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PREAMBUL 

 

Educația reprezintă factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi 

general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, în 

promovarea aspiraţiilor de integrare europeană şi are un rol primordial în crearea premiselor 

pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea 

educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în 

volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean.  

În prezent, componenta educaţională pune accentul pe calitatea procesului educaţional şi 

pe competenţele pe care studenţii le obţin în procesul educaţional. Calitatea educaţiei determină 

calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui 

cetăţean. 

 În anul 2015 Secţia Managementul calităţii a fost reorganizată în Serviciul (Secția) 

Managementul calităţii învățământului, Ghidare și Consiliere în carieră, iar funcțiile de Metodist 

SNCS/ECTS în funcțiile de Metodist calitate învățământ, ghidare și consiliere în carieră și 

activează în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciul (Secția) 

Managementul calităţii învățământului, Ghidare și Consiliere în carieră (aprobat de Senatul USC 

la 23.04.2015, proces-verbal nr. 07). Actualmente, la nivelul USC activitatea de promovare a 

calităţii este concepută şi ghidată de Comisia pentru calitatea procesului de studii și parteneriate 

de formare profesională, iar activitatea operativă este condusă de prorectorul pentru activitate 

didactică, calitate și parteneriate de formare profesională. 

 În cadrul USC s-au intensificat preocupările și acţiunile pentru constituirea unui Sistem 

de Evaluare și Asigurare a Calităţii structurat, consolidat și funcţional care să corespundă 

cerinţelor naţionale şi bunelor practici europene. USC este, pe deplin, angajată în demersul ei 

pentru îmbunătățirea continuă a calității procesului didactic. Acest angajament este realizat 

consecvent prin implementarea și îmbunătățirea continuă a Sistemului Instituțional de 

Management al Calității. Principalele activităţi desfăsurate în domeniul calităţii procesului 

universitar în acest interval (2012-2016) sunt: 

 Aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza 

Sistemului Naţional de Credite de Studiu (aprobat de Senatul USC la 21 aprilie 2016, 

proces-verbal nr. 06); 

 Aprobarea Regulamentului privind evaluarea calităţii personalului științifico-didactic și 

didactic (aprobat de Senatul USC la 24.11.2016, proces-verbal nr. 04);  

 Aprobarea Regulamentului de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare 

de licență (aprobat de Senatul USC la 23 decembrie 2015, proces-verbal nr. 04); 

 Aprobarea Regulamentului anti-plagiat (aprobat de Senatul USC la 23 aprilie 2015, proces-

verbal nr. 07); 

 Aprobarea Regulamentului privind elaborarea tezei (proiectului) de licenţă şi a tezei de 

master (aprobat de Senatul USC la 27 decembrie 2012, proces-verbal nr. 03, ulterior 

modificat în şedinţa Senatului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

proces-verbal nr. 07 din 22 mai 2014 și 23 aprilie 2015, proces-verbal nr. 07); 

 Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de 

licenţă (ciclul I) în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (aprobat 

de Senatul USC la 20 iunie 2013, proces-verbal nr. 08, ulterior modificat în şedinţa 

Senatului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul la 22 mai 2014, 

proces-verbal nr. 07, la 19 iunie 2015, proces-verbal nr. 09 și  la 23 iunie 2016, proces-

verbal nr. 07); 

 Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul II - studii 

superioare de master (aprobat de Senatul USC la 23 decembrie 2015, proces-verbal nr. 04) 
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 Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică (ciclul I 

- studii superioare de licenţă, ciclul II - studii superioare de masterat), (aprobat de Senatul 

USC la 21 aprilie 2016, proces-verbal nr.06); 

 Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare de master 

(aprobat de Senatul USC la 23 decembrie 2015, proces-verbal nr. 04); 

 Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea structurii de 

autoguvernanţă studenţească (aprobat de Senatul USC la 23 decembrie 2015, proces-verbal 

nr. 04); 

 Aprobarea Regulamentului cu privire la mobilitatea academică în Universitatea de Stat „B.P. 

Hasdeu” din Cahul (aprobat de Senatul USC la 23 decembrie 2015, proces-verbal nr. 05). 

