
 

 

 
 

Obiective generale Obiective specifice/ acțiuni prioritare Termen 

 

 

Reponsabili Investiții 

interne externe 

15/
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17/
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18/
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19/
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15/
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16/

17 

17/

18 

18/ 

19 

19/ 

10 

1. Modernizarea 

învăţământului 

universitar din 

perspectiva integrării în 

Spațiul European al 

Învăţământului Superior, 

implementarea cerinţelor 

Procesului Bologna, a 

Sistemului 

European/Naţional de 

Credite de Studiu 

Permanenta raportare la sistemele 

naţionale şi internaţionale de 

autoevaluare, evaluare şi acreditare în 

raport cu legislaţia în vigoare privind 

managementul educaţional, prin: 

 asimilarea standardelor educaţionale 
internaţionale drept bază a formării 

unor profesionişti capabili să raspundă 

cerinţelor economiei mondiale 

 evaluarea internă periodică a 

programelor de studii și a activității de 

cercetare științifică, stabilirea măurilor 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prim-prorectorul 

 

Departamentul 

Studii 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

 

          



pentru imbunătățirea calității și 

creșterea eficienței; 

 creșterea calității și utilității cadrului 
reglementativ intern (Carta, 

regulamente, proceduri), prin 

completare și adecvare la legislație și 

bunele practici naționale și europene; 

 constituirea și menținerea bazei de date 

privind calitatea serviciilor educaționale 

la USEFS, destinate evaluării 

indicatorilor și criteriilor de 

performanță pentru domeniile: resurse 

umane, resurse financiare și materiale, 

studenți, absolvenți;  

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

 

Decanii facultăţilor 

Șefii catedrelor 

 

 

 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

 

2. Formarea profesională a 

studenţilor/masteranzilor

/doctoranzilor la nivelul 

exigenţelor naţionale şi 

europene, astfel încât 

USEFS să-şi consolideze 

poziţia de universitate 

performantă în domeniul 

culturii fizice și sportului, 

științe ale educației, 

kinetoterapie și protecție, 

pază și securitate 

 

Evaluarea sistematică a calităţii 

programelor de studii, pentru 

îmbunătăţirea continuă a 

performanţelor acestora, prin:  

 realizarea unui feed-back continuu în 
relaţia cu angajatorii; 

 menţinerea calităţii curriculei conform 

standardelor universitare; 

 creşterea obiectivităţii procesului de 
evaluare internă;  

 îndeplinirea standardelor la evaluările 
externe; 

 armonizarea programelor de formare 
și pregătire profesională cu cerințele 

actuale și previziunile de dezvoltare a 

pieței naţionale şi europene 

 corelarea curriculum-ului cu cerințele 

angajatorilor sau/și previziuni de 

dezvoltare a pieței muncii.  

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prim-prorectorul 

 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

 

 

 

 

 

Decanii facultăţilor 

          



 creșterea importanței acordate 
stagiilor de practică menite să creeze 

competențele cerute de piața muncii. 

 

Îmbunătăţirea calităţii resurselor 

umane, prin:  

 managementul performanţelor 

personalului didactic pentru 

asigurarea competenţelor  necesare de 

educaţie şi cercetare; 

 evaluarea internă periodică a cadrelor 
didactice bazată pe criterii 

instituţionale de calitate; 

 revizuirea criteriilor şi standardelor de 
performanţă pentru cadrele didactice; 

 calificarea permanentă a corpului 
didactic;  

 dobândirea de noi competenţe 

profesionale; 

 dezvoltarea capacităţilor interactive şi 
abilităţilor didactice;  

 dezvoltarea culturii intelectuale, 
spiritului de iniţiativă şi 

angajamentului în cadrul colectivului; 

 certificarea şi perfecţionarea 

personalului cu atribuţii în 

managementul calităţii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

Șefii catedrelor 

 

 

 

 

 

 

 

Prim-prorectorul 

 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

 

Departamentul 

resurse umane 

 

 

 

Decanii facultăţilor 

Șefii catedrelor 



3. Reorganizarea procesului 

educaţional într-o nouă 

paradigmă, centrată pe 

clienţi, ce ar spori 

calitatea formării 

competenţelor 

profesionale, calitatea 

reuşitei şi frecvenţei 

studenţilor 

 

Orientarea USEFS către comunitatea 

socio-economică şi adaptarea constantă 

a ofertei educaţionale la cerinţele 

pieţei, prin:  

 analiza nevoilor, evaluarea satisfacţiei 
angajatorilor, implementarea de 

programe integrate de educaţie şi 

cercetare;  

 creşterea gradului de implicare şi 

cooperare la nivel 

regional/naţional/internaţional;  

 obţinerea poziţiei de lider în piaţa 
serviciilor educaţionale în domeniul 

specialităţilor de competenţa 

universităţii prin calitatea oferită; 

 creşterea integrării în piaţa muncii a 
absolvenţilor universităţii.  

