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L CADRUL JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL STRUCTURILOR DE
EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII DIN SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITĂŢII AL USEFS
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.
Rolul principal în cadrul structurilor de asigurare a calităţii în USEFS o are Consiliul
Calităţii, cu subdiviziunile subordonate: Departamentul Management al Calităţii, Comisia Audit
Intern, comisiile de asigurare a calităţii din cadrul facultăţilor şi echipele de asigurare a calităţii
din cadrul catedrelor.
Consiliul Calităţii USEFS este un organ consultativ al Senatului USEFS în domeniul
calităţii şi a fost creat prin ordinul rectorului nr. 17 din 11.02.2015, în corespundere cu
prevederile Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.08.2014 privind formarea
structurilor SMC în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.
Misiunea Consiliului Calităţii este de a stabili, a documenta, a implementa, a menţine şi a
îmbunătăţi sistemul de management al calităţii din USEFS, în deplină concordanţă cu cerinţele
învăţământului superior al Republicii Moldova şi ale celui european.
Obiective strategice:
elaborarea conceptuală a sistemului de asigurare a calităţii, în sensul definirii structurii
lui organizatorice şi funcţionale, precum şi modul de integrare a acestuia în
managementul strategic al USEFS;
-

elaborarea/revizuirea/actualizarea strategiei de implementare a sistemului de asigurare a
calităţii în USEFS;
analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea
sistemului de asigurare a calităţii şi propunerea de soluţii privind depăşirea lor;

evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii în USEFS şi aplicarea
măsurilor necesare;
elaborarea/revizuirea/actualizarea strategiilor de evaluare internă şi gestiunea acţiunilor
de evaluare externă.
Consiliul Calităţii îşi organizează şi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele
normative în domeniul asigurării calităţii:
Codul Educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2014, nr.319-324, art.634).
Standarde şi linii directoare pentru Asigurarea Calităţii în Spaţiul European al
învăţământului Superior (ESG), aprobat în cadrul Conferinţei Ministeriale Erevan din
14-15 mai 2015.
Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare
provizorie şi acreditării programelor de studii şi ■a instituţiilor de învăţământ
profesional tehnic, superior şi de formare continuă, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 616 din 18.05.2016.
Recomandări cu privire la implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management
al calităţii (Dispoziţia Ministerului Educaţiei nr. 503 din 27 noiembrie 2014).
Carta Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, aprobată de către Ministerul
Educaţiei al Republicii Moldova, nr. IS-16 din 02 iunie 2015.
Strategia de dezvoltare instituţională a USEFS, 2015-2020, aprobată de Senatul USEFS,
proces-verbal nr. 11 din 25.06.2015;
Politica de asigurare a calităţii USEFS, aprobată de Senatul USEFS, proces-verbal nr.
2 din 17.11.2014.
Strategia privind managementul calităţii în USEFS 2015-2020, aprobată de Senatul
USEFS, proces-verbal nr. 11 din 25.06.2015.
Regulamentul de funcţionare a infrastructurii calităţii USEFS, aprobat de Senatul
USEFS, proces-verbal nr. 02 din 17.11.2014.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului Management al Calităţii
USEFS, aprobat de Senatul USEFS, proces-verbal nr. 02 din 17.11.2014.
Regulamentul privind desfăşurarea Activităţilor de Audit Intern al Calităţii USEFS,
aprobat de Senatul USEFS, proces-verbal nr. 02 din 26.11.2015.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de asigurare a calităţii,
aprobat de Senatul USEFS, proces-verbal nr. 02 din 26.11.2015.
Manualul Calităţii (autori: Manolachi V., Demcenco P., Gheţiu A. şi alţii). ISBN 9789975-131-72-8. Chişinău: Edit. USEFS, 2019. 147 p.
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Sistemul de Management al Calităţii (autori: Demcenco P., Zavalişca A., Gheţiu A.).
Chişinău: Edit. USEFS, 2019. 114 p.
Politicile privind calitatea în cadrul USEFS se referă la:
•

îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii;

•

dezvoltarea unei culturi a calităţii pe baza standardelor internaţionale universitare;

•

evaluarea continuă a calităţii în vederea corelării educaţiei centrate pe student cu cerinţele
partenerilor naţionali şi cu strategia de dezvoltare a universităţii.
Strategiile privind asigurarea calităţii în cadrul USEFS vizează:

•

orientarea spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor studenţilor, angajatorilor şi celorlalte
părţi interesate;

•

atitudinea proactivă a conducerii instituţiei în problema calităţii, care se exprimă prin
crearea unui mediu adecvat performanţei pe toate dimensiunile activităţii;

•

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

•

menţinerea sub control şi îmbunătăţirea continuă a proceselor din instituţie;

•

implicarea şi responsabilizarea personalului;

•

preocuparea pentru dezvoltarea unei culturi a calităţii;

•

identificarea unor indicatori relevanţi ai calităţii şi introducerea de mecanisme de
evaluare internă a acestora;

•

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

•

analize comparative cu alte universităţi, eventual din străinătate, pentru identificarea şi
preluarea celor mai bune practici în domeniul asigurării calităţii;

•

formarea specializată a personalului angajat în domeniul calităţii şi formarea generală în
asigurarea calităţii a întregului personal.
Măsurile adoptate de USEFS în vederea asigurării calităţii, prin intermediul membrilor

Consiliului Calităţii, Departamentului Management al Calităţii şi Comisiei de Audit Intern, se
referă la:
•

aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu şi diplomelor ce
corespund calificărilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

•

existenţa unor proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;

•

calitatea personalului didactic şi de cercetare;

•

funcţionalitatea structurilor organizatorice de asigurare a calităţii educaţiei, conform
legislaţiei în vigoare.
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IL STRUCTURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN USEFS
Sistemul de Management al Calităţii (SMC), dezvoltat şi implementat în cadrul USEFS în
perioada de raportare, contribuie la atingerea viziunii şi misiunii asumate de către USEFS, fiind
alcătuit din structuri şi documente de evaluare şi asigurare a calităţii, precum şi dintr-un sistem de
relaţii stabilite între aceste componente, care are drept scop ţinerea sub control asigurarea calităţii
procesului didactic şi de cercetare în toate componentele sale.
Coordonarea activităţilor în domeniul implementării Sistemului de Management al Calităţii
în cadrul USEFS se realizează prin intermediului structurilor interne ale calităţii ce asigura
exercitarea funcţiei de asigurare a calităţii, integrată coerent în organigrama universităţii. Aceasta
structura interna este formata din: Consiliul Calităţii, preşedintele căruia este prorectorul pentru
dezvoltare academică şi calitatea studiilor, Departamentul Management al Calităţii; Comisia
Audit Intern, Echipele şi Comisiile de asigurare a calităţii (la nivelul catedrelor de specialitate şi
facultăţilor universităţii).

