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Prezentarea Proiectului Tempus JEP-26091-2005  
„Implementarea Sistemului Instituţional de Asigurare Internă a Calităţii în Instituţiile 

de Învăţământ Superior din Republica Moldova” 
 

Contractorul proiectului: 
Prof. Jean BARLOY, Asociaţia Universitară AGRENA, Rennes, Franţa. 
 
Coordonatorul proiectului: 
prof.dr.ing. Petru TODOS, prim-prorector, Universitatea Tehnică a Moldovei. 
 
Echipa: parteneri din UE, persoane de contact: 

1. Asociaţia Universitară AGRENA, Rennes, Franţa – prof. Francois COLSON, prezident. 
2. Asociaţia Universitară AGRENA, Rennes, Franţa – prof. Christine SAGE, Direcţia Studii 

Pedagogice. 
3. Universitatea Gand, Belgia – prof. Roland VERHE, şef Departament Relaţii Internaţionale. 
4. Universitatea Agricolă din Varşovia, Polonia – Ewal BIENKOWSKA-MOCHTAK, 

prodecan, Centrul pentru Programe Europene.  
5. Universitatea Regală de Veterinărie şi Agricultură, Danemarca – prof. Mogens JAKOBSEN, 

şef Direcţie Doctorat. 
 
Echipa: parteneri din R.Moldova, persoane de contact: 

1. Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova – prof. Galina BULAT, şef 
Direcţie Învăţământ Superior. 

2. Universitatea Tehnică a Moldovei – prof. Jorj CIUMAC, Facultatea Tehnologie şi 
Management în Industria Alimentară. 

3. Universitatea de Stat din Moldova – prof. Elena MURARU, prorector.  
4. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – prof. Vasile Vrancean, prorector. 
5. Universitatea de Stat din Cahul, Republica Moldova – Ion SISCANU, rector. 

 
Experţi independenţi: 

1. prof. Nicolae George DRAGULANESCU – Universitatea Politehnică, România. 
2. prof. Gheorghe MANOLEA  - Universitatea din Craiova, România. 
3. prof. Volker GEHMLICH – Universitatea de Ştiinţe Aplicate, Danemarca. 
4. prof. Jacques WILLEMS – Universitatea Gand, membru al Organismului Naţional de 

Acreditare. 
 
Necesităţi: 

1. Republica Moldova este semnatară a Procesului Bologna cu obligaţiunile şi aspiraţiile 
respective. 

2. Compatibilitate (exigenţe similare) – condiţie obligatorie pentru asigurarea mobilităţii 
bidirecţionale a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, post-doctoranzilor şi cadrelor 
didactico-ştiinţifice. 

 
Obiectivul general: 
În baza experienţei universităţilor din UE şi a experţilor, s-a propus la nivel naţional de a 
elabora/stabili şi experimenta un sistem instituţional de evaluare internă a calităţii. 
 
Obiective specifice: 
Ţinând cont de contextul direct care se caracterizează prin implementarea Procesului Bologna şi în 
scopul de a răspunde la cererea responsabililor instituţiilor moldave privind implementarea 
sistemului instituţional de asigurare internă a calităţii sunt prevăzute următoarele obiective 
specifice: 
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1. informarea şi formarea unui grup de formatori moldavi care să corespundă standardelor 
educaţionale de asigurare internă a calităţii validate în UE (metodologii şi proceduri); 

2. definirea unui sistem de evaluare internă a calităţii experimentat în Republica Moldova şi 
difuzarea lui în fiecare universitate prin intermediul responsabililor instituţionali (Senat); 

3. experimentarea sistemului de evaluare (anchetă-audit) în facultăţile universităţilor moldave 
partenere ale consorţiului; 

4. validarea sistemului de evaluare internă a calităţii, împreună cu modificările eventual 
realizate; 

5. răspândirea sistemului de evaluare internă a calităţii validat la alte facultăţi, cu scopul de a 
corecta, dacă e necesar, insuficienţele observate; 

6. realizarea unei analize critice a sistemului de evaluare internă a calităţii, permanentizarea 
procesului de evaluare internă a calităţii şi propunerea MET a unui ansamblu de măsuri 
pentru implementarea procedurilor de asigurare internă a calităţii sub forma unei charte 
naţionale.  

 
Rezultate preconizate: 
A. evaluarea capacităţii instituţionale a unei universităţi de un grup responsabil (rector, prorector 
etc.); 

1. evaluarea fiecărei facultăţi de către o comisie de evaluare compusă din decani şi şefi de 
departamente/catedre, aflaţi sub autoritatea prorectorului responsabil pentru educaţie; 

2. crearea ulterioară a unui departament universitar responsabil pentru asigurarea internă a 
calităţii; 

5. crearea unui grup de lucru pentru realizarea proiectului; 
B. crearea unei Comisii de Pilotaj a Proiectului care să asigure funcţionarea politicilor de 

management. Comisia poate fi formată din rectori ai 4 universităţi din RM şi un reprezentant al 
MET; 

C. crearea unei comisii interuniversitare de asigurare internă a calităţii alcătuită dintr-un grup de 
formatori, reprezentanţi ai fiecărei universităţi partenere; 
1. instruirea comisiei în instituţiile din UE cu privire la sistemele de asigurare internă a calităţii 

existente şi alegerea unui sistem adecvat pentru experimentarea lui în instituţiile moldave; 
2. în rezultatul unei analize critice, comisia va valida sistemul de asigurare internă a calităţii şi 

îl va propune MET în calitate de sistem naţional; 
3. fiecare universitate va crea un departament de management al calităţii responsabil pentru 

asigurarea internă a calităţii; 
D. crearea unei comisii inter-facultăţi pentru asigurarea internă a calităţii la fiecare universitate 

parteneră; 
1. fiecare universitate va experimenta în una sau două facultăţi sistemul instituţional de 

management al calităţii, pe care, ulterior, îl va experimenta la toate facultăţile; 
2. instruirea decanilor (şi şefilor de departamente/catedre). Acest lucru va fi realizat de către 

membrii comisiei inter-universitare de la fiecare universitate instruiţi în instituţiile din UE. 
 
Activităţi planificate: 
Planul general de acţiune a proiectului va fi realizat în următoarele etape: 
Etapa I: 

1. informarea referitor la realizările UE în domeniul sistemului instituţional de management al 
calităţii; 

2. elaborarea planului de acţiuni; 
3. structura organizatorică a grupului de lucru (titlu, funcţii şi responsabilităţi); 
4. sensibilizarea şi informarea personalului referitor la acţiunea sistemului instituţional de 

management al calităţii în RM. 
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Etapa II: 
1. informarea şi instruirea în UE referitor la importanţa sistemului instituţional de management 

al calităţii, metodele principale (indicatorii de referinţă şi evaluarea) şi procedurile utilizate; 
2. alegerea metodei şi procedurii de anchetă-audit în cadrul acordului comun dintre RM şi UE. 

Redactarea documentelor. 
3. numirea unei comisii mixte de audit. 

Etapa III: 
1. formarea personalului calificat la facultăţi; 
2. realizări experimentale de anchetă-audit într-o universitate la o facultate pilot (evaluarea 

capacităţii instituţionale şi eficacitatea studiilor); 
3. analiza rezultatelor pentru elaborarea metodologiilor şi procedurilor şi optimizarea 

sistemului instituţional (experimental) de management al calităţii, audit de pre-certificare, 
validarea sistemului instituţional de management al calităţii. 

Etapa IV: 
1. extinderea sistemului instituţional de management al calităţii în 5 facultăţi ale celor 4 

universităţi moldave partenere; 
2. bilanţul anchetei-audit: rezultate şi consecinţe; 
3. validarea sistemului de evaluare internă a calităţii şi propunerea lui MET. 

Etapa V: 
1. publicarea sistemului instituţional de evaluare internă a calităţii propus pe plan naţional. 
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INTRODUCERE 
 
 

Scopul principal al proiectului a fost: elaborarea unui cadru pentru evaluarea internă a 
Programelor de studii în învăţământul superior din Republica Moldova. Structura cadru (de bază) a 
Criteriilor şi Indicatorilor, cât şi procedurile de aplicare au fost elaborate în scopul unei utilizări 
largi şi globale. Ele reflectă diversitatea modalităţilor de formare a calificărilor necesare integrării 
socio-profesionale a specialiştilor cu studii superioare de licenţă / masterat. Cadrul propus oferă un 
instrument pentru a compara diplomele de învăţământ superior din Republica Moldova cu cele din 
Spaţiul European al Învăţământului Superior şi astfel de a favoriza mobilitatea studenţilor şi  
integrarea absolvenţilor pe piaţa globalizată a forţei de munca.  

Criteriile şi procedurile de evaluare şi acreditare  a programelor de studii în învăţământul 
superior ciclul unu (licenţă) şi ciclul doi (master) sunt elaborate cu scopul asigurării nivelului înalt 
de pregătire a specialiştilor, competitivi atât pe piaţa naţională a forţei de muncă cât şi cea 
europeană.  

