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PROCEDURA DE AUTOEVALUARE A PROGRAMULUI DE STUDII 

 

 

1. SCOP 

Scopul acestei proceduri este de a prezenta modul de iniţiere, realizare, prezentare, 

autoevaluare şi auditare a programului de studii de licenţă şi master din cadrul Universităţii de 

Stat de Educaţie Fizică şi Sport, precum şi a responsabilităţilor aferente, în vederea 

aprobării/acreditării/evaluării externe/interne periodice a programului. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura se aplică în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport de către toate 

facultăţile şi departamentele, care oferă servicii educaţionale prin programe de studii de licenţă şi 

master, indiferent de forma de învăţământ.  

 

3.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

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) Strategia Sectorială de Dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educația – 2020”, 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, 2014. 

3) Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului 

Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ord. Ministerului Educaţiei nr. 726 din 20 

septembrie 2010. 

4) Regulamentul de aplicare a sistemului naţional de credite de studiu la Universitatea de 

Stat de Educaţie Fizică şi Sport, aprobat la şedinţa Senatului USEFS, proces verbal nr. 

7 din 28.02.2014. 

5) Ghidul de evaluare externă a programelor de studii de licenţă, învăţământul superior. 

Aprobat de CC al ANACIP, proces verbal nr.9 din 23.06.2016. 

6) Regulamentul de evaluare internă a programelor de studii de licenţă în cadrul 

USEFS, aprobat la şedinţa Senatului USEFS, proces verbal nr. 1 din 20.09.2016. 

7) Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al R.M., nr. 569 din 15.12.2017. 

Recomandări- cadru privind îmbunătăţirea programelor de studii bazate pe rezultatele 

evaluărilor externe a calităţii în vederea acreditării acestora. 

8) Strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

2015-2020, aprobată la şedinţa Senatului USEFS, proces verbal nr. 11 din 25.06.2015. 

http://mecc.gov.md/sites/default/files/recomandari_cadru_calitate1.pdf
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9) Regulamentul de aplicare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu în cadrul 

USEFS, aprobat la şedinţa Senatului USEFS, proces-verbal nr. 7 din 28.05.2014. 

 

4. DEFINIŢII, TERMENI ŞI ABREVIERI 

În prezenta procedură sunt utilizate următoarele definiţii şi abrevieri: 

- învăţământ cu frecvenţă - formă integrată de învăţământ, ce cuprinde studii la 

învăţământul de zi şi implică participarea personală constantă a studentului la toate activităţile de 

formare, organizate de instituţia de învăţământ superior. 

- învăţământ cu frecvenţă redusă - formă integrată de învăţământ, având caracteristici 

comune atât cu sistemul tradiţional, cât şi cu sistemul de învăţământ la distanţă; se adresează în 

special persoanelor care nu se pot încadra în orarul cursurilor de învăţământ cu frecvenţă; 

învăţământul cu frecvenţă redusă este o formă flexibilă de învăţământ, care oferă studenţilor 

posibilitatea de a-şi administra propriul proces de învăţare într-un program comasat, în cadrul 

instituţiei de învăţământ organizatoare. 

 

4.2. Abrevieri: 

USEFS – Universitatea de Sta de Educație Fizică și Sport. 

 

5. DESCRIERE A PROCESULUI DE AUTOEVALUARE 

5.1. Generalităţi 

5.1.1. Studiile universitare de licenţă se organizează pentru obţinerea de competenţe 

superioare într-un anumit domeniu de studii, iar cele de masterat asigură fie aprofundarea în 

domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe 

complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. 

5.1.2. Cunoştinţele generale, cunoştinţele de specialitate, competenţele generale, abilităţile 

cognitive, competenţele de specialitate se stabilesc prin reglementări proprii fiecărui domeniu, 

prin regulamentul de studii de licenţă şi masterale, planul de învăţământ şi fişele disciplinelor/ 

programele analitice elaborate de Universitate şi facultăţi. 

5.1.3. Programele de studii de masterat se iniţiază numai de către facultăţile, care au 

programe de licenţă acreditate. 

5.1.4. Formele de învăţământ cu frecvenţă redusă nu pot fi organizate decât la facultăţile, 

care au acreditat învăţământul cu frecvenţă. 

5.1.5. Programele de studii de licenţă se supun autorizării provizorii, acreditării şi evaluării 

periodice conform legislaţiei naţionale în domeniu. 