III. PROGRAME REALIZATE (CANTITATIV ŞI CALITATIV) ŞI FORMELE DE
ORGANIZARE
Managementul calităţii se centrează pe acele strategii, structuri, tehnici şi operaţii prin care
USEFS îşi evaluează în mod consecvent capacitatea de asigurare a calităţii şi identifică
posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, utilizând sisteme de informaţii care demonstrează
rezultatele obţinute în învăţare şi cercetare.
Principalul obiectiv urmărit în domeniul managementului calităţii, în anul 2018-2019, a
fost dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii şi orientarea acestuia pe principiile
strategice, definite în Strategia de dezvoltare a USEFS, 2015-2020.
în condiţiile stabilirii politicii referitoare la calitate, Consiliul Calităţii monitorizează
următoarele aspecte:
a) nivelul şi tipul îmbunătăţirilor necesare pentru atingerea performanţelor de către
universitate;
b) nivelul aşteptat al satisfacţiei clienţilor;
c) dezvoltarea în perspectivă a universităţii;
d) resursele necesare pentru a îndeplini cerinţele indicatorilor de performanţă;
e) contribuţia potenţială a angajatorilor, a mediului socio-economic, în general, la succesul
universităţii.
O atenţie deosebită este acordată monitorizării procesului de asigurare a calităţii
programelor de studii din cadrul ciclului I şi II, precum şi de formare continuă.

IV. SISTEM UL DE MANAGEMNT INTERN DE ASIGURARE A CALITĂŢII
4.1. S tructuri responsabile
Managementul calităţii în Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este
implementat şi gestionat de structurile interne de asigurare a calităţii.
Managementul calităţii în cadrul USEFS se realizează printr-o structură organizatorică
adecvată - structura asigurării calităţii - cu stabilirea responsabilităţilor şi competenţelor
decizionale, care să faciliteze implementarea şi îmbunătăţirea permanentă a Sistemului de
Management al Calităţii (SMC).
Structura organizatorică a asigurării calităţii din cadrul USEFS are la bază principiul
conform căruia, SMC este condus la fiecare nivel instituţional de către managerul nivelului
respectiv: nivelul universităţii - rector, facultate - decan, catedră - şef de catedră.
Infrastructura calităţii USEFS funcţionează în baza regulamentelor proprii, aprobate de
Senatul Universităţii şi este formată din:
a) Consiliul Calităţii, organism consultativ pe lângă Senatul USEFS cu funcţii de
coordonare şi luare de decizii în domeniul proiectării şi implementării managementului calităţii
în cadrul instituţiei, precum şi autorizare a acţiunilor necesare în acest scop.
b) Departamentul Management al Calităţii, compartiment funcţional de suport pentru
elaborarea, funcţionarea, implementarea şi certificarea SMC.
c) Comisia Audit Intern

subdiviziune subordonată Consiliului Calităţii, constituită din

-

specialişti ai USEFS, din cadrul facultăţilor şi serviciilor funcţionale ale acesteia, care dispun de
o instruire adecvată şi au ca parte a sarcinilor de serviciu participarea la activităţile de
evaluare/auditare internă.
d) Comisii de asigurare a calităţii constituite la nivelul facultăţilor USEFS.
e) Echipe de asigurare a calităţii constituite la nivelul catedrelor de specialitate ale
universităţii.
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Fig. 1. Sistemul de management intern al calităţii în cadrul USEFS
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Astfel, după cum este reflectat în organigramă (Figura 1), organul suprem al universităţii
este Senatul, deciziile căruia sunt delegate tuturor structurilor instituţionale prin ordinele
rectorului USEFS, preşedinte al Senatului.
în acest context, rectorul USEFS monitorizează activitatea prorectorului pentru
dezvoltarea academică şi calitatea studiilor şi a structurilor instituţionale de asigurare a calităţii:
Consiliul Calităţii, Departamentul Management al Calităţii şi Comisia Audit Intern. Prorectorul
pentru dezvoltarea academică şi calitatea studiilor organizează, monitorizează şi interacţionează
structurile menţionate.
Consiliul Calităţii desfăşoară o acţiune explicită şi sistematică pentru asigurarea calităţii şi,
prin aceasta, pentru sporirea atractivităţii şi competitivităţii USEFS. Această acţiune este parte a
unui învăţământ performant şi are în vedere următoarele direcţii:
a) dezvoltarea sistemului de management al calităţii în USEFS, a criteriilor şi metodologiei
de evaluare şi auditare a acestuia în scopul îmbunătăţirii continue;
b) stabilirea explicită a obiectivelor universităţii privind asigurarea calităţii prin strategii şi
planuri operaţionale;
c) evaluarea şi acreditarea internă şi externă a programelor de studii;
d) evaluarea corpului academic de către studenţi, colegi, respectiv de către conducerea
departamentelor şi a universităţii, sub aspectul calificării şi competenţei profesionale, abilităţilor
didactice, iniţiativei şi angajamentului;
e) prezenţa unui feed-back în relaţia cu angajatorii şi adaptarea programelor în raport cu
cerinţele pieţei muncii;
f) monitorizarea sistematică a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii;
g) prezenţa unui feed-back continuu în relaţia cu studenţii şi disponibilitatea de a prelua
sugestii, propuneri, critici din partea studenţilor;
h) calitatea infrastructurii sub aspectul dotării spaţiilor de învăţământ, bibliotecilor,
laboratoarelor, facilităţilor sportive şi de recreere şi a căminelor studenţeşti;
i) auditarea sistematică a modului de folosire a resurselor umane şi materiale;
j) competitivitatea în raport cu cercetările ştiinţifice de referinţă şi cu criterii internaţionale
de evaluare a producţiei ştiinţifice;
k) măsura în care USEFS generează inovaţie în ştiinţă, tehnologie, cultură, artă,
organizarea societăţii etc.
Progresele pe aceste direcţii sunt monitorizate continuu prin structuri specifice create la
nivelul USEFS, al facultăţilor, al catedrelor şi departamentelor.
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Studenţii sunt membri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calităţii şi întocmesc
anual, prin reprezentanţii lor din Senat, un raport de evaluare a asigurării calităţii universitare, pe
care îl fac public.

