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Planul operaţional pentru asigurarea calităţii educaţiei şi cercetării ştiinţifice al Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport (în continuare USEFS) pentru anul univ. 

2022-2023 s-a elaborat pe baza Planului strategic de dezvoltare a USEFS, inclusiv și pe politica de asigurare a calității la nivel instituțional.   

Planul a fost elaborat având la bază documente publice de referinţă, rapoarte de evaluare externă A.N.A.C.E.C, rapoartele de autoevaluare, raportul anual de activitate  al 

Rectorului privind starea Universităţii în anul univ. 2021-2022 şi feedback-ul asigurat de structurile suport, stakeholderii interni şi externi. 

Planul operaţional pentru anul univ. 2022-2023 face parte din instrumentarul pentru asigurarea calităţii şi va răspunde principiului fundamental, care conform standardelor 

internaţionale ISO 9001:2015 este îmbunătăţirea continuă. 

În anul de referință monitorizarea implementării politicii de asigurare a calității la nivel instituțional de către  structurile adecvate, cu implicarea în același timp, atât a 

personalului angajat, cât  și al  actorilor externi, precum și verificarea îndeplinirii standardelor de calitate la nivelul USEFS, se va realiza conform activităților și acțiunile planificate 

în tabelul 1. 

Tabelul 1 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

/obiective 

strategice 

Măsuri/Activităţi Termen Responsabil 
Indicatori 

măsurabili 

1. 

Monitorizarea aprobării și 

aplicării cadrului juridic-

normativ de funcționare a 

programului 

Analiza evoluției /istoricului programelor de studii în vederea 

autorizării/acreditării/ reacreditării  

Octombrie 

2022 

Departamentul Calității 

Comisia de audit intern 

Coordonatorii 

programelor de studii 

Departamentele  

Decanatele facultăților 

 

Raport Comisia de audit cu 

privire la  

Actele normative aprobate 

la nivel insituțional și 

aplicate după caz în 

perioada de referionță 

Nr. programe 

autorizate/acreditate/ 

reacreditate 

Procese verbale verificate 

 

 



2 

 

2. 

Verificarea elaborării, 

aprobării și implementării 

strategiilor, politicii și 

managementului intern al 

calității  

Elaborarea, aprobarea și implementarea procedurilor SMC 

Aprobarea, implementarea și monitorizarea aplicării, documentelor de 

dezvoltare strategică a USEFS și a subdiviziunilor sale 

Verificarea planurilor de activitate anuale cu privire la asigurarea calității 

la nivel de departament/ facultate și universitate 

Verificarea proceselor-verbale ale ședințelor structurilor de asigurare a 

calității la nivel de departament/ facultate/ instituție 

 Nota explicativă la planul de învățământ al programului de studii 

 

 

 

 

Monitorizarea internaționalizării programelor de studii (acorduri și 

contracte privind mobilitatea academică; regulamente de organizare și 

funcționare a structurilor responsabile de internaționalizarea instituțională; 

documente privind constituirea parteneriatelor/ consorțiilor internaționale; 

documente justificative privind participarea personalului academic și a 

studenților la activități de internaționalizare 

Octombrie 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 

2022 

Consiliul Callității 

Departamentul Calității 

Comisia de audit intern 

Subdiviziunile USEFS 

 

 

 

 

 

 

Departamentul sport și 

relații internaționale 

Departamentul Calității 

Coordonatorii 

programelor de studii 

Departamentele 

Decanatele facultăților 

Comisia de audit intern 

 

 

Analiza și raportul cu 

privire la  organizarea, 

aplicarea și eficacitatea 

sistemului intern de 

asigurare a calității 

 

 

 

 

 

 

Raport al Departamentul 

sport și relații internaționale 

Referitor la analiza 

aspectelor de 

internaționalizare a 

programelor ului de studii 

de studii etc.) 

Analiza rezultatelor 

mobilității academice 

(interne și externe) a 

studenților de la programul 

de studii 

Măsuri instituționale de 

intensificare a mobilității 

academice la programul de 

studii 

Analiza procedurii de 

recunoaștere a creditelor 

ECTS acumulate pe durata 

perioadei de studii prin 

mobilitate academică 

3. 