   PROCEDURA DE AUTOEVALUARE A PROGRAMULUI DE STUDII              COD: P.S.-03 

4 
 

 

5.2. Evaluarea calităţii programului de studii de licenţă şi master 

5.2.1. Evaluarea internă a calităţii programului de studii se realizează în 4 situaţii distincte: 

a) cu ocazia iniţierii programului de studii şi supunerii spre aprobare; 

b) cu ocazia acreditării programului de studii; 

c) cu ocazia evaluării periodice a programului de studii, o dată la 5 ani, sau conform 

normelor legale; 

d) autoevaluarea la 2 ani a programului de studii în vederea îmbunătăţirii continue a 

calităţii programului de studii. 

5.2.2. Procesul de evaluare internă constă în elaborarea Raportului de autoevaluare de către 

o comisie de evaluare internă a programului de studii, numită de către Senatul universităţii, 

alcătuită din 3 membri şi desemnarea coordonatorului acesteia, la propunerea facultăţii 

responsabile de programul de studiu. Din comisie fac parte persoane competente, care nu sunt 

implicate în realizarea studiului. În lipsa acestora se poate apela la persoane din exteriorul 

universităţii. 

5.2.3. Raportul de autoevaluare a programului de studii trebuie să corespundă următoarelor 

cerinţe: 

a) să prezinte şi să analizeze, pe bază de documente, progresele înregistrate în domeniul 

furnizării programelor de studii de la ultima evaluare externă; 

b) să prezinte şi să analizeze propriile constatări făcute cu prilejul evaluărilor interne pe 

discipline sau arii disciplinare, precum şi modul în care au fost luate în considerare şi soluţionate 

neajunsurile constatate, pentru a promova îmbunătăţirea practicii instituţionale; 

c) să descrie pe scurt principalele caracteristici ale cadrului instituţional şi ale propriilor  

activităţi de menţinere a standardelor academice în acordarea diplomelor de absolvire, de 

îmbunătăţire continuă a calităţii programelor de studii şi a sprijinului pentru procesul de învăţare-

formare; 

d) să descrie regulamentele profesionale interne ale cadrelor didactice şi studenţilor şi să 

sublinieze toate schimbările importante operate la nivel instituţional drept răspuns la aplicarea 

acestora; 

e) să menţioneze utilizarea eventualelor surse externe de referinţă; 

f) să descrie şi să comenteze pentru următorii trei ani propria strategie pentru 

consolidarea rezultatelor bune şi pentru înlăturarea deficienţelor, care au fost identificate; 

g) să identifice disciplinele sau ariile disciplinare de la nivelul întregii instituţii, care 

exemplifică buna practică şi ilustrează afirmaţiile formulate. 
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5.3. Structura raportului de autoevaluare în vederea acreditării/evaluării periodice: 

5.3.1. Raportul de autoevaluare trebuie structurat în trei părţi:  

a) Partea I: Introducere (prezentarea instituţiei, a dinamicii performanţelor acesteia în 

perioada scursă de la ultima evaluare externă şi încadrarea programului evaluat în politica 

universităţii) - max. 10 pagini. 

b) Partea a II-a: cuprinde datele privind cerinţele normative obligatorii, standardele şi 

indicatorii de performanţă din Metodologie şi prezintă în tabele adecvate gradul de realizare a 

fiecărui indicator în parte. Finalul acestei părţi are un caracter narativ. Se explică prin text 

informaţiile conţinute în tabelul sinoptic - max. 30 pagini. 

c) Partea a III-a: conţine, sub formă de anexe, toate dovezile/documentele justificative 

pentru elementele prezentate în tabelele sinoptice şi în partea declarativă. Este cea mai 

voluminoasă parte a raportului de autoevaluare. Orice informaţie inclusă în primele două părţi 

ale raportului de autoevaluare şi care nu e asociabilă cu documente justificative este considerată 

ca redundantă şi nu se ia în consideraţie. 

5.3.2. Raportul de autoevaluare şi anexele se întocmesc în conformitate cu Ghidurile de 

evaluare a programelor de studii de licenţă şi masterat specifice scopului (autorizare provizorie, 

acreditare, evaluare periodică) şi formei de învăţământ. 

5.3.3. Întregul raport (inclusiv anexele) se va prezenta în format tipărit şi electronic (PDF). 

