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INTRODUCERE
Misiunea învăţământului superior este în primul rînd de a răspunde nevoilor specifice de
educaţie şi de formare profesională ale individului, precum şi nevoilor dezvoltării sociale şi
economice ale comunităţii (locale, regionale, naţionale). Universitatea îşi îndeplineşte acest scop
doar în măsura în care satisface aceste trebuinţe la un standard de calitate care permite atât
individului cât şi societăţii să devină performanţi într-un mediu globalizat, caracterizat prin
competiţie şi dinamism. Menţinerea standardului este posibilă numai în condiţiile orientării spre
performanţă a activităţii universitare, prin îmbunătăţirea continuă a ofertei şi a rezultatelor, un
management performant, o politică financiară adecvată utilizării raţionale a resurselor şi
atragerii de noi resurse, prin încurajarea unei atitudini responsabile a întregului personal.
Universitatea are şi o misiune ştiinţifică şi culturală. Ea produce noi cunoştinţe ştiinţifice şi le
evaluează critic pe cele general admise de comunitatea academică, creează, prin membrii săi,
opere intelectuale de valoare naţională şi internaţională.
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I. DATE GENERALE DESPRE UNIVERSITATEA DE STAT DE
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (USEFS) este o comunitate academică
structurală a sistemului de învăţământ din Republica Moldova, aflată în subordonarea
Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova cu atribuţii în domeniul învăţământului superior şi
cercetării ştiinţifice care îşi însuşeşte principiul consacrat conform căruia educaţia reprezintă
prioritate naţională pentru Republica Moldova, pentru instituţiile de învăţământ superior.
USEFS a fost înfiinţată prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.771 - IV din 21
septembrie 2006 în baza reorganizării Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport înfiinţat
în baza H.G. nr. 289 din 06 iunie 1991, în scopul promovării mai eficiente a politicii de stat în
domeniul educaţiei fizice şi sportului. Din momentul înfiinţării sale şi până în prezent USEFS a
avut o evoluţie progresivă, începându-şi activitatea cu două facultăţi şi o secţie (frecvenţă
redusă), pentru ca în anul academic 2015-2016 să conţină 5 facultăţi cu 8 specialităţi la ciclul I
(licenţă), 12 specialităţi la ciclul II (master) şi o Şcoală Doctorală.
1.1. Structurile instituționale ale USEFS în anul de studii 2015-2016
În anul de studii 2015-2016 în cadrul USEFS au funcționat următoarele structuri:
● Departamentul Studii;
● Facultățile și catedrele (5 facultăți şi 13 catedre)

• Facultatea Pedagogie (catedrele din componența facultății):
- Bazele Teoretice ale Culturii Fizice;
- Științe Psihopedagogice și Socioumanistice;
- Natație și Turism.

• Facultatea Sport (catedrele din componența facultății):
- Teoria și Metodica Jocurilor;
- Managementul Culturii Fizice;
- Limbi Moderne;
- Atletism.

• Facultatea Kinetoterapie (catedrele din componența facultății):
- Kinetoterapie;
- Gimnastică;
- Medicină Sportivă.

• Facultatea Protecție, Pază și Securitate (catedrele din componența facultății):
- Drept;
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- Protecție, Pază și Securitate;
- Probe Sportive Individuale.

• Facultatea Învățământ cu Frecvență Redusă.
• Departamentul de Formare Profesională Continuă.
• Școala doctorală.
Procesul educațional în cadrul USEFS este structurat pe cicluri:


I ciclu – Licență;



II ciclu – Masterat;



III ciclu – Doctorat;



Formare profesională continuă.

1.2. Oferta educațională a USEFS
Universitatea formează specialiști la următoarele specialități:
1. Facultatea de Pedagogie:
Ciclul I
Specialități: - Educație fizică / Psihopedagogie;
-

Cultură fizică recreativă (fitness/turism);

-

Dans sportiv și modern.

Ciclul II
Specialități: - Asistență Psihopedagogică în Sport;
-

Tehnologii de Educație și Instruire Motrică;

-

Sport și Mass-Media;

-

Managementul Culturii Fizice;

-

Marketing și Legislație în Sport;

-

Tehnologii și Management în Fitness;

-

Tehnologii și Management în Turism.

2. Facultatea Sport:
Ciclul I
Specialități: - Educație Fizică și Sport.
Ciclul II
Specialități: - Tehnologia Antrenamentului Sportiv;
- Teoria și metodologia activității motrice.

3. Facultatea Kinetoterapie:
Ciclul I
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Specialități: - Cultură Fizică de Recuperare.
Ciclul II
Specialități: - Tehnologii Kinetoterapeutice de Recuperare;
-

Logopedie și Motricitate Verbală;

-

Tehnologii Medico-biologice în Sport.

4. Facultatea Protecție, Pază și Securitate:
Ciclul I
Specialități: - Securitate Civilă și Ordine Publică;
-

Servicii de Securitate a Proprietății;

-

Servicii Antiincendii.

Ciclul II
Specialități: - Management în Protecție, Pază și Securitate.
5. Facultatea Învățămînt cu Frecvență Redusă:
Specialități: - Educație Fizică/ Psihopedagogie;
-

Educație Fizică și Sport;

-

Cultură Fizică Recreativă (fitness/ turism);

-

Securitate Civilă și Ordine Publică.

1.3. Contingentul de studenți al USEFS
SECȚIA ZI:
Ciclul I – Licența: Anul I – 388 studenți; Anul II – 297 studenți; Anul III – 364 studenți;
Anul IV – 218 studenți.
Ciclul II - Masterat – 227 studenți.
Ciclul III - Doctorat – 90 studenți:
Anul I – 22 doctoranzi;
Anul II – 35 doctoranzi;
Anul III – 19 doctoranzi;
Anul IV – 14 doctoranzi.
La facultatea Învățământ cu Frecvență Redusă își fac studiile:
La ciclul I: Anul I – 110 studenți; Anul II – 149 studenți; Anul III – 138 studenți; Anul IV
– 207 studenți; Anul V – 111 studenți;
1.4. Corpul didactic al USEFS și calificarea acestuia
Procesul educațional în cadrul USEFS este asigurat de 156 cadre didactice, care au următoarele
titluri științifice:
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- doctori în științe, doctori habilitați, profesori: 9;
- doctori în științe, profesori: 10;
- doctori în științe, conferențiari universitari: 28;
- doctori în științe: 21;
- fără titluri științifice: 88:
- cu vârsta până la 40 ani: 71.
1.5. Baza materială a universității
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport dispune de următoarea bază materială
administrativă și didactico-sportivă:
A. Blocuri de studii:
A.1. Blocul de studii principal:
● spații administrative (rector și prorectorii); Departament Studii, Serviciul Personal,
Cancelaria, Școala Doctorală, Centrul Cercetări Științifice, decanatele Facultăților Sport și
Pedagogie, catedrele – Limbi moderne, Bazele teoretice ale culturii fizice, Științe
psihopedagogice și socioumanistice, Atletism, Teoria și metodica jocurilor, Medicina sportivă,
Gimnastica). În total 35 spații;
● săli sportive (jocuri sportive: volei, baschet, handbal, minifotbal, tenis de masă;
gimnastică, fitness și aerobică);
● terenuri sportive: (minifotbal; tenis de câmp);
A.2. Blocul de studii II:
- decanatele facultăților (Kinetoterapie; Protecție, Pază și Securitate; Învățământ cu
frecvență redusă); catedrele (Militară; Cultura fizică de recuperare; Drept; Pază, Protecție și
Securitate);
- terenuri sportive (minifotbal, baschet, handbal).
B. Blocul didactic-sportiv pentru probe sportive individuale:
- catedra Probe sportive individuale;
- sala de forță;
- sălile de lupte;
- sala didactico-metodică.
C. Bazinul de înot:
- bazinul de înot de 25 m și 6 piste;
- catedra Natație și Turism;
- sala didactico-metodică;
- cortul de tenis;
- săli de forță; saune; săli de fitness.
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II. ACTIVITATEA CONSILIULUI CALITĂȚII USEFS ÎN ANUL UNIVERSITAR
2015-2016
Prin intermediul managementului calităţii, ca domeniu al sistemului de asigurare a
calităţii, USEFS urmăreşte să-şi consolideze poziţia de lider în învăţământul superior de profil
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prin calitatea serviciilor educaţionale asigurate studenţilor în spiritul “lifelong learning" şi prin
calitatea serviciilor de cercetare ştiinţifică oferite tuturor părţilor interesate.
În concordanţă cu deciziile strategice adoptate în USEFS, Consiliul Calității a urmărit
strategii de creştere treptată a numărului de studenţi, concomitent cu creşterea calităţii
procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică, repoziţionat pe principii noi, moderne. În acest
context, Consiliul Calității a monitorizat revizuirea şi îmbunătăţirea permanentă a conţinutului
programelor de studii din cadrul USEFS, pornindu-se de la definirea şi delimitarea clară a
competenţelor transversale şi profesionale pe domeniul studiilor universitare de licenţă, în
corelaţie cu competenţele corespunzătoare ale studiilor universitare de masterat, având la bază
monitorizarea satisfacţiei beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
2.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare USEFS
Istoria universităţii noastre începe cu fondarea, în anul 1991, a Institutului Naţional de
Educaţie Fizică şi Sport, după care prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir
Voronin, din 21.09.2006 nr.771-IV, a fost reorganizat în Universitatea de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport.

Viziunea USEFS este de a fi lider în învăţământul şi cercetarea ştiinţifică din domeniul
culturii fizice şi a celorlalte domenii existente în cadrul Universităţii, de a se identifica printre
instituţiile de referinţă la nivel european în realizarea, formarea şi dezvoltarea competenţelor
profesionale, a aptitudinilor şi abilităţilor necesare unui traseu profesional performant.

Misiunea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este de a realiza activitatea de
cercetare şi de învăţământ la standarde de excelenţă naţionale şi internaţionale prin:
•

formarea, dezvoltarea şi diseminarea valorilor noii societăţi bazate pe cunoaştere;

•

formarea specialiştilor de înaltă performanţă, prin oferirea de programe de studii

creative, care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie la dezvoltarea
intelectuală a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor;
•

generarea de calificări competitive în formarea universitară şi postuniversitară;

•

realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaţii din mediul academic şi de

afaceri;
•

integrarea Centrului Ştiinţific al USEFS, a şcolilor doctorale în reţele europene de

excelenţă şi realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de cunoştinţe;
•

dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă responsabilitate

profesională şi civică;
•

promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea naţională şi

internaţională.
Obiective fundamentale:
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a. Orientarea universităţii spre competitivitate şi performanţă pentru integrarea în circuitul
valorilor ştiinţifice internaţionale şi atingerea poziţiei de lider al învăţământului superior şi
cercetării ştiinţifice în profilul universitar;
b. Creşterea capacităţii de predare prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare
şi atragerea de tineri şi de specialişti de înalta calificare;
c. Întărirea ofertei de cunoştinţe, servicii şi extensie universitară. Stimularea transferului
tehnologic bazat pe cooperarea cu toţi subiecţii implicaţi în soluţionarea ofertei de servicii în
domeniul culturii fizice şi al sportului cu necesităţile societăţii în continuă schimbare. În acelaşi
timp, dat fiind faptul că USEFS este unicul centru universitar care pregăteşte cadre în domeniul
culturii fizice şi sportului, culturii fizice de recuperare, pază, protecţie şi securitate, ne propunem
să devenim un centru euroregional de învăţământ - cercetare - consultanţă în domeniul sportului.
d. Dezvoltarea învăţământului de profil în limbile de circulaţie internaţională, astfel încît
să lărgim gama specialităţilor în concordanţă cu oferta pieţii internaţionale;
e. Perfecţionarea continuă a mecanismelor de evaluare şi atestare a studenţilor şi cadrelor
didactice;
f. Implementarea tehnologiilor educaţionale moderne în actul de pregătire a specialiştilor;
g. Ajustarea permanentă a procesului instructiv-educativ la imperativele schimbărilor care
survin.
2.2. Standarde şi indicatori de performanţă
2.2.1.Domeniul A. Capacitatea instituţională
- Criteriul A.1 – Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
USEFS are un sistem de conducere universitară coerent, integrat şi transparent, care se
bazează pe o administraţie eficace şi eficientă, adaptată misiunii şi obiectivelor asumate. USEFS
dispune de un sistem de conducere operativă compus din 21 membri: rector, prorectori care
coordonează diferite domenii de activitate, director Departament Studii, decani şi reprezentantul
studenţilor.
Cadre didactice – 156 dintre care:


doctor habilitat, profesor – 9;



doctor, profesor – 10;



doctor, conferențiar – 28;



doctori – 21;



cadre didactice fără grad științific – 71.
Structurile academice, competenţele decizionale şi modul de alegere a organismelor de

conducere la nivelul USEFS sunt descrise în Carta Universitară USEFS şi în „Regulamentul
privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere a USEFS” (aprobat de Senat p.v.nr.8
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din 09.04.2015). Studenţii au reprezentanţi în toate structurile instituţionale de conducere,
mecanismul de alegere a acestora este democratic şi transparent, nediscriminatoriu şi nu
limitează dreptul studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi.
Managementul strategic USEFS a elaborat Strategia de dezvoltare instituţională a
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (2015-2020) racordată la evoluţia şi contextul
învăţământului superior naţional şi european, care este cunoscută de toţi membrii comunităţii
universitare.
Administraţie eficace USEFS dispune de o administraţie care respectă reglementările legale
în vigoare şi funcţionează riguros prin serviciile oferite comunităţii universitare. USEFS are
mecanisme de control şi de dezvoltare continuă a performanţelor administraţiei, reprezentate de
Auditul Intern al USEFS. Toate proiectele şi rapoartele sunt discutate şi aprobate în Senatul
USEFS. Nivelul de informatizare al proceselor administrative din USEFS este compatibil cu cel
din spaţiul european al învăţământului superior.
- Criteriul A.2 – Baza materială
Patrimoniu, dotare, resurse financiare USEFS dispune de un patrimoniu care contribuie în
mod eficace la realizarea misiunii şi obiectivelor fixate. În ultima perioadă de timp s-a investit
sistematic în dezvoltarea bazei materiale, pentru buna desfăşurare a activităţilor.
Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi Baza materială a USEFS corespunde
specificului său şi se află la standarde care asigură desfăşurarea unui proces de învăţământ de
calitate. Activitatea didactică şi de cercetare a programelor de studii se desfăşoară în spaţii de
învăţământ aflate în proprietate – săli de curs, amfiteatre, săli de seminar, laboratoare – dotate
corespunzător cu tehnică de calcul, sisteme multimedia (video şi retroproiectoare, ecrane de
proiecţie, ş.a.).
Pentru cazarea studenţilor şi a personalului propriu, USEFS dispune de 4 cămine, cu o
capacitate totală de 1000 locuri de cazare. USEFS dispune de planuri de dezvoltare şi de planuri
de investiţii realiste atât pentru spaţiile de învăţământ, cât şi pentru cămine.
2.2.2. Domeniul B. Eficacitatea educaţională
- Criteriul B.1: Conţinutul programelor de studii
USEFS are elaborată o politică proprie de recrutare şi de admitere a studenţilor, pe care o
aplică în mod transparent şi riguros, respectând principiul egalităţii şanselor tuturor candidaţilor,
fără nici o discriminare, reflectată în Metodologia de organizare a admiterii la ciclul I şi ciclul II
în cadrul USEFS.
USEFS îşi prezintă oferta educaţională prin publicarea de broşuri, pliante şi postere,
diseminate la târguri educaţionale, la întâlniri organizate cu liceenii, la întâlniri cu potenţialii
studenţi din străinătate, în mass-media naţională şi locală, prin organizarea unor evenimente de
comunicare promoţională, precum „Ziua Uşilor Deschise”.
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- Criteriul B.2: Rezultatele învăţării
1. Valorificarea calificării universitare obţinute prin capacitatea de a se angaja pe piaţa
muncii
În cadrul USEFS există o preocupare permanentă pentru structurarea programelor de studii, în
acest sens asigurându-se o pregătire cât mai apropiată de cerinţele impuse de accesul pe piaţa
forţei de muncă. Competenţele dobândite la absolvirea unui program de studii, permit găsirea cu
uşurinţă a unui loc de muncă.
În vederea eficientizării procesului de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a
absolvenţilor, Consiliul Calităţii USEFS şi Centru de Ghidare şi Consiliere în Carieră au
întreprins un şir de acţiuni:
-

elaborarea fişei de inserţie profesională, care este completată peste jumătate de an de

către absolvenţi prin intermediul poştei electronice;
-

întocmirea

Registrelor

de

monitorizare

a

carierei

profesionale

ale

studenţilor/absolvenţilor la fiecare facultate;
-

aplicarea chestionarelor studenţilor anului terminal cu privire la angajare în câmpul

muncii.
2.2.3. Domeniul C. Managementul calităţii
- Criteriul C.1: Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Organizarea sistemului de asigurare a calităţii Obiectivul fundamental al conducerii USEFS
îl constituie implementarea unui sistem de asigurare a calităţii bazat pe o structură
organizatorică, documentaţie, în general o politică care să permită monitorizarea continuă si ca
efect îmbunătăţirea continuă a prestaţiilor cadrelor didactice si studenţilor. Sistemul de asigurare
a calităţii educaţiei este reglementat de Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014. şi regulamentele
interne de infrastructură a calităţii USEFS. În cadrul USEFS există Consiliul Calităţii,
Departamentul Managementului Calităţii şi Comisii de Asigurare a calităţii la facultăţi, care
funcţionează în conformitate cu regulamentele interne privind asigurarea calităţii: Regulament
de funcţionare a infrastructurii calităţii USEFS (aprobat de Senat la 17.11.2014 p.v.2),
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului Management al Calităţii USEFS
(aprobat de Senat la 20.11.2015 p.v.2) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor
de asigurare a calităţii (aprobat de Senat la 20.11.2015 p.v.2).
Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii Asigurarea calităţii procesului de învăţământ
este o premisă a succesului. În acest sens, USEFS s-a orientat către introducerea unui sistem de
evaluare a procesului de învăţământ şi către modificarea raportului de timp alocat pentru
învăţământ şi învăţare. Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi cercetare
ştiinţifică adoptat de USEFS are ca scop: asigurarea unei mai bune corelări a serviciilor de
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educaţie şi cercetare cu cerinţele clienţilor şi ale altor părţi interesate; îmbunătăţirea permanentă
a calităţii serviciilor didactice şi de cercetare ştiinţifică oferite de USEFS; dezvoltarea unei
culturi a calităţii în cadrul USEFS şi asigurarea unei protecţii reale a intereselor clienţilor şi ale
celorlalte părţi interesate de serviciile oferite de către universitate; de a aduce mai multă claritate
în ceea ce priveşte responsabilităţile membrilor comunităţii pentru asigurarea calităţii serviciilor
educaţionale şi de cercetare ştiinţifică; asigurarea transparenţei necesare a modul de utilizare a
resurselor financiare alocate de la buget şi a celor private, pentru realizarea obiectivelor privind
serviciile educaţionale şi de cercetare ştiinţifică; facilitarea recunoaşterii reciproce la nivel
european a certificatelor, diplomelor şi titlurilor universitare.
-

Criteriul

C.2:

Proceduri

privind

iniţierea,

monitorizarea

şi

revizuirea

periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii şi diplomelor ce
corespund calificărilor:
Tabelul 1. Codul și denumirea domeniului fundamental și general de studiu la ciclul II
master (DGM și DCD)
Codul
și
denumirea
domeniului
fundamental al
științei, culturii și
tehnicii (DF)
1

Codul și denumirea
domeniului general
de studiu la ciclul II
master (DGM)/
Domeniului
de
cercetare la ciclul
III- doctorat (DCD)
2

Codul și denumirea Specialitatea/programul
domeniului
de de studii la ciclul Iformare profesională licență (DFL)
la ciclul I-licență
(DFL)

3

4

5

10 SERVICII
101 Servicii publice
103
Servicii
securitate
105 Sport

1015 Călătorii, turism
și agrement
de 1032 Securitate, pază și
protecție
1051 Sport

1052
Reabilitare
fizică
1053
Fitness
și
agrement
1054 Dans sportiv și
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180
180
1051.1
Antrenament
sportiv
1051.2 Management în
sport
1051.3 Marketing în
sport
1051.4
Psihologia
sportului
1051.5 Jurnalism sportiv
1052.1 Kinetoterapie și
terapie ocupațională
1053.1
Fitness
și
agrement
1054.1 Dans sportiv și

