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                                                                                                                Introducere 

 În condiții moderne, cerințele pentru nivelul de pregătire a specialiștilor sunt semnificativ sporite. Educația determină poziția statului în lumea 
modernă și a unei persoane în societate. Una dintre cele mai importante sarcini ale statului și ale societății este de a contribui la consolidarea în 
conștiința publică a ideii de educație și știință ca factori determinanți ai dezvoltării țării. 

În acest sens, Universitatea este obligată să ofere absolvenților săi o educație de înaltă calitate, asumându-și capacitatea de a utiliza, reface și actualiza 
în mod eficient cunoștințele, abilitățile și abilitățile profesionale ținând cont de realizările științei și, în organizarea activităților sale educaționale, să 
țină seama într-o mai mare măsură de cerințele angajatorilor, statului, societății, studenților înșiși și părinților lor la conținutul specialiștilor de 
formare. Sarcina îmbunătățirii calității educației este o condiție necesară pentru supraviețuirea și dezvoltarea universității pe piața serviciilor 
educaționale. 

1. Starea sistemului de asigurare a calității educației la universitate 

Universitatea de Stat din Komrat-USC este o universitate clasică multidisciplinară fondată în 1991. Universitatea are peste 150 de profesori. 

Universitatea a creat o bază educațională și materială modernă, laboratoare și clase de calculatoare și un incubator de afaceri suficient pentru 
organizarea și desfășurarea procesului educațional de calitate. Procesul educațional la universitate este organizat și desfășurat în conformitate cu 
cerințele standardelor interstatale. 

Tehnologiile educaționale inovatoare sunt dezvoltate și aplicate activ în predare. În același timp, ținând cont de așteptările și cerințele crescute ale 
statului, societății și angajatorilor pentru calitatea pregătirii specialiștilor moderni, este necesar un răspuns mai flexibil al universității la condițiile și 
cerințele în schimbare ale pieței muncii. 

Rezolvarea activă și eficientă a acestor probleme este cea mai importantă condiție pentru dezvoltarea progresivă a Universității, consolidarea 
pozițiilor existente în educația internă și obținerea altora noi. 

Îmbunătățirea calității procesului educațional și a calității formării postuniversitare devine o condiție prealabilă pentru funcționarea cu succes și 
dezvoltarea ulterioară a USC. Iar factorii de dezvoltare ulterioară a învățământului superior reprezintă din ce în ce mai mult problema îmbunătățirii 
calității activităților universitare .  În același timp, tendința de a consolida controlul extern al calității specialiștilor de formare la universitate devine 
din ce în ce mai pronunțată, mai ales că a crescut considerabil din partea consumatorilor, angajatorilor care doresc ca toate cererile lor să fie 
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satisfăcute. Modul obișnuit, tradițional de evaluare a calității universității, care este utilizat la universitate (numărul de profesori calificați, 
dimensiunea fondului bibliotecii, imaginea Universității etc.), nu este suficient în condițiile actuale. 

La crearea unui sistem de calitate, Universitatea pornește de la o înțelegere clară: de ce avem nevoie de acest sistem, ce putem realiza cu acesta și 
cum să măsurăm eficacitatea muncii noastre? Mecanismul de management al calității existent la USC funcționează, dar impactul său asupra soluției 
obiectivelor strategice ale universității în domeniul calității necesită îmbunătățiri. Activitățile majorității structurilor existente ale universității (diverse 
consilii,catedre, departamente) implică în principal mecanisme tradiționale de control al calității, inspecție simplă. Experiența arată că un stil de lucru 
predominant de inspecție a calității nu poate reuși în măsura corespunzătoare. În același timp, calitatea poate și ar trebui gestionată activ. 

USC creează un sistem de calitate care este ușor de înțeles pentru toți participanții la procesul educațional, eficacitatea acestuia este evidentă, 
implementarea acestuia nu necesită costuri materiale semnificative și resurse umane, gestionarea greoaie a documentelor și raportarea inutilă. Un 
punct important, de care depinde în mare măsură succesul planului, este disponibilitatea managerilor, angajaților, profesorilor universității de a 
dezvolta și implementa un sistem de calitate la universitate în sensul său modern. 

Baza sistemului de calitate a educației USC dezvoltat și acest Concept se bazează pe: 

- Standarde și recomandări pentru asigurarea calității învățământului superior în spațiul European, elaborate de Asociația Europeană pentru 
Asigurarea Calității Învățământului Superior ENQA; 

- Recomandări metodologice privind proiectarea, implementarea și dezvoltarea unui sistem de management al calității USC; 

- experiență neprețuită în implementarea unor sisteme similare în altele. 

Sistemul de calitate al educației la universitate este un set de documente normative și metodologice elaborate care definesc conținutul, tehnologiile, 
metodele și mijloacele de lucru ale funcționarilor, profesorilor și studenților pentru a îmbunătăți în continuare calitatea procesului educațional și 
competența profesională a absolvenților universitari. Ea permite să dezvolte o politică, obiective de asigurare a calității, modalități de atingere a 
acestor obiective și este baza pentru îmbunătățirea continuă a tuturor proceselor universitare. Sistemul este conceput pentru implementarea practică 
a strategiei Universității de îmbunătățire a calității educației și a altor activități pentru a crește satisfacția consumatorilor: studenților, părințiilor, 
angajatorilor, statului și societății în ansamblu. 
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La rândul său, asigurarea calității în educație este considerată ca fiind toate tipurile de activități coordonate pentru conducerea și managementul 
universității în raport cu calitatea. Componentele structurale ale conceptului de asigurare a calității în educație sunt: 

- planificarea calității (activități care vizează formarea unei strategii, politici și obiective și cerințe conexe pentru calitatea educației); 
- managementul calității (metode și tipuri de activități operaționale utilizate pentru îndeplinirea cerințelor privind calitatea educației); 
- asigurarea calității (activități care vizează crearea încrederii că cerințele de calitate vor fi îndeplinite); 
- îmbunătățirea calității (activități universitare care vizează îmbunătățirea capacității de a îndeplini cerințele pentru calitatea educației); 
- evaluarea calității (confirmarea îndeplinirii cerințelor de calitate). 

În documentul European privind asigurarea calității educației (standarde și recomandări pentru Asigurarea Calității Învățământului Superior în spațiul 
European), standardele și orientările se concentrează mai mult pe ceea ce trebuie făcut și mai puțin pe modul de realizare a acestuia. Prin urmare, 
universitatea are un domeniu larg de inițiativă și determinare a problemelor proprii, în special procedurale, de soluționare a acestora, ținând cont de 
specificul Universității. 

