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INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA  

ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 
 

I. CADRUL GENERAL 

 1. Prezenta procedură stabilește scopul, cadrul legal, criteriile, beneficiarii și factorii 

responsabili de autorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii în cadrul Universităţii 

de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Chişinău.  

 2. Evaluarea internă este o activitate esenţială desfăşurată în cadrul Universităţii de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport în scopul autorizării programelor de studii noi, acreditării programelor 

autorizate şi evaluării periodice a programelor existente pentru studiile universitare de licenţă şi 

masterat. 

 3. Scopul procedurii este reglementarea procesului de inițiere, aprobare, monitorizare, 

evaluare a programelor de studii. 

4. Finalitățile procedurii 

a)  facilitarea procesului de elaborare şi prezentare a documentaţiei privind autoevaluarea 

programelor de studii; 

b) asigurarea efectuării eficiente și calitative a evaluării programelor de studii;  

c) consolidarea încrederii beneficiarilor în calitatea programelor de studii; 

d) consolidarea colaborării în asigurarea calităţii evaluării programelor de studii. 

5. Programele de studii universitare de licenţă sunt coordonate de catedre, iar cele de 

masterat pot fi coordonate de facultăți. 

6. Prezenta procedură se aplică de către toate persoanele implicate în:  

1) elaborarea, prezentarea şi evaluarea documentaţiei necesare autorizării programelor de 

studii noi; 

2) acreditarea programelor autorizate; 

3) evaluarea periodică a programelor existente pentru studiile universitare de licenţă şi 

masterat din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 

7. Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu prevederile cadrului normativ și 

legislativ național:  

1) Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014; 

2) Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004; 

3) Carta Universității de Stat de Educație Fizică și Sport; 

4) Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II, 

aprobat prin HG nr. 1455 din 24.12.2007; 

5) Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului  
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Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin HG nr. 4.2 din 22.10.2015 

6) Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare 

provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional 

tehnic, superior şi de formare continuă, aprobată prin HG nr. 616 din 18.05.2016. 

8. Procedura se aplică atât pentru programele noi de studii, cât şi pentru programele de 

studii existente, pentru studiile universitare de licenţă şi masterat. 

9. Acreditarea unui program de studiu și a unei instituții de învăţământ se solicită la 

expirarea autorizării de funcționare provizorie, după prima promoție de absolvenți. 

10. Evaluarea externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii este precedată de evaluarea internă (autoevaluarea) a calităţii, 

realizată de către instituția de învățământ. 

 

II. DESCRIEREA PROCESULUI DE ELABORARE ȘI APROBARE A 

PROGRAMELOR NOI DE STUDII 

11. Programul nou de studii poate fi iniţiat, de regulă, într-un domeniu care face obiectul 

activităţii actuale a catedrei / facultăţii. 

12. Programul nou de studii poate fi iniţiat numai dacă nu există în cadrul facultăţilor 

Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Chişinău, alte programe de studii cu plan de 

învăţământ, obiective, scopuri şi competenţe profesionale similare. 

13. Pot fi iniţiate doar programe noi de studii înscrise în nomenclatorul naţional de domenii 

şi specializări. 

14. Dacă se urmăreşte înfiinţarea unui program de studii nou, ce nu se regăseşte în 

nomenclatorul naţional de domenii, se fac demersurile pentru înscrierea în nomenclator şi apoi se 

poate demara activitatea de iniţiere. 

15. Iniţiatorul unui program nou de studii poate fi orice cadru didactic/grup de cadre 

didactice din interiorul catedrei/facultăţii. 

16. Pentru elaborarea și aprobarea programului nou de studii: 

1) Decanul verifică îndeplinirea prevederilor menţionate, dacă acestea sunt satisfăcute, 

propune cererea spre avizare Comisiei facultăţii de asigurare a caliății, fixându-se, 

totodată, prin votul membrilor acestuia, catedra care va coordona acest program. 

2) Consiliul Calității al USEFS examinează programul nou de studii prezentat de catedră. 