240
180
180
180
180
240
180
180

modern

modern

Prin aplicarea acestei proceduri se urmăreşte: asigurarea sistemului de competenţe necesare
unui specialist în domeniile de formare ale USEFS, indiferent de specializare, asigurarea
compatibilităţii structurii curriculare de la USEFS cu cele ale unor universităţi europene de
prestigiu, ca element important pentru recunoaşterea diplomelor USEFS în ţările Uniunii
Europene; corelarea planurilor de învăţământ ale facultăţilor din USEFS; îmbunătăţirea corelării
planurilor de învăţământ cu fişele disciplinelor curriculare şi evitarea suprapunerilor tematice
redundante (cu excepţia cazurilor în care sunt dezvoltate şi aprofundate cunoştinţele din amonte
pe flux educaţional, cu scopul dezvoltării şi aprofundării domeniului de studiu).
Definirea conţinutului programelor de licenţă, masterat se face prin planuri de învăţământ,
adoptate de către Comisiile de asigurare a calităţii la facultăţi, Consiliile facultăţilor, pentru un
ciclu complet de pregătire şi aprobate de Senatul USEFS.
- Criteriul C. 3: Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea studenţilor care este aplicat
în mod riguros şi consecvent: „Regulament privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor
USEFS”, aprobat de Senatul USEFS, proces-verbal nr. 5 din 23.03.2011) adus la cunoştinţa
părţilor interesate prin publicarea lui pe site-ul USEFS. Fiecare curs, indiferent de programul de
studii din cadrul USEFS, este astfel proiectat încât să îmbine transferul de cunoştinţe, învăţarea şi
examinarea studenţilor/cursanţilor.
- Criteriul C.4 : Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
a. Calitatea personalului didactic si de cercetare:
- Evaluarea personalului didactic de către studenţi
În cadrul USEFS se aplică, de 2 ori pe an, chestionarul de evaluare a calităţii
seminarului/cursului.
Chestionarul a fost aplicat studenţilor USEFS din cadrul celor 4 facultăţi: Sport, Pedagogie,
Kinetoterapie şi Protecţie, pază şi securitate.
- Evaluarea colegială;
- Evaluarea de către administrație;
- Autoevaluare.
Reultatele acestor tipuri de evaluări au fost aprobate în ședințele catedrelor și la Consiliile
facultăților USEFS.
- Criteriul C.5: Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării:
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a. Disponibilitatea resurselor de învăţare
USEFS asigură în mod gratuit, prin intermediul bibliotecilor sale, atât în format clasic, cât şi
electronic, resursele de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice, antologii etc.) pentru
fiecare program de studii organizat, indiferent de nivel (licenţă, master, doctorat). Biblioteca
USEFS dispune, pe lângă accesul electronic, de un număr corespunzător de volume din ţară şi
străinătate şi de abonamente la principalele reviste de specialitate din ţară şi străinătate pentru
programele de studii ale USEFS.
b. Servicii studenţeşti
USEFS asigură beneficiarilor săi o serie de servicii sociale, culturale şi sportive: cazare, cantină,
bază sportivă, servicii de consiliere etc. Problemele sociale ale studenţilor sunt atent monitorizate
de prorectorul responsabil de logistică, activitatea administrativă, socială şi relaţiile cu studenţii,
care coordonează, printre altele, şi următoarele domenii: problemele sociale ale studenţilor;
problemele sociale ale angajaţilor; relaţiile cu organizaţiile studenţeşti; relaţiile cu sindicatele
angajaţilor; gestiunea căminelor şi cantinei.
Departamentul Relaţii Internaţionale îndeplineşte, în domeniul său de activitate, următoarele
atribuţii principale: informează şi consiliază potenţialii beneficiari şi promotori de proiecte cu
privire la actualele programe comunitare educaţionale şi diseminarea informaţiilor referitoare la
noile programe integrate de educaţie continuă.
- Criteriul C.6: Transparenţa informaţiilor de interes public:
1. Oferta de informaţii publice
USEFS şi toate facultăţile ei oferă informaţii şi date, cantitative şi calitative, actuale şi corecte,
privind calificările, programele de studii, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile
oferite studenţilor, oferta educaţională, planurile de învăţământ, fişele disciplinelor, baza de
cercetare, centrele de cercetare, revistele editate, program secretariat, date statistice, baza
legislativă internă şi naţională, graficul şi calendarul activităţilor, informaţii financiare şi orice
alte informaţii de interes pentru public, în general, şi pentru studenţi, în special. Aceste informaţii
se găsesc pe site-ul www.usefs.md. În fiecare an se elaborează şi se publică metodologii de
admitere în care sunt prezentate programele de studii, componenţa dosarului de înscriere,
condiţiile de înscriere, statistica rezultatelor admiterii din anii precedenţi, taxele, facilităţile oferite
candidaţilor, programul admiterii.
- Criteriul C 7: Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei
În USEFS funcţionează Departamentul Managementului Calităţii şi Audit Intern, care
coordonează şi asigură suportul logistic necesar desfăşurarea activităţilor curente determinate de
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managementul şi asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din cadrul
USEFS. Rectorul este direct responsabil pentru asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de
cercetare ştiinţifică din USEFS.
Întreaga activitate desfăşurată la nivelul USEFS este orientată spre afirmarea învăţământului
ca bun public şi satisfacerea încrederii publice. În acest sens, politica de asigurare a calităţii care
se aplică în cadrul USEFS este corelată în permanenţă cu acţiunile promovate la nivel european şi
mondial În cadrul USEFS calitatea serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică este asigurată
prin: planificarea activităţilor de prestare a serviciilor educaţionale; monitorizarea proceselor
didactice şi de cercetare ştiinţifică; evaluarea internă a rezultatelor proceselor didactice şi de
cercetare ştiinţifică; evaluarea externă a rezultatelor proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică;
îmbunătăţirea continuă a serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică oferite de USEFS.
În condiţiile legii, la nivel de USEFS a fost creat „Consiliul Calităţii”, al cărui rol principal
constă în promovarea, la nivelul întregii universităţi, a culturii calităţii. Consiliul Calităţii la
nivelul USEFS elaborează anual „Raportul de autoevaluare a asigurării calităţii academice din
USEFS”.
Comisii similare au fost organizate la nivelul fiecărei facultăţi întocmesc anual un raport de
autoevaluare a fiecărui program de studii, pe care îl prezintă Consiliului Facultăţii şi îl fac public
prin publicare pe site-ul facultăţii.
În urma aprobării de către Senatul universitar, „Raportul de autoevaluare a asigurării calităţii
academice din USEFS” este publicat pe site-ul www.usefs.md şi pus la dispoziţia organismelor
abilitate, în vederea evaluării externe a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică
ale universităţii. Pe baza acestui raport se elaborează propuneri de îmbunătăţire.
Managementul instituțional de asigurare a calității în cadrul USEFS este reflecta în
organigrama, reflectată în Figura 1.
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Figura 1. Sistemul de management intern al calității în cadrul USEFS
Astfel, după cum este reflectat în organigramă, organul suprem al universității este Senatul,
deciziile căruia sunt delegate tuturor structurilor instituționale prin ordinele rectorului USEFS,
președinte al Senatului. În acest context, rectorul USEFS monitorizează activitatea prorectorului
pentru dezvoltarea academică și calitatea studiilor și a structurilor instituționale de asigurare a
calității: Consiliul Calității, Departamentul Management al Calității și Comisia de audit intern.
Prorectorul pentru dezvoltarea academică și calitatea studiilor organizează, monitorizează și
interacționează structurile menționate mai sus.
În Tabelul 2 este prezentat graficul ședințelor organizate de Consiliul Calității în anul
universitar 2015-2016.
După cum este reflectat în Figura 3, ședințele Consiliului Calității USEFS au avut loc
lunar, iar în caz de necesitate, acestea au fost organizate extraordinar.

Nr.
șed
inț
ei

Tabelul 2. Graficul ședințelor Consiliului Calității USEFS în anul universitar 2015-2016

Lunile anului de studii 2015-2016
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IX
1
2

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

S
S

3

S

4

S

5

S

6

S

7

S

8

S

9

S

10

S

Notă: S – ședința Consiliului Calității.

În cadrul acestor ședințe, membrii Consiliului au discutat prevederile Codului Educației,
Strategia de dezvoltare instituțională a USEFS, modalitățile de eficientizare a managementului
intern al calității în cadrul USEFS prin elaborarea și realizarea indicatorilor și criteriilor de
evaluare internă a calității procesului educațional în cadrul USEFS. Planul de lucru al Consiliului
Calității este reflectat în Tabelul 3.
Tabelul 3. Principalele activități planificate ale Consiliului Calității USEFS
pentru anul de studii 2015-2016
№

Activități planificate

Responsabil

Termen de
realizare

Realizare

1

Elaborarea Programului de asigurare a Demcenco P.
calităţii USEFS pentru anul de studii 20152016

Septembrie,
2015

Realizat

2

Monitorizarea realizării indicatorilor de Zavalișca A.
performanță
a
calității
procesului
educațional în cadrul USEFS

Pe
parcursul
anului

Realizat

3

Monitorizarea activităţilor cu studenţii
înmatriculaţi la anul I de studii.

Septembrieoctombrie,
2015

Realizat

4

Evaluarea gradului
studenţilor USEFS

Ianuarie, 2016
Mai, 2016

Realizat

5

Discutarea proiectelor de regulamente,
elaborarea regulamentelor instituționale și
înaintarea spre aprobarea Senatului

Demcenco P.

Pe
parcursul
anului

Realizat

6

Eficientizarea relaţiilor dintre Universitatea
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi piaţa
muncii

Calugher V.

Pe
parcursul
anului

Realizat

7

Elaborarea/modificarea/ajustarea planurilor Carp Iu.
de studii USEFS

Ianuarie, 2016

Realizat

de

Calugher V.

satisfacţie

a Calugher V.
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8
9
10
11
12

Dezvoltarea educaţiei incluzive în cadrul
USEFS
Elaborarea Manualului Calității al USEFS

Goncearuc S.

Pe
parcursul
anului

Realizat

Budevici-Puiu A.

Octombrie,
2016

Realizat

Ședințe cu Departamentul Management al
Calității
Ședințe cu Comisia Audit Intern

Demcenco P.

Pe
parcursul
anului

Realizat

Demcenco P.

Pe
parcursul
anului

Realizat

Iunie, 2016

Realizat

Totalizarea activității Consiliului Calității în Demcenco P.
anul universitar 2015-2016 și a structurilor
de asigurare a calității în cadrul USEFS

Problemele de la ordinea de zi a ședințelor Consiliului au fost analizate și discutate împreună cu
reprezentanții Departamentului Management al Calității și Comisiei de Audit Intern.
2.3. Concluzii și recomandări de îmbunătățire a calității
Consiliul Calității USEFS a realizat acţiunile planificate pentru anul de studii 2015-2016.
Majoritatea acțiunilor planificate au avut un caracter practic, celelalte – poartă un caracter
permanent și realizarea acestora va continua și în viitor.
În condiţiile stabilirii politicii referitoare la calitate, managementul de la cel mai înalt nivel
trebuie să ţină cont de următoarele:
a) nivelul şi tipul îmbunătăţirilor necesare pentru atingerea performanţelor de către
universitate;
b) nivelul aşteptat al satisfacţiei clienţilor;
c) dezvoltarea în perspectivă a universității;
d) resursele necesare pentru a îndeplini cerinţele indicatorilor de performanță; e) contribuţia
potenţială a angajatorilor, a mediului socio-economic, în general, la succesul Universităţii.
Punerea în practică a orientării generale privind calitatea presupune asumarea şi
îndeplinirea următoarelor obiective:
a) îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor absolvenţilor Universităţii prin proiectarea şi
realizarea unor programe de studii care să ţină seama de schimbările care se produc în
Republica Moldova şi în lume;
b) acordarea unei atenţii sporite cercetării ştiinţifice realizate de cadre didactice, studenţi şi
masteranzi şi persoane interesate, îndeosebi pe latura realizării de proiecte şi parteneriate
ştiinţifice cu organizaţii academice şi ştiinţifice din ţară şi din străinătate;
c) atragerea firmelor angajatoare la dezvoltarea unor parteneriate cu Universitatea pentru
îmbunătăţirea programelor de studii apte să vină în sprijinul clienţilor şi deopotrivă
beneficiarului final al serviciilor educaţionale-societatea;
d) asigurarea cadrului organizatoric şi mijloacelor necesare participării efective a
studenţilor la programele de cercetare ştiinţifică;
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e) evaluarea permanentă a gradului de satisfacţie al studenţilor şi masteranzilor faţă de
oferta educaţională şi gradul lor de implicare în soluţionarea unor aspecte privind procesul
educaţional şi cercetarea ştiinţifică;
f) evaluarea gradului de satisfacţie a personalului didactic şi eficienţa activităţii prestate; g)
evaluarea satisfacţiei angajatorilor faţă de nivelul de pregătire profesională a absolvenţilor şi
modul lor de implicare în elaborarea şi aplicarea programelor educaţionale.

III. ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN
ANUL UNIVERSITAR 2015-2016
Departamentul Management al Calităţii are misiunea de promovare a calităţii imaginii
generale a lucrului instructiv-educativ, ştiinţific şi organizaţional din cadul Universităţii de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport.
De asemenea asigură vizibilitatea catedrelor la nivel naţional şi internaţional prin
obţinerea rezultatelor de excelenţă aplicate în practică, precum şi evaluarea şi monitorizarea
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calităţii activităţilor didactice şi de cercetare. Stabileşte repere calitative şi cantitative prin
comparaţie cu alte universităţi din ţară şi din străinătate.
3.1. Obiectivele strategice ale Departamentului Management al Calităţii
Obiectivele strategice ale activităţii Departamentului Management al Calităţii sunt:
-

Evaluarea modului în care se aplică politica USEFS în domeniul calităţii şi sunt
realizate obiectivele stabilite în domeniul calităţii; elaborarea strategiei de
implementare a sistemului de asigurare a calităţii în USEFS;

-

Promovarea unii culturi a calităţii în USEFS prin implicarea întregii comunităţi
academice, atât a personalului didactic, personalul de suport şi studenţii.

-

Monitorizarea îndeplinirii planului strategic al universităţii şi a planului de
îmbunătăţire a calităţii activităţilor USEFS;

-

Planificarea propriu-zisă a auditurilor privind activităţi specifice;

-

Participarea activă la aplicarea regulamentelor şi procedurilor ce privesc activitatea
didactică din universitate/facultate/catedră;

-

Demararea procesului de autoevaluare la nivel de facultate/catedră în vederea
obţinerii autorizării/acreditării conform dispoziţiilor legale.