O altă problemă foarte importantă stabilită în standardele europene este asigurarea unei culturi a calității la universitate. În înțelegerea noastră, 
acesta este momentul în care toți angajații universității au o viziune comună asupra problemei calității educației și aderă la o singură definiție a 
acestui concept; când toată lumea înțelege ce înseamnă calitatea direct pentru el și cum să obțină o calitate înaltă; când se știe în ce moduri 
departamentul său se îndreaptă spre calitate; când există o înțelegere clară că calitatea poate fi gestionată și mecanismele pentru aceasta sunt 
cunoscute. Cultura calității educației poate fi înțeleasă și ca rezultat al formării Postuniversitare, al calității procesului educațional și al 
managementului acestuia. 

USC lucrează în strânsă cooperare cu toate părțile interesate. Sarcina universității este de a obține de la fiecare dintre ele cerințe clar formulate 
pentru sistemul de învățământ, transformându-le în obiective și obiective specifice ale activităților educaționale ale universității. În calitate de părți 
interesate, USC consideră: 

- organe de management al educației; 
- furnizori contingenți (licee, colegii etc.); 
- consumatori, angajatori; 
- personalul universitar (cadre didactice, angajați) ; 
- elevii și părinții lor; 
- societate, organizații publice etc. 
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Scopul universității în activitățile educaționale este de a îndeplini aceste cerințe necondiționat. Calitatea procesului educațional este în mare măsură 
determinată de conținutul educației, de calitatea programului educațional. 

Asigurarea calității este crearea anumitor condiții și alocarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor de calitate stabilite. Acestea includ, 
în primul rând, sprijinul educațional și metodologic, financiar, baza materială, abilitățile personalului, pregătirea studenților, serviciul de informare. 

La determinarea principalelor direcții de îmbunătățire a sistemului de calitate al educației, pornim de la o înțelegere comună a calității educației de 
către toți organizatorii procesului educațional. Calitatea educației la universitate depinde de nivelul stării lor și sunt, de asemenea, garantul calității 
activităților educaționale ale universității. 

Calitatea educației la universitate poate fi judecată după  ce răspunsuri vom primi la întrebări:: cine predăm, ce predăm, cine predă, cum predăm, 
care sunt resursele, cine gestionează Universitatea și cum? În același timp, o componentă foarte importantă a calității   educației este o problemă 
psihologică: care este motivația participanților la procesul educațional: profesorii doresc să predea și studeții doresc să învețe? Pentru a asigura o 
calitate a educației, motivația trebuie să fie cu siguranță pozitivă și semnificativă din punct de vedere social. 

Analiza principiilor și recomandărilor propuse în documentele de orientare a făcut posibilă determinarea principalelor direcții pentru crearea unui 
sistem universitar de asigurare a calității procesului educațional, care corespunde cel mai bine sistemului universitar existent de control al calității 
educației, modelul și structura organizatorică a Universității, tradițiile Universității, imaginea și locul USC în sistemul general de învățământ superior 
din Moldova 

Algoritmul activităților universității de îmbunătățire a sistemului calității învățământului este următorul: să dezvolte, să documenteze, să 
implementeze, să mențină în stare de funcționare, să -și îmbunătățească constant eficacitatea și eficiența. 

Sistemul de calitate a educației implementat nu se concentrează pe rezolvarea tuturor problemelor, este doar unul dintre mijloacele și condițiile 
pentru atingerea unui obiectiv comun - îmbunătățirea calității educației. Acest lucru se realizează, în primul rând, datorită nivelului ridicat de 
coordonare a acțiunilor și deciziilor manageriale ale tuturor subiecților procesului educațional, distribuției optime a funcțiilor și puterilor, ținând 
cont de diversele tipuri de conexiuni, relații și procese care au loc în sistemul de învățământ profesional superior. 

Implementarea direcțiilor de îmbunătățire a sistemului de calitate al procesului educațional este în esență o garanție a calității educației USC. 
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 Principalele direcții de îmbunătățire a sistemului de asigurare a calității educației 

● Dezvoltarea, în raport cu condițiile moderne, a misiunii și viziunii universității, a politicii și obiectivelor strategice ale USC în domeniul calității. 
●  Crearea unei structuri organizatorice pentru managementul calitatii. 
●  Elaborarea și implementarea unui flux de documente unificat privind calitatea educației. 
●  Determinarea tipurilor de activități, proceselor de bază și suport ale universității, necesare sistemului calității, conținutului acestora și 

responsabili de calitatea implementării. 
●  Crearea de mecanisme și proceduri pentru dezvoltarea calitativă, aprobarea și аctualizarea sistematică a programelor educaționale de bază. 
●  Dezvoltarea și implementarea unui sistem de evaluare și monitorizare periodică a implementării programelor educaționale. 
●  Dezvoltarea unei metodologii eficiente de evaluare, a unor indicatori și criterii pentru nivelul de cunoștințe al studenților. 
●  Asigurarea  calității personalului didactic. Dezvoltarea mecanismelor și criteriilor de evaluare a competenței cadrelor didactice. 
●  Crearea de resurse pentru predarea și sprijinirea studenților (financiare etc.) . 
●  Dezvoltarea și implementarea sistemelor informatice necesare sistemului de asigurare a calității. 
●  Crearea de mecanisme și proceduri pentru a asigura imparţialitate Universității, prezentarea obiectivității informațiilor publice despre 

activitățile sale.Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de asigurare a calității pentru formarea specialiștilor este cea mai importantă sarcină 
strategică de îmbunătățire a eficienței managementului general al Universității și acoperă toate procesele principale: procesul educațional 
(inclusiv activitatea metodologică), cercetarea și activitățile financiare și economice, precum și procesul de management. 

Calitatea educației este o măsură a modificărilor aduse politicii educaționale și activităților practice ale universității și este considerată cea mai mare 
valoare care determină obiectivele dezvoltării educației și determină adoptarea celor mai optime decizii de management extrem de eficiente menite 
să asigure funcționarea cuprinzătoare a Universității. 

2.  Misiunea, viziunea, Politica și obiectivele strategice ale universității în domeniul calității educației 

Misiunea 

●  Asistență maximă acordată tinerilor în obținerea unei educații de calitate și dezvoltarea potențialului creativ; 
● Formarea unor specialişti responsabili social, capabili să participe la dialogul internaţional al culturilor.. 
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Viziune 

 

USC se poziționează ca o universitate inovatoare, care lucrează în interesul Republicii Moldova și al UTA Găgăuzia, pe baza  standardelor interne 
formate istoric de învățământ modern de înaltă calitate. Universitatea se concentrează pe implementarea și combinarea organică a domeniilor 
umanitare, matematice, științe naturale, socio-economice, agricole-tehnologice  și pedagogice de formare a personalului de  calificare. Universitatea 
are grijă de dezvoltarea sa progresivă și durabilă ca centru de consolidare al educației și activităților științifice și inovatoare. 

Deviză 

                                                                        Educația de calitate este calea către o carieră de succes. 