 Efectuarea Rapoartelor de autoevaluare în vederea evaluării externe în vederea acreditării 

programelor de studii; 

 Evaluarea internă, periodică, a programelor de studii şi a activităţii de cercetare stiinţifică, 

stabilirea măsurilor pentru îmbunătăţirea calităţii şi cresterea eficienţei; 

 Audierea anuală de către Senat a rezultatelor evaluării calităţii; 

 Cresterea calităţii serviciilor educaţionale, cu referire la fiecare din cele trei domenii care 

fac obiectul evaluării și asigurării calităţii: capacitate instituţională, eficacitate educaţională 

şi managementul calităţii; 

 Cresterea ponderii şi a mijloacelor de operaţionalizare a învăţământului „centrat pe 

student”; 

 Promovarea unei culturi a calităţii în cadrul USC prin acţiuni sistematice şi permanente ale 

Serviciului (Secției) Managementul calităţii învățământului, Ghidare și Consiliere în 

carieră. 

 Ridicarea nivelului de performanţă ai următorilor indicatori: integritate academică, 

răspundere şi responsabilitate publică, relevanţa programelor de studii, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu, valorificarea cercetării, 

evaluarea colegială, evaluarea semestrială a personalului didactic de către studenţi, 

calitatea predării ca sursă a învăţării, chestionarea studenților, absolvenților și 

angajatorilor; 

 Cordonarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii ș.a. 

 

Strategia de dezvoltare și consolidare a sistemului și a mecanismelor interne de 

asigurare a calității ofertei educaționale,  la nivelul USC,  este percepută ca un ansamblu de 

măsuri luate, permanent, la nivel instituţional sau de sistem în scopul asigurării calităţii 

învăţământului superior, cu accent pe îmbunătăţirea calităţii per ansamblu. Presupune un proces 

de evaluare sistematică şi optimizare continuă a calităţii învăţământului universitar, definirea 

obiectivelor măsurabile, direcţiilor de acţiune pe termen lung, precum şi alocarea de resurse 

adecvate realizării acestor obiective. Asigurarea calităţii procesului educaţional prin promovarea 

continuităţii, mobilităţii, accesibilităţii şi aplicabilităţii studiilor prin instituirea unui sistem 

eficient de asigurare şi de management al calităţii. Învăţământul superior actual are cel puţin trei 

provocări majore:  

 consolidarea corelării specialităților universitare cu cerinţele pieţei forţei de muncă; 

 transferarea rezultatelor cercetării universitare către mediul socio-economic; 

 pregătirea  practică a studenţilor pentru a forma abilităţi şi competenţe adecvate unei 

inserţii a absolvenţilor de învăţământ superior în piaţa muncii.  
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ANALIZA SWOT  

A SISTEMULUI ȘI A MECANISMELOR INTERNE DE ASIGURARE  A CALITĂȚII 

 

Puncte forte (S)  

 Promovarea și implementarea consecventă a prevederilor Procesului Bologna.  

 Promovarea standardelor de stat la curriculumul universitar. Conținuturi educaționale 

compatibile cu Cadrul Național al calificărilor și în continuă actualizare.  

 Resursele educaționale oferite studenților și altor beneficiari prin programe de studii 

superioare diversificate, precum și programe de formare continuă, adaptate permanent la 

cerințele mediului socio-economic. 

 Accesul la programele de studii prin concurs de admitere.  

 Acreditarea externă a programelor de studii superioare (ciclul l): 38 Drept, 141.08.01 / 

141.09.01 Limba şi literatura română şi franceză,  313.1 Administraţie publică şi 141.10 

Istorie.  

 Promovarea unui sistem coerent de management al calității USC.  

 Resurse manageriale pentru asigurarea calității proceselor didactice și de cercetare prin 

instituirea structurilor interne de asigurare a calității și a mecanismelor de evaluare internă 

a proceselor și serviciilor universității.  

 Existența unei echipe manageriale motivate pentru schimbare și îmbunătățire continuă a 

prestațiilor sale și a activității universității.  

 Implicarea activă a studenților în guvernarea universității și în procesul decizional. 

 Îmbunătățirea continuă a calității prestațiilor academice în scopul creșterii gradului de 

inserție a absolvenților în piața muncii.  

 

Puncte slabe (W)  

 Obiectivitate și transparență insuficientă în procesul de evaluare a rezultatelor academice 

ale studenților.  

 Monitorizarea dificilă a parcursului profesional al absolvenților, ce influențează asupra 

indicatorilor de performanță  

 Asigurarea insuficientă cu cadre științifico-didactice a unor programe de studii, în special a 

cadrelor cu grade/titluri științifice.  

 Sistem ineficient de motivare și recompensare a personalului în funcție de performanța 

activități, calitatea prestațiilor, participare la dezvoltarea Universității;  

 Sistem imperfect de ghidare și consiliere a studenților în proiectarea carierei profesionale.  