Verificarea proiectării și 

aprobării programelor de 

studii 

Verificarea conformității  programelor de studii, a  proiectării și aprobării  

lor potrivit cerințelor cadrului normativ în vigoare 

Formularea propunerilor de modificare și a măsurilor de îmbunătățire în 

acest sens 

Noiembrie 

2022 

Departamentul Calității 

Comisia de audit intern 

Coordonatorii 

programelor de studii 

Departamentele 

Decanatele facultăților 

Departamentul studii și 

cancelarie 

 

Raport al Departamentului 

de Management al calității 

referitor la analiza 

reflectării corespunderii 

denumirii programelor  de 

studii cu Nomenclatorul 

domeniilor de formare 

profesională și al 

specialităților 



4. 

Evaluarea conținutului 

programelor de studii la 

nivel instituțional 

Verificarea Curricula unităților de curs/ modulelor programelor  de studii 

Evaluarea corelării finalităților de studiu și a competențelor formate în 

cadrul programelor  cu cele ale unităților de curs/ modulelor din planul de 

învățământ la programul de studii 

Verificarea proceselor-verbale ale departamentelor academice  cu privire la 

aprobarea curricula la programul de studii 

Verificarea actelor ce confirmă consultarea părților interesate, inclusiv și a 

documentelor de argumentare a necesităților pieței muncii de specialiști cu 

formare profesională în domeniul ce corespunde programului de studii 

 

Noiembrie 

2022 

Departamentul Calității 

Comisia de audit intern 

Coordonatorii 

programelor de studii 

Departamentele 

Decanatele facultăților 

Departamentul studii și 

cancelarie 

Raport al Departamentului 

de Management al calității 

referitor la analiza cu 

privire la  

respectarea cerințelor legale 

a conținutului programelor 

de studii la nivel 

instituțional 

5. 

Evaluarea procesului de 

predare-învățare  la nivelul 

USEFS 

Verificarea registrelor grupelor academice, a contractelor de studii ale 

studenților 

Monitorizarea și realizarea chestionarelor cu părțile interesate ale 

programelor de studii (studenți, agenți economici, părinți etc.) 

Verificarea  metodelor de predare-învățare aplicate de cadrele științifico – 

didactice (sub aspectul respectării principiului centrarea  pe student) 

Monitorizarea utilizării instrumentelor TIC în procesul de predare învățare-

evaluare 

Verificarea  listelor cursurilor electronice plasate pe platforme on line 

utilizate de către studenții și cadrele didactice de la programele  de studii 

din cadrul departamentelor 

Existența de dovezi care să  ateste utilizarea de către cadrele didactice a 

instrumentelor TIC, platformelor educaționale, cu indicarea instrumentelor 

utilizate în procesul de studii 

Elaborarea și aprobarea calendarului universitar și a orarului activităților 

didactice și al examenelor 

Elaborarea și aprobarea contractelor de colaborare cu privire la stagiile de 

practică 

Septembrie 

Octombrie 

2022 

Departamentul Calității 

Comisia de audit intern 

Coordonatorii 

programelor de studii 

Departamentele 

Decanatele facultăților 

 

Raport al Departamentului 

de Management al calității 

cu privire la analiza 

formelor de organizare a 

activităților didactice prin 

prisma respectării cadrului 

normativ în vigoare și 

atingerii obiectivelor 

programului de studii 

6. 
Evaluarea rezultatelor 

academice 

Verificarea Curricula unităților de curs/ modulelor, a  orarului evaluărilor 

Existența de dovezi privind analiza și aprobarea formelor și conținuturilor 

subiectelor de evaluare 

 Verificarea registrelor/ borderourilor/ bazelor de date cu referire la 

evaluările realizate 

Aprobarea tematicii tezelor de an/ tezelor de licență și masterat 

Existența rapoartelor președinților comisiilor de evaluare a examenului de 

finalizare a studiilor din anul precedent 

Verificarea organizării procesului de evaluare a stagiilor de practică 

Octombrie- 

noiembrie 

2022 

Departamentul Calității 

Departamentele 

Decanatele facultăților 

 

Raport al Departamentului 

de Management al calității 

referitor  la analiza cu 

privire la evaluarea 

rezultatelor academice la 

nivel de departament și 

decanate 

7. 