Politica în domeniul calităţii educaţiei 

Principalele valori ale USC și principalii garanți ai dezvoltării sale progresive sunt personalul didactic al Universității, angajații și studenții, doctoranzii, 
absolvenții Universității. Universitatea își apreciază foarte mult tradițiile, păstrează și dezvoltă abordările Universității clasice, combinând pregătirea 
fundamentală și profesională a specialiștilor pe baza educației profesionale continue cu utilizarea tehnologiilor educaționale inovatoare; creează 
condiții pentru dezvoltarea științei și integrarea acesteia în procesul educațional. Universitatea, ca un sistem deschis, dezvoltă parteneriate 
cuprinzătoare cu angajatorii,  cu alte universități, autorități și publicul, dezvoltă și menține relații internaționale. 

 Prevederi de bază 

Politica USC în domeniul calității educației vizează realizarea misiunii sale - formarea universității ca centru științific și educațional. 
Universitatea consideră asigurarea  calității  a educației una dintre principalele priorități în activitățile sale, dezvoltă o cultură de recunoaștere a 
importanței calității. Asigurarea calității  și îmbunătățirea continuă a procesului educațional la USC nu este un scop în sine, ci instrumentele necesare 
pentru formarea profesională a specialiștilor. Cele mai importante principii ale activității universității sunt natura fundamentală și calitatea 
cunoașterii, succesiune și continuitatea educației și științei, utilitatea pentru societate și pentru stat, integrarea universității în spațiul educațional 
moldovenesc și mondial. 

Managementul universității asigură implementarea eficientă a politicii de calitate a activităților educaționale de către întregul personal universitar. 
Politica este implementată la toate nivelurile de management și poate fi analizată și revizuită dacă este necesar. În același timp, fiecare angajat al 
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Universității poartă responsabilitatea personală în competența sa pentru calitatea muncii, deoarece bunăstarea universității și bunăstarea 
angajaților săi depindе de calitatea muncii fiecărui membru al echipei. 

Întregul personal al USC consideră că formarea unei politici de calitate este baza managementului universitar. Politica de calitate a educației este 
un element integrant al strategiei universității și baza pentru planificarea activităților sale educaționale. 

USC ghidat de standardele și principiile europene ale învățământului superior, dezvoltă și implementează un sistem eficient de asigurare a calității 
bazat pe o politică, proceduri și mecanisme oficiale clar definite ale universității prin care Universitatea monitorizează eficacitatea sistemului de 
asigurare a calității pe care l-a creat. 

 Principalele direcții în dezvoltarea sistemului de asigurare a calității procesului educațional USC: 

− crearea unei structuri organizatorice adecvate pentru managementul calității procesului educațional, definirea responsabilităților specifice 
unităților structurale și persoanelor cheie pentru menținerea asigurării calității educației, implicarea activă a studenților în procesul de asigurare 
a calității; 

- efectuarea monitorizării și evaluării sistematice a programelor și calificărilor, nivelul de cunoștințe al elevilor și competența profesorilor, 
dezvoltarea proceselor, criterii și indicatori obiectivi, proceduri adecvate pentru evaluarea nivelului calității educației și mecanisme de introducere 
a măsurilor corective necesare pentru îmbunătățirea acesteia și eliminarea inconsecvențelor; 

- crearea resurselor necesare pentru a garanta calitatea educației în raport cu fiecare program educațional; 
- crearea unui sistem de colectare, analiză și utilizare a informațiilor care garantează transparența activității USC pentru public. . 
- implementarea sistemelor informatice care asigură calitatea educației, care ar trebui să acopere toate aspectele activităților universității: nivelul 

de performanță academică, cererea de absolvenți pe piața muncii, satisfacția studenților, profesorilor și personalului cu procesul educațional, 
eficiența predării, resursele de formare disponibile, principalii indicatori ai Universității, principalele documente ale universității, inclusiv 
managementul calității educației și a educației;  

- implementarea principiului transparenței, luarea deciziilor pe baza discuțiilor colegiale și a regulilor elaborate. 

                                                       Obiectivele strategice în domeniul asigurării calității educației și modalitățile de realizare  
Scopul nostru principal în domeniul calității este de a satisface cerințele și de a anticipa așteptările tuturor consumatorilor de servicii educaționale 
ale universității: persoane fizice în persoana solicitanților, studenților, doctoranzilor, profesorilor, statului, societății, organizațiilor patronale. 
Scopul principal al politicii universității este realizat prin rezolvarea următoarelor sarcini în domeniul calității. 
Obiective de calitate: 
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1. să ofere studenților oportunități ample de a implementa traiectorii individuale de învățare, de a asigura posibilitatea educației pe tot parcursul 
vieții, de a-și promova cariera de succes; 

2. dezvoltarea parteneriatelor cu autoritățile educaționale din UTA Găgăuzia, instituțiile de învățământ de toate tipurile și tipurile, precum și 
crearea de relații reciproc avantajoase cu angajatorii pentru rezolvarea în comun a problemelor în formarea unui specialist competitiv; 

3. să ofere absolvenților USC o cerere mare și competitivitate în domeniul numirii lor; 
4.să ofere tuturor categoriilor de studenți condiții pentru formarea unui mediu educațional socio-cultural, autoexprimare și autodezvoltare. 
 

Politica în domeniul calității educației USC 

Politica de calitate vizează crearea și dezvoltarea mecanismelor de asigurare a calității pentru formarea specialiștilor cu studii superioare în 
conformitate cu cerințele standardelor și directivelor Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în învățământul superior (ENQA). 
 

Politica de calitate a universității noastre vizează în primul rând creșterea satisfacției consumatorilor noștri. 
 

 Realizarea obiectivului stabilit este asigurată: 
• prin perfecţionarea continuă a proceselor de implementare a serviciilor educaţionale; 
• determinarea resurselor optime pentru asigurarea competitivităţii serviciilor educaţionale şi a dezvoltării universităţii; 

• îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale prin implicarea tuturor angajaților universitari în munca colectivă bazată pe 
conștientizarea dependenței succesului general de contribuția individuală a fiecărui angajat și înțelegerea rolului fiecărui angajat în implementarea 
politicii. 

 

Politica de management al calității vizează: 
1.dezvoltarea și implementarea unui sistem de management al calității bazat pe cerințele ISO 9001-2008; 
2. respectarea cerințelor stabilite și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al calității; 
3. formarea personalului de  calificare, recalificarea profesională și formarea avansată a personalului didactic și a managerilor de toate nivelurile din 
universitate; 
4. actualizarea și dezvoltarea tehnologiilor educaționale și încurajarea inițiativei creative a angajaților; 
5. integrarea procesului educațional cu domeniul de activitate al viitorului specialist; 
6. utilizarea noilor tehnologii educaționale care vizează dezvoltarea abilităților de autoeducare și asigurarea autorealizării individului 
7. îmbunătățirea continuă a suportului educațional, metodologic și logistic al procesului educațional; 
8. utilizarea rezultatelor cercetării în procesul educațional; 
9. îmbunătățirea nivelului de competență al absolvenților în competențe cheie, inclusiv cunoașterea limbilor străine și a tehnologiilor informaționale; 
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10. îmbunătățirea activității educaționale cu studenții în ceea ce privește formarea calităților de personalitate semnificative din punct de vedere 
profesional; 
11. implementarea politicii de sprijin, promovare și încurajare a liderilor de calitate - studenți, profesori, manageri, personal didactic și de sprijin. 