Criteriile corespund prevederilor Procesului de la Bologna, sunt comune pentru ciclul unu şi 
doi , distincte  fiind valorile  indicatorilor de calitate. 

Criteriile şi procedurile de evaluare şi acreditare sunt elaborate luând în consideraţie 
experienţa mondială de apreciere a studiilor superioare pe domenii de pregătire a specialiştilor cu 
studii superioare pornind de la premisele corespunderii cerinţelor formulate în declaraţia de la 
Washington privind sistemele de acreditare a specialiştilor, cerinţelor Asociaţiei Europene privind 
Asigurarea Calităţii ENQA şi Sistemului European de Acreditare a Programelor de studii în  
domeniile de formare în inginerie, elaborate în cadrul proiectului EUR- ACE. 

Criteriile sunt orientate spre evaluarea şi aprecierea  rezultatelor  învăţării, care  reprezintă 
ansamblul de competenţe şi cunoştinţe de cultura de specialitate acumulat de către studenţi la  finele 
Programului. Rezultatele învăţării se proiectează prin obiectivele Programului şi trebuie să 
corespundă Cadrului naţional al calificărilor.  

La elaborarea  criteriilor, de asemenea, s-au luat în consideraţie “Descriptorii de la Dublin” - 
cadrul comun pentru Spaţiul European al Învăţământului Superior, precum şi cerinţele asociaţiilor 
profesionale şi a angajatorilor. Condiţie obligatorie pentru acreditarea unui Program  – confirmarea 
ca toţi studenţii absolvenţi ai programului  au obţinut rezultatele învăţării / competenţele planificate. 

Obiectivele programului de studii sunt  elaborate / formulate de către structurile responsabile 
(catedră /instituţie) şi trebuie să corespundă integral  standardelor educaţionale ale Republicii 
Moldova şi misiunii instituţiei. Programele propuse de instituţiile private de învăţământ trebuie să 
fie confirmate în corespundere cu legislaţia naţională.  

Pentru a fi acreditat un Program de studii trebuie să corespundă integral criteriilor de 
acreditare, formulate în acest  document (evidenţiate cu bold în tabelul 1).  

Pentru evaluări interne instituţia poate elabora Sisteme proprii de criterii şi indicatori în care 
unele vor fi detaliate şi /sau completate cu indicatori de relevanţă  luând în consideraţie specificul 
domeniului de formare profesională şi al misiunii şi obiectivelor specifice ale instituţiei. 

Criteriile pentru acreditare pot fi utilizate, de asemenea, pentru conceperea şi evaluarea unor 
noi programe, pentru toate domeniile  de formare a specialiştilor cu studii superioare. În măsura în 
care criteriile cadru descriu rezultatele învăţării / de formare ale unui Program acreditat dar nu 
definesc cum aceste rezultate trebuie să fie obţinute, instituţiei de învăţământ superior îi revine 
misiunea / sarcina de a dezvolta de sine stătător programe proprii cu accente şi caracteristici 
specifice, inclusiv noi programe inovative, precum şi de a defini condiţiile de acces la fiecare 
program. 
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1. Delimitări conceptuale 
 

În acest paragraf sunt precizate accepţiile unor termeni specifici folosiţi în prezentul 
document. 

Programul de studii: un program de studii / specializare constă în totalitatea activităţilor de 
proiectare, organizare, conducere şi realizare efectivă a predării, învăţării şi cercetării dintr-un 
domeniu care conduce la obţinerea unei calificări universitare. 

Programele de studii se diferenţiază în funcţie de:  
• nivelul calificării universitare: licenţă, master, doctorat;  
• forma de învăţământ: la zi, seral, cu frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă, etc.;  
• domeniul de specializare a cunoaşterii, conform cu diviziunea academică a cunoaşterii şi 

cu diviziunea profesională a muncii.  
 
Un Program de studii se concretizează prin:  

• planul de învăţământ care include toate disciplinele (modulele) care contribuie la 
obţinerea unei calificări universitare, repartizate succesiv pe anii de studii şi cu ponderi 
exprimate în credite de studiu de tipul ECTS; 

• programele de învăţământ ale disciplinelor (modulelor) în care sunt formulate: tematica 
predării şi învăţării şi metodele şi mijloacele asociate predării, învăţării şi evaluării; 

• organizarea studenţilor şi a personalului didactic în perioada de realizare a 
programului de studii; 

• sistemul de asigurare a calităţii academice a activităţilor de realizare a Programului de 
studii. 

 
Domeniile de evaluare reprezintă o parte componentă substanţială a procesului de 

planificare / elaborare şi realizare a unui Program de studii, care constituie obiectul procesului de 
management şi  asigurare  a calităţii. 

 
Criteriile de evaluare se referă la fiecare dintre domeniile stabilite şi reprezintă aspectele 

fundamentale de organizare şi funcţionare a unui Program de studii. Criteriile reprezintă  etaloane 
/puncte de control / niveluri de performanţă prin intermediul cărora poate fi examinată posibilitatea 
atingerii anumitor obiective şi /sau standarde. Criteriile descriu, cu un anumit nivel de detaliere, 
caracteristicile cerinţelor şi condiţiilor care trebuie îndeplinite (pentru a satisface un standard) şi deci 
oferă (cantitativ şi /sau calitativ) o bază pentru concluziile de evaluare. Fiecărui criteriu îi 
corespunde un set de indicatori de calitate. 

 
Indicatorul de calitate este un instrument de măsurare, reflectă cerinţele / exigenţele  

impuse calităţii activităţii desfăşurate de  instituţie / subdiviziune prin raportare la un standard. 
Indicatorii  identifică acele rezultate care variază de la un nivel minim acceptabil până la un nivel 
maxim identificabil. Nivelul minim al indicatorilor de performanţă corespunde cerinţelor unui 
standard. Nivelurile maxime corespund standardelor de performanţă, sunt opţionale şi diferenţiază 
calitatea din instituţii în mod ierarhic progresiv. 

  
Evaluarea este un proces general de analiză critică şi sistematică care conduce la concluzii 

şi / sau recomandări privind calitatea într-o instituţie sau într-un Program de învăţământ superior. 
Evaluarea se realizează prin proceduri interne şi externe. În Marea Britanie, evaluarea mai poartă şi 
numele de revizuire. 

Evaluare externă este un proces prin care o agenţie specializată colectează date, informaţii şi 
dovezi despre o instituţie, o anumită componentă a unei instituţii date sau despre o activitate de bază a 
unei instituţii, cu scopul de a formula o afirmaţie în legătură cu calitatea acesteia. Evaluarea 
externă este făcută de o echipă externă de experţi, colegi sau inspectori şi comportă de obicei 
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trei operaţii distincte: analiza raportului de autoevaluare; vizita la faţa locului; redactarea unui 
raport de evaluare. 

Evaluare internă / autoevaluare Procesul de autoevaluare constă în colectarea sistematică 
de date administrative, chestionarea studenţilor şi a absolvenţilor şi găzduirea de întâlniri moderate 
cu conferenţiari şi studenţi, totul având drept rezultat un raport de auto-examinare. Auto-evaluarea 
este în principal o imagine colectivă a instituţiei şi o oportunitate pentru creşterea calităţii. Raportul 
care rezultă serveşte drept sursă de informaţii pentru echipa care se ocupă cu evaluarea externă. 
 

Rezultatele învăţării („Programme Outcomes“) / finalităţile descriu la mod general 
competenţele  necesare / cerute absolvenţilor programelor pe  domenii de pregătire şi cicluri a 
învăţământului superior, sunt definite în Cadrul European al Calificărilor  şi cel al Republicii 
Moldova.  

 
Autorizarea funcţionării provizorii a programelor de studii sau /şi instituţională este prima 

etapa a procedurii de acreditare şi reprezintă rezultatul evaluării externe de către  MET. Autorizaţia 
de funcţionare provizorie este actul care conferă instituţiei de învăţământ superior dreptul de a 
desfăşura procesul de învăţământ şi de a organiza, după caz, admiterea într-un program de studii. 
Autorizarea provizorie anticipa licenţierea Programului /instituţiei de învăţământ. 

 
Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calităţii prin care se certifică respectarea 

standardelor de  funcţionare a instituţiei de învăţământ şi a programelor de studii.  
Acreditarea cuprinde un control recurent / periodic al Programelor de studii  conform 

standardelor /criteriilor  definite. Este vorba despre  o procedură de control definit, aplicat de către 
un juriu independent şi alcătuit în  acest scop, şi care include specialişti ce exercită  activitate 
profesională în domeniul  industrial / servicii şi academic.  Procedura cuprinde în mod normal o 
examinare a datelor privind Programul de studiu  cât şi o vizită structurată la faţa locului în 
Instituţia de Învăţământ Superior, care propune Programul respectiv. 

