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Nr.
crt.

Obiective strategice

■Si

Activităţi Termen de 
realizare

Responsabil Resurse Indicatori de 
performanţă

MANAGEMENTr ACADEMIC
1. Modernizarea 

învăţământului 
universitar din 
perspectiva integrării 
în Spaţiul European al 
Învăţământului 
Superior, 
implementarea 
cerinţelor Procesului 
Bologna, a Sistemului 
European/Naţional de 
Credite de Studiu.

1. Recomandările ANACEC în urma 
evaluării externe şi acreditării Programelor 
de studii la ciclul I şi ciclul II: 1000.1 
Antrenament sportiv, Educaţie, management 
şi marketing în sport.

2. Actualizarea şi menţinerea bazei de 
date ale Facultăţii Sport.

3. Reviuzuirea/actualizarea cadrului 
reglementativ intern prin completare şi 
adecvare la legislaţie şi bunele practici 
naţionale şi europene.

Septembrie 2021 
Mai 2022

Pe parcursul anului 
de studii

Pe parcursul anului 
de studii

Depatamentul 
de Studii 
USEFS

Decanul
Facultăţii

Sport

Programele de 
studii 

Ciclul I 
Ciclul II

Codul 
Educaţiei al 

RM

Rapoarte ale 
catedrelor pe anul 

de studii

Rapoarte de 
evaluare externă a 

Programelor de 
studii către 
ANACEC

MOODLE 
USEFS 

(Facultatea Sport)

Strategia de 
dezvoltarea a 

Facultăţii Sport 
pe periaoda 
2021-2025

2. Formarea
profesională a 
studenţilor/masteranzi 
lor/doctoranzilor la 
nivelul exigenţelor 
naţionale şi europene, 
astfel încât USEFS să- 
şi consolideze poziţia 
de universitate

Evaluarea sistematică a calităţii 
Programelor de studii, pentru 

îm bunătăţirea continuă a performanţelor
acestora, prin:

1. Formarea profesională a 
absolvenţilor Facultăţii Sport şi organizarea 
procesului de evaluare a Programelor de 
studiu de către angajatori/potenţialii 
angajatori.

Pe parcursul 
anului de studii

Decembrie 2021 
Martie 2022

Decanul
Facultăţii

Sport

Prodecanul
Facultăţii

Sport

Programele de 
studii 

Ciclul I 
Ciclul II

Strategia de 
dezvoltarea a 

Facultăţii Sport 
pe periaoda 
2021-2025

Manualul Calităţii 
USEFS ’



performantă în 2. Actualizarea şi corelarea curriculelor Echipa de Codul
domeniile: Ştiinţe ale universitare la cerinţele angajatorilor sau/şi Asigurare a Educaţiei al
educaţiei, Ştiinţe ale previziunile de dezvoltare a pieţei muncii. Calităţii din r m

sportului, Motricitate 3. Elaborarea/actualizarea cursurilor de cadrul MOODLE
specială şi recuperare, lecţii prin prisma calităţii, analiza procesului Facultăţii USEFS
Servicii hoteliere, de predare-învăţare-evaluare, formele de Sport (Facultatea Sport)
turism şi agrement şi organizare şi predare a lecţiilor, utilizarea

Ianuarie 2022Protecţia persoanelor TIC în procesul educaţional de către Comisia pentru Programele de
şi a proprietăţii. profesorii catedrelor Atletism, MCF, TMJ, activitatea studii

Limbi moderne. didactică din Ciclul I
4. Evaluarea gradului de satisfacţie al cadrul Ciclul II Strategia de

studenţilor Facultăţii Sport. Facultăţii dezvoltarea a
5. Monitorizarea realizării indicatorilor Sport Facultăţii Sport

de performanţă ai procesului educaţional în Codul pe periaoda
cadrul Facultăţii Sport. Educaţiei al 2021-2025
Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, RM

prin:
1. Monitorizarea dezvoltării Decanul

personalului academic. Facultăţii Resursule umane
2. Evaluarea internă a cadrelor Sport USEFS

didactice bazată pe criterii instituţionale de
calitate, inclusiv de către studenţi. Pe parcursul

3. Organizarea seminarelor metodice anului de studii Prodecanul
pentru cadrele didactice cu privire la Facultăţii Audit Intern Serviciul Resurse
asigurarea calităţii procesului educaţional în Sport USEFS Umane
cadrul Facultăţii Sport. USEFS

4. Analiza structurilor în cadrul
catedrelor cu implicarea personalului
academic.



3. Reorganizarea 
procesului educaţional 
într-o nouă 
paradigmă, centrată 
pe clienţi, ce ar spori 
calitatea formării 
competenţelor 
profesionale, calitatea 
reuşitei şi frecvenţei 
studenţilor.