4.2. Proceduri/mecanisme noi implementate/testate Ia nivel instituţional
în concordanţă cu deciziile strategice adoptate în USEFS, Consiliul Calităţii a optat în anul
de studii 2018-2019 pentru consolidarea structurilor cu atribuţii de evaluare şi asigurare a
calităţii din Sistemul de Management al Calităţii, s-a făcut trecere către un nou mod de
organizare, planificare, desfăşurare şi raportare a activităţilor aferente managementului calităţii.
Astfel, în cadrul procesului de consolidare a Sistemul de Management al Calităţii s-a
efectuat reorganizarea/reconstituirea structurilor şi definirea atribuţiilor la nivelul noilor
structuri.
în acest context şi în conformitate cu noua viziune şi rigorile înaintate de Ministerul
Educaţiei, Culturii şi Cercetării, precum şi a rezultatelor auditului intern, precum şi a
recomandărilor comisiilor de evaluare externă, a apărut necesitatea de a actualiza Manualul
Calităţii şi Sistemul de Management al Calităţii USEFS, decizie asumată de către Consiliul
Calităţii, proces-verbal nr. 1 din 30.08.2018. Documentele actualizate au fost discutate, avizate şi
aprobate la nivel de structuri instituţionale de asigurare a calităţii şi se regăsesc în biblioteca
USEFS, fiind publicate pe pagina web oficială www.usefs.ind , directoriul Consiliul Calităţii.
Consiliul Calităţii colaborează cu toate structurile din cadrul USEFS în vederea
implementării politicilor şi strategiilor de calitate definite la nivelul instituţiei.
în cadrul procesului de organizare şi gestionare a documentelor din Sistemul de
Management al Calităţii, Consiliul Calităţii a desfăşurat o serie de activităţi care au condus la o
mai bună organizare a întregului sistem de documente şi la asigurarea fluxurilor de informaţii şi
documente privind evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul USEFS. Astfel, în anul 2018-2019,
s-a realizat:
- reorganizarea şi actualizarea bazei de date cu documentele SMC în vigoare în cadrul
USEFS;
- elaborarea şi difuzarea către toate structurile din cadrul instituţiei a unui format
standardizat al regulamentelor şi procedurilor;
- elaborarea, avizarea şi comunicarea unei viziuni privind dezvoltarea şi gestionarea
documentelor din Sistemul de Management al Calităţii în USEFS.
Pe baza analizei informaţiilor colectate în Sistemul de Management al Calităţii, membrii
Consiliului Calităţii au constatat faptul că la nivelul facultăţilor:
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1) în anumite cazuri, documentele Sistemului de Management al Calităţii proprii nu au
parcurs procedura de elaborare/revizuire - avizare - aprobare;
2) nu este utilizat un sistem de codificare care să permită o bună organizare şi gestionare a
documentelor SMC proprii.
în baza acestor constatări, Consiliul Calităţii propune elaborarea, aprobarea şi difuzarea
către structurile cu atribuţii de evaluare şi asigurare a calităţii din cadrul facultăţilor a unei
proceduri operaţionale privind planificarea activităţilor şi raportarea în sistemul de evaluare şi
asigurare a calităţii care să reprezinte instrument-suport în planificarea activităţilor.
Totodată, în procesul de implementare a procedurilor de sistem şi de proces s-a constatat
că sunt necesare mici intervenţii în conţinutul acestora. Astfel, se propune în anul de studii 201920120

revizuirea/actualizarea

procedurilor de

sistem

referitor la iniţierea, aprobarea,

monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii; monitorizarea procesului de
predare, învăţare şi evaluare; autoevaluarea programului de studii; evaluarea programelor de
studii de către studenţi, angajatori etc., în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi a
recomandărilor ministerului de resort.

4.3. Exemple/date statistice/indicatori de creştere a calităţii
Consiliul Calităţii şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în anul de studii 2018-2019 în
conformitate cu Planul operaţional privind managementul calităţii, avizat la şedinţa Consiliului
Calităţii nr. 02 din 12 septembrie 2018 şi aprobat la şedinţa Senatului USEFS, proces-verbal nr.
02 din 26.09.2018.
în Tabelul 1 este prezentat graficul şedinţelor organizate de Consiliul Calităţii în anul
universitar 2018-2019:
Tabelul 1. Graficul şedinţelor Consiliului Calităţii USEFS în anul universitar 2017-2018

în cadrul şedinţelor Consiliului Calităţii s-au discutat şi aprobat decizii referitor la:
- Monitorizarea procesului de autoevaluare a programelor de studii pentru ciclul II şi
formare profesională continuă a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport, în vederea
autorizării de funcţionare provizorie/acredităţii acestora.
- Monitorizarea procesului de reviuzuire/actualizare a cadrului reglementativ intern prin
completare şi adecvare la legislaţie şi bunele practici naţionale şi europene.
- Monitorizarea procesului de dezvoltare a programelor de licenţă, masterat şi formare
profesională continuă a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport (autorizarea provizorie a
programelor noi înfiinţate şi acreditarea celor existente).
- Monitorizarea calităţii procesului de dezvoltare a personalului academic.
- Acordarea suportului metodologic/organizarea seminarelor metodice pentru cadrele
didactice cu privire la asigurarea calităţii procesului educaţional în cadrul USEFS.
- Monitorizarea

procesului

de

evaluare

a

programelor

de

studiu

de

către

angajatori/potenţialii angajatori ai absolvenţilor USEFS.
- Monitorizarea procesului de evaluare a programelor de studiu de către absolvenţii
USEFS.
- Monitorizarea realizării indicatorilor de performanţă ai procesului educaţional în cadrul
USEFS, inclusiv privind practica de specialitate, la ciclul I şi II.
- Monitorizarea calităţii procesului de dezvoltare a personalului academic.
- Acordarea suportului metodologic/organizarea seminarelor metodice pentru cadrele
didactice cu privire la asigurarea calităţii procesului educaţional în cadrul USEFS.
- Monitorizarea procesului de evaluare a satisfacţiei angajatorilor privind formarea
profesională a absolvenţilor USEFS.
- Monitorizarea şi analiza integrării în piaţa muncii a absolvenţilor universităţii.
- Monitorizarea ratei integrării studenţilor în structurile de luare a deciziilor: echipe de
calitate, comisii de asigurare a calităţii, consiliile facultăţilor, Senat.
- Desfăşurarea Congresului „Sport.Olimpism. Sănătate” Ediţia a IlI-a, USEFS.
- Desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti.
- Controlul procesului de actualizare a informaţiilor de pe pagina web a universităţii.
- Monitorizarea şi evaluarea catedrelor şi facultăţilor privind modalităţile, măsurile
planificate şi realizate în vederea asigurării transparenţei informaţiilor de interes public.
- Organizarea evenimentului „Ziua Mondială a Calităţii în USEFS”
- Organizarea evenimentului „Ziua uşilor deschise”.
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- Elaborarea, aprobarea planurilor de activitate ale infrastructurii calităţii USEFS: echipe
de calitate, comisii de asigurare a calităţii, Departamentul Managementului Calităţii, Comisia de
audit intern.
- Monitorizarea procesului de implementare a planurilor de activitate ale infrastructurii
calităţii

USEFS:

echipe

de calitate, comisii de asigurare a calităţii, Departamentul

Managementului Calităţii, Comisia de audit intern.
- Revizuirea/actualizarea procedurilor specifice Sistemului de Management al Calităţii
USEFS şi implementarea acestora la nivelul universităţii.
- Aplicarea mecanismelor de autoevaluare şi asigurare a calităţii.
- Consolidarea infrastructurii de asigurare a calităţii la toate nivelurile universităţii, prin
monitorizarea continuă a activităţii echipelor de calitate la catedre, a comisiilor de asigurare a
calităţii la facultăţi şi a Departamentului Management al Calităţii, Comisia Audit Intern.
Şedinţele Consiliului Calităţii USEFS au avut loc lunar. Astfel, în anul curent de studii au
fost organizate şi desfăşurate 12 şedinţe de lucru, iar respectarea, implementarea şi evaluarea
deciziilor a fost monitorizată permanent.
Chestiunile de la ordinea de zi a şedinţelor Consiliului au fost analizate şi discutate împreună
cu reprezentanţii Departamentului Management al Calităţii, Comisiei Audit Intern şi cu invitarea,
la necesitate, a şefilor de catedre, Departamentului Studii, Departamentului Formare Profesională
continuă. La toate şedinţele accentul preponderent a fost plasat pe asigurarea calităţii programelor
de studii, calitatea şi eficienţa procesului educaţional, calitatea pregătirii catedrelor, decanatelor
pentru evaluarea externă a programelor de studii în vederea autorizării de funcţionare/acreditării.
Calitatea activităţilor de educaţie şi cele ştiinţifice din cadrul universităţii, facultăţi şi
departamente este evaluată intern şi certificată extern în condiţiile legii, iar rezultatele se prezintă
la şedinţele Consiliului Calităţii, se analizează şi se aprobă cu recomandările de rigoare, apoi se
fac publice, pe pagina web oficială a USEFS, prin rapoartele anuale de autoevaluare a calităţii
activităţii academice realizate.
Referitor la evaluarea anuală a calităţii programelor de studii, Consiliul Calităţii a constatat
faptul că, la nivelul facultăţilor, pentru toate programele de studii, au fost desfăşurate activităţi
privind evaluarea periodică a calităţii, fiind aplicată Procedura privind iniţierea, aprobarea,
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii PS-01. Pentru îmbunătăţirea
procesului de evaluare anuală a programelor de studii prin care să se asigure controlul şi
menţinerea standardelor de calitate în perioada dintre evaluările periodice pentru toate
programele de studii din cadrul USEFS, Consiliul Calităţii propune elaborarea Regulamentului
privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii,
revizuirea Regulamentului de evaluare internă a programelor de studii de licenţă (2016), pentru a
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realiza o mai bună centrare a procesului de evaluare pe informaţii şi date concrete şi
implementarea unui set de indicatori de performanţă prin care să se realizeze ierarhizarea
programelor de studii din cadrul USEFS în rezultatul evaluării anuale.
Cu privire la evaluare externă a programelor de studii, s-a constatat faptul că rezultatele
evaluărilor desfăşurate pe parcursul anului 2018-2019: 6 programe de formare profesională
continuă (2 - acreditare; 4 - autorizare provizorie) şi 7 programe de studii la ciclul II, maşter (1 acreditare, 6 - autorizare provizorie), reflectate în calificativele obţinute, au fost bune. Din
analiza informaţiilor şi datelor colectate s-a constatat faptul că au existat situaţii în care, la
nivelul decanatelor, nu au fost elaborate şi implementate planuri cu măsuri de îmbunătăţire a
programelor de studii, dezbătute şi aprobate în Consiliul Facultăţii, pentru corectarea
neconformităţilor identificate cu ocazia evaluării externe, respectiv pentru implementarea
recomandărilor formulate cu această ocazie. în acest sens, membrii Consiliului Calităţii propun
ca, începând cu anul 2019, corectarea neconformităţi lor/implementarea recomandărilor rezultate
în urma evaluărilor externe a ANACEC să fie monitorizată mai riguros de către Departamentul
Management al Calităţii şi Departamentul Studii, prin responsabilul de programe universitare.
De asemenea, Consiliul Calităţii consideră că este important să se asigure transferul de
experienţă privind evaluarea externă a programelor de studii între decanate şi propune
constituirea şi asigurarea accesului la toate concluziile comisiilor ANACEC conţinute în
rapoartele de evaluare externă a programelor de studii.
în ceea ce priveşte desfăşurarea proceselor de audit intern al calităţii, atât la nivel de
universitate, cât şi la nivelul facultăţilor, au fost desfăşurate misiuni de audit intern cu scopul
evaluării calităţii activităţilor desfăşurate. Din analizele efectuate, s-a constatat faptul că, în unele
situaţii, la nivelul facultăţilor, în urma desfăşurării procesului de audit intern, nu au fost
constituite toate documentele aferente dosarului misiunii de audit intern. în acest sens, Consiliul
Calităţii apreciază că este necesară instruirea suplimentară a membrilor comisiilor de evaluare şi
asigurare a calităţii constituite la nivelul facultăţilor pentru aplicarea procedurilor de sistem.
Procesul de examinare şi notare a studenţilor, în anul 2018-2019, s-a realizat în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind evaluarea activităţii de învăţare a
studenţilor, aprobat de către Senatul USEFS, proces-verbal nr. 5 din 23.03.2011. în cadrul
facultăţilor au fost desfăşurate şi raportate misiuni de audit intern care au avut ca obiectiv
verificarea desfăşurării procesului de evaluare şi notare a studenţilor. Verificările au fost
efectuate în perioada sesiunilor de examene. Pentru îmbunătăţirea acestui proces, Consiliul
Calităţii propune revizuirea Regulamentului privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor
pentru introducerea/detalierea unor prevederi legate de planificare a evaluărilor finale, subiectele
de evaluare/metode şi tehnici de evaluare, comunicarea rezultatelor şi contestarea rezultatelor.
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Evaluarea satisfacţiei studenţilor reprezintă o activitate importantă desfăşurată la nivelul
tuturor facultăţilor/catedrelor în anul 2018-2019. Consiliul Calităţii a constatat faptul că
activitatea s-a desfăşurat în conformitate cu PS-07 - Procedura privind chestionarea studenţilor
şi PS-10 -