Acreditarea unui program de studii se face prin  Hotărârea Colegiului MET în baza avizului 
pozitiv al Comisiei de evaluare academică. Acreditarea unei instituţii de învăţământ superior, 
indiferent de denumire: universitate, academie de studii, institut,  se face, de asemenea,  prin 
Hotărâre a Colegiului MET în baza avizului pozitiv al unei Comisii de evaluare externă 
instituţională. Acreditarea unei instituţii de învăţământ superior poate fi iniţiată, de asemenea de 
către  MET. Instituţiile de învăţământ superior acreditate sunt parte integrantă a sistemului de 
învăţământ naţional şi au dreptul să organizeze examenele prin care se finalizează programul de 
studii universitare licenţă, masterat şi /sau doctorat şi să elibereze diplome, certificate şi alte acte de 
studii, recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Tineretului.  

Autorizarea funcţionării provizorii, acreditarea unui program de studii sau acreditarea 
instituţională se realizează pe baza nivelului minim al tuturor indicatorilor de calitate. Nerealizarea 
nivelului minim al unui indicator de calitate atrage după sine amânarea autorizării sau acreditării.  

Evaluarea academică periodică se realizează concomitent pentru toate structurile de 
învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. 

Filialele instituţiilor de învăţământ superior, ale facultăţilor, specializărilor, indiferent de 
forma de învăţământ pe care o practica (zi, cu frecvenţă redusă, la distanţă) sau de localizarea 
geografică, trebuie să respecte aceleaşi standarde de calitate. Acestea sunt considerate unităţi 
distincte şi se supun separat procedurii de evaluare academică şi acreditare. 

 
Asigurarea calităţii: Un termen atotcuprinzător care se referă la un proces continuu, 

progresiv de evaluare (examinare, monitorizare, garantare, menţinere şi îmbunătăţire) a calităţii unui 
sistem de învăţământ superior, unor instituţii sau unor programe. Fiind un mecanism regulator, 
asigurarea calităţii se concentrează atât pe responsabilitate, cât şi pe dezvoltare, oferind informaţii şi 
aprecieri (nu clasificări) prin intermediul unui proces coerent, asupra căruia s-a căzut de acord por-
nind de la criterii bine stabilite.  
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Activităţile legate de asigurarea calităţii depind de existenţa mecanismelor instituţionale 
necesare, preferabil susţinute de o cultură solidă a calităţii. Asigurarea calităţii este realizată prin 
managementul, îmbunătăţirea, controlul şi examinarea calităţii.  

  
Managementul calităţii: Un ansamblu de măsuri luate în mod regulat la nivel instituţional 

sau de sistem în scopul asigurării calităţii învăţământului superior, cu accent pe îmbunătăţirea 
calităţii per ansamblu. Ca termen generic, acoperă toate activităţile care asigură realizarea politicilor, 
obiectivelor şi responsabilităţilor legate de calitate şi le implementează prin planificarea, controlul şi 
asigurarea calităţii şi prin mecanismele de îmbunătăţire a calităţii.  

 
Sistem de management al calităţii – sistem de management care permite obţinerea şi 

menţinerea sub control a instituţiei si subdiviziunilor ei în materie de calitate. 
 

Termenul „absolvent al programului“ este  utilizat în acest document  pentru a descrie 
persoana care a finalizat cu succes studiile  în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate 
(ciclul unu sau ciclul doi).  
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2. Domeniul de utilizare a criteriilor şi indicatorilor 
 

Criteriile, indicatorii şi procedurile de evaluare  a programelor de studii în învăţământul 
superior ciclul unu (licenţa) şi ciclul doi (master) sunt elaborate cu scopul asigurării nivelului înalt 
de pregătire a specialiştilor competitivi atât pe piaţa naţională a muncii cât şi cea europeană.  

Criteriile de evaluare şi  indicatorii de calitate sunt aplicate în asigurarea interna  a calităţii şi 
în acreditare. Acestea sunt utilizate de instituţiile de învăţământ superior şi subdiviziunile lor, după 
cum urmează:  

• se formează baza de referinţă pentru managementul calităţii din instituţia de învăţământ 
superior;  

• oferă cadrul de constituire a bazelor de date şi informaţii pe care instituţia le poate 
utiliza pentru monitorizarea internă şi demonstrarea externa a stării asigurării calităţii 
academice;  

• sunt utilizate în procesul de evaluare şi asigurare externă a calităţii, în vederea:  
- acreditării,  
- reacreditării şi   
- dezvoltării unei culturi a calităţii. 

 
Prezentul document oferă doar un Cadru care se referă la cele mai importante tematici 

(domenii  disciplinare) ale proiectării şi realizării Programelor de studii în învăţământul superior 
ciclul I si ciclul II. O instituţie poate completa / dezvolta acest cadru  în scopul adaptării lui la 
obiectivele evaluării preconizate, la specificul Programului (inginerie, pedagogie, program integrat), 
sau a instituţiei de învăţământ (arte, sport, medicină).  

Criteriile şi indicatorii  pot fi utilizate, de asemenea, pentru conceperea şi evaluarea unor noi 
programe, pentru  toate domeniile  de formare a specialiştilor cu studii superioare. În măsura în care 
criteriile descriu rezultatele învăţării ale unui Program acreditat dar nu definesc cum aceste rezultate 
trebuie să fie obţinute, instituţiei de învăţământ  superior îi revine misiunea / sarcina de a dezvolta 
de sine stătător programe proprii cu accente şi caracteristici individuale, inclusiv noi programe 
inovative, precum şi de a defini condiţiile de acces la fiecare program. 
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3. Principiile pe care se bazează criteriile şi indicatorii  
 

3.1. Principii  
Criteriile sunt orientate  pe evaluarea şi aprecierea  rezultatelor  învăţării, care  

reprezintă ansamblul de competenţe, cunoştinţe şi cultura de specialitate, acumulate de către 
studenţi la finele  Programului. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, realizarea şi evaluarea calităţii au o dimensiune 
externă şi una internă. Evaluarea internă şi externă reprezintă mecanismele de bază  prin 
intermediul cărora se realizează acest obiectiv. Criteriile de evaluare şi indicatorii de calitate, la 
rândul lor, sunt instrumentele de operare a mecanismelor nominalizate (în evaluare).  

Dimensiunea externă este instituită de Procesul Bologna, („Declaraţia de la Bologna”, 
1999), precum şi comunicatele semnate de miniştrii educaţiei la întâlnirile de la Praga (2001), 
Berlin (2003), Bergen (2005) şi London (2007).  

Dimensiunea internă a calităţii academice se constituie în baza legislaţiei în vigoare şi în 
funcţie de specificul fiecărei universităţi. Ea este integral în responsabilitatea fiecărei instituţii  de 
învăţământ superior  (vezi “Standards and Guidelinse for Quality Assurace in the Higher Education 
Area”) şi subdiviziunilor respective care elaborează şi realizează  programe de studii. În această 
abordare, asigurarea calităţii devine un proces adaptat la specificul instituţional existent şi se 
instituie ca un mecanism prin care rezultatele sau performanţele academice sunt mereu 
îmbunătăţite. Iată de ce în continuare sunt precizate principiile de referinţă pe care se bazează 
structura şi conţinutul “Criteriilor şi Indicatorilor”: 

Referinţa europeană: sistemul şi instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova 
aparţin Spaţiului European al Învăţământului Superior şi asigură nivele de calitate conforme cu 
cerinţele acestui spaţiu şi competitive pe plan european şi internaţional (obligaţiune ce derivă din 
actul de aderare la Procesul Bologna). 

 Responsabilitate instituţională: responsabilitatea şi managementul asigurării calităţii sunt 
de competenţa fiecărei instituţii de învăţământ superior acreditate, în conformitate cu autonomia 
universitară. 

 Diversitate instituţională: diversitatea instituţiilor, a misiunii şi obiectivelor lor, este 
respectată şi încurajată prin evaluarea externă a calităţii. 

Centrare pe rezultate: în asigurarea şi evaluarea calităţii, rezultatele în învăţare şi 
performanţele în cercetarea universitară, considerată ca o componentă a procesului de învăţământ, 
ocupă poziţia centrală de referinţă; 

Identitate instituţională: rezultatele şi performanţele în învăţare şi cercetare pot fi obţinute 
printr-o varietate de practici, metode sau structuri, proiectate şi aplicate în mod autonom de fiecare 
instituţie, conform propriilor opţiuni. În acest sens, ponderea cea mai importantă în evaluările 
externe  se acordă mai ales rezultatelor şi performanţelor, fără a se neglija influenţa bunelor practici 
şi a structurilor performante în domeniul calităţii academice; 

Autoevaluarea internă, instituţională, a calităţii: fiecare document de autoevaluare trebuie 
să prezinte specificul culturii calităţii din instituţia de învăţământ superior şi să se asigure 
continuitatea îmbunătăţirii performanţelor; 

Evaluarea externă: evaluarea externă se bazează pe demonstrarea de către instituţia de 
învăţământ superior a rezultatelor şi a performanţelor în învăţare şi în cercetare şi pe verificarea 
corespondenţei acestora cu realitatea efectivă din instituţie, inclusiv cu verificarea activităţii 
studenţilor, în raport cu standardele asumate; 

Îmbunătăţirea calităţii: îmbunătăţirea continuă a calităţii şi a managementului instituţional 
al acesteia reprezintă obiectivul principal al evaluării externe. 