3.2. Organizare structurală şi competenţe
USEFS dispune de structuri, strategii, politici şi proceduri corespunzătoare pentru un
management performant şi asigurarea calităţii procesului didactic şi de cercetare în toate
componentele sale.
Rolul principal în cadrul structurilor de asigurare a calităţii o are Consiliul Calităţii
USEFS, în frunte cu prorectorul pe calitate Demcenco P. Celelalte subdiviziuni se subordonează
nemijlocit prorectorului şi în ordine descrescătoare Consiliului Calităţii, Departamentului
Management al Calităţii şi altor structuri.
Departamentul Managementul al Calităţii elaborează Raportul anual de evaluare internă a
calităţii, pe baza rapoartelor periodice întocmite de comisiile la nivel de facultate şi a propriilor
analize şi constatări, formulând propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. Acest raport este
făcut public, prin afişare pe site-ul Universităţii.
La nivelul facultăţilor, s-au constituit Comisii pentru asigurarea calităţii cu rol de
monitorizare şi evaluare periodică a calităţii programelor şi activităţilor specifice. Ţinînd cont de
specificul domeniului de activitate, USEFS a elaborat standarde proprii de calitate care îi conferă
posibilitatea dezvoltării unui proces de calitate, competitiv pe plan intern şi internaţional.
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Departamentul, precum şi Comisiile pentru asigurarea calităţii promovează cultura calităţii,
referitoare la valorile, normele şi activităţile practicate în USEFS, pentru iniţierea, aprobarea,
evaluarea şi monitorizarea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare şi îşi stabileşte repere
calitative şi cantitative prin comparaţie cu alte universităţi din ţară şi din străinătate.
Universitatea are un program de realizare a politicii calităţii (concretizată în scopurile,
obiectivele calităţii şi mijloacele de realizare a acestora), căruia îi corespunde strategia de
realizare cu prevederi şi termene concrete. În realizarea politicilor şi strategiei calităţii sunt
implicate toate cadrele didactice, precum şi studenţii.
Departamentul Management al Calităţii, împreună cu Comisiile de Asigurare a Calităţii, se
ocupă de diseminarea standardelor şi metodologiilor naţionale de calitate în rândul personalului
universităţii, elaborează proceduri interne cu scopul de a facilita implementarea standardelor
naţionale şi internaţionale de calitate în universitate. Structurile de calitate, în colaborare cu
conducerea universităţii şi a facultăţilor, se dovedesc a fi primele interesate de cunoaşterea şi
valorificarea bunelor practici şi a reperelor calitative promovate de alte universităţi din ţară şi din
spaţiul european.
Planul strategic de dezvoltare al USEFS prefigurează politicile centrate pe calitate, fiecăreia
dintre acestea corespunzându-i strategii concrete de realizare. Politicile sunt activate în fiecare
compartiment prin structurile operaţionale de monitorizare şi evaluare periodică a calităţii
programelor şi activităţilor la nivelul facultăţilor şi programelor de studiu, care stimulează
participarea cadrelor didactice şi studenţilor. Periodic, aceste comisii se întrunesc şi analizează
respectarea politicii generale în domeniul calităţii la nivelele respective, aşa cum rezultă din
strategiile pe termen mediu şi din planurile operaţionale. Rezultatele acestor analize se constituie
în rapoarte anuale înaintate consiliilor facultăţilor şi Senatului USEFS.

Departamentul
Management al Calităţii

Comisia
Audit Intern

Comicii de
Asigurare a
calităţii la
facultăţi

Echipe de
asigurare a
calităţii la catedre

Figura 2. Organigrama structurilor de management intern al calităţii
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În organigrama din Figura 2 este expusă structura ierarhică a subdiviziunilor USEFS din
subordinea Departamentului Management al Calităţii.
3.3. Componenţa Departamentul Management al Calității
Zavalişca Aurica, preşedinte, doctor în pedagogie, conferenţiar; Țîganaş Odetta,
vicepreşedinte, doctor în pedagogie, conferenţiar, decanul catedră Medicina Sportivă. Membrii:
Tăbîrţă Vasile, doctor în pedagogie, catedra Teoria şi Metodica Jocurilor; Mindrigan Vasile,
doctor în pedagogie, şeful Catedrei Nataţie şi Turism; Pogorlețchi Alla, doctor în pedagogie,
conferențiar, catedra Kinetoterapie; Vizitei Nicolai, doctor habilitat în filosofie, profesor, catedra
Ştiinţe Psihopedagogice și Socioumanistice; Braniște Gheorghe, doctor în pedagogie,
prodecanul Facultăţii Pedagogie; Poburnîii Pavel, doctor în pedagogie, profesor etc.
3.4. Baza documentară a raportului. La elaborarea raportului ne conducem de prevederile
Codului Educaţiei, Strategiei USEFS, Manualului Calităţii al USEFS, planurile Consiliul
Calităţii USEFS, etc.
Elaborarea raportului anual privind activitatea Departamentului Management al Calităţii în
cadrul USEFS se efectuează pe baza rapoartelor auditului intern efectuate în cursul anului
universitar 2015-2016, în conformitate cu planul prezentat la Tabelul 4.
Conform

planului de activitate a Departamentului Management al Calităţii USEFS

pentru anul de studii 2015 - 2016, asigurarea calităţii reprezintă un deziderat asumat de către
întreaga comunitate academică a USEFS, reflectat în acţiuni necesare pentru asigurarea internă şi
externă a calităţii în instituţia de învăţământ.
În conformitate cu cele afirmate au fost monitorizate următoarele domenii de activitate:

Tabelul 4. Activităţile de bază planificate de DMC pentru anul de studii 2015-2016
№

Activităţi monitorizate:

Structura
competentă

Data

Execuție

1

Finalităţile programului de studii

Comisia de calitate al
facultăţilor USEFS

Septembrie

executat

2

Planul de învăţământ, curriculum-ul pe discipline

Octombrie

executat

3

Procesul de predare-învăţare-evaluare

Cadrele didactice;
Comisia de calitate al
facultăţilor USEFS
Membrii
Departamentului

Pe parcursul
anului

executat

4

Utilizarea tehnologiilor moderne de studii

Pe parcursul
anului

executat

5

Evaluarea rezultatelor academice

Octombrie

executat

Comisia de calitate al
facultăţilor USEFS;
Cadrele didcatice
Membrii
Departamentului
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6

Personal profesoral didactic, care asigură realizarea
programului;

7

Audit intern

Noiembriedecembrie

executat

Orientarea profesională, ghidarea studenţilor în carieră;

Cadrele didactice şi
consiliul calităţii

Martie

executat

8

Activitatea de cercetare ştiinţifică, ca parte integrantă a
formării profesionale.

Membrii
Departamentului

Pe parcursul
anului

executat

9

Managementul Intern al Calității.

Consiliul calităţii

Aprilie

executat

10

Transparenţa şi responsabilitate.

Pe parcursul
anului

executat

11

Iunie

executat

12

Sistemul de calificării/finalități prezentat în Programul
de studii și în suplimentul la diplomă, titlul acordat
absolvenților corespunde finalităților la domeniul
respectiv de formare profesională.
Pregătirea cadrelor științifice.

Comisia de calitate al
facultăţilor USEFS;
Cadrele didactice
Membrii
Departamentului

Septembrieoctombrie

executat

13

Monitorizarea activității de învățare.

Pe parcursul
anului

executat

14

Stagii de Practică.

Comisia de calitate al
facultatii USEFS;
Consiliul calităţii
Comisia de calitate al
facultăţilor USEFS
Audit intern
Cadrele didactice şi
consiliul calităţii

Octombrie/
martie

executat

15

Politica asigurării calității

Membrii
Departamentului

Pe parcursul
anului

executat

16

Accesul studenților la informație

Pe parcursul
anului

executat

17

Asigurarea socială a studenților

Pe parcursul
anului

executat

18

Asigurarea tehnică a procesului de studii

Comisia de calitate al
facultăţilor USEFS;
Consiliul calităţii
Comisia de calitate al
facultăţilor USEFS;
Cadrele didactice
Membrii
Departamentului

Pe parcursul
anului

executat

19

Resurse materiale
învățămînt

Pe parcursul
anului

executat

20

Angajarea în cîmpul muncii și continuarea studiilor

Comisia de calitate al
facultăţilor USEFS;
Audit intern
Comisia de calitate al
facultăţilor USEFS;
Consiliul calităţii

Iunie

executat

și

financiare

pentru

procesul

Suplimentar, la activităţile monitorizate menţionăm următoarele:
3.4.1. Pe parcursul anului universitar 2015-2016 au fost întreprinse acţiuni de modificare,
îmbunătăţire şi actualizare a regulamentelor ce privesc desfăşurarea vieţii universitare. De
asemenea, în urma procesului de analiză şi evaluare, s-a constatat respectarea tuturor
regulamentelor, procedurilor şi deciziilor luate de conducerea Universităţii şi a Facultăţilor.
Totodată, au fost verificate toate documentele de înregistrare analitică şi sintetică ce privesc
evidenţa datelor personale, activităţilor şi performanţelor studenţilor (registre matricole,
centralizatoare, cataloage, dosare personale etc.).
3.4.2. Programele de studii sunt modificate şi perfecţionate încontinuu conform
necesităţilor şi cerinţelor pieţii muncii. De exemplu, la catedra Kinetoterapie, în acest an
universitar au fost modificate mai multe programe de studii conform cerinţelor labile a pieţii
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muncii, la următoarele discipline: Kinetoterapia în ortopedie, şi Kinetoterapia în traumatologie sau redenumit în discipline – Kinetoterapia în afecţiunile ortopedo-traumatologice şi
Kinetoterapia în afecţiunile reumatice, iar disciplina Masajul s-a redenumit în Masajul pentru
întreţinere corporală şi SPA, iar Masajul II în Masajul terapeutic, Kinetoterapia în neurologie şi
Evaluarea neurologică s-au comasat în Neurorecuperare şi terapie ocupaţională.
Toate modificările s-au făcut pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de studiu şi respectiv
creşterea nivelului de instruire a studenţilor.
3.4.3. În scopul lărgirii orizontului informaţional al studentului este necesară
corespunderea raportului disciplinelor fundamentale, de specialitate, de formare generală,
stagii de practică. Pentru acest lucru membrii Departamentului Management al Calităţii USEFS
împreună cu responsabilii pentru calitatea muncii din cadrul catedrelor au evaluat, pe parcursul
anului universitar, corelaţia dintre numărul de ore şi credite corespunde prevederilor planuluicadru, totodată corelarea dintre curs, seminar, lucrul individual corespunde cerinţelor formale şi
formative, iar formele de evaluare se integrează în context didactic. În urma evaluărilor s-a
constatat prezenţa în portofoliile profesorilor a documentaţiei, care permite deducerea corelării
dintre cursul de lecţii propus studentului, orele practice şi seminare, precum şi lucrul individual
pentru formarea integră a specialistului în domeniu. Formele de evaluare, propuse de către
profesori, se încadrează în contextul didactic. Pentru fiecare curs de lecţii