Procedura privind evaluarea performanţelor cadrelor didactice. Rezultatele

evaluărilor, prelucrate statistic şi prezentate în rapoarte, au fost discutate individual cu cadrele
didactice evaluate şi cu decanii facultăţilor.
Cercetarea a fost realizată în perioada 2 1 - 2 8 ianuarie 2019 prin intermediul unui
chestionar aplicat studenţilor celor 4 facultăţi, ciclul I, studii cu frecvenţă, prin intermediul
Comisiilor de Asigurare a Calităţii din cadrul facultăţilor USEFS. La sondaj au participat
aproximativ 72% din totalul studenţilor: anul I-Il - 473 studenţi, ceea ce constituie 71% şi cei ai
anilor terminali III-IV - 275 studenţi - ceea ce constituie 74% din totalul studenţilor de la anii
terminali la ambele cicluri de studii. Structural, eşantionul obţinut reflectă în mod proporţional
distribuţia generală a studenţilor din USEFS la nivelul principalelor subgrupuri (facultate, vârstă,
gen). Aceiaşi studenţi au fost chestionaţi la finalul anului precedent de studii, astfel încât să se
obţină o percepţie intermediară asupra aprecierilor şi aşteptărilor lor.
Răspunsurile la întrebări au fost apreciate cu ajutorul unei scale de tip Likert din 5 puncte,
astfel 5 p. fiind acordate calificativului „excelent”, iar 1 p. - calificativului „nesatisfăcător”.
Astfel, putem menţiona unele rezultate relevante pentru îmbunătăţirea calităţii procesului
educaţional în USEFS:
1) Curriculum pe discipline, managementul procesului de învăţământ, procesul de
predare-învăţare evaluare, cadre didactice: majoritatea studenţilor le-au apreciat ca fiind bune
şi foarte bune - 85,14% dintre respondenţii anului I; 67,47% - la anul II şi 85,82% - la anul III
de studii. Totodată, circa 40% dintre studenţii facultăţii Pedagogie , specialitatea Fitness şi
programe de recreare au apreciat ca fiind suficient, iar 9% - au apreciat nivelul indicatorilor cu
note minime, în ce priveşte numărul disciplinelor de specialitate, fapt ce ar trebui să ne
atenţioneze asupra calităţii conţinutului curricular al Programului de studii, a gradului de
pregătire profesională a cadrelor didactice şi a calităţii desfăşurării lecţiilor, prin prisma utilizării
tehnologiilor moderne de instruire.
2) Stagiile de practică: aplicabilitatea practică a disciplinelor studiate, prestaţia studentului
în cadrul stagiului, implicarea universităţii în realizarea obiectivelor stagiului, gradul de
satisfacţie al studenţilor în urma realizării stagiului, au fost apreciate de către studenţi ca fiind
bune şi foarte bune - 55,36% dintre respondenţi, la un nivel mediu - 36,83%, iar 2%- nivel
slab, acest fapt semnificând existenţa unor lacune în ceea ce priveşte conţinutul unor discipline
din planul de studii şi utilitatea acestora pentru activitatea practică de viitor, precum şi calitatea
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procesului de organizare a stagiilor de către universitate (elaborarea suportului curricular pentru
stagii, monitorizarea stagiilor, relaţia student-unitatea-bază).
3) Evaluarea rezultatelor academice: obiectivitatea procesului de evaluare a rezultatelor
şcolare, realizarea evaluării pentru nivelele de cunoaştere, aplicare şi integrare, eficienţa utilizării
mijloacelor în vederea unei evaluări obiective au fost apreciate de majoritatea studenţilor 93,43% la anul I; 69,85 % - la anul II, 76,56% - la anul III, cu bine şi foarte bine. Totodată,
aproximativ 5,78% dintre respondenţi au apreciat acest proces cu indicatorul minim. Pornind de
la aceste rezultate considerăm că structurile interne de asigurare a calităţii din cadrul catedrelor,
facultăţii, USEFS trebuie să acorde o atenţie sporită acestei probleme, în special criteriilor de
evaluare şi apreciere a rezultatelor academice şi eficienţei metodologiei utilizate în evaluare.
4) Angajări în câmpul muncii: necesitatea continuării studiilor la următoarele cicluri,
aplicarea unor mecanisme de orientare în carieră de către catedre/facultăţi şi aprecierea propriilor
şanse de angajare în câmpul muncii: au apreciat înalt şi foarte înalt necesitatea continuării
studiilor 58,35% dintre studenţii anului I, 89,18 % - dintre respondenţii anului II şi 72% studenţii anului III. Totodată, o parte dintre respondenţi: 18,38% au apreciat aceasta necesitate
cu note minime şi medii, ceea ce ne face să credem că studenţii sunt slab informaţi cu privire la
acest subiect de către catedră/facultate, fapt confirmat de aprecierea minimă şi medie în
proporţie de 40,15% dintre respondenţi a activităţii de orientare în carieră a studenţilor în timpul
studiilor. Ceea ce explică un număr destul de mare de respondenţi care îşi apreciază la nivel
minim şi mai jos de mediu şansele de angajare în câmpul muncii - 34,28% dintre respondenţi.
5) Serviciile universitarei calitatea vieţii în căminele studenţeşti, calitatea serviciilor oferite
de biblioteca şi cantina universităţii, au fost apreciate după cum urmează: 43,53% dintre
respondenţii anului I, 31,27% - la anul II şi 60,35% la anul III sunt satisfăcuţi de acestea,
totodată, 26% dintre studenţii sunt nemulţumiţi şi au apreciat cu nota minimă serviciile acestora.
Studenţilor anului IV a fost aplicat un chestionar, în care, pe lângă întrebările cu privire la
calitatea studiilor, accentul s-a pus pe indicatorul ce se referă la orientarea profesională şi inserţia
pe piaţa muncii. Referitor la mulţumirea faţă de alegerea făcută privind specialitatea, studenţii
anului terminal din cadrul celor 4 facultăţi USEFS au răspuns afirmativ în proporţie de 74,27%
(bine şi foarte bine), apreciind calitatea Programului de studii ca fiind înalt şi foarte înalt, în
proporţie de 87,40%.
Cu privire la aprecierea calităţii cursurilor/seminarelor din cadrul USEFS, respondenţii au
răspuns: foarte bun - 28,00%, bun - 39,02%, satisfăcător - 16,92%. Astfel, circa 87,64% dintre
respondenţi sunt satisfăcuţi de cursurile/seminarele ţinute în cadrul USEFS.
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Fig. 2. Satisfacţia studenţilor privind alegerea specialităţii
Totodată, 16,58% dintre respondenţi s-au arătat ca fiind nesatisfăcuţi de calitatea lecţiilor.
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Fig.3. Aprecierea calităţii cursurilor/sem inarelor
în ceea ce priveşte obiectivitatea evaluării cunoştinţelor studenţilor de către profesori, circa
64,17% dintre respondenţi au apreciat procesul evaluării ca fiind obiectiv, 30% - ca fiind
mediu, iar 5,8% - şi-au exprimat dezacordul total privind obiectivitatea evaluării.
70
60
50
40
30
20
10
n

■
•
■
■
-

□inalt

f i r

~

—

1 s

.

i.....1
64,17

■ Mediu
□ Scă zu t

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

30

5,8

Fig.4. Obiectivitatea evaluării cunoştinţelor studenţilor
în acest context, considerăm că structurile interne de asigurare a calităţii din cadrul
catedrelor, facultăţii, universităţii trebuie să acorde o atenţie sporită acestei probleme, în special
criteriilor de evaluare şi apreciere a rezultatelor academice şi eficienţei metodologiei utilizate în
evaluare.
Una dintre problemele importante o constituie relaţia profesor-student. Majoritatea
studenţilor au dat răspunsuri de apreciere înaltă a acestei relaţii - 87,67%, 9,11% - satisfăcător,
şi 2,20% - nesatisfăcător.
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Fig.5. Relaţia profesor-student
Aceste rezultate semnifică existenţa anumitor lacune în relaţia profesor-student, care
trebuie discutate şi prevenite în cadrul activităţii catedrelor şi facultăţii.
Cu privire la utilitatea Programului pentru inserţia pe piaţa muncii, studenţii au dat
următoarele răspunsuri: 57,21% au confirmat necesitatea înaltă a Programului, iar 42,80% - l-au
calificat ca suficient.
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Fig.6. Utilitatea Program ului pentru inserţia pe piaţa muncii
Aceste date constituie un argument pentru revizuirea planurilor de învăţământ în vederea
compatibilizării acestora la exigenţele pieţei muncii.
Referitor la şansele de angajare în câmpul muncii, studenţii care le consideră înalte şi
foarte înalte sunt în proporţie de 73,25%, şanse medii - 17,65%, şi şanse mici - 5,21%.
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Fig. 7. Şansele de angajare în câmpul muncii