Orientarea Facultăţii Sport către 
comunitatea socio-economică şi adaptarea

constantă a ofertei educaţionale la 
cerinţele pieţei, prin:

1. Evaluarea stagiului de practică de 
către unitatea bază (angajatori) privind 
formarea profesională a absolvenţilor 
Facultăţii Sport.

2. Monitorizarea şi analiza integrării în 
piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii Sport.

3. Organizarea şi desfăşurarea stagiului 
de practică pentru masteranzi la specialitatea 
TAS şi EMMS şi pentru studenţii anului IV 
(practica de antrenoriat şi de licenţă), anului 
III (practica sportiv-managerială) anul II 
practica de iniţiere de la specialitatea AS şi 
ODS.

4. Calitatea îndeplinirii orelor 
academice de către profesori şi studenţi. 
Dezvoltarea educaţiei centrate pe student:

1. Integrarea studenţilor Facultăţii Sport 
în structurile de luare a deciziilor: Echipei 
de Asigurare a calităţii, Consiliul Facultăţii 
Sport, Senat, etc.

2. Organizarea şi desfăşurarea sesiunii 
de iarnă, vară şi de licenţă, a evaluărilor 
curente şi finale.

3. Calitatea elaborării orarului, 
completarea registrelor grupelor academice. 
Frecvenţa şi reuşita studenţilor ciclul I şi II.

Octombrie 2021

Septembrie, 2021 
Ianuarie, 2022

Pe parcursul 
anului de studii

Pe parcursul 
anului de studii

Septembrie, 2021

Pe parcursul 
anului de studii

Pe parcursul anului 
de studii

Echipa de 
Asigurare a 
Calităţii din 

cadrul 
Facultăţii 

Sport

Decanul
Facultăţii

Sport

Prodecanul
Facultăţii

Sport

Comisia pentru 
Educaţie şi 

etica din 
cadrul 

Facultăţii 
Sport

Programele de 
studii 

Ciclul I 
Ciclul II

Codul 
Educaţiei al 

RM

Manualul
Calităţii
USEFS

Strategia de 
dezvoltarea a 

Facultăţii Sport 
pe periaoda 
2021-2025

Planurile de studii 
la Facultatea 

Sport

Audit Intern 
USEFS

4. Promovarea 
interdisciplinarităţii, 
astfel încât să fie 
realizat binomul 
educaţie-cercetare

1. Introducerea în curricula la disciplinele 
de studii a subiectelor care reflectă 
rezultatele cercetării ştiinţifice şi a inovării 
ale cadrelor didactice în programul de 
studii.

Septembrie - 
Octombrie 2021

Şefii catedrelor 
la Facultatea 

Sport

Centrul de 
Ghidare şi 

consiliere în 
carieră USEFS



2. A formula tematica tezelor de licenţă 
şi de master cu caracter interdisciplinar.

Echipa de 
Asigurare a 
Calităţii din 

cadrul 
Facultăţii 

Sport
5. Asigurarea / 

îmbunătăţirea
9

continuă a procesului 
de predare-învăţare şi 
evaluare academică

1. Implementarea tehnologiilor 
didactice moderne şi metodelor participativ- 
active de predare-învăţare, evaluare pe 
parcurs şi sumativă, centrate pe student în 
cadrul disciplinelor predate la catedră.

2. Revizuirea şi actualizarea Planului de 
învăţământ la Programul de master 
Tehnologia antrenamentului sportiv şi 
Teoria şi metodologia culturii fizice, 
conform prevederilor ANACEC.

3. Elaborarea Raportului de 
implementare a măsurilor corective 
elaborate de Comisia de evaluare externă a 
ANACEC la Programul de studii de licenţă 
1000.1 Antrenament sportiv.

4. Actualizarea materialelor de învăţare 
şi sporirea gradului de utilizare a platformei 
MOODLE în procesul didactic (Google 
Classroom, Zoom etc.)

5. Revizuirea şi actualizarea curricula la 
stagiile de practică pedagogică în scopul 
dezvoltării competenţelor necesare pe piaţa 
muncii.