este elaborat

curriculum-ului disciplinar, iar obiectivele curriculare asigură realizarea competenţelor
planificate.
3.4.4. În rezultatul evaluării s-a stabilit că structura curriculum-ului la discipline conţine:
conceptul, obiectivele generale, administrarea disciplinei, obiectivele de referinţă, conţinuturi,
strategii didactice, sugestii de organizare a activităţii individuale, metode şi instrumente de
evaluare. Putem menţiona că la unele catedre curriculumu-rile disciplinare sunt încă în proces de
finalizare şi nu au fost aprobate la şedinţele catedrei şi la Consiliul Facultăţii, ceea ce este
propus de a fi recuperat.
3.4.5.Un alt obiectiv, care a fost evaluat pe parcursul anului, este procesul de predare –
învăţare – evaluare. La acest capitol putem constata că în cadrul procesului de învăţământ se
aplică strategii didactice eficiente prin utilizarea în procesul de studii a tehnologiilor
informaţionale, metodelor interactive de instruire a studenţilor şi masteranzilor, atât la studiile cu
frecvenţă zi, cât şi cu frecvenţă redusă.
În procesul de predare-învăţare-evaluare catedrele şi facultăţile implementează noi strategii
şi instrumente didactice în procesul de studii. Sunt utilizate platforme electronice, alte mijloace
cum ar fi prezentarea suporturilor de curs în format on-line ce reflectă abordarea curriculară şi
contribuie la formarea competenţelor specialiştilor în devenire. La acest subiect putem menţiona
necesitatea ajustării cursurilor de lecţii, a cadrelor didactice, la cerinţele de introducere a
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cursurilor în sistemul on-line prin aprobarea acestor cursuri la Consiliul Facultăţii, în Comisia
ştiințifico-didactică şi publicarea notelor de curs la toate disciplinele.
3.4.6. Evaluarea rezultatelor academice reprezintă un proces de finalizare a studiului şi
este efectuat în conformitate cu cerinţele existente. Toate cadrele didactice ale USEFS, ce au
dreptul de evaluare a cunoştinţelor studenţilor, elaborează metode şi mijloace de evaluare
autentice care asigură legătura dintre obiectivele curriculare şi rezultatele învăţării.
Cadrele didactice ale catedrelor facultăţilor USEFS au prezentat teste şi bilete de
examinare, care au fost elaborate în conformitate cu cerinţele noi ale Ministerului Educaţiei al
R.M. Putem menţiona că unele catedre, au păstrat formele vechi de examinare a cunoştinţelor şi
abilităţilor studenţilor, din motiv că sunt probe practice, care nu presupune evaluarea
cunoştinţelor teoretice ci abilităţilor fizice a acestora.
3.4.7. Evaluarea personalului profesoral-didactic şi auxiliar s-a efectuat de comun acord
cu Comisia Audit Intern al USEFS. Au fost monitorizate cadrele didactice la subiectul ce ţine de
competenţele conform documentaţiei studiilor de licenţă, masterat sau doctor, adecvate
disciplinelor predate.
A fost prezentată lista nominală a personalului profesoral-didactic, care asigură procesul
didactic în cadrul Programului de studii, cu indicarea studiilor de bază, titlului didactic şi
ştiinţific. Iar rezultatele evaluării au demonstrat că potenţialul didactic al USEFS este bun, dar e
de dorit mărirea numărului de persoane cu grad ştiinţific, corespunzător disciplinelor predate.
Pornind de la faptul că procesul instructiv este susţinut de personalul didactic auxiliar,
structura statelor de funcţii, este necesar să fie acoperită cu cadre de rigoare cu funcţia de bază în
instituţie.
În urma evaluării s-a constatat că acoperirea cu personal didactic auxiliar este conformă
statelor de funcţii, în care calitatea şi competenţa fiecărui cadru didactic auxiliar este la un nivel
adecvat instituţiei superioare de învăţământ, cu atât mai mult că majoritatea persoanelor au studii
superioare.
3.4.8. Orientarea profesională, ghidarea studenţilor în carieră Activităţi de promovare a
Programului în societate:
• Catedra/facultatea/instituţia realizează activităţi de formare a imaginii specialităţii în
societate prin participarea la diverse expoziţii, târguri, conferinţe, simpozioane şi alte evenimente
culturale, ştiinţifice şi publicitare.
• Planurile de activitate a catedrei, facultăţii conţin activităţi de ghidare a studenţilor în
carieră. Studenţii beneficiază de consiliere în determinarea traseului de formare profesională.
3.4.9. Activitatea de cercetare ştiinţifică este parte componentă a planurilor operaţionale şi
de dezvoltare strategică a catedrei:
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•

Resursele activităţii ştiinţifice. Gradul ştiinţific şi experienţa investigaţională a

resurselor umane implicate în cercetare corespund obiectivelor cercetării.
•

Desemnarea prin publicarea în reviste naţionale/internaţionale a rezultatelor

cercetărilor ştiinţifice.
3.4.10 Activitatea de evaluare internă. Activitatea de evaluare internă s-a desfăşurat sub
conducerea prorectorului responsabil cu activitatea de învăţământ şi relaţii internaţionale, la
realizarea acestei activităţi participând:
- decanii şi prodecanii facultăţilor;
- secretarul ştiinţific al universităţii;
- directorii de departamente;
- secretarul şef al fiecărei facultăţi;
- responsabilul de calitate pe fiecare facultate.
Activitatea de evaluare internă se referă la perioada 01.09.2015 – 30.06.2016 şi la
următoarele domenii, analizându-se gradul de îndeplinire a criteriilor specifice fiecărui domeniu:
activitatea didactică;

activitatea studenţilor; cercetarea ştiinţifică; asigurarea calităţii

întregului proces de învăţământ; documentele universitare.
3.4.10.1. Activitatea didactică.
În urma procesului de analiză şi evaluare a activităţii didactice (predare şi evaluare), s-au
constatat următoarele:
a) Îndeplinirea obiectivelor propuse prin programele de studiu;
b) Parcurgerea integrală a tematicilor cuprinse în fisele disciplinelor de studiu ale fiecărei
discipline din planul de învăţământ;
c) Desfăşurarea tuturor activităţilor didactice din cadrul programului conform programării
activităţilor (orarului) şi la un nivel calitativ ridicat. Respectarea acestei cerinţe a fost probată de
fiecare dintre controalele prin sondaj efectuate de către conducerea Universităţii sau a
facultăţilor;
d) Respectarea sistemului de evaluare a activităţii studenţilor;
e) Respectarea regulamentului de desfăşurare a examenelor, finalizate cu rezultate bune şi
foarte bune.
f) Îndeplinirea obiectivelor privind asigurarea calităţii cuprinse in Planul operaţional
2015,2016, Politicile de calitate 2015, 2016 şi Manualul Calităţii;
g) Asigurarea unei compatibilităţi depline între programele proprii şi cele ale altor facultăţi
similare din ţară şi străinătate;
h) Adecvarea fişelor disciplinelor la modificările ce apar în viaţa social-economică şi pe
planul cunoaşterii.
3.4.10.2. Activitatea studenţilor.
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Referitor la activitatea studenţilor şi a implicării cadrelor didactice în îndrumarea şi
coordonarea acestora, în urma procesului de analiză şi evaluare, s-a constatat îndeplinirea
obiectivelor stabilite. În anul universitar 2015-2016 au fost realizate următoarele acţiuni:
a) îmbunătăţirea relaţiilor student-profesor şi student-universitate, prin activităţile de tutoriat
desfăşurate de către cadrele didactice îndrumătoare de grupă şi de an, care s-au apropiat de
studenţi şi s-au implicat în cunoaşterea, prevenirea şi rezolvarea problemelor acestora, privind
absenţele, rezultatele la teste şi la examene, îndrumarea studenţilor la elaborarea lucrărilor pentru
participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice şi la cercurile de cercetare ştiinţifică etc.
b) toţi studenţii din anul terminal au beneficiat de o atentă îndrumare din partea cadrelor
didactice conducătoare de lucrări de diploma, în alegerea temei, efectuarea documentării şi
cercetării şi în finalizarea lucrării.
c) implicarea activă a cadrelor didactice în prevenirea, cunoaşterea, înţelegerea şi rezolvarea
diverselor probleme cu caracter social ale studenţilor.
d) antrenarea studenţilor în procesul de predare-învăţare prin participarea activă a acestora la
dezbaterile, discuţiile, analizele şi studiile de caz realizate în cadrul cursurilor şi seminariilor.
e) implicarea studenţilor în discutarea şi rezolvarea unor probleme ce privesc viaţa
universitară, precum şi în elaborarea şi actualizarea regulamentelor Universităţii, prin
consultarea studenţilor şi reprezentanţilor acestora din Consiliul Facultăţii, Comisiile de
specialitate, Senatul Universităţii etc.
f) îndrumarea şi coordonarea de către conducerea facultăţilor şi de către cadrele didactice a
unor activităţi culturale, artistice şi de divertisment desfăşurate împreună cu studenţii (întâlniri
cu personalităţi din domeniul afacerilor, Balul Bobocilor, reuniuni ce marchează diferitele
sărbători naţionale, festivităţi de absolvire etc.)
3.4.10.3. Cercetarea ştiinţifică.
La acest capitol au fost evaluate următoarele:
- Îndeplinirea de către departamente şi cadrele didactice din cadrul acestora a obiectivelor
stabilite prin planul de cercetare (publicaţii in reviste de specialitate, participare la conferinţe
naţionale şi internaţionale, granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică etc.).
- Transpunerea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de către cadrele
didactice ale facultăţilor în activitatea didactică şi materialele necesare pregătirii profesionale a
studenţilor.
Asigurarea calităţii procesului de învăţământ:
a) Îmbunătăţirea permanentă a calităţii tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare –
învăţare – evaluare;
b) Respectarea obiectivelor stabilite prin planul de îmbunătăţire a calităţii;
c) Realizarea auditului intern al activităţilor didactice la nivel de facultăţi;
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d) Actualizarea periodică a informaţiilor prezentate pe site-ul Universităţii.
Activităţi suplimentare. În afară de chestiunile planificate şi implementate, membrii
Departamentului au luat parte la următoarele activităţi:
- munca în componenţa comisiei de admitere;
- participarea la şedinţele Consiliilor Facultăţilor şi catedrelor;
- activitatea ştiinţifico-metodică a comisiilor catedrei;
- activitatea ştiinţifico-metodică a seminarelor practice a facultăţilor şi catedrelor;
- activităţi în proiecte ştiinţifice;
- activitatea în componenţa comisiilor la examene, inclusiv la examenele de stat;
- participarea la manifestarea «Ziua calităţii»;
- participarea la manifestarea «Ziua uşilor deschise»
- participarea la manifestaţii sportive.
Departamentul Management al Calităţii a desfăşurat 10 şedinţe organizatorice referitor la
activităţile planificate în anul de studii 2015-2016 (Таbelul 5).
Departamentul Management al Calităţii a efectuat 43 controale la facultăţile Universităţii
şi catedrele acestora, precum şi la alte structuri ce asigură calitatea procesului de instruire.
Graficul controalelor efectuate şi tematica acestora sunt expuse în Tabelul 6 şi nota la acest tabel.

Şedinţe

Tabelul 5. Graficul realizării şedinţelor Departamentului Management al Calităţii USEFS
în anul de studii 2015-2016

1
2
3
4
5

Anul universitar 2015-2016
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

S
S
S
S
S

6

S

7

S

8

S

9

S

10

S

Notă: S – sedința Departamentului Management al Calității.
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Tabelul 6. Graficul controalelor efectuate referitor la implementarea tehnologiilor inovative
în procesul de studii al USEFS în anul de studii 2015-2016
Luni
№ Structură
Facultăţi
1 Facultatea Sport
2 Facultatea Pedagogie
3 Facultatea

Kinetoterapie

4 Facultatea PPS

IX

X

AI și
DMC
AI și
DMC
AI și
DMC
AI și
DMC

XI

AI și
DMC

AI

9 Ospătărie

AI

10 Căminul studențesc

AI

II

III

AI

AI și
DMC
AI și
DMC

IV

AI și
DMC

AI
AI

AI
AI și
DMC

AI și
DMC

AI și
DMC

AI și
DMC

AI

AI și
DMC

AI

AI
AI

AI

VI

AI și
DMC

AI

AI și
DMC

AI

V
AI și
DMC

AI

AI și
DMC

AI

AI

8 Bibliotecă

I
AI și
DMC

AI

5 Facultatea cu

Frecvenţă Redusă
Departamentul
Formare Profesională
6 Continuă
Centru de cercetări
7 ştiinţifice

XII

AI și
DMC
AI

AI
AI

AI

AI
AI

Notă: AI – Audit Intern; DMC – Departamentul Management al Calităţii;
întrebări cu privire la plan (Tabelul 4):

