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I. CONTEXT GENERAL
Educaţia reprezintă un act de conştiinţă, de calitatea căruia depinde în bună parte nu numai
bunăstarea viitoare a naţiunii respective ci, în acelaşi timp, puterea, influenţa şi chiar existenţa ei
ca entitate distinctă în configuraţia regională şi mondială. Învăţământul superior este cel care
generează specialiştii care vor conduce într-un viitor apropiat societatea şi economia Republicii
Moldova integrată în Uniunea Europeană. O importanţă majoră o are în această privinţă
componenta educaţională, nu numai sub aspectul calităţii prestaţiei, ci în însăşi integrarea nevoii
de calitate în cultura naţională.

II. VIZIUNE
Strategia urmăreşte orientarea spre creşterea competitivităţii Universităţii de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport atât la nivel naţional, cât şi pe plan internaţional prin: calitatea ofertei şi a
rezultatelor activităţii, un management performant, o politică financiară adecvată utilizării
raţionale a resurselor şi de atragerii de noi resurse, întărirea dimensiunii internaţionale a
activităţii, încurajarea unei atitudini responsabile a întregului personal.
Strategia privind managementul calităţii, la nivelul USEFS, reflectă procesul de evaluare
sistematică şi îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului universitar, definirea direcţiilor de
acţiune pe termen lung, a obiectivelor măsurabile precum şi dezvoltarea de strategii şi alocarea
de resurse adecvate atingerii acestor obiective, fiind fundamentată pe principiul de bază conform
căruia: un învăţământ universitar de calitate poate fi realizat numai într-un mediu în care toate
părţile implicate îşi asumă responsabilitatea pentru calitatea contribuţiei lor la îndeplinirea
misiunii acestuia.
III. PRICIPIILE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII
În USEFS, prin sistemul de management al calităţii se derulează programe care au la bază
următoarele principii:


Abordarea sistemului calităţii ca proces managerial;



Definirea clară şi documentată a standardelor/obiectivele de performanţă;



Asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei, instruirii profesionale şi
cercetării portivit cerinţelor referitoare la calitate;



Existenţa unei preocupări continue şi active pentru dezvoltarea unei culturi
instituţionale şi a calităţii la toate nivelurile şi compartimentele;
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Implicarea tuturor membrilor comunităţii academice în crearea unui mediu pentru
cultura calităţii (management participativ);



Învăţământ centrat pe student ca purtător al cunoştinţelor şi competenţelor de care are
nevoie societatea;



Orientarea către clienţi şi oferirea încrederii clienţilor universităţii şi altor părţi
interesate că cerinţele şi aşteptările lor referitoare la calitate sunt sau vor fi satisfăcute;



Demersul calităţii catedrelor/facultăţilor universităţii este elaborate şi realizat în strânsa
legătură cu beneficiarii;



Promovarea valorii şi încurajarea performanţei în toate domeniile de activitate pentru
atragerea şi menţinerea resurselor umane cu înaltă calificare;



Transparenţa informaţiilor şi asigurarea circulaţiei acestora pe orizontală şi verticală;



Alinierea la priorităţile de calitate şi practicile avansate în domeniul învăţământului
superior din aria europeană şi din spaţiul internaţional;



Urmărirea în mod activ a procesului de îmbunătăţire continuă.