Permanent 

Octombrie 2021

Noiembrie 2021

Semestrial

Octombrie 2021

Şefii catedrelor

Echipa de 
Asigurare a 
Calităţii din 

cadrul 
Facultăţii 

Sport

Decanul
Facultăţii

Sport

Prodecanul
Facultăţii

Sport

Materiale 
didactice 

de evaluare 
externă al 
Comisiei 

ANACEC

Programele de 
studii 

Ciclul I 
Ciclul II

Nr. de cursuri 
modernizate în 

sistem interactiv

Grad de 
actualizare

MOODLE 
USEFS 

(Facultatea Sport)



6.
Dezvoltarea unui sistem 
de management
informaţional integrat, 
a unei culturi 
organizaţionale de 
excelenţă şi promovarea 
imaginii USEFS

Transparenţa în comunicare, prin:
1. Actualizarea permanentă a 

informaţiilor de pe pagina web a Facultăţii 
Sport.

2. Includerea în Planurile de activitate a 
modalităţilor şi măsurilor întreprinse de 
catedre/facultate în vederea asigurării 
transparenţei înformaţiilor de interes public.

Creşterea funcţionalităţii şi a gradului de 
utilizare a platformelor IT:

1. Actualizarea şi plasarea materialelor 
didactice pe platforma de e-learning a 
universităţii.

2. Evaluarea gradului de satisfacţie a 
utilizatorilor platformei.

3. Întroducerea mai multe cursuri din 
partea Facultăţii Sport pe MOODLE 
USEFS.

Promovarea imaginii universităţii, prin:
1. Elaborarea/actualizarea, publicarea şi 

difuzarea materialelor specifice de 
promovare a Facultăţii.

2. Organizarea evenimentului “Ziua 
uşilor deschise ”.

3. Organizarea participării membrilor 
Facultăţii Sport la promovarea Facultăţii şi 
specialităţilor încadrate în cadrul Facultăţii 
(reclama) pe parcursul periodei de depunerii 
actelor şi inainte de asta.

Permanent

Permanent

Pe parcursul 
anului

Mai, 2022

Permanent

Aprilie, 2022

Mai 2022

Iunie 2022 

Iulie 2022

Comisia pentru 
activitatea 

Sindicatului 
din cadrul 
Facultăţii 

Sport

Audit Intern 
USEFS

Decanul
Facultăţii

Sport

Prodecanul
Facultăţii

Sport

Programele de 
studii 

Ciclul I 
Ciclul II

Plan opreţional de 
internaţionalizare 

instituţională
u s Ef s

2015-2020

MOODLE 
USEFS 

(Facultatea Sport)

Strategia de 
dezvoltarea a 

Facultăţii Sport 
pe periaoda 
2021-2025

б



MANAGEMENTr CALITATII
1. Consolidarea şi 

îmbunătăţirea 
Sistemului de 
Management al 
Calităţii în USEFS

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

1. Monitorizarea şi aprobarea planurilor 
de activitate ale infrastructurii calităţii la 
facultate: echipe de calitate în cadrul 
catedrelor Atletism, MCF, TMJ, Limbi 
moderne, Echipei de asigurare a Calităţii 
studiilor la Facultatea Sport.

2. Revizuirea/actualizarea procedurilor 
specifice Sistemului de Management al 
Calităţii USEFS şi implementarea acestora 
la nivelul universităţii.

3. Aplicarea mecanismelor de 
autoevaluare şi asigurare a calităţii. 
Consolidarea infrastructurii de asigurare 
a calităţii la toate nivelurile universităţii, 

prin:
1. Monitorizarea continuă a activităţii 

Echipelor de Asigurarea a Calităţii studiilor 
la catedre, a Echipei de Asigurarea a 
Calităţii studiilor din cadrul Facultăţii Sport.

Septembrie - 
Decembrie, 2021

Pe parcursul anului 
de studii

Pe parcursul anului 
de studii

Decanul
Facultăţii

Sport

Prodecanul
Facultăţii

Sport

Codul 
Educaţiei al 

RM

Manualul
Calităţii
USEFS

Centrul de 
Ghidare şi 

consiliere în 
carieră USEFS

Audit Intern 
USEFS

Consiliul de 
Calitate USEFS

Manualul Calităţii 
USEFS

2. 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

Consolidarea încrederii partenerilor în 
instituţie, prin:

1. Încheierea acordurilor de parteneriat 
cu reprezentanţii comunităţii educaţionale şi 
alţi parteneri sociali.