Aceste principii constituie cadrul de referinţă al  prezentului document. Menirea lor este de a 
promova un învăţământ superior de calitate, care este demn de încrederea publică. 

Criteriile şi Indicatorii vor fi astfel formulate încât să asigure o  continuitate a activităţilor 
desfăşurate anterior în baza Legii acreditării şi a Indicatorilor orientativi [1, 2].  
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3.2. Finalităţile Programului de formare profesională  
 
Criteriile de evaluare şi Indicatorii, se elaborează având la baza standardele naţionale (cadrul 

calificărilor), şi se referă la finalităţile Programului de studii (formare profesională). Corespunderea 
rezultatelor academice criteriilor şi indicatorilor vor servi drept cerinţe minime pentru acreditare. 

La elaborarea finalităţilor (rezultatelor învăţării) se vor lua în consideraţie cerinţele  expuse 
în documentul „A Framework of Qualifications for the European Higher Education Area“. (Un 
cadru pentru absolvenţii universitari din Spaţiul European al Învăţământului  Superior), aprobate de  
conferinţa Miniştrilor de la Bergen, de asemenea, se va ţine cont de cerinţele Descriptorilor de la 
Dublin, citaţi în acest raport. De asemenea,  se subînţelege că toate programele de studii  acreditate  
trebuie să corespundă criteriilor definite de “Standarde şi criterii pentru asigurarea calităţii în 
Spaţiul European al Învăţământului Superior“, care au fost elaborate de ENQA şi aprobate de 
conferinţa de la Bergen. 

În Anexa 1, cu titlul de exemplu, sunt prezentate finalităţile / rezultatele învăţării elaborate  
pentru  domeniul general de studii “Inginerie şi activităţi inginereşti”, document cadru, preluat din  
EUR-ACE [5]. Pentru alte domenii de formare profesională, determinate de Nomenclatorul 
domeniilor şi specialităţilor de pregătire a specialiştilor în învăţământul  superior din Republica 
Moldova (Legea RM nr. 142-XVI din 7 iulie 2005) finalităţile se vor regăsi in Cadrul  Naţional al 
Calificărilor (în curs de elaborare).  
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4. Domenii şi criterii de evaluare, indicatori de calitate 
  
4.1. Domeniile de evaluare 

 
În asigurarea calităţii educaţiei sunt importante câteva domenii fundamentale de organizare 

şi funcţionare a instituţiei de învăţământ. Criteriile, standardele şi indicatorii trebuie să fie  astfel 
formulaţi încât accentul să nu fie pus numai pe conformarea instituţiei /subdiviziunii la un set 
predeterminat sau predefinit de condiţii cantitative şi calitative, ci şi pe angajarea deliberată, 
voluntară şi proactivă a instituţiei pentru realizarea anumitor performanţe demonstrabile prin 
rezultate efective. Rolul evaluatorului extern este de a lua act şi a evalua capacitatea managerială şi 
educaţională a instituţiei şi subdiviziunilor ei, pentru ca, pe această bază, să poată ajunge în situaţia 
de a constata şi apoi a valida sau a invalida documentat şi public funcţionarea acestora. 

Domeniile de asigurare internă  a calităţii  sunt definite foarte riguros în “Standards and 
Guidelinse for Quality Assurace in the Higher Education Area”, elaborate de ENQA şi aprobate de 
Summitul de la Bergen in 2005 : Politica şi proceduri de garanţie a calităţii (Demersul calităţii);  
Aprobarea, controlul şi revizuirea periodică a programelor de studii (Procesul de studii); Evaluarea 
cunoştinţelor şi aptitudinilor obţinute de studenţi  (Rezultatele învăţării); Garanţia calităţii 
personalului didactic;  Resurse pentru studii şi susţinerea studenţilor,  Sisteme de informare. 

În baza acestor recomandări au fost formulate şase domenii de evaluare care se regăsesc, de 
asemenea, şi în Ghidurile de evaluare a programelor de studii din Franţa, Belgia, Elveţia, Canada  
[11-15]. 

La cele şase a fost adăugat un domeniu general, numit “Capacitatea instituţională”, care se 
regăseşte în Ghidul de asigurare a calităţii a ARACIS  România [9,10], care pare foarte important în 
condiţiile Republicii Moldova unde catedrele / facultăţile, responsabile de programele de studii, 
dispun de o  autonomie limitată.  
 

Astfel, s-a propus ca criteriile şi indicatorii de calitate pentru evaluarea internă şi externă să 
fie axate pe şapte domenii de evaluare a calităţii academice, notate cu simbolurile A, B, C, D, E, F 
si G. 

Domeniul A  reprezintă componenta instituţională, care reflectă dacă:    
• instituţia dispune de o organizare coerentă şi de un sistem adecvat de conducere şi 

administrare,  
• are bază materială şi resursele financiare necesare unei funcţionări stabile pe termen 

scurt şi mediu,  
• precum şi resursele umane pe care se poate baza pentru a realiza misiunea şi obiectivele 

propuse / asumate. 
 
Domeniul B cuprinde criteriile care determină  nivelul de calitate al Programului, calitatea 

procesului de realizare şi calitatea produsului final – rezultatele învăţării  (nivelul  competenţelor 
absolvenţilor la programul supus evaluării).   

Fiecare program pentru care se doreşte să se obţină acreditarea sau  o reacreditare, trebuie să 
corespundă normelor juridice naţionale precum şi  următoarelor cerinţe fundamentale: 

• obiectivele programului de studii  corespund   misiunii instituitei de învăţământ superior 
şi necesităţile beneficiarilor săi (studenţilor, industriei şi serviciilor,  asociaţiilor 
profesionale în domeniu, etc.), 

• rezultatele învăţării sunt adecvate  obiectivelor  programului  şi rezultatelor prescrise de  
cadrul naţional al calificărilor pentru domeniul de formare respectiv; 

• curriculumul şi procedurile utilizate pentru validarea rezultatelor învăţării asigură 
atingerea rezultatelor proiectate;  

 
Domeniile C şi  F se referă la criteriile de evaluare a resurselor (umane, materiale şi 

financiare). Se evaluează dacă instituţia / catedra dispune de personalul didactic şi auxiliar, 
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infrastructura, resurse materiale şi financiare şi acordurile de cooperare  cu întreprinderi industriale, 
institute de cercetări şi alte instituţii de învăţământ superior adecvate  atingerii rezultatelor 
programului de studii;  

Domeniul D se referă la activităţile planificate şi care se realizează în cadrul programului 
privind  orientarea profesională, înmatricularea la studii, monitorizarea activităţii de învăţare a 
studenţilor, angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor şi continuarea studiilor. 

Domeniul E se referă la activitatea de cercetare ştiinţifică ca parte componentă a 
Programului.  

Domeniul G, “Demersul calităţii”, include criteriile de testare dacă  instituţia / catedra  
dispune de un sistem de management al calităţii, care garantează obţinerea sistematica  a 
rezultatelor  planificate a învăţării şi  ameliorarea continuă a calităţii  programului. 
 

S-a considerat inoportun de a defini un domeniu separat  consacrat activităţilor financiare, 
care nu se regăseşte în ghidurile europene şi fiind faptul că activitatea  financiara a instituţiei este 
verificată riguros şi foarte frecvent de organele  de resort.  Este suficient ca în cadrul evaluărilor 
interne şi externe  să se facă o analiză a rezultatelor controalelor de specialitate  deja efectuate.  

 
 

4.2. Criterii şi indicatori de calitate 
 

Criteriile se referă la fiecare dintre domeniile stabilite şi reprezintă aspectele fundamentale 
de organizare şi funcţionare a unui Program de studii. Criteriile reprezintă  puncte de control prin 
intermediul cărora poate fi examinată atingerea anumitor obiective şi / sau standarde. Criteriile 
descriu, cu un anumit nivel de detaliere, caracteristicile cerinţelor şi condiţiilor care trebuie în-
deplinite şi deci oferă (cantitativ şi /sau calitativ) o bază pentru concluziile de evaluare.  

 
Fiecărui criteriu îi corespunde un set de indicatori de calitate. Rolul indicatorilor de calitate 

este de: 
• a orienta instituţiile /subdiviziunile acestora în autoevaluarea calităţii cu scopul de a-şi 

aprecia propriile rezultate şi performanţe în mod independent precum şi pentru a identifica 
domeniile în care să corecteze sau să-şi îmbunătăţească performanţele; 

• a oferi un cadru pentru elaborarea rapoartelor de autoevaluare; 
• a oferi un cadru conceptual şi operaţional evaluării externe; 
• a institui un cadru comun de referinţă pentru asigurarea calităţii şi pentru acreditare. 
 