Sistemul de Management al Calităţii (SMC) în USEFS urmărește aplicarea principiilor de
bază ale managementului calităţii. Organizarea şi funcţionarea SMC respectă reglementările
naţionale, cerinţele din standardele europene de referinţă, în vederea asigurării calităţii educaţiei,
particularităţile USEFS, precum şi cerinţele managementului strategic aşa cum sunt formulate în
Strategia de dezvoltare instituţională a USEFS în perioada 2015-2020, politica şi obiectivele
calităţii. Fiecare compartiment//facultate/catedră are un statut bine definit şi constituie o entitate
în cadrul SMC, fiind caracterizată prin legături funcţionale cu celelalte entităţi şi sisteme, ceea ce
permite implicarea conducerii de la toate nivelurile în implementarea şi îmbunătăţirea continuă a
SMC, prin înţelegerea nevoilor clienţilor şi acţionând în scopul satisfacerii acestora. Consiliul
Calității și Departamentul Management al Calității coordonează, îndrumă şi controlează
activităţile privind managementul calităţii. La nivelul USEFS există Comisia de Audit Intern
care efectuează audituri în cadrul compartimentelor ori de câte ori apare o solicitare din partea
managementului. Rapoartele de audit, rezultatele verificărilor şi controalelor periodice şi
inopinate reprezintă date pentru Raportul anual de evaluare şi asigurare al calităţii în USEFS.
IV. POLITICA DE ASIGURARE A CALITĂŢII
Politica în domeniul calităţii în cadrul USEFS se referă la următoarele direcţii:
 dezvolaterea sistemului de management al calităţii în USEFS, a criteriilor şi metodologiei
de evaluare şi auditare a acestuia în scopul îmbunătăţirii continue;
 stabilirea explicită a obiectivelor universităţii privind asigurarea calităţii prin strategii şi
planuri operaţionale;
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 evaluarea şi acreditarea internă şi externă a programelor de studii;
 evaluarea corpului academic de către studenţi, coolegi, respective de către conducerea
departamentelor şi a universităţii, sub aspectul calificării şi competenţei profesionale,
abilităţilor didactice, iniţiativei şi angajamentului;
 realizarea unui proces de perfecţionare continuă a personalului;
 prezenţa unui feed-back în relaţia cu angajatorii şi adaptarea programelor în raport cu
cerinţele pieţei muncii;
 monitorizarea sistematică a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii;
 calitatea infrastructurii sub aspectul dotării spaţiilor de învăţământ, bibliotecilor,
laboratoarelor, facilităţilor sportive şi de recreere şi a căminelor studenţeşti;
 măsura în care Universitatea generează inovaţie în ştiinţă, tehnologie, cultură, artă,
organizarea societăţii etc.
Angajamentul şi implicarea totală a conducerii de la cel mai înalt nivel sunt esenţiale pentru
realizarea politicii calităţii şi atragerea tuturor departamentelor şi funcţiilor universităţii în acest
proces. Coordonarea activităţilor în domeniul implementării Sisitemului de Management al
calităţii în cadrul Universităţii se realizează prin intermediul structurilor interne ale calităţii.
Aceasta structură internă este formată din: Consiliul Calităţii, prorectorul pentru dezvoltarea
academică şi calitatea studiilor, Comisii/Echipe de calitate (la nivelul facultăţilor şi catedrelor
USEFS), Auditul intern.

V. OBIECTIVE GENERALE
Având în vedere transformările sociale la nivel național și global, activitatea privind
managementul calității în cadrul USEFS este orientată spre realizarea următoarelor obiective
generale:


modernizarea învăţământului universitar din perspectiva integrării în Spațiul European al

Învăţământului Superior, implementarea cerinţelor Procesului Bologna, a Sistemului
European/Naţional de Credite de Studiu;


formarea profesională a studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor la nivelul exigenţelor

naţionale şi europene, astfel încât USEFS să-şi consolideze poziţia de universitate
performantă în domeniul culturii fizice și sportului, științe ale educației, kinetoterapie și
protecție, pază și securitate;


reorganizarea procesului educaţional într-o nouă paradigmă, centrată pe clienţi, ce ar

spori calitatea formării competenţelor profesionale, calitatea reuşitei şi frecvenţei
studenţilor;
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intensificarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile de studii și asigurarea inserţiei

cercetărilor în formarea profesională a tinerilor specialişti;


dezvoltarea unui sistem de management informaţional integrat, a unei culturi

organizaţionale de excelenţă şi promovarea imaginii USEFS;



consolidarea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii în USEFS;
promovarea dimensiunii internaţionale a calităţii în învăţământul superior prin schimbul

de cunoştinţe între universităţi, asigurarea mobilităţii studenţilor şi a corpului profesional,
proiecte didactice şi de cercetare interuniversitară.
VI. OBIECTIVE SPECIFICE ȘI ACȚIUNI PRIORITARE


Permanenta

raportare

la

sistemele

naţionale

şi

internaţionale

de

autoevaluare, evaluare şi acreditare în raport cu legislaţia în vigoare privind
managementul educaţional, prin:
- asimilarea standardelor educaţionale internaţionale drept bază a formării unor
profesionişti capabili să raspundă cerinţelor economiei mondiale;


Consolidarea încrederii partenerilor interni şi externi în instituţie, prin:

-

monitorizarea atentă şi dezvoltarea parteneriatelor;

-

colaborarea cu alte instituţii din reţeaua universitatră din ţară şi de peste hotare

interesate de implementarea şi dezvoltarea SMC şi altor concepţii de calitate în
învăţământul superior;
-

implicarea activă în viaţa comunităţii locale şi regionale;

-

identificarea cerinţelor clienţilor privind calitatea, orientarea resurselor universităţii

spre satisfacerea acestora, feed-back continuu cu clienţii declaraţi şi disponibilitatea de a
prelua sugestii, propuneri, critici;
-

informarea beneficiarilor privind politica şi activităţile de management realizate;

