificat/completat reieqind
din particularitalile specifice calificdrii/specialitdlii, cu detalierea articolelor privind orgatizarea
qi desftqurarea sesiunilor de examinare.

c)

d)

e)