5.3.4. Raportul de autoevaluare se redactează conform cerinţelor enumerate mai jos:  

1) Raportul de autoevaluare se redactează în limba română; 

2) Anexele nu se includ în volumul raportului şi se prezintă doar în format electronic 

(PDF), în fişiere separate; 

3)  Raportul se scrie/tehnoredactează cu caractere „Times New Roman”, 12 pct., cu 

intervalul maxim de 1,5 linii; 

4) Titlurile pot fi scrise cu caractere mai mari (14 pct.) şi, la necesitate, cu caractere aldine 

(bold); 

5) Textul se aliniază pe ambele câmpuri laterale; 

6) Denumirile figurilor (scheme, diagrame, fotografii etc.) se scriu sub ele (centrate) fiind 

numerotate consecutiv; 

7) Denumirile tabelelor se scriu deasupra acestora fiind aliniate la dreapta şi numerotate 

consecutiv; 

8)  Documentele de referinţă ale universităţii, la care se face referire în raportul de 

autoevaluare, se includ în Anexe, în format electronic. În textul raportului, pentru a se 
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face trimiteri la documente plasate pe pagina web a Universităţii de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport, se vor utiliza link-urile; 

9) Raportul se scrie în stil impersonal, într-o structurare logică şi coerentă.  

10) În mod obligatoriu se utilizează literele cu diacritice specifice limbii române (ă, â, î, ş, 

ţ şi majusculele lor); 

11) Toate paginile raportului se numerotează pe câmpul din dreapta paginii, jos, 

începând cu pagina de titlu şi terminând cu ultima pagină, fără a admite lipsa acestora 

sau repetarea lor. Pe pagina de titlu nu se scrie numărul paginii; 

12) Tipărirea se face pe format A4, doar pe prima pagină (faţă) a fiecărei foi; 

13) Raportul  de autoevaluare pe suport de hârtie va fi copertat.   

5.3.5. Raportul de autoevaluare include şi alte elemente obligatorii, în ordinea prezentată: 

1) Coperta – 1 pagină: 

 Denumirea universităţii; 

 Denumirea cu specificarea tipului de evaluare externă solicitat (autorizare 

provizorie/acreditare instituţională/programe de studiu); 

 Data, anul elaborării. 

2) Cuprins – 1 pagină. 

3) Conţinutul raportului de autoevaluare se elaborează în consecutivitate stabilită, pe 

standarde de acreditare, criterii şi indicatori de performanţă, în conformitate cu cerinţele 

Ghidului de evaluare externă a programelor de studii de licenţă, învăţământul superior aprobat de 

ANACIP. 

5.3.6. Întocmirea raportului de autoevaluare, partea a II-a cu anexele corespunzătoare din 

partea a III-a este responsabilitatea coordonatorului de programul de studii, care este sprijinit de 

prodecanul şi decanul facultăţii. 

5.3.7. Întocmirea raportului de autoevaluare, partea I cu anexele corespunzătoare din partea 

a III-a, este responsabilitatea Departamentului Management al Calităţii. Acesta va redacta partea 

instituţională, cu sprijinul tuturor structurilor Universităţii, care vor oferi datele şi documentele 

necesare şi o va pune la dispoziţia facultăţilor, după avizare în Consiliul de Asigurare a Calităţii 

şi aprobare în Senatul Universităţii. 

5.3.8. În situaţia pregătirii programului de studii pentru aprobare/acreditare/evaluare 

periodică, primprorectorul  pe activitatea didactică va audita dosarul de autoevaluare pregătit de 

facultate împreună cu Departamentul Management al Calităţii. 

5.3.9. Comisia de Audit Intern are ca obligaţii: 

a) să verifice afirmaţiile făcute în Raportul de autoevaluare prin analiza probelor din dosar; 
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b) să formuleze propriile aprecieri asupra gradului de îndeplinire a criteriilor normative 

(Anexa 5); 

c) să formuleze propriile aprecieri asupra gradului de îndeplinire a standardelor de calitate 

aplicate în programul de studii universitare de licenţă şi masterat  prin analiza probelor din dosar 

şi prin verificarea autoaprecierii; 

d) să verifice şi să formuleze aprecieri cu privire la caracteristicile programului de studii de 

la formele de învăţământ (Anexa 1); 

e) să formuleze în sinteză aprecieri asupra şansei ca programul de licenţă să fie 

acreditat/reacreditat şi eventual a lipsurilor sau neconcordanţelor constatate şi a soluţiilor 

propuse (Anexa 1). 

5.3.10. Raportul de autoevaluare cu anexele realizate se transmit Consiliului de Asigurare a 

Calităţii prin Departamentul Management al Calităţii şi Prorectorului pentru dezvoltare 

academică şi calitatea studiilor pentru analiză şi feedback. 