În  tabelul din Anexa 1 este prezentat ansamblul criteriilor şi indicatorilor de performanţă 
pentru cele şapte domenii nominalizate. 

Valorile minim acceptabile (standard) ale indicatorilor de calitate se  determină pornind de la 
cerinţele standardelor educaţionale, stabilite prin Legea Învăţământului, Legea despre Acreditarea 
Instituţiilor de învăţământ, Plan-cadru, Regulamentul cu privire la organizarea studiilor de masterat 
şi a altor acte normative  (de nivelul 1).  Pentru acreditarea unui Program este necesară  asigurarea 
cel puţin al nivelului  minim acceptabil / standard pentru toţi indicatorii de calitate  nominalizaţi.  

Instituţia de învăţământ sau subdiviziunea (catedra /facultatea),  care realizează Programul,  
poate să-şi stabilească pentru o perioada de timp determinată, de exemplu un ciclu de 5 ani,  
propriul nivel de referinţă al indicatorilor, superior celui minim, în dependenţă de resursele 
disponibile.  Prin valorile superioare ale indicatorilor instituţiile de învăţământ / subdiviziunile lor 
se  pot diferenţia din punct de vedere al calităţii serviciilor educaţionale oferite. 
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4.3. Relaţii între domenii, criterii de evaluare şi indicatori de calitate 
 
Corespondenţa activităţilor în cadrul instituţiei de  învăţământ sau a unui program de studii 

şi principalele cerinţe care corespund indicatorilor de calitate este determinat de relaţiile dintre 
criterii şi indicatori. 

În tabelul 1, pentru a da o viziune de ansamblu,  domeniile, criteriile şi indicatorii de calitate 
sunt prezentaţi în forma sinoptică, iar în Anexa 2 acestea sunt prezentaţi în forma detaliată cu 
indicaţii necesare pentru completarea raportului de autoevaluare. Este utilizată  următoarea schemă 
(vezi fig. 1). 
 
 
 
 

B.  ENUNŢUL DOMENIULUI DE EVALUARE 
• Cerinţele generale la domeniul de evaluare respectiv  
 

B 1.  ENUNŢUL CRITERIULUI DE EVALUARE    
B 1.1. Enunţul indicatorului 
de calitate  
 

Documente de referinţă şi  actele anexate (DR), 
indicaţii privind conţinutul raportului  de autoevaluare  (RA) 

… … 
 

Referinţă – descriptorii indicatorilor de calitate, standarde, explicaţii 
 

 
Figura 1. Schema ierarhică domenii – criterii - indicatori 

 
În coloana din partea dreaptă a tabelului, vizavi de fiecare indicator, sunt specificate 

subiectele care trebuie să fie oglindite, în mod obligatoriu, în raportul de autoevaluare (RA). În 
aceiaşi coloană sunt indicate actele ataşate, care trebuie să fie incluse în anexe la raportul de 
autoevaluare, cât  şi   documentele de referinţă (DR). În rubrica „Referinţă” sunt incluşi descriptorii 
indicatorului de calitate. 

 

4.4. Criterii şi indicatori pentru evaluarea externă  
Evaluarea externă a unui program  în scopul acreditării reprezintă o examinare / analiză  de 

ansamblu, centrată pe probleme generice: contextul naţional şi instituţional al programului – 
necesităţile pieţei muncii în specialiştii respectivi, finalităţile programului şi asigurarea lor, suportul 
uman şi didactic al programului, managementul calităţii, pregătirea absolvenţilor pentru angajarea 
în câmpul muncii, interacţiunea dintre program şi mediul socio-economic. Procedurile 
organizaţionale şi cele pedagogice constituie elemente procesuale, prin care se ating scopurile 
finale, şi deci comisia ar putea să le acorde mai puţină atenţie, mizând mai mult pe responsabilitatea 
instituţiei. 

 În tabelul 1 sunt evidenţiate cu bold criteriile şi indicatorii care, în viziunea echipei de 
proiect, poate constitui un Cadru pentru evaluarea externă în scopul acreditării sau evaluării 
periodice a programelor de studii. 
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Tabelul 1. Domenii şi criterii de evaluare, indicatori de calitate  
 

Domenii Criterii Indicatori 
1 2 3 

A. Politica 
educaţională şi 
strategia 
dezvoltării 
instituţionale 

A 1.  Misiunea 
instituţiei 
 

A 1.1 Misiunea instituţiei este în corespundere cu cadrul legal 
şi este orientată spre integrarea instituţiei în spaţiul educaţional 
unic european şi satisfacerea necesităţilor pieţei muncii 
A 1.2 Sistemul instituţional asigură cadrul formal şi formativ de 
realizare a misiunii  

A 2.  Strategia  
instituţiei 
 

A 2.1 Programul strategic de dezvoltare a instituţiei de 
învăţământ este orientat spre realizarea politicilor educaţionale 
a statului  şi a necesităţilor pieţei muncii  
A 2.2 Obiectivele strategice sunt clare şi stabilesc conexiunea 
dintre diverse oportunităţi (deschiderea către piaţa muncii, 
potenţialul uman, resursele materiale si financiare, etc.) 
A 2.3 Obiectivele strategice sunt coerente cu mijloacele şi 
condiţiile de realizare ale acestora 

A 3.  Identitatea 
şi autonomia 
universitară 
 

A 3.1 Identitatea juridică a instituţiei îi permite să realizeze 
misiunea şi strategia dezvoltării instituţionale  
A 3.2 Amplasarea universităţii îi permite sa-şi manifeste 
identitatea  
A 3.3 Autonomia universităţii este reflectată în posibilitatea de 
a-şi gestiona mijloacele  
A 3.4 Autonomia universitară se manifestă în posibilitatea de 
asociere şi colaborare în cadrul sistemului naţional, european şi 
mondial al învăţământului superior 

A 4.  
Organizarea şi 
gestiunea 
instituţiei 
 

A 4.1 Organizarea funcţională asigură realizarea misiunii, 
obiectivelor strategice şi este transparentă  
A 4.2 Structurile manageriale garantează reprezentanţa 
formaţiunilor instituţiei în componenţa organelor de conducere 
A 4.3 Echipa rectoratului are o viziune strategică clară şi deţine 
mecanisme eficiente de gestionare  
A 4.4 Sistemul managerial al instituţiei deţine modalităţi 
eficiente de transmitere a informaţiei şi de recepţionare a 
feedback-ului  

A 5.  Potenţialul 
uman al 
instituţiei 
 

A 5.1 Instituţia de învăţământ are o strategie  de dezvoltare a 
potenţialului uman 
A 5.2 Planul strategic de dezvoltare instituţională vizează 
formarea continuă a cadrelor didactice  
A 5.3 Modalităţile de formare continuă sunt diverse şi satisfac 
nevoia de formare a diferitor categorii de colaboratori  
A 5.4 Managementul resurselor umane creează condiţii de 
integrare profesională de succes  
A 5.5 Condiţiile  managementului instituţional  asigură 
mobilitatea academică a cadrelor didactice  

A 6.  Activitatea 
ştiinţifică 
 

A 6.1 Instituţia  de învăţământ are o strategie pe termen lung şi 
programe pe termen mediu şi scurt privind cercetarea ştiinţifică  
A 6.2  Implicarea instituţiei de învăţământ în formarea cadrelor 
ştiinţifice  
A 6.3 Valorificarea rezultatelor cercetării  
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1 2 3 
B. 
Planificarea, 
realizarea şi 
rezultatele 
Programului 
de studii 
 

B 1. Cadrul 
normativ 
 

B 1.1 Programul de studii este autorizat şi funcţionează 
conform actelor normative în vigoare  
B 1.2 Programul de studii corespunde Cadrului Naţional al 
Calificărilor  

B 2.  Misiunea 
şi obiectivele 
programului de 
studii 

B 2.1 Misiunea şi obiectivele Programului de studii sunt 
formulate  în corespundere cu Cadrul Naţional al Calificărilor  
B 2.2 Obiectivele Programului de studii sunt în corespundere cu  
strategia de dezvoltare instituţională şi se actualizează 
sistematic  
B 2.3 Obiectivele Programului de studii sunt în corespundere cu 
mijloacele instituţiei  
B 2.4 Misiunea şi obiectivele Programului de studii reflectă 
prevederile generale ale integrităţii academice  
B 2.5 Misiunea şi obiectivele Programului de studii reflectă 
cerinţele / necesităţile părţilor interesate / beneficiarilor 
(studenţi, absolvenţi, angajatori)  
B 2.6 Misiunea şi obiectivele Programului de studii corespund 
tendinţelor europene / mondiale în domeniul respectiv  

B 3. Conţinutul  
programului de 
studii 

B 3.1 Conţinutul Programului de studii este orientat spre 
formare de competenţe  
B 3.2 Conţinutul Programului (curriculum-ul) asigură obţinerea 
rezultatelor planificate  