Calitatea muncii universității este cauza comună a tuturor angajaților săi. În acest scop, USC a dezvoltat și implementat un sistem de management al 

calității pentru educație. Managementul Universității contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea acesteia prin implementarea consecventă a principiilor 

managementului universal al calității (TQM) și dezvoltarea unei abordări de proces bazate pe modelul Standard al sistemului de calitate la universitate. 

USC lucrează sistematic la formarea unei culturi a calității. 

Managementul USC își asumă obligații și este responsabil pentru crearea condițiilor necesare pentru atingerea obiectivelor universității în domeniul 

calității, asigură înțelegerea, implementarea și implementarea acestei Politici la toate nivelurile organizației. 

              

Garanții interne pentru implementarea politicii de calitate: 

• tradițiile Universității de Stat din Comrat; 

• principiul îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității; 

• implicarea consumatorilor de servicii universitare în îmbunătățirea sistemului de management al calității. 
              

 Garanții externe pentru implementarea politicii de calitate: 

• actualizarea constantă a licențelor pentru activități educaționale; 

• confirmarea în timp util a certificării și acreditării Universității; 

• recunoașterea programelor educaționale ale Universității de către partenerii străini. 

3 . Организационная структура управления качеством образования 3 . Structura organizatorică a managementului calității educației 

Managementul sistemului de calitate al universității se bazează pe o definiție clară a funcțiilor tuturor funcționarilor și angajaților și a relației lor în 
îndeplinirea funcțiilor lor, inclusiv a responsabilităților și autorității. Această funcție de alocare a responsabilităților și competențelor aparține 
activității principale a conducerii pentru gestionarea calității învățământului, despre care se emite anual un set de ordine relevante ale rectorului, 
care reglementează această activitate aconducerii. 
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Garanțiile calității educației sunt asigurate de structura organizatorică adecvată a sistemului de calitate al universității. USC a creat (luând în 
considerare obiectivele stabilite în domeniul calității și resurselor disponibile)  în concordanță cu tradițiile și practica stabilită a universității o 
anumită structură organizatorică a sistemului calității.   (fig.1) 

                                                  1. Schema de management al calității în educație (Fig.1) 
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                                                                  Sistemul de management al calității educației 

Universitatea implementează în mod consecvent principiile de bază ale sistemului de management al calității pentru formarea specialiștilor: 

● Orientarea către utilizator. 
● Conducerea liderului. 
● Implicarea angajaților. 
● Abordarea procesului și abordarea sistematică amanagementului. 
●  Îmbunătățire continuă. 
● Luarea deciziilor bazate pe fapte. 
● Relații reciproc avantajoase cu furnizorii. 

Baza sistemului calității dezvoltat și implementat la universitate este Modelul , care îndeplinește standardele internaționale, precum și cerințele 
modelului de proces al sistemului calității (Fig. 2). 

Modelul sistemului calității al USC are ca scop asigurarea calității rezultatelor activităților educaționale, de cercetare, educaționale și de altă natură 
ale universității. La crearea unui model de calitate al universității, s-a presupus că la universitate funcționează mecanisme adecvate de asigurare a 
calității. 

Modelul sistemului de calitate al USC include șase grupuri interdependente și care interacționează de recomandări și cerințe (competențe) pentru 
diferite aspecte ale activităților universității: 

1. Activitati de management in sistemul calitatii (elaborarea de politici si obiective in domeniul calitatii, un set de masuri organizatorice in cadrul 
sistemului calitatii); 
2. Documentarea sistemului de calitate al universității. 
3. Managementul principalelor procese ale sistemului calității al universității. 
4. Gestionarea resurselor și procesele de sprijin. 
5. Activitățile Universității pentru măsurare, analiză și îmbunătățire. 
6. Informarea publicului. 
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 2. Model de sistem de calitate al USC 

Structura organizatorică a sistemului de asigurare a calității la universitate include: 

- reprezentant al managementului calitatii universitatii; 
- Consiliul privind calitatea învățământului în cadrul universității; 
- Serviciul de calitate al Universității – Departamentul de Management al Calității și Procesului Educațional;   
-- Reprezentanții de calitate ai catedrelor  și auditorilor interni.  

Funcțiile îndeplinite de funcționarii cheie de calitate și unitățile incluse în structura organizatorică a sistemului calității universității sunt dezvoltate, 
sunt diferite, dar toate sunt subordonate unui singur scop comun - asigurarea  calității procesului educațional. 

Un element important al sistemului calității este formarea funcționarilor cheie în managementul calității. Departamentul de Management al Calitățiiși 

Procesuiui Educațional a elaborat planuri și recomandări pentru dezvoltarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de management al calității la 
USC și a stabilit procedura de formarea  a reprezentanților calității din catadrele universității. Universitatea a organizat,  de asemenea, pregătirea și 
diseminarea recomandărilor de calitate. 

Studenții participă activ  la procedura de gestionare a calității educației (consiliul studenților). Legătura organizatorică în lucrul cu studenții și implicarea 

acestora în activitatea de evaluare a calității procesului educațional este Consiliul Studenților. Rolul decisiv aici aparține Consiliului studențesc al 

Universității.  

4. Susținerea documentară a sistemului de calitate al educației 

Documentația sistemului calității elaborată la universitate constă în următoarele grupe de documente: 

- documentatia organizatorica externa si interna de reglementare si juridica; 
- documente care definesc metodologia de dezvoltare și implementare a sistemului calității la universitate (declarații documentate privind misiunea, 
politica de calitate, viziunea, valorile de bază ale USC,Manualul calității etc.); 
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- documente prescriptive (standarde, instructiuni metodologice si recomandari ale universitatii in ansamblu si in domeniile de activitate; reglementari 
privind unitățile structurale, tipurile de activitati, auditorii interni; instructiunile de angajare si de lucru; documentele de planificare, documentatia 
metodologica); 

- documente care confirmă activitățile universității pentru asigurarea și garantarea calității (hotărâri ale Senatului,hotărâri  ale consiliului științifico-
metodologic; procesele verbale, acte, rapoarte, jurnale de lucru, declarații etc.) 

Utilizarea acestor documente vă permite să gestionați eficient universitatea în ansamblu și să îmbunătățiți calitatea educației la toate nivelurile de 
formare a specialiștilor. 

Universitatea a dezvoltat și implementează o abordare comună și forme de menținere a documentației de lucru pentru toate departamentele 
universității în diferite domenii de activitate și procese. În primul rând, a fost elaborată o nomenclatură a afacerilor universității cu un sistem unificat 
de criptare și contabilitate a documentelor separat pentru fiecare unitate structurală. 