3)  Dacă avizul este pozitiv, raportul este transmis spre examinare în Comisia facultății de 

asigurare a calității. 

17. Decanul numește componența comisiei de redactare și evaluare a programului nou de  
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studii, precum și fixează termenul de finalizare a raportului. 

18. Componenţa comisiei de redactare și evaluare funcţionează la nivelul facultății fiind  

formată din: 

1) Șeful catedrei unde implementează/se va implementa programul respectiv; 

2) Responsabilul de asigurarea calităţii la nivel de facultate; 

3) Responsabilul programului de studiu, precum şi cei de discipline din cadrul 

acestui program. 

19. Raportul de evaluare pentru programul nou de studii se înaintează Comisiei facultăţii 

de asigurare a caliății, împreună cu: justificarea oportunităţii înfiinţării programului, prezentarea 

avizelor specialiștilor în domeniu, analiza impactului financiar.  

20. Comisia facultăţii de asigurare a caliății, prezintă Comisiei științifico-metodice a 

USEFS avizul asupra raportului de evaluare şi a documentelor anexate.  

21. Raportul de evaluare avizat de către Comisia științifico-metodică a USEFS este înaintat 

la Senat în vederea aprobării Programului de învăţământ. 

 

III. DESCRIEREA PROCESULUI DE EVALUARE A PROGRAMELOR DE STUDII 

22. Programele noi de studii se supun autorizării sau acreditării; iar programele de studii 

existente - evaluării periodice, în conformitate cu prevederile metodologiei de referință. 

23. În anumite situaţii, Consiliul Calităii poate dispune, din considerente bine 

fundamentate, verificarea înainte de termen a unor programe de studii existente, numind o 

comisie de evaluare din afara facultăţii /catedrei în cauză. 

24. Programele de studiu existente, ce urmează să fie evaluate, sunt analizate la început de 

an universitar la catedră, avizate de către Comisia facultăţii de asigurare a caliății, aprobate în 

Senat. 

25. Decanul are responsabilitatea de a transmite la începutul anului universitar lista 

programelor ce urmează a fi evaluate şi cheltuielile respective Consiliului Calităii. 

26. Catedra elaborează Raportul de autoevaluare îm conformitate cu Standardele de 

acreditare, criterii și indicatori de performanță pentru evaluarea externă a programului de studiu 

în învățământul superior, Anexa nr. 5 la Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea 

autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de 

învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă. 

27. Catedra prezintă Raportul de autoevaluare pentru programele de studii existente spre 

examinare Comisiei facultăţii de asigurare a caliății,. 

28. Comisia facultăţii de asigurare a caliății, analizează și avizează Raportul de  
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autoevaluare și dacă avizul este pozitiv, este transmis la Consiliul Calității al USEFS. 

29. În cazul în care avizul este negativ, Raportul de autoevaluare se întoarce spre 

rectificare catedrei. 

30. Pentru toate programele evaluate, Comisia facultăţii de asigurare a caliății, verifică 

îndeplinirea standardelor generale şi specifice instituite la nivel naţional.  

31. În avizul său, Comisia facultăţii de asigurare a caliății, cuantifică gradul de îndeplinire 

a cerinţelor din standarde şi propune o rezoluţie înaintată Consiliului Calității al USEFS. 

32. Consiliul Calității al USEFS verifică - direct sau prin membrii Comisiei Audit Intern –  

conformitatea Raportului de autoevaluare sub aspectul conţinutului şi al îndeplinirii standardelor 

generale, face eventuale propuneri și/sau recomandări de completare/îmbunătățire. 

33. Consiliul Calității al USEFS verifică și examinează avizele la Raportul de autoevaluare 

şi, în funcţie de caz, îl supune aprobării Senatului Universității. 

 

IV. DISPOZIȚII FINALE 

34. Prezenta Procedură intră în vigoare de la data aprobării de către Senatul USEFS. 

35. Departamentul Management al Calității, decanii facultăților din cadrul USEFS sunt 

responsabili de îndeplinirea prevederilor prezentei Proceduri. 

 

 