B 4.  Planul de  
învăţământ 

B 4.1 Conţinutul planului de învăţământ este în concordanţă cu 
misiunea şi obiectivele Programului  
B 4.2 Planul de învăţământ corespunde Planului – cadru  
B 4.3 Planul de învăţământ corespunde  standardelor europene 
şi naţionale  
B 4.4 Modularea disciplinelor în planul de învăţământ este 
realizată conform  principiilor de selectare a conţinuturilor  
B 4.5 Conţinutul Programului de studii asigură funcţionalitatea 
pregătirii profesionale şi ieşirea pe piaţa muncii după fiecare 
ciclu de instruire  

B 5.  
Curriculum-ul  
pe discipline 
 

B 5.1 Curriculum-ul pe discipline corespunde misiunii, 
obiectivelor Cadrului Naţional al Calificărilor şi asigură 
realizarea competenţelor planificate   
B 5.2 Structura curriculum-ului la discipline corespunde 
prevederilor  metodologice ale teoriei curriculare  
B 5.3 Proiectarea taxonomică şi desfăşurarea în timp a 
obiectivelor este orientată spre  formarea interconexă a 
cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor  
B 5.4 Conţinuturile au un caracter ştiinţific şi prezintă sistemic 
teoriile, noţiunile, faptele, fenomenele   
B 5.5 Strategiile didactice sunt orientate spre învăţarea activă a 
studentului  

 
 



 - 19 - 

 

1 2 3 
 B 6. Suportul 

curricular 
 

B 6.1 Disciplinele de studii sunt  asigurate cu suport curricular 
şi bază de laborator adecvate atingerii  competenţelor 
planificate (generice şi specifice)  
B 6.2 Design-ul manualelor, ghidurilor corespunde cerinţelor 
moderne faţă de suportul didactic   
B 6.3 Suportul curricular este accesibil studenţilor (ca număr, 
ca mod de utilizare)  
B 6.4 Instituţia de învăţământ / facultatea / catedra asigură 
condiţii favorabile cadrelor didactice pentru elaborarea 
suportului curricular prin: stimulare financiară, crearea 
condiţiilor favorabile de editare, etc.  

 B 7.   
Managementul 
procesului de 
învăţământ 
 

B 7.1 Programul de studii se realizează în conformitate cu 
Regulamentul de organizare a procesului de învăţământ   
B 7.2 Facultatea / catedra de specialitate activează în baza 
planurilor strategice şi operaţionale   
B 7.3 Orarul  studiilor reflectă prevederile planului de 
învăţământ şi cerinţele impuse normării timpului de învăţământ 
pe semestre, săptămână, zi   
B 7.4 Orarul studiilor  prevede  timp suficient pentru activităţile 
individuale ale studenţilor  
B 7.5 Orarul include cursurile opţionale, facultative, orientate 
spre altă specialitate prevăzute în planul de învăţământ   
B 7.6 Schema orară prevede desfăşurarea stagiilor de practică  
B 7.7 Orarul examenelor semestriale, examenelor de licenţă  
corespunde documentelor normative   
B 7.8 Documentaţia catedrei / facultăţii corespunde registrului 
de documente necesare pentru realizarea unui Program de studii  

B 8.  Procesul 
de predare -  
învăţare - 
evaluare 
 
 

B 8.1 Procesul de predare - învăţare se realizează în baza 
curriculum-ului disciplinar, cursurilor academice, proiectării 
didactice respective  
B 8.2 Formele de organizare a procesului de studii îmbină 
judicios activităţile de contact direct dintre profesor şi studenţi 
şi lucrul individual  
B 8.3 În cadrul procesului de învăţământ se aplică strategii 
didactice eficiente (moderne, interactive, activităţi  în echipă, 
etc.)      
B 8.4 Strategiile didactice aplicate sunt adecvate atingerii 
competenţelor stabilite de Cadrul Naţional al Calificărilor la 
domeniul respectiv  
B 8.5 Se aplică eficient diverse forme de organizare a 
procesului de predare-învăţare: cursuri şi seminare integrative, 
problematizate, training-uri, etc. 

 
 
 
 



 - 20 - 

 
1 2 3 
 B 9. Stagii de 

practică 
 
 

B 9.1 Obiectivele şi conţinuturile stagiilor de practică sunt în 
concordanţă cu obiectivele Programului şi asigură formarea 
competenţelor praxiologice (practice)  
B 9.2 Instituţia de învăţământ deţine o reţea de baze pentru 
stagiile de practică, care îi permite să realizeze  obiectivele 
Programului de studii  
B 9.3 Instituţia de învăţământ  stabileşte relaţii de colaborare cu 
instituţiile–baze de practică prin diverse modalităţi  
B 9.4 Monitorizarea stagiilor de practică este parte integrantă a 
procesului de orientare profesională şi de identificare a locurilor 
pentru angajarea în câmpul muncii  
B 9.5 Activităţile, durata şi locul stagiilor sunt adecvate 
formării competenţelor planificate  
B 9.6 Stagiile de practică au suport curricular  
B 9.7 Monitorizarea formală a stagiilor de practică corespunde 
cerinţelor (prezenţa ordinelor de repartizare, prezenţa 
îndreptărilor la locul de practică, etc.)  
B 9.8 Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor acumulate în 
întreprindere se realizează conform programului stagiului de 
practică şi criteriilor prestabilite  

 B 10. Evaluarea 
rezultatelor 
academice 
 

B 10.1 Evaluarea rezultatelor academice se realizează în 
conformitate cu cerinţele existente, privind: tipurile de evaluare 
(iniţială, formativă, finală); formele şi modalităţile de evaluare 
(în scris, oral, examen, colocviu); instrumente de evaluare 
(metode şi tehnici de evaluare); testele şi activităţile de 
evaluare; modalităţile de realizare a feed-back-ului 
B 10.2 Metodologia evaluării este în concordanţă cu misiunea 
şi obiectivele Programului (evaluarea competenţelor) 
B 10.3 Metodologia de evaluare aplicată asigură 
interconexiunea  dintre obiectivele curriculare şi rezultatele 
învăţării  
B 10.4 Testele aplicate sunt elaborate corect şi întrunesc 
caracteristicile inerente unui instrument de evaluare  
B 10.5 Metodologia evaluării deţine mecanisme de realizare 
eficientă şi continuă a feed-back-ului  
B 10.6 Rezultatele evaluării finale reflectă realizarea 
obiectivelor Programului  
B 10.7 Evaluarea rezultatelor învăţării are un caracter 
sistematic şi se întreprind măsuri de ameliorare a Programului  

B 11. Conferirea 
titlurilor, 
eliberarea  
suplimentului  la  
diplomă 

B 11.1 Conferirea  titlurilor  corespunde Nomenclatorului 
domeniilor de formare profesională  
B 11.2 Suplimentul la diplomă reflectă Programul de studii 
parcurs de student  

B 12.  
Continuarea 
studiilor 

B 12.1 Programul asigură posibilităţi de continuare a studiilor 
în următorul ciclu  
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C. Resurse 
umane 

C 1.  Personal 
profesoral-
didactic 
 
 
 
 
 
 
  

C 1.1 Angajarea cadrelor didactice corespunde cadrului 
normativ   
C 1.2 Personalul didactic este angajat conform statelor de 
funcţii  
C 1.3 Rata cadrelor didactice cu norma de bază în instituţia de 
învăţământ corespunde prevederilor regulamentare  
C 1.4 Cadrele didactice deţin titluri / grade ştiinţifice, 
academice 
C 1.5 Calificarea profesională  a cadrelor didactice corespunde 
cerinţelor domeniului de formare profesională iniţială în care 
sunt implicate  

C 2. Personalul 
didactic auxiliar   
 

C 2.1 Calificarea personalului asigură realizarea optimală a 
Programului de studii   
C 2.2 Acoperirea cu personal auxiliar-didactic este conformă 
statelor de funcţii 

C 3. Gestiunea 
resurselor umane 
şi a  
competenţelor 

C 3.1 Planificarea şi administrarea resurselor umane 
C 3.2 Instituţia de învăţământ are un program de susţinere a 
cadrelor în domeniul problemelor sociale 

D.  Studenţi 
 

D 1.  Orientarea 
profesională 
 
 

D 1.1 Catedra, facultatea realizează activităţi de formare a   
imaginii specialităţii în societate  
D 1.2 Catedra / facultatea / instituţia realizează activităţi de 
orientare profesională spre Programe de licenţă / master  

D 2.  
Înmatricularea la 
studii 
 

D 2.1 Recrutarea studenţilor se face prin proceduri stipulate în 
Regulamentul de admitere,  conform Nomenclatorului 
domeniilor de formare profesională  şi  planurilor de admitere 
stabilite de Guvern  
D 2.2 Popularitatea Programului prin nivelul concursului la 
admitere 