USC definește mecanismul și procedura de elaborare, semnare și coordonare a documentelor de reglementare la universitate.  De asemenea, sunt 
definite probele din conținutul și formele de elaborare și aprobare a fișelor posturilor, reglementări privind unitățile structurale și funcționării. 
Instrucțiunile și reglementările definesc responsabilitățile departamentelor, facultăților, unităților structurale și personalului în ceea ce privește 
asigurarea calității. Toate acestea permit înțelegerea și executarea uniformă a documentelor de reglementare la universitate și construirea eficientă 
a unui sistem de control al calității pentru implementarea acestora. 

Universitatea a dezvoltat și actualizează constant cadrul de reglementare necesar (documente de reglementare locale) în toate domeniile de activitate și 

procese. 

5. Procesele de bază și de sprijin ale universității 

Practica confirmă faptul că în domeniul educației este posibilă gestionarea calității educației pe baza a două componente: 
- evaluarea cunostintelor, aptitudinilor si abilitatilor absolventilor prin testare si alte forme de control; 
- evaluarea indicatorilor organizatiei, procesului si mijloacelor de instruire. 
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Experiența arată că cea mai eficientă și relevantă în domeniul managementului calității este abordarea orientată spre proces,a căreia esența este 
gestionarea activităților și resurselor individuale ca procese. Implementarea sa constă în faptul că universitatea este considerată ca un set de procese 
interdependente și interacționate, iar managementul universității se realizează prin gestionarea acestor procese. 

Pentru implementarea cu cel mai mare succes a acestui principiu, USC a efectuat un fel de inventar al tuturor proceselor vitale ale USC,a identificat 
persoanele responsabile pentru aceste procese. 

Introducerea abordării procesului în cadrul universității permite consolidarea orientării muncii către nevoile și interesele consumatorilor interni și 
externi, pentru a asigura transparența asuprafluxului de procese. Ca urmare, fiecare angajat trebuie să înțeleagă ce rol joacă în procesele și activitățile 
generale ale universității în ansamblu. Introducerea abordării procesului vă permite, de asemenea, să înțelegeți unde, când și cum sunt create produse 
și servicii specifice, să identificați omisiunile și deficiențele în timp util,  sistematizarea activităților de îmbunătățire. 

 6. Mecanisme si proceduri pentru dezvoltarea calitativă, aprobarea si actualizarea sistematică a programelor educationale de baza 

Procedura de elaborare, examinare și aprobare a programelor educaționale de bază. 

Formarea programelor educaționale de bază în specialitatea (direcția de formare)se realizează în conformitate cu Codul educației al Republicii Moldova, 
legislația actuală în domeniul educației și actele interne (locale).   

Programele educaționale de bază în specialitate (direcția de formare) este un set de documente de reglementare care determină obiectivele, 
conținutul și metodele de implementare a procesului de instruire și educație. Programele educaționale de bază sunt dezvoltate în specialitățile 
relevante (domeniile de formare) ținând cont de programele și programele exemplare de discipline academice recomandate de Ministerul Educației 
al Republicii Moldova și autorizate de ANACIP.   

Dezvoltarea programelor educaționale de bază începe cu definirea și formularea obiectivelor care trebuie atinse în cursul educației și educației. Apoi 
se dezvoltă partea sa materială și ordinea de implementare, care împreună constituie un program de acțiune pentru atingerea obiectivelor stabilite. 

Responsabil pentru dezvoltarea, formarea și stocarea unui set de documente incluse în OOP este catedra de absolvire (facultate). Catedrele care 
asigură procesul educațional asigură catedrei de absolvire (facultății) cu evoluțiile lor ale componentelor programelor educaționale de bază  după 
aprobarea lor. Programele educaționale de bază sunt  adoptate de Consiliul Facultății  și aprobate de Senatul USC. 
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Elementul principal al programelor educaționale de bază este Curriculumul de specialitate (domenii de formare). Universitatea a definit abordări 
generale pentru compilarea acestuia. 

Curriculumul este elaborat decatedrele  de absolvire relevante împreună cu managementul educațional și metodologic al universității. Pentru fiecare 
specialitate, nivel de studii profesionale superioare, specializare și formă de formare, se elaborează un curriculum separat. Curriculum-ul este coordonat 
cu decanul, aprobat de Senat și semnat de rectorul Universității. 

Curriculumul este principalul document pentru programarea sesiunilor de instruire, a sesiunilor de examinare, a practicilor și calcularea volumului de 
muncă al catedrelor. 

Elemente importante de suport metodologic pentru implementarea principalelor programe educaționale sunt programele școlare,  complexele 
educaționale și metodologice ale specialităților (direcțiilor) și complexele educaționale și metodologice ale disciplinelor educaționale.   Curriculum-
urile, complexele educaționale și metodice ale disciplinelor academice sunt stocate la catedre. Elementele importante ale suportului metodologic 

pentru implementarea programelor educaționale de bază sunt programele de învățământ, complexele educaționale și metodologice ale specialităților 

(direcții) și complexele educaționale și metodologice ale disciplinelor academice. Reglementările relevante au fost elaborate la universitate. Programele, 

complexele educaționale și metodologice ale disciplinelor academice sunt stocate în catedre.  

Scopul principal al curicculelor și complexelor educaționale și metodologice ale specialităților  este de a oferi studenților un set complet de materiale 
educaționale și metodologice pentru studiul independent al disciplinei, iar profesorilor să ofere o abordare unitară a conținutului, organizării și 
metodologiei predării studenților o disciplină academică, furnizarea de servicii de consultanță de  calitate, controlul asupra asimilării cunoștințelor și 
dezvoltarea motivației pozitive  pentru ca studenții  să lucreze independent  

Curricula și complexele educaționale și metodice ale disciplinelor se formează  în toate disciplinele curriculumului și fac parte din programele 
educaționale de bază universității, dezvoltat în fiecare specialitate (direcție).  

Elaborarea curriculei și complexelor educaționale și metodice ale disciplinelor  este realizată de personalul didactic al catedrei, care este însărcinat 
cu formarea studenților în această disciplină. Materialele incluse în curriculum și  complexele educaționale și metodice ale disciplinelor sunt discutate 
și aprobate la o ședință a catedrei, semnată de șeful catedrei și decanului facultății. Catedra- elaborator al curriculumului și complexelor educaționale 
și metodice ale disciplinelor este responsabil pentru pregătirea calitativă a curriculumului  care îndeplinesc cerințele pentru pregătirea studenților în 
specialitate (direcție), pentru suportul educațional și metodologic și tehnic al disciplinei relevante, inclusiv și pentru asigurarea procesului educațional 
cu literatură educațională și metodologică 
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 Modificarea conținutului, efectuarea de ajustări ale programelor educaționale de bază implementat, curricula se efectuează anual înainte de fiecare 
nou an universitar. Acesta include date științifice actuale, cerințe moderne ale angajatorilor pentru a consolida componenta practică sau teoretică a 
documentelor dezvoltate. Procedura de efectuare a modificărilor și completărilor la documentele existente este aceeași ca atunci când se adoptă noi 
programe de învățământ și programelor educaționale de bază . Decizia finală privind efectuarea ajustărilor la conținutul documentelor normative 
(curricula) este luată de Senat la cererea departamentului (Facultății) relevant. 