-

instituirea uni sistem efficient de cooperare şi comunicare cu clienţii (exerni şi

interni) şi reprezentanţii mediului social-economic şi cultural;
-

îmbunătăţirea continuă a prestaţiilor universităţii, astfel ca acesta să devină un

process consecvent, permanent;


Îmbunătăţirea continuă a performanţei, eficienţei şi eficacităţii SMC, prin:

- prezentarea sitemului de gestiune a calităţii (Manualul calităţii);
- elaborarea procedurilor specifice Sistemului de Management al Calităţii şi
implementarea acestora la nivelul universităţii;
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- asigurarea funcţionalităţii SMC şi concretizarea modalităţilor de implicare a
studenţilor, personalului didactic, angajatorilor şi altor părţi interesate în îmbunătăţirea
continuă a calităţii;
- dezvoltarea mecanismelor de autoevaluare şi asigurare a calităţii;
- îmbunătăţirea continuă a activităţii infrastructurii calității USEFS;
- menţinerea certificării programelor de studii ale USEFS;
- creşterea eficacităţii auditului intern.


Participarea activă a comunităţii academice în procesul de asigurare a

calităţii, prin:
- strategia de asigurare a calităţii este axată pe demers participativ, din partea conducerii
de vârf a universităţii şi a tuturor angajaţilor orientată spre îmbunătăţirea sa continuă;
- dezvoltarea şi antrenarea tuturor resurselor universităţii (umane, materiale, financiare,
informaţionale) în obţinerea performanţelor de calitate în baza utilizării lor eficace;
- creşterea motivaţiei personalului managerial şi a cadrelor didactice ale universităţii
pentru calitatea cativităţilor desfăşurate şi perfecţionarea ei continuă;
- stabilirea responsabilităţilor angajaţilor la toate nivelele şi funcţiile relevante pentru
asigurarea nivelului cerut de calitate;
- crearea unui mediu academic bazat pe un parteneriat responsabil cu studenţii şi cu
întreg personalul universitar;
- integrarea studenţilor în structurile de luare a deciziilor;
- implicarea studenţilor în procesul de predare-învăţare şi cercetare;
- stimularea studenţilor spre o atitudine mai responsabilă, participativă şi critic
constructivă, ca partener esenţial în viaţa universitară.


Abordarea integrată a educaţiei cu cercetarea ştiinţifică, prin:

- integrarea educaţiei cu cercetarea academică şi menţinerea unei legături permanente şi
eficiente între acestea;
- implicarea studenţilor în activităţi de cercetare;
- atingerea competitivităţii ştiinţifice în raport cu cercetările ştiinţifice de referinţă în
domeniile de expertiză.


Evaluarea sistematică a calităţii programelor se studii, pentru îmbunătăţirea

continuă a performanţelor acestora, prin:
- realizarea unui feed-back continuu în relaţia cu angajatorii;
- menţinerea calităţii curriculei conform standardelor universitare;
- creşterea obiectivităţii procesului de evaluare internă;
- îndeplinirea standardelor la evaluările externe.
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Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, prin:

- managementul performanţelor personalului didactic pentru asigurarea competenţelor
necesare de educaţie şi cercetare;
- evaluarea internă periodică a cadrelor didactice bazată pe criterii instituţionale de
calitate;
- revizuirea criteriilor şi standardelor de performanţă pentru cadrele didactice;
- calificarea permanentă a corpului didactic;
- dobândirea de noi competenţe profesionale;
- dezvoltarea capacităţilor interactive şi abilităţilor didactice;
- dezvoltarea culturii intelectuale, spiritului de iniţiativă şi angajamentului în cadrul
colectivului;
- certificarea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii în managementul calităţii.


Orientarea USEFS către comunitatea socio-economică şi adaptarea constantă

a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei, prin:
- analiza nevoilor, evaluarea satisfacţiei angajatorilor, implementarea de programe
integrate de educaţie şi cercetare;
- creşterea gradului de implicare şi cooperare la nivel regional/naţional/internaţional;
- obţinerea poziţiei de lider în piaţa serviciilor educaţionale în domeniul specialităţilor
de competenţa universităţii prin calitatea oferită;
- creşterea intgrării în piaţa muncii a absolvenţilor universităţii.


Transparenţa în comunicare, prin:

- asigurarea accesului liber la informaţii pentru întreaga comunitate academică;
-asiguararea transparenţei publice a datelor şi informaţiilor despre toate programele de
studii oferite de universitate şi privitoare la managementul calităţii;
- stabilirea modalităţilor şi măsurilor întreprinse de catedre/facultăţi în vederea
asigurării transparenţei înformaţiilor de interes public;
- actualizarea permanentă a informaţiilor pentru clienţi.
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