2. 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.

3. Organizarea activităţilor ştiinţifico- 
didactice cu implicarea comunităţii locale, 
naţionale, internaţionale.

Pe parcursul 
anului de studii

Pe parcursul 
anului

de studii

Decanul
Facultăţii

Sport

Prodecanul
Facultăţii

Sport

Consiliul
Facultăţii

Sport

Centrul de 
Ghidare şi 

consiliere în 
carieră USEFS

Prorector pe 
relaţii 

internaţionale
u s Ef s

Audit Intern 
USEFS



interuniversitară.
Creşterea vizibilităţii şi reputaţiei 

academice a Facultăţii Sport:

1. Organizarea seminarelor/training
urilor/meselor rotunde/atelierelor de lucru în 
scopul sporirii calităţii lucrărilor publicate 
de membrii comunităţii academice a 
Facultăţii Sport.

2. Încheierea parteneriatelor cu 
universităţile din ţară şi de peste hotare 
privind mobilităţile academice pentru 
studenţi/staf academic/staf administativ.

Pe parcursul 
anului de studii

Audit Intern 
USEFS

Echipa de 
Asigurarea a 

Calităţii 
studiilor din 

cadrul 
Facultăţii 

Sport

Consiliul de 
Calitate USEFS

Manualul Calităţii 
USEFS

3. Adaptarea
Programelor de studii 
la cerinţele actuale ale 
pieţei forţei de muncă

1. Evaluarea gradului e satisfacţie al 
beneficiarilor programelor de studii de 
licenţă şi de master (studenţi, absolvenţi, 
angajatori).

Ianuarie 2022 

Iunie 2022

Şefii catedrelor 
Echipa de 

Asigurarea a 
Calităţii 

studiilor din 
cadrul 

Facultăţii 
Sport

Programele de 
studii 
AS 

ODS 
TAS 

TMCF 
EMMS

Diagnoza 
programelor de 

studii

4. Asigurarea calităţii 
educaţiei în cadrul 
Facultăţii Sport

1. Elaborarea semestrială a raportului 
de sinteză privind constatările şi planul de 
măsuri şi îmbunătăţiri a desfăşurării 
activităţii didactice.

2. Realizarea şi implementarea eficientă 
a acţiunilor corective conforme planurilor 
de măsuri şi îmbunătăţiri, înaintate de către

Septembrie 2021 

Iunie 2022

Semestrial

Şefii catedrei Reglementări
interne

Manualul
calităţii
u s e F s

Raport semestrial



auditul intern.
3. Publicarea sistematică a informaţiei 

de interes public şi a rezultatelor obţinute pe 
pagina web a USEFS.

4. Organizarea sesiunilor de consiliere 
educaţională a studenţilor în scopul. 
prevenirii şi micşorării abandonului şcolar.

Permanent

Permanent

Şefii catedrelor

Echipa de 
calitate

Şefii catedrei

Diriginţi
grupelor

academice
Facultăţii

Sport

Reglementări
interne

Reglementări
interne

Acţiuni
implementate

Nr. informaţii 
publicate

Rapoarte ale 
diriginţilor

5. Modernizarea 
infrastructurii si a

5

materialelor didactice

1. Mobilizarea de fonduri proprii şi 
fonduri din proiecte pentru achiziţionarea de 
noi materiale didactice şi dezvoltarea bazei 
materiale didactice şi socio-culturale.

Permanent Cadrele 
didactice din 

cadrul 
Facultăţii 

Sport

Fonduri
materiale

Realizări bucăţi/ 
investiţii lei

MANAGEMENTUL CERCETĂRII SI CONSOLIDAREA ACTIVITĂTII DIE CERCETARE STIINTIFICĂ
1. Intensificarea 

cercetărilor ştiinţifice 
în domeniile de studii 
şi asigurarea inserţiei 
cercetărilor în 
formarea profesională 
a tinerilor specialişti.

Creşterea importanţei şi calităţii 
cercetării în dezvoltarea instituţională

1. Creşterea numărului de angajaţi cu 
titluri ştiinţifico-didactice în cadrul 
catedrelor.

2. Actualizarea ofertelor de publicare a 
rezultatelor cercetării ştiinţifice în 
publicaţiile naţionale şi internaţionale.