IX: Finalizarea programului de studii şi pregătirea cadrelor științifice. Pregătirea cadrelor
științifice.
X: Planul de învăţământ, curriculum-ul pe discipline. Resurse materiale și financiare pentru
procesul învățămînt.
XI- XII: Asigurarea tehnică a procesului de studii. Accesul studenților la informație.
Monitorizarea activității de învățare.
I-II: Stagii de Practică. Asigurarea socială a studenților. Activitatea de cercetare ştiinţifică, ca
parte integrantă a formării profesionale.
III- IV: Orientarea profesională, ghidarea studenţilor în carieră .;
V-VI: Sistemul de calificării/finalități prezentat în Programul de studii și în suplimentul la
diplomă, titlul acordat absolvenților corespunde finalităților la domeniul respectiv de formare
profesională. Angajarea în cîmpul muncii și continuarea studiilor .
8. Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii de evaluare internă a calității
8.1. Conştientizarea permanentă a întregului personal în vederea înţelegerii corecte a
activităţii de evaluare internă, atât în ceea ce priveste regulile după care aceasta se desfăşoară, cît
şi modul în care se fructifică cel mai bine rezultatele.
8.2. Organizarea de workshop-uri cu caracter lucrativ, pe domenii de activitate.
8.3. Participarea auditorilor interni ai universităţii la diferite cursuri de formare profesională
susţinute de specialişti în domeniu, ar avea un rol deosebit de important pentru îmbunătăţirea
activităţii de audit intern. In viitor, funcţia de audit intern nu trebuie să rămână doar un mijloc de
verificare a conformităţii, ci trebuie sa fie poziţionată astfel încît să adauge valoare organizaţiei.
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Aceasta va identifica riscurile critice care afectează obiectivele organizaţiei şi care determină
succesul sau nereuşita acesteia, şi va îmbunătăţi performanţa organizaţiei.
3.5. Concluzii şi recomandări de îmbunătățire
În general activitatea în domeniul evaluării calităţii în anul de studii 2015-2016 a fost
eficientă. Obiectivele propuse şi activităţile planificate au fost realizate pe deplin.
Totodată, se atestă şi unele lacune, înlăturarea cărora ar spori eficienţa şi desfăşurarea
calitativă a procesului de studii: dotarea insuficientă a sălilor de studii cu calculatoare; lipsa
condiţiilor pentru desfăşurarea examenelor on-line ; activitatea insuficientă în domeniul
implementării învăţământului la distanţă.
Recomandări:
1. Utilizarea mai pe larg a tehnologiilor informaţionale în procesul de studii, recomandare
care poate fi realizată prin dotarea mai multor săli cu calculatoare şi prin organizarea
examenelor on-line;
2. Organizarea şi implementarea învăţământului la distanţă;
3. Remunerarea specialiştilor în domeniul calităţii ;
4. Extinderea şi perfecţionarea modalităţilor de angajare în cîmpul muncii a absolvenţilor
USEFS.
IV. ACTIVITATEA COMISIEI DE AUDIT INTERN ÎN ANUL UNIVERSITAR
2015-2016
Auditul calităţii – reprezintă un proces sistematic, independent şi documentat de evaluare
obiectivă a dovezilor de audit pentru a determina în ce măsură sunt îndeplinite criteriile de audit
prestabilite. În managementul calităţii, termenul de audit este utilizat în sensul de examinare a
calităţii produselor, serviciilor, proceselor a sistemului de management al calităţii. Auditurile
calităţii reprezintă examinări sistematice ale activităţilor şi rezultatelor acestora, referitoare la
calitate, fiind planificate şi programate în funcţie de natura şi importanţa activităţilor.
4.1. Obiective strategice ale Comisiei de Audit Intern
● Evaluarea modului în care se aplică politica USEFS în domeniul calităţii şi sunt realizate
obiectivele stabilite în domeniul calităţii; elaborarea strategiei de implementare a sistemului de
asigurare a calităţii în USEFS;
● Monitorizarea îndeplinirii planului strategic al universităţii şi a planului de îmbunătăţire a
calităţii activităţilor USEFS;
● Planificarea propriu-zisă a auditurilor privind activităţi specifice;
● Participarea activă la aplicarea regulamentelor şi procedurilor ce privesc activitatea didactică
din universitate/facultate/catedră;
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● Demararea procesului de autoevaluare la nivel de facultate/catedră în vederea obţinerii
autorizării/acreditării conform dispoziţiilor legale.
4.2. Organigrama
În organigrama (Fig. 3) este reflectată subordonarea funcțională a structurilor instituționale
USEFS de evaluare a calității Comisiei de Audit Intern. În acest context, structurile la nivel de
facultăți și catedre reprezintă parte a sistemului de management intern al calității care planifică,
evaluează și realizează indicatorii de performanță a calității procesului educațional în cadrul
USEFS.

Comisia Audit Intern

Comisii
pentru asigurarea
calității la facultăți

Echipe
pentru asigurarea
calității la catedre

Figura 3. Subordonarea funcțională a structurilor instituționale USEFS Comisiei de Audit
Intern
4.3.Componenţa Comisiei de Audit Intern
Amelicichin Ecaterina, preşedinte; Gîdei Mariana, vicepreședinte, prodecanul Facultăţii
Învăţămînt cu Frecvenţă Redusă, doctorandă, membru; Cireş Victoria, metodist al
Departamentului Studii, doctorandă, membru; Carp Ion, şeful Centrului de cercetări ştiinţifice în
domeniul educaţiei fizice şi sportului, membru; Lupuleac Victoria, dr. în ştiinţe pedagogice,
Catedra de ştiinţe psihopedagogice şi socioumanistice, membru; Manolachi Victor, prodecanul
Facultăţii Pază, Protecţie şi Securitate, membru;
4.4. Baza documentară a raportului
Raportul anual privind activitatea de audit intern, efectuat în cadrul USEFS este elaborat în
baza Planului de Audit Intern al calității în cadrul USEFS pentru anul universitar 2015-2016,
reflectat în Tabelul 7.
Tabelul 7. Principalele procese auditate în anul universitar 2015-2016.
№

Procese auditate și

Zona auditată

indicatori de calitate
1

Finalităţile Рrogramului de studii:
Finalităţile Programului de studii, formulate în termeni de competenţe,
asigură obţinerea calificării profesionale
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Catedrele și facultăţile
USEFS, Departament Studii

Perioada auditării
Pe parcursul anului

2

Planul de învăţământ:

Planul de învăţământ corespunde Planului – cadru privind: structura;
raportul disciplinelor fundamentale, de specialitate, de formare generală,
stagii de practică; divizarea disciplinelor în obligatorii, opţionale
facultative şi orientate spre masterat; acordarea creditelor transferabile;
 modularizarea disciplinelor; structura orară; forme de evaluare.

3

Curriculum-ul pe discipline:

Facultăţile USEFS,
Departament Studii

Septembrie 2015

Catedrele USEFS

Pe parcursul anului

Obiectivele curriculare asigură realizarea competenţelor planificate;
Structura curriculum-ului la discipline corespunde prevederilor
metodologice ale teoriei curriculare.

4

Еvaluarea rezultatelor academice:

Conţinuturile
reflectateacademice
în curriculă
formarea
competenţelor
Evaluarea rezultatelor
seasigură
realizează
în conformitate
planificate
cu cerinţele existente, privind: tipurile de evaluare (iniţială,

Catedrele USEFS, Facultăţile Decembrie, mai
USEFS

formativă, finală); formele şi modalităţile de evaluare
(în scris, oral, examen, colocviu); instrumente de evaluare
(metode şi tehnici de evaluare); testele şi activităţile de evaluare.

5

Personal profesoral didactic care asigura
realizarea programului:

Catedrele USEFS

August 2015

Catedrele USEFS

Pe parcursul anului

Facultăţile USEFS

Ianuarie, iunie

Catedrele USEFS,
Facultăţile USEFS

Decembrie, 2015

Angajarea cadrelor didactice corespunde cadrului normativ
şi este conformă statelor de funcţii

6

Evaluarea calității realizării PMS:
Frecvența studenților la orele de PMS; corespondența dintre
numărul de studenți și planificarea realizată a orelor de PMS

7

Evalurarea gradului de satisfacție a studenților:
Implicarea tuturor structurilor de calitate în procesul de aplicare,
monitorizare și analiza a datelor anchetării studenților

8

Evaluarea indicatorilor de performanță privind
stagiile de practică:

Asigurarea stagiilor de practică cu support curricular; realizarea
stagiilor de practică în baza convențiilor de parteneriat cu unitățile-bază.

Totodată, pe lîngă procesele planificate, membrii Comisiei Audit Intern au participat și în
activitățile următoare:
- admiterea abiturienților la studii;
- la ședințele Consiliilor facultăților și ale catedrelor;
- la ședințele științifico-metodice ale catedrelor;
- la seminarele practico-metodice ale facultăților și catedrelor;
- la ședințele cu angajatorii;
- la ședințele de lucru a proiectelor științifice;
- la sesiunile de examinare (de promovare și de licență);
- la organizarea Zilei Mondiale a Calității;
- la organizarea Zilei Ușilor Deschise;
- evenimente sportive din cadrul USEFS.
Tabelul 8. Garficul auditărilor interne în anul universitar 2015-2016.
Luni
X
XI XII
I
II
III
IV
VIII IX
№ Facultăţi
1

Sport

2

Pedagogie
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V

VI

3

Kinetoterapie

Protecţie, Pază şi
Securitate
5 Frecvenţă redusă
4

Centrul de cercetări
6 științifice
Departamentul
formare profesională
7 continuă
8

Bibliotecă

9 Ospătărie
10 Căminul studențesc
Clădire
11 administrativă, săli
de clasă
În anul universitar 2015-2016 în total s-au realizat de către membrii Departamentului
Management al Calității și al Comisiei de Audit Intern 51 de auditări la catedrele și facultățile
USEFS. Graficul auditărilor efectuate este reflectat în Tabelul 8.
4.5. Activitatea de evaluare internă.
Activitatea de evaluare internă a calității s-a desfăşurat sub conducerea prorectorului pentru
activitate didactică și relații internaționale, la realizarea acestei activităţi participând:
- decanii și prodecanii facultăţilor;
- secretarul ştiinţific al universităţii;
- directorii de departamente;
- responsabilul de asigurare a calității la fiecare facultate.
Activitatea de evaluare internă se referă la perioada 01.09.2015 – 30.06.2016 şi la
următoarele domenii, analizându-se gradul de îndeplinire a criteriilor specifice fiecărui domeniu:
1. activitatea didactică;
2. activitatea studenţilor;
3. cercetarea ştiinţifică;
4. asigurarea calităţii întregului proces de învăţământ;
5. documentele universitare.
4.5.1. Activitatea didactică.
În urma procesului de analiză şi evaluare a activităţii didactice (predare-învățare-evaluare), sau constatat următoarele:
a) Îndeplinirea obiectivelor propuse prin programele de studiu;
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b) Parcurgerea integrală a tematicilor cuprinse în fisele disciplinelor de studiu ale fiecărei
discipline din planul de învăţământ;
c) Desfăşurarea tuturor activităţilor didactice din cadrul programului conform programării
activităţilor (orarului) şi la un nivel calitativ înalt. Respectarea acestei cerinţe a fost probată de
fiecare dintre controalele prin sondaj efectuate de către conducerea Universităţii sau a
facultăţilor;
d) Respectarea sistemului de evaluare a activităţii studenţilor;
e) Respectarea regulamentului de desfăşurare a examenelor, finalizate cu rezultate bune şi
foarte bune.
f) Îndeplinirea obiectivelor privind asigurarea calităţii cuprinse în Planul operaţional 20152016, Politicile de calitate 2015- 2016 și Manualul Calității;
g) Asigurarea unei compatibilităţi depline între programele proprii şi cele ale altor facultăţi
similare din ţară şi străinătate;
h) Adecvarea fișelor disciplinelor la modificările ce apar în viaţa social-economică şi pe
planul cunoaşterii.