16

Totodată, studenţii au fost întrebaţi, daca doresc să activeze conform calificării obţinute.
Astfel, 76,12% îţi doresc acest lucru, iar alţii - 23,88% au demonstrat dorinţa joasă sau lipsa
acesteia privind activarea ulterioară conform calificării obţinute la universitate.
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Fig. 8. Activarea conform calificării obţinute
Eficientizarea integrării pe piaţa muncii ca urmare a unor specialităţi duble este
recunoscută de majoritatea studenţilor - 70,21%, pe când alţii - 29,79% nu au considerat
integrarea profesională mai eficientă în rezultatul obţinerii unor specialităţi duble.
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Fig. 9. Eficientizarea integrării pe piaţa muncii
Acest fapt semnifică informarea insuficientă a studenţilor privind specializările duble şi
priorităţile acestora în condiţiile unei concurenţe pe piaţa muncii.
Cu privire la relaţia dintre sistemul de management al calităţii la nivelul USEFS şi
satisfacţia studenţilor/absolvenţilor acesteia, studenţii au răspuns: 60,20% - au declarat acordul
privind creşterea satisfacţiei datorită unui sistem de management al calităţii eficient, 20,61% acord parţial, iar 19,19% - au apreciat această influenţă ca fiind una minimă.
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Fig.10. Satisfacţia studenţilor/absolvenţilor
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Bilanţul general al sondajului de evaluare a satisfacţiei studenţilor arată în total gradul de
satisfacţie de 75,15%.
Reeşind din rezultatele obţinute, pot fi formulate punctele forte ale activităţii USEFS,
după cum urmează:
• Disciplinele de studii sunt asigurate cu suport curricular; Programele de studii oferite de
universitate sunt de o calitate înaltă.
• Predarea în cadrul Programelor de studii se realizează în conformitate cu cerinţele actuale
ale şcolii superioare.
• Calitatea procesului de instruire în cadrul Programului este înalt.
•

Evaluarea studenţilor se realizează pe nivelele cunoaştere, aplicare, integrare, condiţie

prevăzută în curricula pe discipline.
• Planurile de studii sunt elaborate in conformitate cu cerinţele actuale.
• Programul asigură formarea competenţelor profesionale necesare pieţei muncii.
• Realizarea programului de studii este asigurat de către specilalişti calificaţi în domeniu.
• Studenţii sunt satisfăcuţi de calitatea activităţilor didactice şi practice susţinute,
corectitudinea evaluărilor, utilitatea disciplinelor studiate în raport cu cerinţele programului de
studii precum şi resursele de învăţare.
• Stagiile de practică se organizează în conformitate cu actele normative în vigoare.
• Realizarea stagiilor de practică are loc în baza convenţiilor de parteneriat cu unităţile-bază
de organizare a a stagiilor de practică.
• Existenţa unei baze tehnico-materiale la nivelul dotării celor mai bune universităţi
europene şi continuarea procesului investiţional.
Punctele slabe ale activităţii USEFS le constituie:
• Informarea insuficientă a studenţilor cu privire la specializările duble.
• Evaluarea rezultatelor academice nu întotdeauna este obiectivă.
• Metodele aplicate în procesul evaluării nu întotdeauna sunt eficiente.
• în relaţia profesor-student mai există tendinţe autoritare din partea cadrelor didactice.
• Profesorii nu întotdeauna utilizează strategiile didactice eficiente în procesul de
predare/învăţare/evaluare.
• Studenţii sunt informaţi insuficient cu privire la structurile de management intern al
calităţii în cadrul USEFS şi rolul acestora în creşterea satisfacţiei studenţilor.
• Dorinţa slabă de inserţie a absolvenţilor în câmpul muncii conform calificării obţinute.
• Procesul de ghidare şi consiliere în carieră este valorificat insuficient de catedre şi
facultate;
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• Stagiile de practică sunt asigurate parţial cu suport curricular.
Totodată, m comparaţie cu anul de studii 2017-2018, poate fi remarcată creşterea
satisfacţiei privind unii indicatorii, precum:
• Evaluarea rezultatelor academice cu ] ,07%.
• Procesul de ghidare şi consiliere în carieră cu 8,41%.
• Calitatea procesului de instruire cu 5,76%.
Astfel, evaluarea, utilitatea disciplinelor predate, calitatea generală a procesului
educaţional de la nivelul fiecărei discipline, precum şi relaţiile dintre cadrele didactice şi studenţi
au fost considerate corespunzătoare fişei postului. De asemenea, sunt binevenite şi unele
recomandări, care să îmbunătăţească calitatea procesului educaţional şi să satisfacă cerinţele
actuale ale studenţilor facultăţilor USEFS.
în această ordine de idei, se menţionează importanţa rezultatelor obţinute în cadrul
chestionării studenţilor, relevanţa situaţiei existente şi a măsurilor ce trebuie a fi întreprinse în
vederea sporirii calităţii serviciilor prestate de către USEFS, care va genera îmbunătăţirea
percepţiei studenţilor cu privire la calitatea globală a mediului academic. Având în vedere
acurateţea cu care au fost culese datele, considerăm că răspunsurile studenţilor chestionaţi
trebuie luate în consideraţie cu mare seriozitate. Astfel că, prezentele rezultate reprezintă o
imagine a situaţiei reale şi identifică golurile atât informaţionale, cât şi administrative din
USEFS şi permite managementului să implementeze decizii corecte şi plauzibile.
în urma analizei rezultatelor obţinute, se pot contura câteva recomandări, menite să ducă la
îmbunătăţirea managementului calităţii universitare adresat studenţilor ca principali clienţi ai
serviciilor educaţionale oferite de universitate:
- se recomandă revizuirea itemilor, deoarece stagiul de practică se desfăşoară în semestrul
VI, astfel nu poate fi evaluat veridic de către studenţii anului I-III de studii;
- reevaluarea sistemului modular de organizare a procesului de învăţământ;
- consultarea studenţilor în realizarea programului de activităţi extracurriculare;
- desfăşurarea online a anchetării studenţilor şi masteranzilor.
- implicarea studenţilor în promovarea universităţii prin implementarea unor proiecte
specifice;
- prezenţa angajatorilor în comisii la nivel de facultate, care constituite pentru dezvoltarea
parteneriatelor cu mediul de afaceri, trebuie exploatată în beneficiul studentului absolvent;
- susţinerea studenţilor în promovarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor practice prin
publicarea de articole ştiinţifice şi participarea la manifestări ştiinţifice din domeniu;
Având în vedere rezultatele obţinute, prin datele prelucrate privind aşteptările studenţilor
USEFS, Consiliul Calităţii recomandă susţinerea chestionării periodice la nivel de management
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universitar, cu revizuirea/actualizarea acestora în dependenţă de cerere şi ofertă, prin
monitorizarea procesului de către Departamentului Management al Calităţii şi Comisiile de
asigurare a calităţii.
Evaluarea activităţii didactice a personalului didactic şi ştiinţifico - didactic de către
studenţi este obligatorie, rezultatul fiind făcut public pe pagina web oficială www.usefs.md
în conformitate cu decizia Consiliului Calităţii USEFS, după finalizarea semestrului I şi II
a anului de studii 2018-2019 s-a desfăşurat o cercetare în scopul determinării gradului general de
satisfacţie a profesorilor USEFS cu privire la oferta profesională a instituţiei.
Acest proiect permite realizarea unei monitorizări interne continue şi eficace, cu
identificarea facilă a posibilităţii de ameliorare a serviciilor conexe universităţii, deoarece o
caracteristică a societăţii contemporane este competiţia dintre instituţiile de învăţământ superior
la nivel naţional, care stimulează într-un mod constructiv dorinţa universităţilor de a demonstra,
că sunt pe poziţii cât mai bune în ierarhia naţională. USEFS, având drept strategie păstrarea
statutului de Universitate de cercetare avansată şi educaţie, atribuie o importanţă deosebită
sistemului intern de evaluare a calităţii.
Pe fonul dinamicii continue a cererii şi ofertei de servicii, rolul satisfacţia profesorilor în
instituţiile de învăţământ superior este în continuă creştere. în consecinţă, se impune - la nivel
didactic, de cercetare ştiinţifică şi administrativ - o focalizare a interesului asupra strategiilor de
creştere a satisfacţia profesorilor, pentru atingerea dezideratelor instituţiei.
Cercetarea a fost realizată prin intermediul unui chestionar aplicat profesorilor celor 4
facultăţi, ciclul I şi II de studii, prin intermediul Comisiilor de Asigurare a Calităţii din cadrul
facultăţilor USEFS. La sondaj au participat aproximativ 67% din totalul profesorilor.
Alte obiective ale cercetării au vizat evaluarea satisfacţiei cu privire la:
•
USEFS;

determinarea gradului de satisfacţie a profesorilor privind calitatea studiilor în cadrul

•

indicarea punctelor tari şi slabe ale procesului de studii în cadrul USEFS;

•

formularea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii studiilor în cadrul USEFS.