5.3.11. Consiliul de Asigurare a Calităţii împreună cu Departamentul Management al 

Calităţii va prezenta rezultatele analizei în şedinţa Senatului pentru decizia de înaintare a 

dosarului spre acreditare/evaluare periodică instituţiei abilitate sau refacerea dosarului. 

5.3.12. Responsabilitatea pentru realizarea şi supunerea spre auditare a programului de 

studii revine decanului facultăţii. 

5.3.13. O dată la 2 ani se auditează procesele şi activităţile programului de studii de licenţă 

şi master în conformitate cu prezenta procedură şi cu regulamentul de auditul intern al calităţii. 

Auditarea se efectuează de Comisia de asigurare a calităţii din cadrul facultăţii sau de o echipă 

de auditori desemnaţi de conducerea universităţii sau a facultăţii.  

 

6. RESPONSABILITĂŢI  

6.1. Senatul Universităţii: 

a) aprobă componența comisiei de evaluare internă; 

b) aprobă procedura; 

c) aprobă reviziile procedurii. 

6.2. Rectorul Universităţii: 

a) impune aplicarea procedurii. 

6.3. Prim prorectorul pentru activitatea didactică: 

a) monitorizează aplicarea procedurii.  

6.4. Consiliul de Asigurare a Calităţii: 

a) avizează implementarea/modificarea/retragerea procedurii. 



   PROCEDURA DE AUTOEVALUARE A PROGRAMULUI DE STUDII              COD: P.S.-03 

8 
 

6.5. Departamentul Management al Calităţii: 

a) verifică, difuzează, înregistrează, arhivează procedura. 

6.6. Comisia Audit Intern: 

a) evaluează periodic calitatea implementării procedurii. 

6.7. Decanii, directorii de departamente, personalul didactic: 

a) aplică procedura. 

 

7. AVIZĂRI, MODIFICĂRI  

7.1. Procedura se avizează de Consiliul de Asigurare a Calităţii şi se aprobă de Senatul 

Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Pe baza experienţei urmează să se formuleze 

propuneri de îmbunătăţire a procedurii. 

7.2. Modificările se iniţiază de către orice structură organizaţională din cadrul universităţii. 

Propunerea se înaintează Consiliul de Asigurare a Calității prin Departamentul Management al 

Calităţii. 

7.3. Modificările din capitolul 5 conduc la elaborarea unei noi ediţii. Modificările din 

celelalte capitole conduc la revizia ediţiei curente. 

7.4. Orice ediţie sau revizie este avizată de Consiliul de Asigurare a Calităţii şi se aprobă 

de Senatul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 

 

8. DISPOZIŢII FINALE 

1. Prezenta Procedură întră în vigoare de la data aprobării de către Senatul Universităţii 

de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 

2. Departamentul Management al Calităţii, decanii facultăţilor din cadrul Universităţii de 

Stat de Educaţie Fizică şi Sport sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă studenţilor, masteranzilor şi 

cadrelor didactice prevederile prezentei Proceduri. 
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Anexa 1 

FIŞA DE AUDIT A PROGRAMULUI DE STUDII DE LICENŢĂ 

 

Programul de studii universitare de licenţă şi master................................................................... 

Domeniul general de studiu.......................................................................................................... 

Facultatea, catedra........................................................................................................................ 

Forma de învăţământ…………………………....................................................................…...... 

Data auditului intern..................................................................................................................... 

Concluziile auditului intern: 

Raport de autoevaluare 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Criterii normative obligatorii 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Standarde şi indicatori de performanţă 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Anexe obligatorii pe categorii: 

• Personal didactic 

…..…………………………………………………………………………………………............. 

• Plan de învăţământ, fişele disciplinelor 

……………………………………………………………………………………………............... 

• Studenţi (pe ani de studii) 

……………………………………………………………………………………………............... 

• Cercetare ştiinţifică (de la începerea programului de studii) 

…………………………………………………………………………………………….............. 

Concluzia finală: 

…………………………………………………………………………………………………....... 

Recomandări: 

…………………………………………………………………………………………………....... 

Propunere: 

Se propune pentru acreditare/evaluare permanentă/Se propune refacerea/completarea dosarului. 

Comisia de Asigurare a Calităţii pe facultate/Comisia de Audit Intern 

 

Notă: Se trimite un exemplar la Consiliul de Asigurare a Calității prin Departamentul 

Management al Calității şi un exemplar la prorectorul coordonator. Se anexează dovezile. 