4.5.2. Activitatea studenţilor
Referitor la activitatea studenţilor şi a implicării cadrelor didactice în îndrumarea şi
coordonarea acestora, în urma procesului de analiză şi evaluare, s-a constatat îndeplinirea
obiectivelor stabilite. În anul universitar 2015-2016 au fost realizate următoarele acţiuni:
a) îmbunătăţirea relaţiilor student-profesor şi student-universitate, prin activităţile de tutoriat
desfăşurate de către cadrele didactice îndrumătoare de grupă şi de an, care s-au apropiat de
studenţi şi s-au implicat în cunoaşterea, prevenirea şi rezolvarea problemelor acestora, privind
absenţele, rezultatele la teste şi la examene, îndrumarea studenţilor la elaborarea lucrărilor pentru
participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice şi la cercurile de cercetare ştiinţifică etc.
b) toţi studenţii din anul terminal au beneficiat de o îndrumare din partea cadrelor didactice
conducătoare de lucrări de diploma, în alegerea temei, efectuarea documentării şi cercetării şi în
finalizarea lucrării.
c) implicarea activă a cadrelor didactice în prevenirea, cunoaşterea, înţelegerea şi rezolvarea
diverselor probleme cu caracter social ale studenţilor.
d) antrenarea studenţilor în procesul de predare-învăţare prin participarea activă a acestora la
dezbaterile, discuţiile, analizele şi studiile de caz realizate în cadrul cursurilor şi seminariilor.
e) implicarea studenţilor în discutarea şi rezolvarea unor probleme ce privesc viaţa
universitară, precum şi în elaborarea şi actualizarea regulamentelor Universităţii, prin
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consultarea studenţilor şi reprezentanţilor acestora din Consiliul Facultăţii, Comisiile de
specialitate, Senatul Universităţii etc.
f) îndrumarea şi coordonarea de către conducerea facultăţilor şi de către cadrele didactice a
unor activităţi culturale, artistice şi de divertisment desfăşurate împreună cu studenţii (întâlniri
cu personalităţi din domeniul afacerilor, Balul Bobocilor, reuniuni ce marchează diferitele
sărbători naţionale, festivitati de absolvire etc.)
4.5.3. Cercetarea ştiinţifică.
4.5.3.1 Îndeplinirea de către departamente şi cadrele didactice din cadrul acestora a
obiectivelor stabilite prin planul de cercetare (publicaţii in reviste de specialitate, participare la
conferinţe naţionale şi internaţionale, granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică etc.).
4.5.3.2 Transpunerea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de către
cadrele didactice ale facultăţilor în activitatea didactică şi materialele necesare pregătirii
profesionale a studenţilor.
4.5.3.3 Prin verificarea condițiilor relevante ale organizării științifice a studenților de la
departamente, facultăți și Centrul de Cercetări Științifice al USEFS.
4.5.3.4. Asigurarea calităţii întregului proces de învăţământ:
a) Îmbunătăţirea permanentă a calităţii tuturor resurselor utilizate în activitatea de predare –
învăţare – evaluare;
b) Respectarea obiectivelor stabilite prin planul de îmbunătăţire a calităţii;
c) Realizarea auditului intern al activităţilor didactice la nivel de facultăţi;
d) Actualizarea periodică a informaţiilor prezentate pe website-ul Universităţii.
4.5.3.5. În documentele instituționale pe parcursul anului universitar 2015-2016 au fost
întreprinse acţiuni de modificare, îmbunătăţire şi actualizare a regulamentelor ce privesc
desfăşurarea vieţii universitare. De asemenea, în urma procesului de analiză şi evaluare, s-a
constatat respectarea tuturor regulamentelor, procedurilor şi deciziilor luate de conducerea
Universităţii şi a Facultăţilor. Totodată, au fost verificate toate documentele de înregistrare
analitică şi sintetică ce privesc evidenţa datelor personale, activităţilor şi performanţelor
studenţilor (registre matricole, centralizatoare, cataloage, dosare personale etc.).
4.5.3.6. Rezultatele auditărilor interne a calității au fost raportate sistemic la Consiliile
Facultților, la ședințele Consiliului Calității USEFS, Senatului și rectorului USEFS.
4.6. Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii de Audit Intern


Constientizarea permanentă a întregului personal pentru înţelegerea corectă a activității
de audit intern, atât în ceea ce privește regulile după care aceasta se desfășoară, dar și
modul în care se fructifică cel mai bine rezultatele;



Organizarea de workshop-uri cu caracter lucrativ, pe domenii de activitate;
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Un rol deosebit de important, pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern, l-ar avea
participarea auditorilor interni ai universităţii noastre la diferite cursuri de formare
profesională susţinute de specialişti în domeniu. In viitor, funcția de audit intern nu
trebuie să ramână doar un mijloc de verificare a conformităţii, ci trebuie sa fie pozitionată
astfel încît să adauge valoare universității. Aceasta va identifica riscurile critice care
afectează obiectivele organizaţiei şi care determină succesul sau nereuşita acesteia, şi va
îmbunătăţi performanţa instituției.

V. UNELE DATE STATISTICE PRIVIND DEZVOLTAREA PROCESULUI
EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL USEFS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016
5.1. Date statistice generale privind procesul didactico-științific în anul de studii 2015-2016:
Pe parcursul anului de studii 2015-2016 în cadrul USEFS au fost desfășurate circa:
68890 ore – ciclul I și 32890 ore – ciclul II, dintre care:


Lecții teoretice/prelegeri - 27400;



Seminare – 32728;



Lecții practice – 2380;



Consultații – 1204;



Laboratoare-practice – 960;



Lecții individuale – 838;



Lecții demonstrative – 62;



Lecții asistate – 85;



Lecții științifico-tematice de totalizare – 148;



Lecții demonstrative în scopul schimbului de experiență – 43.

Pe parcursul anului de studii 2015-2016 biblioteca USEFS a fost înnoită cu peste 23
titluri de carte a cîte 80 de exemplare; 12 monografii, 26 ghiduri metodice; 12 reviste științifice de
specialitate; 358 articole științifice, inclusiv internaționale; 3 materiale ale conferinţelor științifice.
Biblioteca USEFS a fost vizitată de peste 1940 studenți și 130 cadre didactic.
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5.2. Data statistice privind dinamica rezultatelor academice ale studenților USEFS pentru
anul de studii 2015-2016 în raport cu anul de studii 2014-2015.
Ciclul I
Nota medie:
8; 9; 10.
Facultatea

Pedagogie

Anul Anul Anul Anul
I
II
III
IV

X

7,21

7,83

7,53

8,35

8,23

Nota medie pe
Dinamica analizei
facultate
în comparativ cu
(%)
anul de studii
2014-2015
(%)
78,3%

+ 4%

Ciclul II

În conformitate cu datele prezentate în tabelele nr. 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; și figurile 4.1;
4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4,9 dinamica indicatorilor privind rezultatele academice ale
studenților USEFS, se datorează unui proces organizat sistemic de structurile de management
intern al calității USEFS. Totalitatea acțiunilor întreprinse de întreaga infrastructură a calității din
cadrul USEFS au mobilizat cadrele didactice și studenții în direcția îmbunătățirii calității
procesului educațional. Dinamica rezultatelor academice, prezentată în tabelele de mai jos,
constituie un argument în acest sens. În tabele sunt incluși indicatori prezentați în formă grafică și
diagrame și dinamica acestora în comparație cu anul de studii 2014-2015.

Tabelul 9.1 . Nota medie a reușitei studenților Facultății Pedagogie în cadrul sesiunilor de
examinare în anul universitar 2015-2016.
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Anul I

Anul II

X

7,70

8,25

7,97

Pedagogie

80%

+3,5%

80
79
78

77
76
75
74
73
72
71

2015
2016

Ciclul I (%)
74,3
78,3

Ciclul II (%)
76,5
80

Fig. 4.1. Dinamica rezultatelor academice ale studenților Facultății Pedagogie, anii
universitari 2014-2015 și 2015-2016

Tabelul 9.2. Nota medie a reușitei studenților facultății Sport în cadrul sesiunilor de
examinare în anul universitar 2015-2016.
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Ciclul I
Nota medie evaluarea calității:
8; 9; 10.
Facultatea

Sport

Nota medie
pe facultate
(%)

Anul Anul Anul Anul
I
IV
II
III

X

8,75

9,18

9,22

9,32

9,45

Dinamica analizei în
comparativ cu anul
de studii
2014-2015
(%)

91,8%

+ 11%

96%

+13%

Ciclul II

X

Sport

9,60

100
95
90
85
80
75
70

2015
2016

Fig. 4.2.

Ciclul I (%)
80,8
91,8

Ciclul II (%)
83
96

Dinamica rezultatelor academice ale studenților Facultății Sport, anii
universitari 2014-2015 și 2015-2016.

La ciclul II master, indicatori de evaluare calitativi minimali de îmbunătățire a procesului de
studii este vizibil la facultatea Pedagogie (3,5%), iar maximali, la facultatea Sport (13%).
Tabelul 9.3. Nota medie a reușitei studenților Facultății Kinetoterapie în cadrul sesiunilor
de examinare în anul universitar 2015-2016
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Ciclul I

Specialitatea

Specialitatea
Nota medie evaluarea calității:
8; 9; 10.

Nota medie
pe facultate
(%)

Средний балл успеваемости
по качественным оценкам:
8; 9; !0.
Anul Anul Anul
X
Anul I
II
III
IV
Kinetoterapie

8,53

8,96

Anul I
Kinetoterapie
8,72

8,71
8,75
Средний
Ciclul II
показатель
по
Anul II
факультету
(%)
8,88

8,73

Dinamica
analizei în
comparativ cu
anul de studii
2014- 2015
(%)

87,30%

+ 8,00%

88,00%

+7,50%

X
8,80

88
86

Тенденция
динамики в сравнении с 2015 годом
%

84
82
80
78
76
74

2015
2016

Fig. 4.3.

Dinamica rezultatelor academice ale studenților Facultății Kinetoterapie, anii
universitari 2014-2015 și 2015-2016

Tabelul 4.4. Nota medie a reușitei studenților Facultății PPS în cadrul sesiunilor de
examinare în anul universitar 2015-2016
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Facultatea
Facultatea

PPS

PPS

Ciclul I
Nota medie evaluarea calității:
Nota medie
calității:
8;8;evaluarea
9;9;10.
10.
Anul
I

Anul II

8,22

8,35

Anul
III

X

8,80
8,45
Ciclul II

Anul
I

Anul
II

X

8,55

8,85

8,70

Nota medie
pe facultate
Nota(%)
medie
pe facultate
(%)

Dinamica analizei în
Dinamica
analizei
în
comparativ
cu 2015
comparativ
(%)cu 2015
(%)

84,5%

+ 5%

87%

+10%

88
86
84
82
80
78
76
74
72

2015
2016

Ciclul I (%)
79,5
84,5

Ciclul II (%)
77
87

Fig. 9.4 Dinamica rezultatelor academice ale studenților Facultății PPS, anii universitari
2014-2015 și 2015-2016

Tabelul 9.5. Nota medie a reușitei studenților Facultății Învățământ cu Frecvență Redusă
în cadrul sesiunilor de examinare în anul universitar 2015-2016
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Frecvență Redusă

Anul Anul
I
II

Anul Anul
III
IV

X

8,60

9,40 9,60

9,20

9,22

92%

+ 8%

Ciclul I

92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%

Ряд1

1
84%

2
92%

Notă: 1 – anul 2015; 2 –anul 2016.
Fig. 4.5.

Dinamica rezultatelor academice ale studenților Facultății Învățământ cu
Frecvență Redusă, anii universitari 2014-2015 și 2015-2016.

În Tabelul 5.6 sunt indicați indicatorii de evaluare calitativi generalizați ai reușitei studenților
din Cadrul USEFS. Aceste date sunt reprezentative în Figurile 4.6; 4.7; 4.8.

Tabelul 9.6. Nota medie a reușitei studenților USEFS în cadrul sesiunilor de examinare în
anul universitar 2015-2016
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Nota medie a evaluării:
Facultateți

8; 9; 10.

X

X

7,83

78,3%

+ 4%

9,18

91,8%

+11,00%

8,73

87,3%

+8,00%

8,50

85%

+5,00%

9,20

92%

+8,00%

87,00%

+7,20%

80,0%

+3,50%

96,0%

+13,00%

88,0%

+7,50%

85,6%

+7,00%

87,40%

+7,75%

87,20%

7,47%

X
1

Pedagogie

2

Sport

3

Kinetoterapie

4

PPS

5

Frecvență Redusă

X

8,70
Ciclul II

1

Pedagogie

8,00

2

Sport

9,60

3

Kinetoterapie
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Trebuie menționat faptul, că se constată o creștere calitative a indicatorilor reușitei academice a
studenților la ciclul I, cît și ciclul II, în anul de studii 2015-2016, comparativ cu 2014-2015 a
crescut cu 7,47%.