O procedură importantă în acest sens este actualizarea sistematică a specialităților și domeniilor de formare implementateîn universitate. Inițiativa 
poate veni din partea angajatorului sub forma unui ordin de formare a specialiștilor unei anumite orientări, noi pentru universitate. O astfel de 
inițiativă vine cel mai adesea din partea conducerii universității (facultate, catedră), bazată pe cerințele moderne ale pieței muncii și pe 
competitivitatea universității noastre pe ea. În același timp,  posibilitățile universității, ale personalului său didactic, disponibilitatea unei baze 
educaționale și materiale adecvate sunt luate în considerare în mod necesar. Următoarea etapă după luarea unei decizii privind formarea specialiștilor 
într-o nouă specialitate (direcție) este lucrarea de autorizare a acesteia înordinea stabilită. După obținerea autorizației ANACIP, se anunță un set 
pentru această specialitate (direcție). 

7. Sistem de evaluare periodică, monitorizare și control al calității procesului educațional la universitate 

Sistemul de control al calității funcționează cu succes în conformitate cuRegulamentele elaborate: Regulament privind organizarea certificării 
intermediare și controlul curent al performanței studenților USC, Regulament privind organizarea procesului educațional etc. 

Sistemul de control al calității educației este un set de măsuri și proceduri cu caracter extern și intern care vizează studierea și evaluarea procesului 
și rezultatelor formării elevilor în toate specialitățile și formele de învățământ. 

Controlul calității educației se efectuează în două tipuri: controlul calității proceselor, controlul calității rezultatului. În funcție de forma de punere în 
aplicare, aceste tipuri de control sunt împărțite în interne și externe, planificate și bruște. 

Scopul sistemului de control este de a determina calitatea tuturor proceselor universității și calitatea formării studenților, conformitatea acestora cu 
cerințele de calificare în specialitatea relevantă; pregătirea informațiilor inițiale pentru luarea deciziilor de management privind îmbunătățirea și 
dezvoltarea în continuare a sistemului de calitate al universității. 

Sistemul de control al calității proceselor și rezultatelor formării studenților se bazează pe următoarele principii de bază: 
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1. Caracterul complet al controlului - controlul asupra eficacității funcționării tuturor proceselor și a calității instruirii tuturor studenților. 

2. Planificarea controlului - realizarea măsurilor și procedurilor de control în conformitate cu planul elaborat și convenită cu structurile de control și 
controlate. 

3. Obiectivitatea controlului - reducerea influenței subiective a angajaților, profesorilor asupra rezultatelor controlului. Obiectivitatea controlului 
calității în educație este asigurată de introducerea sistemelor de control computerizat, o combinație de control intern și extern, dezvoltarea de 
materiale de măsurare pedagogice versatile. 

4. Diferențierea controlului - obligația de a corespunde volumului, profunzimii controlului obiectivelor procesului educațional, caracteristicilor 
individuale, de grup și profesionale ale cadrelor didactice și studenților. 

5. Combinatie armonioasa de control al calitatii externe si interne la toate nivelurile: 
- controlul profesorului și autocontrolul studenților; 
- controlul catedrei si autocontrolul, autoevaluarea de catre cadrele didactice a procesului si a rezultatului activitatilor acestora; 
- controlul rectoratului asupra activitatilor facultatiilor și controlul intern si autoexaminarea, autoevaluareaactivitatilor si rezultatelor acesteia de catre 
personalul pedagogic al facultatii. 

6. Automatizarea controlului - utilizarea mijloacelor electronice de control, tinand cont de specificul procesului controlat. 

Sistemul de control al calității învățământului în cadrul universității implică efectuarea controluluiactual,  intermediar și final al cunoștințelor, 
abilităților și abilităților studenților. 

Baza de informare a sistemului de asigurare a calității pentru formarea specialiștilor este monitorizarea cuprinzătoare, precum și audituri ale 
condițiilor și stării procesului educațional din universitate. 

Scopul monitorizării și auditurilor este de a evalua (autoevaluarea) stării și tendințelor procesului educațional pe baza comparației cu cele mai bune 
realizări ale universităților interne și străine, de a identifica abaterile în domeniul calității formării studenților de la obiectivul strategic, de a analiza 
cauzele abaterilor.  rezultate inadecvate ale formării specialiștilor. 

Sistemul de control al calității procesului educațional al USC.   
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Scopul principal al controlului intrauniversitar este menținerea continuă a activității educaționale, metodologice, științifice și educaționale la 
universitate la nivelul cerințelor moderne, îmbunătățirea procesului educațional, introducerea la timp a ajustărilor necesare acestuia, căutarea 
rezervelor pentru îmbunătățirea calității educației. 

 

                  Principalele elemente ale controlului calității intrauniversitare: 

1  Starea activității educaționale  

2 Starea muncii metodice 

3  Starea lucrărilor științifice 

4 Starea formării personalului științific, pedagogic șiștiințific, reconversia profesională și formarea avansată a acestora 

5 Starea morală și psihologică a studenților, starea ordinii interne, a muncii și a disciplinei academice 

6  Starea pregătirii profesionale a personalului didactic și de conducere 

7 Situația activității personalului 

8 Starea bazei educaționale și materiale 

9 Situația activității financiare, economice și economice 

10 Starea de conducere a unităților structurale ale universității 

Tipuri de control al calității intra-universitare (în funcție de forma de conduită) 

Planificate (cuprinzătoare) se desfășoară în conformitate cu planul aprobat de activități de bază ale universității, care asigură frecvența și coordonarea 
acțiunilor unităților sale structurale și elimină duplicarea irațională în organizarea inspecțiilor. 
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Operațional (control) se realizează prin ordin oral al rectorului sau al altor  conducători în vederea stabilirii faptelor și a verificarii informațiilor despre 
încălcările de către unitățile structurale ale  universității,conținutul, metodologia procesului educațional. 

 

 

Tipuri de  control al calității intrauniversitare a educației (în funcție de obiectul de control) 

1. Controlul activitatilor facultatii  
2. Controlul activitatilor catedrei 
3. Controlul activitatilor departamentului  
4. Controlul calitatii intocmirii si desfasurarii orelor metodologice la catedră. 
5. Controlul individual al calității pregătirii și desfășurării sesiunilor de formare de către cadrele didactice 

8. Metode de evaluare, caracteristicile indicatorilor și criteriile pentru nivelul de cunoștințe al studenților  

În sistemul de calitatea educației, existămai multe elemente independente: 
tipurile de control al cunoștințelor, cerințele pentru acesta și analiza procedurilor de control al cunoștințelor; 
 descrierea criteriilor și indicatorilor stabiliți la universitate pentru evaluarea cunoștințelor studenților;  
caracteristicile mecanismului de monitorizare a obiectivității procesului de evaluare în conformitate cu procedurile stabilite în USC.   
 