 

Participarea activă a comunităţii 

academice în procesul de asigurare a 

calităţii, prin:  

 strategia de asigurare a calităţii este 
axată pe demers participativ, din partea 

conducerii de vârf a universităţii şi a 

tuturor angajaţilor orientată spre 

îmbunătăţirea sa continuă; 

 dezvoltarea şi antrenarea tuturor 

resurselor universităţii (umane, 

materiale, financiare, informaţionale) 

în obţinerea performanţelor de calitate 

în baza utilizării lor eficace; 

 creşterea motivaţiei personalului 
managerial şi a cadrelor didactice ale 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prim-prorectorul 

 

Departamentul 

Studii 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

Prorectorul pentru 

relaţii 

internaţionale 

 

Decanii facultăţilor 

Șefii catedrelor 

 

 

 
 

Prim-prorectorul 

 

Departamentul 

Studii 

Prorectorul pentru 

logistică şi 

probleme 

financiare 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

          



universităţii pentru calitatea 

activităţilor desfăşurate şi 

perfecţionarea ei continuă; 

 stabilirea responsabilităţilor angajaţilor 
la toate nivelele şi funcţiile relevante 

pentru asigurarea nivelului cerut de 

calitate; 

 stimularea studenţilor spre o atitudine 

mai responsabilă, participativă şi critic 

constructivă, ca partener esenţial în 

viaţa universitară.  

 

Dezvoltarea educației centrate pe 

student 

 crearea unui mediu academic bazat pe 
un parteneriat responsabil cu studenţii; 

 integrarea studenţilor în structurile de 
luare a deciziilor;  

 implicarea studenţilor în procesul de 
predare-învăţare şi cercetare; 

 asigurarea de șanse egale tuturor 

studenților, angajaților prin 

promovarea și implementarea de 

politici instituționale incluzive; 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

  

calitatea studiilor 

 

 

Departament 

resurse umane 

 

 

Prorectorul pentru 

educaţie şi sport 

 

 
 
 

 

Prim-prorectorul 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

 

Prorectorul pentru 

educaţie şi sport 

 

 



4.  Intensificarea cercetărilor 

ştiinţifice în domeniile de 

studii și asigurarea 

inserţiei cercetărilor în 

formarea profesională a 

tinerilor specialişti 

 

Abordarea integrată a educaţiei cu 

cercetarea ştiinţifică, prin:  

 integrarea educaţiei cu cercetarea 
academică şi menţinerea unei legături 

permanente şi eficiente între acestea; 

 implicarea studenţilor în activităţi de 

cercetare; 

 atingerea competitivităţii ştiinţifice în 
raport cu cercetările ştiinţifice de 

referinţă în domeniile conexe. 

 

Creșterea importanței și calității 

cercetării în dezvoltarea instituțională 

 creșterea numărului de autori din 
USEFS în publicațiile internaționale;  

 creșterea cuantum anual al fondurilor 
alocate unităților de cercetare;  

 creșterea numărului de angajați cu 

titluri științifico-didactice;  

 angajarea de cercetători din străinătate 
la USEFS;  

 extinderea accesului la principalele 
baze de date internaționale;  

 creșterea numărului publicațiilor 

înregistrate în baze de date 

internaționale;  

 creșterea volumului fondurilor atrase 
prin proiecte de cercetare, destinate 

dezvoltării infrastructurii de cercetare; 

 internaționalizarea publicațiilor 
științifice 

 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

Prim-prorectorul 

 

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

 

 

 

 

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică 

 

 

 

Prorectorul pentru 

relaţii 

internaţionale 

 

 

 

Prorectorul pentru 

logistică şi 

probleme 

financiare 

 

 

 

 

          



Dezvoltarea competențelor de 

cercetare ale studenților 

 includerea studenților  la fiecare nivel 
de studii în colective de cercetare; 

 inițierea de proiecte care vizează 

formarea de abilități de cercetare și 

diseminare rezultate la nivelul 

doctoranzilor/masteranzilor/studenților;   

 

Creșterea gradului de diseminare 

publică și de utilizare în societate a 

rezultatelor cercetării 

 desfășurarea de conferințe/ evenimente 
publice organizate pentru diseminarea 

rezultatelor cercetării;  

 creșterea numărului de apariții în mass-
media având ca subiect realizări ale 

USEFS în cercetare; 

 implicarea alumnilor în inițierea și 
implementarea unor proiecte ale 

universității cu impact asupra 

comunității. 

 

 

2017-2018 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 2019-2020 

 

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică 

 

Decanii facultăţilor 

Șefii catedrelor 

 

 

 

 

Prim-prorectorul 

 

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

 

 

 

5. Dezvoltarea unui sistem 

de management 

informaţional integrat, a 

unei culturi 

organizaţionale de 

excelenţă şi promovarea 

imaginii USEFS 

 

Transparenţa în comunicare, prin:  

 asigurarea accesului liber la informaţii 
pentru întreaga comunitate academică; 

 asigurarea transparenţei publice a 
datelor şi informaţiilor  despre toate 

programele de studii oferite de 

universitate şi privitoare la 

managementul calităţii; 

 stabilirea modalităţilor şi măsurilor 

întreprinse de catedre/facultăţi în 

Permanent  

 

 

 

 

2016-2017 

 

Prim-prorectorul 

 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

 

          



vederea asigurării transparenţei 

înformaţiilor de interes public; 

 actualizarea permanentă a informaţiilor 
pentru clienţi şi alte părţi interesate. 