45

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2015
2016

1
74,3
78,3

2
80,8
91,8

3
79,3
87,3

4
79,5
84,5

5
84
92

Dinamica rezultatelor academice ale studenților ciclului I, anii universitari 20142015 și 2015-2016

Fig. 4.6.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2015
2016

Fig. 4.7.

1
76,5
80

2
83
96

3
80,5
88

4
79,6
87

Dinamica rezultatelor academice ale studenților ciclului II, anii universitari
2014-2015 și 2015-2016

46

88

86
84
82
80
78

76
74

Ряд1

1
79,73

2
87,2

Notă: 1 – 2015; 2 – 2016.

Fig. 4.8. Dinamica indicatorilor privind reușita studenților USEFS în anul de studii 20152016 comparativ cu anul de studii 2014-2015
În urma analizării indicatorilor de evaluare calitativi s-a constatat că în anul de studii 20152016, comparativ cu 2014-2015 s-a constatat că dinamica reușitei academice a studenților
ciclurilor I și II, care s-a majorat la toate facultățile din cadrul USEFS. S-a constat că dinamica
creșterii pozitive a indicatorilor de evaluare calitativi variază în mediu între 3,5% pînă la 13%,
creșterea pozitivă minimală are loc la facultatea Pedagogie (4%), iar maximală la facultatea Sport
(11%).
Conform statisticilor realizate de către Comisia Audit Intern, Consiliul Calității și
Departamentul Management al Calității s-a constatat că indicatorii privind reușita studenților din
cadrul USEFS sunt într-o ușoară creștere, comparativ cu anul de studii 2014-2015 datorită
îmbunătățirii calității procesului de predare-învățare-evaluare, datorită perfecționării continue a
mecanismelor de evaluare și atestare a studenților și cadrelor didactice prevăzite în legislația de
vigoare.
Un alt indicator de performanță îl constituie gradul de angajabilitate a absolvenților USEFS
în câmpul muncii.
În vederea eficientizării procesului de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor,
Consiliul Calităţii USEFS şi Centru de Ghidare şi Consiliere în Carieră au întreprins un şir de
acţiuni:
-

elaborarea fişei de inserţie profesională, care este completată peste jumătate de an de
către absolvenţi prin intermediul poştei electronice;

-

întocmirea Registrelor de monitorizare a carierei profesionale ale studenţilor/absolvenţilor
la fiecare facultate;
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-

aplicarea chestionarelor studenţilor anului terminal cu privire la angajare în câmpul
muncii.

Principalele date referitoare la absorbţia absolvenţilor USEFS pe piaţa muncii în anul 2015 sunt :
- circa 46% din absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă lucrează, îşi continuă
studiile sau desfăşoară cele două activităţi simultan, ponderea celor care nu lucrează fiind relativ
mică (8%);
- timpul necesar ca absolvenţii să îşi găsească loc de lucru este relativ mic, aproximativ 40%
dintre absolvenţi îşi găsesc de lucru în mai puţin de 3 luni de la absolvire, iar 56% îşi găsesc de
lucru în mai puţin de 6 luni;
- 58% dintre absolvenţi lucrează în domeniul studiilor absolvite sau în domenii conexe;
- 50% dintre absolvenţi apreciază ca utile şi foarte utile competenţele obţinute în timpul studiilor
universitare (Fig. 4.9).
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Notă: 1 – absolvenţii, care nu lucrează fiind relativ mică; 2 - din absolvenţii programelor de studii
universitare de licenţă lucrează, îşi continuă studiile sau desfăşoară cele două activităţi simultan; 3 dintre absolvenţi îşi găsesc de lucru în mai puţin de 3 luni de la absolvire; 4 – absolvenţii găsesc de lucru
în mai puţin de 6 luni; 5- absolvenţi lucrează în domeniul studiilor absolvite sau în domenii conexe; 6 absolvenţi apreciază ca utile şi foarte utile competenţele obţinute în timpul studiilor universitare.

Fig.4.9. Absorbţia absolvenţilor USEFS pe piaţa muncii
În comparație cu anul 2014 nivelul de angajabilitate a absolvenților USEFS a crescut cu cca
10%. Această creștere se datorează politicilor realizate de infrastructura calității USEFS în
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vederea îmbunătățirii calității studiilor (ajustarea programelor, curriculelor la cerințele actuale ale
pieței muncii), formarea competențelor profesionale solicitate de angajtori.
În cadrul USEFS se aplică, de 2 ori pe an, chestionarul de evaluare a calităţii
seminarului/cursului.
Chestionarul a fost aplicat studenţilor USEFS din cadrul celor 4 facultăţi: Sport, Pedagogie,
Kinetoterapie şi Protecţie, pază şi securitate.
Pornind de la rezultatele obţinute, pot fi formulate punctele tari ale procesului de organizare a
cursurilor/seminarelor, după cum urmează (Fig.4.10):


tematica seminarelor/cursurilor corespunde cu unităţile de conţinut din curricula (90%
dintre respodenţi au dat raspunsuri pozitive);



obiectivele seminarelor sunt formulate clar (91% dintre respodenţi au dat raspunsuri
pozitive);



profesorii implică eficient studenţii în activităţile de învăţare (cca 90% dintre respodenţi
au dat raspunsuri pozitive);



profesorii folosesc resursele noilor tehnologii (89% dintre respondenţi au dat răspunsuri
pozitive).

Ряд1

1
90%

2
91%

3
90%

4
89%

Notă. Răspunsuri pozitive: 1 - tematica seminarelor/cursurilor corespunde cu unităţile de conţinut
din curricula; 2 - obiectivele seminarelor sunt formulate clar; 3 - profesorii implică eficient
studenţii în activităţile de învăţare; 4 - profesorii folosesc resursele noilor tehnologii.
Fig. 4.10. Evaluarea calității activităților didactice de către studenți.

Totodată, identificăm şi unele puncte slabe ale procesului de desfăşurare a cursurilor/seminarelor:


profesorii diversifică insuficient tipurile de seminar/curs;



activităţile didactice sunt predominant teoretice, bazate pe transmitere de cunoştinţe, şi nu
49

pe dezbateri şi exemple de bune practici;


evaluarea necorespunzătoare a rezultatelor învăţării studenţilor;



insuficienta proiectare, gestionare şi monitorizare a lucrul individual al studenţilor;



slaba corelare între orele de curs şi orele de seminar, dintre teorie şi practică;



profesorii racordează insuficient conţinutul cursurilor predate la cerinţele actuale ale
societăţii.

În ceea ce priveşte opiniile şi propunerile studenţilor, principalele ţin de:


consolidarea relaţiei dintre teorie şi practică;



adaptarea programelor curriculare la cerinţele pieţei forţei de muncă;



perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării unui proces de educaţie
de calitate.

Pornind de la punctele slabe identificate din perspectiva studenţilor, strategiile de intervenţie
ale universităţii trebuie să vizeze: diversificarea formelor de organizare a cursurilor/seminarelor;
realizarea unei evaluări bazate pe competenţe; organizarea şi ghidarea mai eficientă a lucrului
individual al studenţilor; corelarea optimală între teorie şi practică în cadrul programului de
studiu; adaptarea curriculei la cerinţele pieţei muncii şi creşterea şanselor de integrare cu succes
pe piaţa muncii.

VI. MĂSURILE ȘI RECOMANDĂRILE DE ÎMBUNĂTĂȚIERE CONTINUĂ A
CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE
STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
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USEFS prezintă în anul universitar 2015-2016 o evoluţie pozitivă privind misiunea şi
obiectivele stabilite în domeniul implementării sistemului de evaluare a calităţii la universitate.
Conform analizei rezultatelor obţinute, se pot contura câteva recomandări, menite să ducă la
îmbunătăţirea managementului calităţii serviciilor educaţionale oferite de universitate:


orientarea spre satisfacerea cerințelor și așteptărilor studenților, angajatorilor și celorlalte
părți interesate;



atitudinea proactivă a conducerii instituției în problema calității, care se exprimă prin
crearea unui mediu adecvat performanței pe toate dimensiunile activității;



abordarea problemei calității în termeni strategici: misiune, valori, principii, politici,
strategii, obiective;



menținerea sub control și îmbunătățirea continuă a proceselor din instituție;



implicarea și responsabilizarea personalului;



preocuparea pentru dezvoltarea unei culturi a calității;



identificarea unor indicatori relevanți ai calității și introducerea de mecanisme de evaluare
internă a acestora;



documentarea sistemului în vederea furnizării de dovezi obiective care să creeze
încredere;



analize comparative cu alte universități, eventual din străinătate, pentru identificarea și
preluarea celor mai bune practici în domeniul asigurării calității;



formarea specializată a personalului angajat în domeniul calității și formarea generală în
asigurarea calității a întregului personal.

În condiţiile stabilirii politicii referitoare la calitate, managementul de la cel mai înalt nivel
trebuie să ţină cont de următoarele: a) nivelul şi tipul îmbunătăţirilor necesare pentru atingerea
performanţelor de către universitate; b) nivelul aşteptat al satisfacţiei clienţilor; c) dezvoltarea în
perspectivă a universității; d) resursele necesare pentru a îndeplini cerinţele indicatorilor de
performanță; e) contribuţia potenţială a angajatorilor, a mediului socio-economic, în general, la
succesul Universităţii.
Punerea în practică a orientării generale privind calitatea presupune asumarea şi îndeplinirea
următoarelor obiective:
a) îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor absolvenţilor Universităţii prin proiectarea şi
realizarea unor programe de studii care să ţină seama de schimbările care se produc în Republica
Moldova şi în lume;
b) acordarea unei atenţii sporite cercetării ştiinţifice realizate de cadre didactice, studenţi şi
masteranzi şi persoane interesate, îndeosebi pe latura realizării de proiecte şi parteneriate
ştiinţifice cu organizaţii academice şi ştiinţifice din ţară şi din străinătate;
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c) atragerea firmelor angajatoare la dezvoltarea unor parteneriate cu Universitatea pentru
îmbunătăţirea programelor de studii apte să vină în sprijinul clienţilor şi deopotrivă beneficiarului
final al serviciilor educaţionale-societatea;
d) asigurarea cadrului organizatoric şi mijloacelor necesare participării efective a studenţilor
la programele de cercetare ştiinţifică;
e) evaluarea permanentă a gradului de satisfacţie al studenţilor şi masteranzilor faţă de oferta
educaţională şi gradul lor de implicare în soluţionarea unor aspecte privind procesul educaţional
şi cercetarea ştiinţifică;
f) evaluarea gradului de satisfacţie a personalului didactic şi eficienţa activităţii prestate;
g) evaluarea satisfacţiei angajatorilor faţă de nivelul de pregătire profesională a absolvenţilor
şi modul lor de implicare în elaborarea şi aplicarea programelor educaţionale.

VII. CONCLUZII
Procesul educaţional devine tot mai complex sub impactul noilor tehnologii informatice,
deplasând accentul de la profesorii care îi învaţă pe studenţi la studenţii care învaţă şi de la
profesori. De la clasicul transfer de cunoştinţe în timpul orelor, trebuie să trecem la crearea unui
mediu de învăţare în care studentul devine căutător de cunoştinţe și partener în formarea
profesională a sa și a colegilor săi. Profesorul devine, în acest context, manager și furnizor de
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competență pentru student. Sistemul referenţial de cunoştinţe îl constituie acum societatea, şi, în
mod special, piaţa muncii, iar programele de studii trebuie să integreze cerinţele tuturor părţilor
interesate. Asigurarea calităţii procesului de învăţământ devine astfel o cerinţă socială, iar părţile
interesate au un cuvânt de spus în evaluarea conţinutului procesului de învăţământ şi, respectiv, în
îmbunătăţirea lui. Recentele transformări din sistemul educaţional, care au drept scop
sincronizarea procesului educațional în cadrul USEFS cu cele mai importante dezvoltări actuale şi
viitoare ale Spaţiului European al Învăţământului Superior, ne permite să considerăm că aplicarea
prevederilor teoretice şi metodologice ale managementului calităţii în Universitatea de Stat de
Educație Fizică și Sport va produce excelenţă şi competitivitate.
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