Monitorizarea  admiterii, 

evoluției, recunoașterii și 

dobândirii de certificări de 

către student 

Analiza și monitorizarea procesului de recrutare și admitere la studii 

Analiza și evaluarea rezultatelor admiterii 

Analiza măsurilor luate de departamente/facultăți și universitate cu privire 

la eficientizarea procesului de recrutare și admitere la studii 

Planurile de admitere 

Rapoartele anuale ale comisiei de admitere 

Septembrie 

2022 

Departamentul Calității 

Comisia de audit intern 

Comisia de admitere la 

nivelul USEFS 

Raport al Departamentului 

de Management al calității 

cu privire la analiza 

procesului de admitere la 

studii, inclusiv a  

mecanismului de realizare a 

accesului grupurilor 

dezavantajate la studii 
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8. 
Evaluarea progresului 

studenților 

Verificarea Regulamentelor/ procedurilor interne cu privire la organizarea 

studiilor 

 Verificarea ordinelor de promovare și de absolvire 

Octombrie- 

noiembrie 

2022 

 

Analiza mecanismului de 

promovare a studenților de 

la programul de studii în 

următorul an de studii 

Analiza ratei de promovare 

a studenților de la 

programul de studii pe 

parcursul perioadei de studii 

Analiza ratei de abandon a 

studenților de la programul 

de studii și a aplicării 

măsurilor în vederea 

reducerii acesteia 

Evaluarea și analiza ratei de 

absolvire în raport cu 

numărul studenților de la 

programul de studii 

înmatriculați la anul I 

9. 
Recunoașterea și dobândirea 

de certificări 

Verificarea  documentelor ce stau la baza conferirii titlului și eliberarea 

diplomei 

Ordinele de conferire a titlului 

 Suplimentele la diplomă eliberate absolvenților programului de studii. 

Octombrie- 

noiembrie 

2022 

Departamentul Calității 

Comisia de audit intern 

Departamentul finanțe 

și resurse umane 

Decanatele facultăților 

Raport comisia de audit 

10. 

Procesul de recrutare și 

dezvoltare a personalului 

academic al universității 

Verificarea listei/ informațiilor  despre cadrele didactice implicate în 

procesul didactic a programelor  de studii ale USEFS 

Ordinele privind angajarea personalului academic la programele  de studii 

superioare/2022-2023 

Completarea dosarelor personalului angajat la programul de studii după caz 

 Contractele individuale de muncă ale personalului academic anagajat în 

anul 2022/2023 sau a actelor aditionale după caz 

 Fișele de post 

Planurile/ rapoartele de dezvoltare profesională a personalului academic la 

nivel de facultate/ departament 

Dovezi ale suportului acordat de către instituție personalului academic de 

la programele  de studii ( ex.: stagii, studii doctorale, programe de instruire 

etc.) 

Planurile de editare a suportului curricular cu referire la programele de 

studii ale USEFS 

 Avizele departamentelor, comisiei metodice,  Senatului USEFS referitoare 

la suporturile curriculare, de curs, metodice etc. 

Monitorizarea proceselor verbale ale departamentelor USEFS cu privire la 

analiza rezultatelor evaluării personalului academic și a măsurilor 

întreprinse în acest sens 

Prezentarea eficienței  sistemului de evaluare a personalului academic la 

nivel de instituție, facultate, departament/ catedră. 

Noiembrie – 

Decembrie 

2022 

Departamentul Calității 

Comisia de audit intern 

Departamentul finanțe 

și resurse umane 

Decanatele facultăților 

 

 

 

Raport al comisiei de audit  

cu privire la: 

• analiza structurii 

personalului academic al 

USEFS de la programele  

de studii (titulari/ 

cumularzi, cumul intern/ 

extern, vârsta). 

• analiza gradului de 

corespundere a calificării 

profesionale a personalului 

academic cu domeniul 

programului de studii 

(funcția deținută, formarea 

profesională de bază/ 

inițială, titlul didactic, 

științific și științifico-

didactic) 

• analiza ponderii 

cadrelor didactice care dețin 

titluri științifice, științifico-

didactice/ onorifice, 

implicate în predarea 



cursurilor teoretice la 

programul de studii 

• analiza eficienței 

metodelor de susținere/ 

stimulare a progresului 

profesional al personalului 

academic, inclusiv al 

cadrelor tinere implicate în 

programele  de studii. 

11. 