Iunie 2022 

Octombrie 2021

Permanent

Şefii catedrelor

Cadrele 
didactice din 

cadrul 
Facultăţii 

Sport

Criterii de 
evaluare

Planul de 
cercetare

Calificative 
acordate, raport 
de autoevaluare 
pe catedre 2021

2022

Produse, realizări 
ştiinţifice



3. Monitorizarea numărului de 
publicaţii, inclusiv cele înregistrate în baze 
de date internaţionale.

Dezvoltarea competenţelor de cercetare 
ale studenţilor:

1. Includerea studenţilor Facultăţii 
Sport în activităţi de cercetare în cadrul 
catedrelor şi în afara lor.

2. Iniţierea de proiecte care vizează 
formarea de abilităţi de cercetare şi 
diseminare rezultate la nivelul de 
licenţă/masterat/doctorat.

3. Aprobarea temelor tezelor de licenţă 
şi de masterat pentru anul universitar 2020 -  
2021.

4. Evaluarea calităţii elaborarii şi 
susţinerii prealabile şi finale a tezelor de 
licenţă şi master la Facultatea Sport.

Pe parcursul 
anului de studii

Echipa de 
Asigurare a 
Calităţii din 

cadrul 
Facultăţii 

Sport

Comisia pentru 
activitatea 

ştiinţifică din 
cadrul 

Facultăţii 
Sport

Departamentul
Studiilor
USEFS

Resurse
electronice

USEFS

Produse, realizări 
ştiinţifice

Nr. de indexări

MOODLE
USEFS

2. Creşterea5

performanţei
ştiinţifice5 5

Creşterea gradului de diseminare publică 
şi de utilizare în societate a rezultatelor 

cercetării:

1. Desfăşurarea Congresului “Sport. 
Olimpism. Sănătate” Ediţia a VI-a, USEFS.

Septembrie 2021

Administraţia 
USEFS’

Cadrele 
didactice din 

cadrul 
Facultăţii 

Sport

Planul de lucru 
pentru 

Congress

Resurse
electronice

USEFS

Strategia de 
dezvoltarea a 
Universităşii 
pe periaoda 
2021-2025



2. Evaluarea activităţii individuale ale 
cadrelor didactice pentru anul universitar 
2020-2021 pe baza fişelor de autoevaluare 
şi a grilei de apreciere aprobată de Senat.

3. Elaborarea Planului de cercetare al 
catedrelor pentru anul de studii 2020-2021.

4. Reanalizarea direcţiilor de cercetare 
şi ajustarea acestora la cerinţele societăţii 
contemporane.

5. Creşterea numărului şi al calităţii 
publicaţiilor cadrelor ştiinţifico-didactice în 
vederea indexării în noi baze de date 
internaţionale, în special ISI.

6. Participarea la competiţiile de 
proiecte finanţate pe plan naţional şi 
internaţional.

Permanent Şefii catedrelor

Decanul
Facultăţii

Sport

Prodecanul
Facultăţii

Sport

Consiliul
Facultăţii

Sport

Ghidurile 
solicitantului, 

informări 
scrise şi 

electronice

Nr.proiecte 
câştigate, valoare 

finanţare

Proiecte ştiinţifice 
afişate de 

Academia de 
Ştiinţe ale 
Republicii 
Moldova

3. Dezvoltarea resurselor 
umane de cercetare şi 
în cadrul studiilor 
doctorale

1. Participarea/organizarea unor 
training-uri aplicative pentru personalul 
didactic şi de cercetare din cadrul catedrei.

Permanent Şefii catedrelor Resurse umane 
şi materiale

Nr. training-uri 
(participări/organi 

zate)

4. Consolidarea 
activităţii de cercetare

9

ştiinţifică
9 9

1. Participarea cadrelor didactice la 
Conferinţe, Târguri, Expoziţii şi Workshop
uri, etc. în vederea promovării domeniilor 
de formare profesională a universităţii.

2. Actualizarea şi îmbunătăţirea 
platformei web a USEFS pentru promovarea 
universităţii.

Permanent

Permanent

Cadrele 
ştiinţifico- 

didactice din 
cadrul 

Facultăţii 
Sport

Cadrele 
ştiinţifico- 

didactice din 
cadrul 

Facultăţii 
Sport

Resurse umane 
şi materiale

Resurse
electronice

USEFS

Nr. conferinţe