D 3.  
Formaţiunile de 
studiu 

D 3.1 La constituirea formaţiunilor de studii se ţine cont de 
prevederile regulamentare privind: numărul de studenţi în serii; 
numărul de studenţi în grupă; numărul de studenţi în subgrupe 
D 3.2 Se asigură dreptul studenţilor la mobilitate internă şi 
externă 

D 4.   
Monitorizarea 
activităţii de 
învăţare 
 

D 4.1 Frecvenţa studenţilor  corespunde cerinţelor  
regulamentare aprobate la nivel de sistem de învăţământ 
D 4.2 Promovarea studenţilor  se efectuează în baza creditelor 
transferabile acumulate  
D 4.3 Mobilitatea academică intra -  şi interinstituţională  se 
validează în baza creditelor transferabile. Instituţia /   facultatea 
dispune de documentaţia normativă şi structuri de organizare a 
mobilităţii academice 
D 4.4 Rata absolvenţilor în raport cu numărul studenţilor 
înscrişi  în anul I  
D 4.5 Gradul de promovare a studenţilor pe parcursul perioadei 
de studii 
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 D 5.  Angajarea în 
câmpul muncii şi 
continuarea 
studiilor 
 

D 5.1 Catedra dispune de un mecanism de evidenţă a angajării 
absolvenţilor în câmpul muncii şi monitorizare a evoluţiei 
carierei absolvenţilor  
D 5.2 Competitivitatea absolvenţilor Programului de studii pe 
piaţa muncii  
D 5.3 Continuarea studiilor: la masterat; doctorat  

F. Activitatea 
ştiinţifică 
 

E 1.  Activitatea 
ştiinţifică ca parte 
integrantă a 
formării 
profesionale 

E 1.1 Activitatea de cercetare ştiinţifică este parte componentă 
a planurilor operaţionale şi de dezvoltare strategică a catedrei   
E 1.2 Catedra eficient monitorizează activitatea de cercetare  
E 1.3 Catedra / facultatea este implicată în realizarea proiectelor 
instituţionale de cercetare; proiectelor naţionale / internaţionale 
de cercetare; cercetărilor individuale, etc. 
E 1.4 Cercetarea dispune de resurse umane, financiare, logistice 
suficiente pentru a realiza proiectele de cercetare 

E 2.  
Valorificarea şi 
diseminarea 
rezultatelor 
cercetării 
 
 

E 2.1 Valorificarea rezultatelor cercetării  
E 2.2 Profesorii catedrei şi studenţii participă la foruri, 
conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale  
E 2.3 Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt diseminate prin 
publicarea în reviste naţionale   
E 2.4 Instituţia de învăţământ / catedra organizează conferinţe 
ştiinţifice tematice   
E 2.5 Instituţia de învăţământ/ catedra practică forme 
tradiţionale de implicare a studenţilor în activităţi ştiinţifice 
(conferinţe ştiinţifice studenţeşti, elaborare de proiecte de an şi 
de licenţă cu elemente de cercetare, etc.)  

E 3.  Pregătirea 
cadrelor ştiinţifice 
 

E 3.1 Catedra dispune de o politică şi strategii de pregătire a 
cadrelor didactice prin cercetare 
E 3.2 În cadrul facultăţii/ catedrei se realizează studii de 
doctorat 
E 3.3 Cadrele profesoral-didactice ale catedrei / facultăţii 
participă la activitatea Seminarului de Profil, Consiliului 
Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezelor de doctor 

F. Resurse 
materiale şi 
financiare 
 
 

F 1. Suprafaţa 
utilizată 

F 1.1 Spaţiile  utilizate corespund cerinţelor Programului de 
studii 
F 1.2 Suprafaţa  utilizată corespunde cerinţelor regulamentare 

F 2. Asigurarea 
tehnică a 
procesului de 
studii 
 

F 2.1 Sălile de curs sunt dotate cu mijloace tehnice de instruire 
(multimedia, retroproiector, etc.)  
F 2.2 Laboratoarele sunt dotate  cu  echipament tehnic modern, 
mijloace tehnice care facilitează activitatea educaţională în sală   
F 2.3 Procesul de studii este dotat  cu calculatoare  
F 2.4 Calculatoarele sunt utilizate în predarea cursurilor şi 
simularea situaţiilor de învăţare  în cadrul seminarelor, 
lucrărilor de laborator  
F 2.5 Instituţia de învăţământ deţine baze de realizare a stagiilor 
de practică (ateliere, câmpuri experimentale, etc.) adecvate 
Programului  
F 2.6 Utilajele, echipamentele, tehnologiile bazelor de practică 
sunt adecvate realizării obiectivelor Programului şi permite 
asigurarea efectivă a stagiilor   
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 F 3. Asigurarea 

socială a 
studenţilor 
 

F 3.1 Instituţia dispune de cămine proprii.  Starea căminelor 
corespunde normelor tehnice şi igienico - sanitare stabilite  
F 3.2  Gradul de asigurare a studenţilor cu cămin 
F 3.3  Serviciile medicale 

 F 4. Accesul 
studenţilor la 
informaţie 

F 4.1 Biblioteca instituţiei dispune de fonduri de carte 
specializate în domeniul Programului accesibile studenţilor  
F 4.2 Calitatea fondului de carte în suportul Programului   
F 4.3  Instituţia de învăţământ asigură accesul studenţilor la 
informaţie prin reţeaua INTERNET 

G. 
Management
ul calităţii şi 
îmbunătăţire
a continuă 

G 1. Politica 
asigurării calităţii 
 

G 1.1 Catedra / facultatea are o politică de asigurare şi 
îmbunătăţire continuă a calităţii  
G 1.2 Realizarea îmbunătăţirii continue 
G 1.3 Transparenţa informaţiilor de interes public 
G 1.4 Demers participativ 

G 2.  
Managementul 
intern al calităţii 
 

G 2.1 Evaluarea personalului didactic şi a cursurilor de către 
studenţi 
G 2.2 Evaluarea Programului de studii de către absolvenţi şi 
angajatori 
G 2.3 Chestionare de autoevaluare 
G 2.4 Analiza şi tratarea neconformităţilor depistate 

G 3.  Deschidere 
către clienţi 

G 3.1 Participarea clienţilor principali în procesul de studii. 
Relaţiile cu beneficiarii sunt structurate şi în continuă 
dezvoltare  
G 3.2 Implicarea clienţilor în managementul calităţii 

G 4.  Asigurarea 
externă a calităţii 

G 4.1 Tinerea sub control şi executarea dispoziţiilor şi 
recomandărilor MET şi a organelor de conducere a instituţiei / 
facultăţii 

G 5. Alte evaluări 
şi certificări 
externe 

G 5.1 Evaluări externe (MET, CNAA, Senat, Consiliul 
facultăţii şi organisme internaţionale de certificare) şi 
rezultatele acestora 
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4.5. Aprecierea valorică a indicatorilor şi criteriilor 
 
Evaluarea valorică are  scopul de a determina un indice formalizat în  baza cărui Programele 

evaluate în cadrul unei universităţii (instituţiei) sau din diverse instituţii sa poată fi comparate si 
clasificate după nivelul lor de calitate. 

La baza conceptului elaborat stă noţiunea de indicator global al calităţii (IQ), utilizat pe larg 
în  calimetrie si care se  calculă în baza criteriilor şi indicilor deja stabiliţi. 

S-a considerat oportun de a stabili doar trei nivele de apreciere a  indicatorilor de calitate: 
bine; minim acceptabil şi neacceptabil, cărora  li se pun în corespundere valorile numerice 1, 0,5 şi 
0, utilizate ulterior in calcule. In tabelul din Anexa 3 sunt prezentate normele de apreciere pentru 
fiecare indicator, stabilite  pornind de la cerinţele standardelor educaţionale, altor acte normative  şi 
Regulamente de organizare a învăţământului superior, normelor sanitare, în baza experienţei din 
domeniu a universităţilor din ţară şi din Spaţiul European al Învăţământului Superior. Bineînţeles ca 
pe parcurs, odată cu acumularea experienţei, aceste aprecieri vor fi revăzute sau precizate. 

Indicatorii de calitate în cadrul fiecărui criteriu sunt de importanţă diferita. Aportul unui 
indicator in cadrul criteriului poate fi apreciat cu ajutorul unui coeficient de pondere Kind, a cărui 
valoare depinde de numărul indicatorilor (de la 1 pana la 5) si de importanţa acestuia în raport cu 
ceilalţi indicatori. Evident ca suma coeficienţilor Kind în cadrul unui criteriu este unitară. În anexa 3, 
în coloana din dreapta a tabelului, sunt prezentate valorile coeficienţilor de pondere, recomandate 
de echipa de proiect. 