Toate categoriile de întrebări au fost formulate astfel încât să atingă majoritatea aspectelor
importante care asigură profesionalismul angajatului din momentul în care începe serviciul până
la finalizarea acestora:
In contextul analizei răspunsurilor cu privire la indicatorii de calitate, acestea pot fi
caracterizate după cum urmează:
Aţi mai activat în altă instituţie de învăţământ? La această întrebare 60 % au răspuns
pozitiv „da

şi 40% au răspuns „nu ” . După cum observăm majoritatea respondenţilor au o

practică de angajare multiplă.
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De cât timp activaţi în cadrul UŞEFS? Majoritatea respondenţilor 76,12% au o vechime
de cel puţin 2 ani în această unitate de învăţământ, iar 23,88% - mai puţin de 2 ani. Motivele
pentru care au rămas sunt: posibilitatea de a fi titular, renumele şi tradiţia universităţii, încrederea
şi buna colaborare în cadrul colectivului de cadre didactice, rezultatele bune pe care le-au obţinut
cu studenţii, localizarea USEFS în apropierea de domiciliu.
Cum apreciaţi Politica de personal al USEFS: nivelul salarizarii personalul
pedagogic l-a apreciat satisfăcător cu posibilitatea de creştere profesională şi posibilitatea de
perfecţionare. Totodată, aproximativ 57,21% au calificat componentele politicii ca fiind înalte,
iar 42,8% - satisfăcătoare, fapt care semnifică existenţa unor lacune în organizarea planurilor
strategice a personalului şi solicită o ajustare/rectificare a acestora, astfel încât să fie şi mai
aproape de exigenţele pieţei muncii.
Sunteţi satisfăcut de condiţiile de la locul de muncă? Referitor la aceste componente
pot fi prezentate următoarele rezultate: majoritatea profesorilor le-au apreciat ca fiind bune şi
foarte bune - 87,4%, iar 12.6 % consideră că condişiile de muncă sunt satisfăcătoare şi 1%
consideră că condiţiile lasă de dorit.
Bilanţul general al sondajului de evaluare a satisfacţiei profesorilor arată în total gradul de
satisfacţie de 75,15%.
Reieşind din rezultatele obţinute, pot fi formulate punctele forte ale activităţii USEFS,
după cum urmează:
•

Profesorii sunt asiguraţi cu suport didactic. Programele de studii oferite de

universitate sunt de o calitate înaltă.
•

Predarea în cadrul Programelor de studii se realizează în conformitate cu cerinţele

actuale ale şcolii superioare.
•

Calitatea procesului de instruire în cadrul Programului este înalt.

•

Evaluarea profesorilor se realizează pe domeniile: cunoaştere, aplicare, integrare.

•

Programul asigură formarea competenţelor profesionale necesare pieţei muncii.

•

Realizarea programului de studii este asigurat de către specilalişti calificaţi în

domeniu.
•

Profesorii sunt satisfăcuţi parţial de calitatea activităţilor universitare privind

salarizarea cadrului didactic.
•

Necesitatea unei baze tehnico-materiale la nivelul dotării celor mai bune universităţi

europene şi continuarea procesului investiţional.
Punctele slabe ale activităţii Universităţii le constituie:
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•

Informarea şi colaborarea insuficientă a profesorilor cu privire la programele de

mobilitate.
•

în relaţia profesor-student mai există tendinţe autoritare din partea cadrelor didactice.

•

Profesorii nu întotdeauna utilizează strategiile didactice eficiente în procesul de

predare/învăţare/evaluare.
•

Procesul de ghidare şi consiliere în carieră este valorificat insuficient de catedre şi

facultate;
Având în vedere rezultatele obţinute, prin datele prelucrate privind aşteptările profesorilor
USEFS, Consiliul Calităţii recomandă susţinerea chestionării periodice la nivel de management
universitar, cu revizuirea/actualizarea acestora în dependenţă de cerere şi ofertă, prin
monitorizarea procesului de către Departamentului Management al Calităţii şi Comisiile de
asigurare a calităţii.
Pentru îmbunătăţirea procesului de evaluare a satisfacţiei studenţilor, se propune instruirea
cadrelor didactice, a şefilor de catedre, a decanilor privind implementarea noului Regulament de
evaluare profesională a cadrelor didactico-ştiinţifice din USEFS, aprobat la Senat, proces-verbal
nr. 5 din 01.02.2018 (formulare/chestionare de evaluare, itemi de evaluare, etape, proces etc.)
pentru a putea colecta date şi informaţii relevante care să permită o analiză mai detaliată a
satisfacţiei studenţilor, respectiv o mai bună evaluare a cadrelor didactico-ştiinţifice pe toate
componentele de evaluare.
Departamentul Management al Calităţii şi Comisia Audit Intern a desfăşurat 10 şedinţe
organizatorice referitor la activităţile planificate în anul de studii 2018-2019, efectuând 43
controale la facultăţile USEFS şi catedrele acestora, precum şi la alte structuri ce asigură calitatea
procesului de instruire. Graficul controalelor efectuate şi tematica acestora sunt expuse în Tabelul
2 şi nota la acest tabel.
Tematica controalelor:
Septembrie: Pregătirea cadrelor ştiinţifice. Finalizarea programului de studii şi pregătirea
cadrelor ştiinţifice.
Octombrie: Resurse materiale şi financiare pentru procesul învăţământ. Planul de
învăţământ, curriculum-ul pe discipline.
Noiembrie-decembrie: Monitorizarea activităţii de învăţare. Asigurarea tehnică a procesului
de studii. Accesul studenţilor la informaţie.
Ianuarie-februarie: Activitatea de cercetare ştiinţifică, ca parte integrantă a formării
profesionale. Stagii de practică. Asigurarea socială a studenţilor.
Martie-aprilie: Orientarea profesională, ghidarea studenţilor în carieră.
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Mai-iume:

Angajarea

în

câmpul

muncii

şi

continuarea

studiilor

.Sistemul

de

calificării/finalităţi prezentat în Programul de studii şi în suplimentul la diplomă, titlul acordat
absolvenţilor corespunde finalităţilor la domeniul respectiv de formare profesională.
Tabelul 2. G raficul controalelor efectuate referitor la im plem entarea tehnologiilor inovative
III n n w ^ n l

ct.wi;.' „I

ICL'L'C *

№ Structură
Facultăţi

IX

1

AI
şi
DMC
AI
şi
DMC
AI
şi
DMC
AI
şi
DMC

2

3

Facultatea Sport
Facultatea
Pedagogie
Facultatea
Kinetoterapie

4

Facultatea PPS

5

Facultatea
cu
Frecvenţă Redusă
Departamentul
Formare

__
_
_
_
_
_■ j .

X

i..