Activitatea de cercetare 

științifică și inovare a 

personalului academic 

USEFS 

Verificarea strategiilor/ planurilor instituționale privind activitatea de 

cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic 

Verificarea Regulamentelor  de organizare și funcționare a structurilor de 

cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic (Consiliul Științific, 

CCȘEFS) 

Raportarea activității de cercetare științifică la nivelul instituției, 

departamentelor și facultăților 

Actele doveditoare cu privire la implicarea/ participarea personalului 

academic în proiecte de cercetare științifică/ implementare/ naționale/ 

internaționale/ comunitare 

 Lista publicațiilor științifice realizate de către personalul academic cu 

referire la programele de studii  

 Certificatele, diplomele, medaliile și alte dovezi privind participarea și 

performanțele personalului academic implicat în programul de studii în 

cadrul manifestărilor științifice naționale și internaționale 

 Dovezile privind implementarea rezultatelor cercetării științifice și inovării 

ale personalului academic de la programul de studii 

 Dovezile privind existența și activitatea revistelor de specialitate/ 

științifice 

 Dovezile privind implicarea personalului academic în editarea revistelor 

științifice de profil (de ex.: membri ai colegiilor de redacție, colegiilor 

științifice etc.).  

Dovezile privind organizarea și participarea la întruniri științifice naționale 

și internaționale 

Verificarea  actelor doveditoare cu privire la publicațiile științifice ale 

personalului academic implicat în asigurarea programelor de studii 

 Documentele care atestă susținerea tezelor de doctor/ habilitat ale 

personalului academic implicat în asigurarea programului de studii 

Dovezile privind implementarea rezultatelor cercetării științifice și inovării 

ale personalului academic implicat în asigurarea programelor de studii. 

Octombrie- 

noiembrie 

2022 

Prorectorul pentru 

activitatea științifică și 

calitate/Președintele CȘ 

Departamentul Calității 

Comisia de audit intern 

CCȘEFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul Calității 

Comisia de audit intern 

CCȘEFS 

Școala Doctorală 

Raportul  Departamentului 

de Management al calității 

cu privire la analiza 

eficienței realizării și 

monitorizării activității de 

cercetare științifică, inovare 

și transfer tehnologic; 

analiza publicațiilor 

științifice ale personalului 

academic; analiza 

rezultatelor participării 

personalului academic în 

proiecte de cercetare 

științifică/ comunitare  

 

Raportul Departamentului 

Sport și relații 

internaționale cu privire la  

 Activitățile sportive 

planificate și realizate în 

anul de referință 
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12 
Resurse de învățare și sprijin 

pentru student  

Verificarea Regulamentului  instituțional privind ocuparea posturilor de 

conducere 

Dovezile privind modalitatea de planificare, recrutare și coordonare a 

personalului administrativ și auxiliar 

Ordinele privind angajarea personalului administrativ și auxiliar angajat la 

programul de studii 

 Dosarele personalului administrativ și auxiliar angajat la programul de 

studii 

 Contractele individuale de muncă ale personalului administrativ și auxiliar 

angajat la programul de studii 

Fișele postului pentru personalul administrativ și auxiliar angajat la 

programul de studii 

Prezentarea sistemului instituțional de planificare, recrutare și coordonare a 

personalului administrativ și auxiliar de la programul de studii 

Reflectarea strategiilor/ planurilor de dezvoltare a personalului 

administrativ și auxiliar de la programul de studii 

Analiza structurii personalului administrativ și auxiliar de la programul de 

studii (funcția, studiile de bază, calificarea profesională, vârsta) 

 

Existența și utilizarea spațiilor educaționale și de cercetare 

 

 

Planul de dezvoltare strategică a instituției cu referire la dotarea spațiilor 

educaționale și de cercetare de la programele de studii 

 Lista echipamentelor, mijloacelor de învățământ și auxiliarelor curriculare 

utilizate la programul de studii 

Dovezile de corespundere și accesibilitate a spațiilor educaționale și de 

cercetare cu referire la programele  de studii cu cerințele de securitate a 

muncii 

 

Fondul de carte/ ediții periodice ale bibliotecii cu referire la programul de 

studii 

 Bazele de date ale bibliotecii cu referire la programele de studii 

 Dovezile privind accesibilitatea la fondurilor bibliotecii (fizice și 

electronice) pentru studenți și cadre didactice 

Sistemul instituțional de alocare a fondurilor destinate procesului didactic 

și cercetării cu referire la programul de studii 

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru programele de studii 

Asigurarea studenților cu cămin 

Octombrie- 

decembrie 

2022 

 

 

 

 

 

 

Departamentul Calității 

Comisia de audit intern 

Departamentul finanțe 

și resurse umane 

Departamentul logistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Științifică  

 

 

Departamentul finanțe 

și resurse umane 

 

Raportul  Departamentului 

de Management al calității 

cu privire la reflectarea 

strategiilor/ planurilor de 

dezvoltare a personalului 

administrativ și auxiliar de 

la programul de studii și 

analiza structurii 

personalului administrativ și 

auxiliar de la programul de 

studii (funcția, studiile de 

bază, calificarea 

profesională, vârsta) 