Controlul cunoștințelor studenților include controlul curent, intermediar și final. 

Controlul curent se efectuează pe parcursul semestrului, în cadrul sesiunilor de instruire pe curs, pe măsură ce modulul (secțiunea) disciplinei este 
studiat. Formele și tipurile de evaluări ale acestuia sunt determinate de profesor. Formele de control curent pot fi, pe lângă sondajele obișnuite, un 
fluturaș, testare, teme pentru acasă, un raport, un eseu, o lucrare de control etc. O evaluare pentru orice formă de control curent este pusă în jurnalul 

contabil al implementării curriculumului,  participarea studenților la USC.   

Controlul intermediar se efectuează pe baza rezultatelor studiului cursului de formare, la finalizarea studiului disciplinei academice. Formele și tipul 
gradelor sale sunt determinate de universitate. 
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Controlul final se realizează la finalizarea programului educațional de către studenti. 

 

 

Organizarea verificării și evaluării. 

Principalele funcții de evaluare a cunoștințelor, abilităților și abilităților studenților sunt: predarea, educarea, orientarea, stimularea și controlul. 
Atunci când se efectuează procedura de evaluare, este important să se respecte anumite principii de verificare și evaluare a cunoștințelor elevilor. 

La universitate, pe baza practicii și analizei, sunt identificate și formulate principiile de bază ale verificării și evaluării, care sunt ghidate de toți profesorii 

USC, indiferent de programul educațional implementat, acestea fiind: obiectivitate, valabilitate, fiabilitate, consecvență,   sistematice și diferențiate.    

Oportunitatea de a obține completitudinea, fiabilitate și obiectivitate în evaluarea cunoștințelor este oferită de sistemul de evaluare a performanțelor 
academice. Acest sistem se bazează pe utilizarea evaluării cumulative (cumulative) a performanței academice. Principalul avantaj este că oferă o 
evaluare cuprinzătoare și diferențiată a numărului și calității activităților educaționale ale studenților, crește motivația acestora completitudinea, 
stimulează activitatea educațională independentă regulată în semestru.  

Sistemul de monitorizare și evaluare a progresului studenților USC are un caracter universal și implică organizarea procesului de stăpânire a 
programului educațional de bază în direcția sau specialitatea învățământului profesional superior atât în forma tradițională, cât și pe baza structurării 
conținutului fiecărei discipline academice în module de studiu. Evaluarea cunoștințelor și abilităților elevilor sub forma unui rating prin monitorizarea 
rezultatelor învățării se realizează continuu atât în timpul, cât și la sfârșitul semestrului. La sfârșitul instruirii, evaluarea finală este determinată pentru 
fiecare student 

9. Asigurarea asigurării calității personalului didactic. Mecanisme și criterii de evaluare a competenței cadrelor didactice  

Principalul lucru aici sunt metode clar dezvoltate pentru determinarea competenței și calificărilor suficiente ale angajaților implicați în procesul 
educațional. Aceste metode ar trebui să fie ușor de înțeles pentru personalul didactic și disponibile pentru examinare externă. 
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 Universitatea se asigură că recrutarea personalului și procedurile de numire includ asigurarea calității că noii angajați au un nivel suficient de 
competență. Profesorilor universitari li se oferă oportunități de îmbunătățire a calificărilor profesionale și se încurajează auto-îmbunătățirea. 

USC oferă profesorilor cu niveluri insuficiente de competență oportunități de a-și dezvolta competențele la un nivel acceptabil, în special pentru 
profesorii tineri formați la universitate de la foști absolvenți ai USC.În același timp, universitatea are anumite mijloace de a priva profesorii slabi de 
dreptul de a preda (refuzul de a încheia un contract de muncă pentru anul universitar următor sau chiar ruperea unilaterală a  acestuia, în cazul în 
care profesorul continuă  să demonstreze lipsa lor de competență). 

                            Principalele direcții de asigurare a calității personalului didactic al universității: 

a) selecția calitativă, elaborarea cerințelor privind competența profesională a cadrelor didactice și o procedură clară de numire; 
b) elaborarea unor criterii și mecanisme clare și ușor de utilizat pentru evaluarea calității cadrelor didactice 

c) organizarea activităților cadrelor didactice universitare (planificare, contabilitate de sarcină, raportare etc.); 
d)  existența unui sistem eficient de control al calității pentru activitățile cadrelor didactice; 
e) perfecționarea sistemului de perfecționare a competenței profesionale a personalului didactic;  
f) dezvoltarea si implementarea unui sistem eficient de stimulare a activitatii creatoare si de auto-perfectionare a cadrelor didactice, de protectie 
sociala a acestora; 

Rezolvarea cu succes a acestor probleme depinde de asigurarea calității personalului didactic, ca cea mai importantă resursă de personal pentru 
garantarea calității educației în cadrul universității: 

10.  Crearea resurselor de învățare și sprijin pentru studenți 

Universitatea garantează că resursele utilizate pentru organizarea procesului de învățare sunt suficiente, adecvate și îndeplinesc cerințele fiecărui 
program educațional implementat. 

Studenții au acces la toate resursele de învățare (materiale și umane). 

Resurse materiale: bibliotecă, bază de calculatoare, săli de clasă, facilități de pregătire tehnică, facilități sportive și simulatoare, centru de sănătate, 

cafenea-cantină etc. resursele financiare stau la baza sprijinului material pentru educație. Universitatea garantează suficiența financiară, o politică 

financiară calculată și verificată conștiincios. 
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Conducerea universității ia măsuri eficiente pentru a găsi surse suplimentare de finanțare prin dezvoltarea și implementarea de proiecte inovatoare, 
obținerea de granturi. Fără a reduce calitatea educației, universitatea efectuează o cheltuire transparentă din punct de ce privește fondurile primite 
de la studenți taxa de studii. . Universitatea investește în activitățile educaționale și dezvoltarea universității. 

Resurse umane: mentori, profesori - curatori și alți consultanți, șefi ai universității, personal administrativ și suport etc. 

Resursele educaționale și alte mecanisme ale sistemului de sprijin pentru studenți sunt disponibile gratuit, răspund nevoilor studenților. 

Studenților li se oferă posibilitatea de a-și exprima opinia cu privire la serviciile care le sunt furnizate. În acest scop, sondajele sunt efectuate în mod 
regulat, accesul la Internet este deschis, reprezentanții studenților sunt incluși în diferite structuri publice aleuniversității (Senat,Consiliul calității la 
facultățietc.) Se dezvoltă autoguvernarea studenților. 