XI

®

XII

I

II

AI şi
DMC

AI
A l şi
DMC

AI şi
DMC
A l şi
DMC
AI şi
DMC

IV

AI şi
DMC

AI
AI

AI
AI şi
DMC

P r n f d c i a n . i l . 'i

AI şi
DMC

AI şi
DMC

7

Centru
de
cercetări ştiinţifice

AI şi
DMC

AI

AI şi
DMC

8

Bibliotecă

AI

9

Ospătărie

AI

Căminul
studenţesc

AI

10
N n ti

A I - A iirlit I n f o f n »

n \/tr

AI
AI

AI
AI

AI

AI şi
DMC
AI

AI
AI

AI

VI

AI şi
DMC

AI

AI şi
DMC

6

V
AI şi
DMC

AI
AI

AI

AI

III

AI
AI

__

4.4. O rganizarea concursului locurilor bugetare
în anul de studii 2018-2019 a fost anunţat şi desfăşurat doar un concurs pentru ocuparea
locurilor bugetare din USEFS, în semestrul I. De fiecare dată, Consiliul Calităţii participă, prin
intermediul membrului delegat din componenţa sa, la organizarea eficientă şi calitativă a astfel de
concursuri. Este salutabilă transparenţa procesului de organizare şi desfăşurare a astfel de
concursuri, care are drept impact selectarea candidaturilor punându-se accent pe profesionalism şi
meritocraţie.
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CONCLUZII GENERALE
USEFS prezintă în anul universitar 2018-2019 o evoluţie pozitivă privind misiunea şi
obiectivele stabilite în domeniul implementării sistemului de evaluare a calităţii. Obiectivele
propuse şi activităţile planificate au fost realizate în totalitate.
în cadrul procesului de consolidare a Sistemul de Management al Calităţii s-au efectuat
următoarele activităţi:
1) reorganizarea/reconstituirea, definirea atribuţiilor la nivelul structurilor de asigurare a
calităţii;
2) consolidarea conlucrării şi colaborării dintre responsabilii de asigurare a calităţii din
cadrul USEFS, în vederea eficientizării procesului de organizare şi funcţionare a structurilor din
cadrul SMC, implementării politicilor şi strategiilor de calitate definite la nivelul instituţiei;
3) definirea modului de funcţionare a sistemului şi a organigramei SMC;
4) actualizarea Manualului calităţii şi a Sistemului de Management al Calităţii al USEFS,
pentru reglementarea modului de funcţionare a sistemului în conformitate cu noua viziune;
5) informarea/instruirea structurilor din sistem cu privire la planificarea activităţilor privind
evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul facultăţilor şi catedrelor pentru anul 2018-2019;
6) desfăşurarea eficientă a activităţilor planificate care au condus la o mai bună organizare
a întregului sistem de documente şi la asigurarea fluxurilor de informaţii şi documente privind
evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul USEFS. Astfel, în anul 2018-2019, s-a realizat:
reorganizarea şi actualizarea bazei de date cu documentele SMC în vigoare în cadrul USEFS,
elaborarea şi difuzarea către toate structurile din cadrul instituţiei a unui format standardizat al
regulamentelor şi procedurilor, elaborarea, avizarea şi comunicarea unei viziuni privind
dezvoltarea şi gestionarea documentelor din Sistemul de Management al Calităţii în USEFS;
7) monitorizarea permanentă a procesului de autoevaluare şi evaluare externă a
programelor de studii, ciclul I, II şi de formare profesională continuă;
8) evaluarea gradului de satisfacţie a studenţilor referitor la calitatea serviciilor oferite de
USEFS, cu revizuirea chestionarului în conformitate cu cerinţele actuale;
9) iniţierea evaluării gradului de satisfacţie cadrelor didactice referitor la oferta
profesională a instituţiei;
10) intensificarea controalelor de către Departamentul Management al Calităţii şi Comisia
Audit Intern în vederea monitorizării permanente a eficienţei şi calităţii procesului educaţional;
11) acordarea suportului şi consilierii metodologice membrilor echipelor şi comisiilor de
asigurare a calităţii referitor la implementarea SMC şi raportarea proceselor.
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RECOMANDĂRI PRIVIND ASIGURAREA CONTINUĂ A CALITĂŢII PROCESULUI
EDUCAŢIONAL ÎN CADRUL USEFS
Conform analizei rezultatelor obţinute, se pot contura câteva recomandări, menite să ducă la
îmbunătăţirea managementului calităţii serviciilor educaţionale oferite de universitate:
1. Elaborarea unui sistem de codificare a documentelor SMC proprii la nivelul facultăţilor
care să permită o mai bună organizare şi gestionare a sistemului de documente SMC proprii.
2. Revizuirea/actualizarea procedurilor de sistem referitor la iniţierea, aprobarea,
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii; monitorizarea procesului de
predare, învăţare şi evaluare; autoevaluarea programului de studii; evaluarea programelor de
studii de către studenţi, angajatori etc., în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi a
recomandărilor ministerului de resort.
3. Elaborarea, aprobarea şi difuzarea către structurile cu atribuţii de evaluare şi asigurare a
calităţii din cadrul facultăţilor a unei proceduri operaţionale privind planificarea activităţilor şi
raportarea în sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii care să reprezinte instrument-suport în
planificarea activităţilor.
4. Instruirea membrilor Comisiei Audit Intern privind planificarea activităţii de audit intern
al calităţii, etapele desfăşurării auditului, documentele misiunii de audit etc.
5. Desfăşurarea de activităţi de formare profesională a membrilor structurilor cu atribuţii
de desfăşurare a auditului intern al calităţii cu privire la tehnici şi metode de audit intern.
6. Activizarea procesului de constituire şi actualizare a unei baze de date privind
observaţiile şi recomandările ANACEC pentru toate programele de studii evaluate şi
asigurarea/facilitarea transferului de experienţă şi informaţii între decanate/programele de studii
din cadrul USEFS cu privire la evaluarea externă.
7. Dezvoltarea şi implementarea unui set de indicatori de performanţă prin care să se
realizeze ierarhizarea programelor de studii din cadrul USEFS în urma evaluării anuale
(Departamentul Studii).
8. Intensificarea realizării sesiunilor de instruire cu decanii, şefii de catedre şi membrii
Consiliului Calităţii privind aplicarea regulamentelor şi procedurilor elaborate/revizuite.
9. Intensificarea aplicării în perspectivă a evaluării periodice a satisfacţiei studenţilor şi
cadrelor didactice la nivel de management universitar, cu revizuirea/actualizarea chestionarelor
în dependenţă de cerere şi ofertă, prin monitorizarea procesului de către Departamentului
Management al Calităţii şi Comisiile de asigurare a calităţii.
10. Identificarea oportunităţilor pentru formarea continuă în domeniul Management al
calităţii a persoanelor responsabile de asigurarea calităţii în cadrul USEFS.
11. A propune conducerii USEFS identificarea resurselor financiare pentru salarizarea
persoanei responsabile de gestionarea documentaţiei Consiliului Calităţii.
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