Creșterea funcționalității și a gradului 

de utilizare a platformelor IT 

  încărcarea/actualizarea  materialelor 

didactice și accesarea pe platforma de 

e-learning; 

 evaluarea gradului de satisfacție a 
utilizatorilor platformei; 

 

Promovarea imaginii universităţii, 

prin: 

 elaborarea și implementarea strategiei 
de comunicare;  

 elaborarea și implementarea unui plan 
de marketing;  

 creșterea numărului de comunicate de 

presă;  

 publicarea și difuzarea materialelor 
specifice de promovare;  

 difuzarea materialelor informative 
prin intermediul site-urilor de 

informare;  

 elaborarea machetelor publicitare;  

 asigurarea vizibilității paginilor 
proprii ale USEFS pe rețelele de 

socializare;  

 

 

 

   

   2016-2017 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

Prim-prorectorul 

 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

 

 

 

 

Prorectorul pentru 

relaţii 

internaţionale 

 

Prim-prorectorul 

 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

 

 

 



6. Consolidarea şi 

îmbunătăţirea Sistemului 

de Management al 

Calităţii în USEFS 

Îmbunătăţirea continuă a 

performanţei, eficienţei şi eficacităţii 

SMC, prin: 

 îmbunătăţirea sistemului de gestiune a 
calităţii (Manualul calităţii); 

 elaborarea procedurilor specifice 

Sistemului de Management al Calităţii 

şi implementarea acestora la nivelul 

universităţii; 

 asigurarea funcţionalităţii SMC şi 
concretizarea modalităţilor de 

implicare a studenţilor, personalului 

didactic, angajatorilor şi altor părţi 

interesate în îmbunătăţirea continuă a 

calităţii; 

 dezvoltarea mecanismelor de 
autoevaluare şi asigurare a calităţii;  

 îmbunătăţirea continuă a activităţii 
infrastructurii calității USEFS; 

 menţinerea certificării programelor de 

studii ale USEFS; 

 creşterea eficacităţii auditului intern.  

 

Consolidarea infrastructurii de 

asigurare a calității la toate nivelurile 

universității, prin: 

 monitorizarea continuă a activității 
echipelor de calitate la catedre, a 

comisiilor de asigurare a calității la 

facultăți și a Departamentului 

Management al Calității; 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

2016-2017 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

Prim-prorectorul 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

 

 

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică 

 

 

 

 

 

 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

 

 

          



7. Promovarea dimensiunii 

internaţionale a calităţii 

în învăţământul superior 

prin schimbul de 

cunoştinţe între 

universităţi, asigurarea 

mobilităţii studenţilor şi 

a corpului profesional, 

proiecte didactice şi de 

cercetare 

interuniversitară 

 

Consolidarea încrederii partenerilor în 

instituţie, prin:  

 monitorizarea şi dezvoltarea 
parteneriatelor;  

 colaborarea cu alte instituţii din reţeaua 

universitatră din ţară şi de peste hotare 

interesate de implementarea şi 

dezvoltarea SMC şi altor concepţii de 

calitate în învăţământul superior; 

 implicarea activă în viaţa comunităţii 
locale şi regionale;  

 identificarea cerinţelor clienţilor 
privind calitatea, orientarea resurselor 

universităţii spre satisfacerea acestora, 

feed-back continuu cu clienţii declaraţi 

şi disponibilitatea de a prelua sugestii, 

propuneri, critici; 

 instituirea uni sistem eficient de 
cooperare şi comunicare cu clienţii 

(exerni şi interni) şi reprezentanţii 

mediului social-economic şi cultural 

din ţară şi de peste hotarele ei;  

 îmbunătăţirea continuă a prestaţiilor 

universităţii, astfel ca acesta să devină 

un proces consecvent, permanent; 

 

Creșterea vizibilității și reputației 

academice a USEFS 

 creșterea calității lucrărilor publicate 
de membrii comunității academice a 

USEFS; 

 creşterea numărului de parteneriate în 
vederea dezvoltării mobilităţii 

 

 

 

 

Permanent  

 

 

 

 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent  

 

 

 

 

Prorectorul pentru 

relaţii 

internaţionale 

 

Prorectorul pentru 

dezvoltarea 

academică și 

calitatea studiilor 

 

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prim-prorectorul 

Prorectorul pentru 

activitate ştiinţifică  

 

Responsabilul de 

Erasmus+ pe 

          



academice a studenţilor şi cadre 

didactico-ştiinţifice; 

 colaborarea cu specialiști de renume 
de la alte instituții prestigioase din 

țară și străinătate. 

 

universitate  

 

Prorectorul pentru 

relaţii 

internaţionale 

 