Administrația universității monitorizează în mod constant eficacitatea de a oferi studenților servicii suplimentare, îi monitorizează anual și ia măsuri 
eficiente pentru a le îmbunătăți. 

11. Dezvoltarea si implementarea sistemelor informatice necesare sistemului de asigurare a calitatii 

În această direcție, se intenționează utilizarea sistemelor și tehnologiilor informaționale în două aspecte: sisteme și tehnologii informaționale în 
procesul educațional (controlul și evaluarea calității educației, indicatori, criterii și metode de evaluare etc.) și informatizarea managementului 
universitar (subsisteme pentru automatizarea managementului universitar). 

Universitatea are o metodologie de colectare și analiză a informațiilor despre activitățile universității și utilizarea acesteia pentru gestionarea eficientă 
a universității. Responsabile pentru această direcție sunt o unitate specială a universității Responsabil de această direcție este un departament special 
al universității - Centrul de Tehnologi Informației . 

Studenții au acces la resursele electronice ale universității (biblioteca electronică, biroul decanului, cadrele didactice pentru consultații), testarea 
pentru autoevaluarea cunoștințelor etc. 

Punctul de plecare pentru asigurarea eficientă a calității este autoexaminarea universității, ale căreia rezultatele fac obiectul discuțiilor la Senat, 
Consiliul de Administrație și pentru luarea unor măsuri eficiente pentru îmbunătățirea tuturor proceselor universității. Universitatea are mijloace 
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suficiente de colectare și analiză a informațiilor despre propriile activități și este capabilă să identifice punctele forte și punctele slabe ale activităților 
sale și rezultatele inovării. 

Sistemele de informații legate de calitate acoperă: 
- progresul studentului si performanta academică; 
- satisfacția studenților cu programe educaționale; 
- eficienta predării; 
- componența studenților; 
- disponibilitatea si costul resurselor de instruire; 
- principalii indicatori ai activitatilor universitatii etc. 

Participarea universității la diferite clasamente universitare, Compararea universității cu alte instituții de învățământ superior joacă, de asemenea, un 

rol important. Acest lucru permite universității să crească nivelul de auto-cunoaștere și să găsească noi metode de îmbunătățire a activităților sale și de 

auto-dezvoltare 

12.  Crearea de mecanisme și proceduri pentru a asigura transparența universității, prezentarea obiectivității intonării publice a activităților sale 

De la gradul de transparența a universității, caracterul complet al informațiilor furnizate, nivelul de interes pentru universitate din partea 
consumatorilor depinde într-o măsură decisivă. În primul rând, le vizează. 

Transparența universității implică, în primul rând, transparența informațională: 
o plasarea pe site a materialelor privind procedura si pregatirea pentru admiterea in universitate, informatii despre facultatii si principalele 

programe educationale, componența cadrelor didactice, suportul material si metodologic al universitatii, cercetarea desfasurata, posibilitatea 
activitatilor extracurriculare si viata curenta a studentilor etc.; 

o plasarea programelor de învățământ, a programelor de discipline academice pe site-ul Universității 

Site-ul USC  ar trebui să devină cartea sa de vizită în spațiul informațional virtual, să îndeplinească cerințele diferitelor evaluări.   

Continuați să lucrați pe site-ul universității prin expunerea activă a materialelor actuale  ale evenimentelor din trecut, galerii foto; postarea diferitelor 
informații; salvarea de copii ale materialelor vechi postate pe site; utilizarea rubricilor semantice; prezentarea de informații utile nu numai pentru 
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lectură,ci și pentru imprimare și descărcare. Ar trebui să existeun   studiu continuu al motivelor pentru vizitarea site-ului universității și identificarea 
paginilor de Internet din care utilizatorii accesează cel mai des site-ul. 

 În ceea ce privește lucrul pe site pentru a obține o deschidere și mai mare, USC ar trebui să continue:  
- crearea activă a paginilor personale ale cadrelor didactice; 
- Crearea secțiunii "Alumni"; 
- Dezvoltarea referințelor încrucișate; 
- structurarea fluxului de știri, adăugarea Calendarului evenimentelor; 
- dezvoltarea și dezvăluirea mai detaliată a blocului "Știință",demonstrarea rezultatelor cercetării științifice; 
- aplicarea activă a practicii de raportare publică a universității în principalele domenii de activitate; 
- dezvoltarea sectiunilor facultații; 
- consolidarea si dezvoltarea componentei interactive (sondaje online, teste);  
- crearea de excursii interactive în jurul universității și al zonei înconjurătoare, 
- extinderea utilizării materialelor video, transmisiuni live pe Internet etc. 

Universitatea își stabilește obiectivul pe termen lung - de a extinde publicul internet, de a crește componenta internațională în activitățile universității, 
ceea ce va afecta dezvoltarea durabilă a USC.   

Forme de reprezentare a transparenței Universității împreună cu site-ul pot fi standuri în instituția de învățământ (atât la facultăți, cât și în comisia 
de admitere) sau la cererea studenților înșiși, a părinților și a altor consumatori. 

Continuați să publicați periodic informații actualizate, imparțiale și obiective, cantitative și calitative cu privire la programele implementate și calificările 
atribuite. 

Rolul social al universității include, de asemenea, informarea publicului cu privire la programele implementate și rezultatele așteptate ale 
implementării acestor programe, calificările atribuite, nivelul procedurilor de predare, învățare și evaluare și oportunitățile de învățare pentru 
studenți. 

Informațiile publicate ar trebui să conțină date privind succesul și angajarea absolvenților, caracteristicile studenților care studiază în prezent la 
universitate. 
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Informațiile trebuie să fie exacte, imparțiale, obiective și accesibile și utilizate numai în scopuri de marketing. 

Universitatea se străduiește să îndeplinească propriile cerințe de imparțialitate și obiectivitate. 

Concluzie 

Acest Concept este implementat prin elaborarea și implementarea "Planului strategic de lucru pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de 
management al calității educației la USC". Punerea în aplicare a acestui plan este concepută pentru trei etape. 

Prima etapă - etapa organizatorică - se desfășoară pe parcursul a 2011-2012 ani și include instruirea în metode moderne de management al calității,   
dezvoltarea documentației necesare. 

A doua etapă - analitică și creativă - este concepută pentru perioada 2013-2014 și  implică dezvoltarea în continuare a  documentației necesare,  analiza 

experienței Sistemului Calității la universitate.     

A treia etapă - finala - 2014-2016 implică îmbunătățirea continuă și acreditarea externă.   

 

 

 

 

 

Dezvoltat:  

Șefa Departamentului de Management al Calității Sibova E. 

Constant:  

Prorector pentru afaceri academice, Reprezentant calitate Sult G.G.  

Aprobat: 

Rectorul Arikovа Z.N. 
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