 

Raportul Departamentului 

de logistică cu privire la 

analiza cantitativă (numărul 

total și pe categorii) a 

spațiilor utilizate în 

procesul de studii și de 

cercetare la programul de 

studii (institute, centre, 

incubatoare, laboratoare de 

cercetare), a corespunderii 

spațiilor educaționale și de 

cercetare, în funcție de 

cerințele programelor de 

studii și determinarea 

suprafeței ce revine unui 

student per categorii de săli 

cu referire la programul de 

studii 

 

 

Raportul comisiei de audit 

13 Managementul informației 

Elaborarea și aprobarea Procedurilor privind colectarea, analiza și 

utilizarea informațiilor relevante pentru gestionarea eficientă a programului 

de studii 

Dovezile privind colectarea, analiza și utilizarea informațiilor despre 

profilul contingentului de studenți (criterii de formare a profilului 

studenților, pentru facilitarea raportării și prezentării dovezilor (de 

exemplu: număr studenți orfani, număr studenți cu grade de dizabilitate 

etc.), parcursul academic al studenților, traseele profesionale ale 

absolvenților cu referire la programul de studii; satisfacția studenților și 

Ianuarie-

Februarie 

2023 

Departamentul Calității 

Comisia de audit intern 

Departamentul Studii și 

Cancelarie 

 

 

 

 

 

Raportul Departamentului 

Calității cu privire la 

descrierea procesului de 

monitorizare a activităților 

de predare-învățare-

evaluare în cadrul 

programelor de studii; 

analiza gradului de 

implicare al studenților, a 



angajaților cu referire la programul de studii 

Regulamentele/ ordinele/ dispozițiile privind constituirea, gestiunea și 

accesul la bazele de date electronice cu referire la programul de studii 

 Baza de date cu privire la studenți și absolvenți - traseul academic și 

satisfacția studenților, traseul profesional al absolvenților etc.  

 Baza de date cu privire la diplomele și certificatele academice eliberate 

absolvenților programului de studii 

 Baza de date cu privire la angajații programului de studii - traseul 

științifico-didactic și de formare a personalului academic 

 

 

Departamentul finanțe 

și resurse umane 

Decanatele facultăților 

 

personalului academic și 

altor actori interesați, în 

monitorizarea proceselor de 

predare - învățare-evaluare   

14 

Monitorizare continuă și 

evaluare periodică a 

programelor 

Regulamentele și procedurile de asigurare a calității privind monitorizarea 

și revizuirea periodică a programului de studii 

 Manualul calității 

 Planul de învățământ, curricula și alte produse curriculare revizuite de la 

programele de studii 

 Planul măsurilor de îmbunătățire continuă a programului de studii 

Procesele-verbale privind monitorizarea și revizuirea programului de studii 

Regulamentele/ procedurile de monitorizare a proceselor de predare-

învățare-evaluare 

Procesele-verbale cu privire la activitățile de monitorizare a proceselor de 

predare-învățare-evaluare cu referire la programele  de studii 

 Chestionarele studenților, personalului academic, angajatorilor și altor 

actori interesați privind activitățile de predare-învățare, evaluare de la 

programele  de studii 

Septembrie-

decembrie 

2022 

 

 

Ianuarie-

Martie 2023 

Departamentul Studii și 

Cancelarie 

CCȘEFS 

Departamentele și 

comisiile de calitate 

Decanatele facultăților 

 

 

Raportul comisiei de audit 

privind analiza rezultatelor 

chestionării privind 

activitățile de predare -

învățare-evaluare în cadrul 

programelor  de studii;  

analiza modalităților/ 

instrumentelor de 

implementare/ aplicare a 

sistemului anti-plagiat și a 

altor mecanisme de 

verificare a tezelor. 

 

15. 

Raportarea activității de 

asigurare a calității educației 

și cercetării științifice în anul 

universitar 2022 – 2023 

Raportarea activității de asigurare a calității educației și cercetării științifice 

în anul universitar 2022 – 2023 de către departamente/facultăți 

Mai-Iunie 

2023 

Departamentele și 

comisiile de calitate 

Decanatele facultăților 

 

Raportul prorectorului 

pentru activitate științifică 

și calitate privind asigurarea 

calității educației și 

cercetării științifice în anul 

universitar 2022 – 2023 

 

 

 