 Implicare superficială în asigurarea unui feed-back de la angajatori, reprezentanţi ai pieţei 

forţei de muncă şi de la alte organizaţii relevante în vederea preluării de sugestii, 

propuneri, critici din partea acestora;  

 Monitorizare insuficientă a inserției pe piața muncii a absolvenților. 

 

Oportunități (O)  

 Realizarea mecanismelor şi procedurilor de asigurare şi evaluare a calităţii; 

 Mediul economic și social favorabil realizării unui proces educațional la un nivel ridicat de 

exigență. 

 Prezenţa studenţilor în organismele de decizie; 

 Capacitatea de adaptare rapidă la modificările din piaţa muncii  

 Menţinerea legăturii cu mediul economic şi social de inserţie al absolvenţilor;  

 Corp profesoral bine pregătit;  

 Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ şi cercetare. 

 Perfecționarea documentației managementului calității.  
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Amenințări (T)  

 Factor demografic deficitar; 

 Amplificarea fluxului de migrație a absolvenților de licee către universitățile de peste 

hotare.  

 Diminuarea nivelului formării liceale.  

 Demotivarea absolvenților ciclului I de studii superioare de licență de a accede la studii la 

următorul ciclu al învățământului superior (master, doctorat).  

 Creșterea competiției la nivel național și internațional, concurență greu de anihilat a 

centrelor educaționale și de cercetare din țările avansate.  

 

Principalele coordonate ale strategiei sectoriale Dezvoltarea și consolidarea sistemului și 

a mecanismelor interne de asigurare a calității pleacă de la orientarea spre performanţă, 

competitivitate şi recunoaştere naţională şi europeană a USC, iar sistemul de management al 

calităţii va trebui să atingă următoarele obiective strategice specifice: 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 1. Elaborarea/modernizarea planurilor de învăţământ, din 

perspectiva formării competenţelor profesionale, a abordărilor interdisciplinare şi a 

problematicii actuale a domeniului de formare profesională 

 

Acţiuni prioritare:  
a) Modernizarea continuă a conţinutului procesului de învăţământ, reactualizarea 

programelor de formare profesională în concordanţă cu cerinţele pieţii muncii şi cu 

programele europene de învăţământ;  

b) Reactualizarea programelor de studii pentru toate specialităţile care au mai mult de 5 

ani; 

c) Corelarea curriculumului universitar cu Cadrul Naţional al Calificărilor; 

d) Implicarea mediului de afaceri în procesul de dezvoltare curriculară; 
e) Obţinerea autorizării provizorii şi acreditarea programelor de studii. 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2. Dezvoltarea curriculumului la discipline, cu axarea 

procesului didactic pe student, cu accent pe însușirea finalităților unităților de 

curs/programului, pe realizarea lucrului individual şi aplicarea tehnologiilor didactice 

interactive. 

 

Acţiuni prioritare:  
a) Schimbarea paradigmei curriculumului universitar, în corespundere cu noile tendinţe 

şi concepte curriculare: centrare pe tematica cross-curriculară, centrare pe competenţe 

(în conformitate cu Cadrul de competenţe-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul 

vieţii), centrare pe cel ce învaţă; 

b) Implicarea reprezentanților mediului de afaceri și a angajatorilor în procesul de 

dezvoltare curriculară; 

c) Fundamentarea şi promovarea unui management curricular la nivel instituţional, în 

baza celui național; 

d) Modernizarea curriculumului universitar din perspectiva tehnologiilor didactice 

moderne, inclusiv a celor informaţionale şi comunicaţionale, a centrării pe student, a 

formării de competenţe necesare pentru calificarea profesională; 

e) Cooperarea în domeniul dezvoltării curriculare cu universitățile din țară și de peste 

hotare; 

f) Corelarea curriculumului universitar cu Cadrul Naţional al Calificărilor.  
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OBIECTIVUL SPECIFIC 3. Realizarea parteneriatului educaţional cu angajatorii / 

reprezentanţii pieţei muncii, în vederea modernizării programelor de formare 

profesională. 

 

Acţiuni prioritare:  
a) Urmărirea atentă şi dezvoltarea parteneriatelor; 

b) Implicarea activă în viaţa comunităţii locale şi regionale; 

c) Realizarea unui feed-back continuu în relaţia cu angajatorii, reprezentanţii pieţei 

muncii și disponibilitatea de a prelua sugestii, propuneri, critici. 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 4. Menţinerea procesului de formare profesională la nivelul 

unor standarde de calitate, prin care să asigurăm recunoaşterea competitivităţii studiilor la 

USC în ţară şi peste hotare. 

 

Acţiuni prioritare:  
a) Permanenta raportare la sistemele naţionale şi internaţionale de autoevaluare, evaluare 

şi acreditare în raport cu legislaţia în vigoare privind managementul educaţional; 

b) Creşterea dimensiunii internaţionale a programelor de studii (programe de studii 

predate în limbi străine);  

c) Promovarea programelor de studii superioare în cotutelă cu universitățile partenere. 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 5. Menținerea și dezoltarea Sistemului de Management al 

Calității (SMC) universității și a certificării externe a acestuia. 

 

Acţiuni prioritare:  
a) Dezvoltarea mecanismelor de autoevaluare şi asigurare a calităţii;  

b) Îmbunătăţirea continuă a activităţii 

c) Menţinerea certificării SMC conform ISO 9001 

d) Menţinerea procesului de acreditare a programelor de studii de către ANACIP; 

e) Activităţi de auditare; 

f) Creşterea eficacităţii auditului intern; 

g) Revizuirea Manualului de asigurare a calităţii, conform standardelor europene şi 

documentelor de referinţă ale învăţământului superior naţional şi European. 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 6. Implementarea unui mecanism eficient de evaluare internă şi 

autoevaluare a calităţii procesului educaţional în vederea pregătirii pentru acreditarea 

programelor de studii și a acreditării instituționale. 

 

Acţiuni prioritare:  
a) Menţinerea calităţii curricula conform standardelor universitare 

b) Elaborarea unui program de activităţi de evaluare internă, monitorizarea sistematică a 

activităţilor de evaluare internă a programelor de studii; 

c) Creşterea obiectivităţii procesului de evaluare internă; 

d) Evaluarea periodică a atingerii criteriilor de performanță a universității; 

e) Îndeplinirea standardelor la evaluările externe; 

f) Actualizarea conţinuturilor documentelor şi a rapoartelor de evaluare a calităţii, în 

conformitate cu regulamentele şi procedurile interne în vigoare. 



INSTITUȚIA PUBLICĂ 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

 

 

7 
 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 7. Participarea activă a comunităţii academice și a partenerilor 

externi în procesul de asigurare a calităţii.  

 

Acţiuni prioritare:  
a) Promovarea unui management participativ al calităţii, cu implicarea activă a 

structurilor la nivel de facultate (profesori şi studenţi) şi cu reprezentanţii pieţei 

muncii; 

b) Implicarea tuturor angajaților Universității în procesul de asigurare o calității, de 

modernizare și dezvoltare continuă a USC; 

c) Integrarea studenţilor în structurile de luare a deciziilor;  

d) Implicarea studenţilor în procesul de predare-învăţare-evaluare şi cercetare; 

e) Stimularea studenţilor spre o atitudine mai responsabilă, participativă şi critic 

constructivă, ca partener esenţial în viaţa universitară; 

f) Monitorizarea gradului de satisfacție a beneficiarilor serviciilor Universității drept 

element important în evaluarea și îmbunătățirea continuă a calității procesului de 

învățământ;  

g) Analiza aprecierilor și sugestiilor studenților, absolvenților, reprezentanților mediului 

de afaceri, angajatorilor și a altor stakeholderi. 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 8. Îmbunătățirea calităţii resurselor umane. 

 

Acţiuni prioritare:  
a) Asigurarea procesului de formare profesională cu cadre ştiinţifico-didactice de înaltă 

competenţă prin formare continuă;  

b) Utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv a platformelor electronice în procesul de 

formare profesională; 

c) Evaluarea anuală bazată pe criterii instituţionale de calitate; 

d) Revizuirea criteriilor şi standardelor de performanţă pentru cadrele didactice; 

e) Dezvoltarea capacităţilor interactive şi abilităţilor didactice. 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC 9. Dezvoltarea sistemului de consiliere academică. 

 

Acţiuni prioritare 

a) Modernizarea strategiei de ghidare şi consiliere în carieră a studenţilor;  

b) Instituirea funcției de responsabil de program de studii (director de program); 

c) Elaborarea fișei obligațiunilor de serviciu a funcției date;  

d) Crearea unui mecanism de monitorizare a evoluţiei profesionale a absolvenţilor. 

 

 

FINALITĂȚI 

 

Pe parcursul implementării Strategiei se va efectua monitorizarea permanentă a 

rezultatelor obţinute, în baza coordonării acţiunilor tuturor factorilor implicaţi în realizarea 

obiectivelor de dezvoltare și avansare a prestației personalului angajat în USC.  

Evaluarea implementării Strategiei se va efectua anual, fiind apreciat gradul de realizare 

a rezultatelor preconizate şi fiind propuse măsuri de redresare a situaţiei în caz de necesitate. 