Domeniile de evaluare dar si criteriile identificate au o pondere diferită în asigurarea calităţii 
pregătirii specialiştilor în cadrul unui Program. Această diferenţă se va lua in consideraţie  prin 
atribuirea unor punctaje (cote părţi) diferenţiate pentru fiecare domeniu  si fiecare criteriu in cadrul 
domeniului. Este stabilit un punctaj maximal al indicatorului global egal cu 100 puncte, iar între 
domenii si criterii acest punctaj a fost repartizat  în dependenţă de  importanţa acestora (în viziunea 
echipei de proiect) aşa cum este indicat în tabelul din Anexa 3. Această distribuţie poate fi revăzută, 
dar fără a afecta următoarele  condiţii: 

• suma punctelor pentru cele 7 domenii  este egală cu 100, 
• suma punctelor alocate criteriilor în cadrul unui domeniu va fi egală cu punctajul oferit 

domeniului, 
• suma coeficienţilor de pondere în cadrul unui criteriu este unitară. 
 

Pentru o mai buna înţelegere, în figura 2 este prezentata o schemă a repartizării punctajelor 
intre domenii si criterii si a coeficienţilor de pondere. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Ponderarea domeniilor, criteriilor si indicatorilor de calitate 

IQ → 100 pt. 

G  → 10 pt. B → 30 pt. A → 10 pt. 

B12 →1 pt. B2 →2 pt. B1 →2 pt. 

B1.n → Kind.n 
= 

B 1.2 → Kind.2 
= 

B1.1 → Kind.1 
= 

Domenii  de evaluare 

Criterii de evaluare 

Indicatori de calitate 
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Valoarea indicatorului global al calităţii IQ, a punctajelor pe domenii Pd şi criterii SPcr , se 
vor calcula cu relaţiile (1, 2 şi 3), în baza valorilor indicatorilor de calitate, identificate de evaluator:  
 
 .....dA dB dGIQ P P P= + + +  (1) 
 

 
1

k

d cr j
j

P P
=

=∑  (2) 

 ( ). .
1

n

cr cr ind i ind i
i

SP P K V
=

= ⋅ ⋅∑  ,(3) 

 
unde ∑ - suma algebrică; 

 n – numărul indicatorilor în cadrul criteriului respectiv; 
            k – numărul criteriilor în cadrul domeniului respectiv; 

indV – valoarea numerică a indicatorului atribuită de către evoluator: 0; 0,5 sau 1; 
Pcr  – punctajul criteriului respectiv (din Tabelul A.3). 
 

Valoarea indicatorului global de calitate de la program la program va varia de la 100 pana  
la 0 puncte. În dependenţă de punctajul acumulat pot fi stabilite nivele de performanta a 
Programelor evaluate, de exemplu: 

§ Excelent: 95-100 puncte 
§ Bine: 81-94 puncte 
§ suficient (mediu acceptabil): 61-79 puncte 
§ slab: 50-60 puncte 
§ inacceptabil: mai puţin de 40 puncte. 

Nivelele de performanta vor fi utilizate pentru clasificarea programelor, finanţarea 
privilegiată, etc. 

 
În baza algoritmului descris mai sus este elaborat un program  computerizat care realizează 

calculele menţionate si generează draftul raportului de evaluare. Evaluatorul, în  rezultatul analizei 
raportului de  autoevaluare şi a comparării cu normele de  apreciere din tabelul Anexei 3 (acestea 
apar pe ecranul calculatorului) va stabili nivelul de calitate pentru fiecare indicator. La fiecare 
criteriu se vor introduce observaţiile şi aprecierile stabilite de evaluator. Draftul raportului  
cuprinde: 

• tabelul sinoptic cu valorile identificate a indicatorilor de calitate,  
• observaţiile şi propunerile evaluatorului vis-a vis de fiecare criteriu si domeniu, 
• observaţii, propuneri si concluzii generale privind Programul evaluat. 
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5. Cerinţe privind conţinutul raportului de autoevaluare 
 
Raportul de autoevaluare se elaborează de către un Grup de lucru sub responsabilitatea 

personală a şefului catedrei, care răspunde de realizarea programului de studii. În grupul de lucru 
vor fi incluşi, de asemenea, titularii disciplinelor de pregătire generală şi specială, alte cadre 
didactice şi reprezentanţi ai studenţilor şi beneficiarilor (după caz).  

Raportul de autoevaluare elaborat se prezintă spre dezbateri publice la şedinţa lărgită  a 
catedrei, la care sunt invitaţi membrii catedrei, cadrele didactice din exteriorul catedrei implicate în 
realizarea programului, reprezentanţi ai studenţilor şi beneficiarilor. 

Prin decizia Senatului instituţiei (a consiliului facultăţii, după caz) se formează Comisia  de 
evaluare internă (în interiorul instituţiei) a raportului, alcătuită din auditori – specialişti în domeniu.  
Comisia examinează conţinutul  raportului din punct de vedere al  suficienţei reflectărilor, verifică 
veridicitatea datelor prezentate, verifică dacă sunt prezente şi complete anexele, se  documentează 
la faţa locului privind documentaţia catedrei referitoare la program. Comisia analizează, de 
asemenea, planul măsurilor de ameliorare a programului.   

Rezultatele auditului este prezentat Senatului/ consiliului facultăţii, care  ia decizii.  
 
Raportul de autoevaluare se va structura în felul următor: 
În introducere se  descrie modul de realizare a raportului de autoevaluare inclusiv divizarea 

sarcinilor între  părţile implicate; organizarea şi istoria programului de studii. 
Partea I. Prezentarea instituţiei, a dinamicii performanţelor acesteia în perioada de la ultima 

evaluare externă şi încadrarea programului evaluat în politica instituţiei (conform domeniului A al 
Indicatorilor) - max. 10 pagini. 

Partea II. A doua parte, de maximum 40 pagini, cuprinde informaţii /datele privind 
cerinţele normative şi obligatorii şi gradul de realizare a fiecărui indicator în parte. Informaţia va fi 
prezentată prioritar în tabele  sinoptice fiind  însoţite de text narativ explicativ. 

Partea III. A treia parte a raportului de evaluare este cea mai voluminoasă si conţine, sub 
formă de anexe, toate documentele justificative pentru elementele prezentate în tabelele sinoptice si 
în partea declarativă (procese verbale, analize, rapoarte statistice, etc.). Orice informaţie inclusă în 
primele două părţi ale raportului de autoevaluare şi care nu e asociabilă cu documente justificative 
este considerată ca neargumentată şi nu se ia în consideraţie. Această parte poate fi  prezentă numai 
în format electronic (pdf). 
 

Primele două părţi ale raportului de autoevaluare vor fi structurate pe capitole, puncte şi 
subpuncte în ordinea în care sunt prezentate domeniile, criteriile şi indicatorii în tabelul respectiv 
din anexa 1, păstrând aceiaşi numerotaţie.  Astfel comisiile  de evaluare (internă şi externă)  vor 
putea  realiza evaluarea eficient  prin intermediul informaţiei accesibile pe domenii, criterii şi 
indicatori.  

Informaţiile incluse în raportul de autoevaluare  trebuie  să fie prezentate în  formă de 
analiză a activităţilor realizate la compartimentul respectiv, subliniindu-se nivelul atins în raport cu 
standardele minime, punctele forte  şi cele slabe, care necesită îmbunătăţiri.  

În raport se vor  prezenta şi  analiza pe bază de documente, progresele înregistrate în cadrul 
programului de studii de la ultima evaluare externă /internă.  

În concluzii se vor prezenta şi analiza propriilor constatări făcute cu prilejul evaluărilor 
interne, precum şi despre modul în care vor fi  luate în considerare şi soluţionate neajunsurile 
constatate, pentru a promova îmbunătăţirea continuă a calităţii  programului. Se va descrie şi  
comenta propria strategie pentru următorii ani privind consolidarea rezultatelor bune şi  înlăturarea 
deficienţelor care au fost identificate. 
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6. Procedurile evaluării interne 
 

Obiectivele autoevaluării pot fi :  
 

• pregătirea raportului de autoevaluare pentru evaluarea  externă a programului; 
• a stabili /determina părţile puternice şi a scoate în evidenţă părţile slabe ale Programului  

în raport cu obiectivele planificate;  
• determinarea sarcinilor colectivului care asigură programul în vederea ameliorării 

calităţii, elaborarea planului strategic şi a planurilor operaţionale ale subdiviziunii 
respective;  

• elaborarea unei platforme electorale în cazul alegerii în post a şefului de catedră 
/decanului facultăţii. 

• Proiectarea / instituirea unor noi specializări  sau opţiuni în cadrul programelor 
acreditate de licenţă sau masterat. 

 
Procedurile evaluării interne: 
 

1. Catedra / consiliul facultăţii / senatul instituitei introduce în planul anual de lucru respectiv 
problema / chestiunea cu privire la evaluarea internă a programului. Se defineşte scopul şi 
amploarea evaluării, data audierii. 

2. La propunerea şefului de catedră, responsabila de program, cu cel puţin trei luni înainte de  
termenul fixat al audierii rezultatelor evaluării interne, se instituie Comisia de 
autoevaluare din care vor face parte: şeful catedrei, profesorii şi titularii de curs din cadrul 
catedrei. În activităţile desfăşurate de  Comisie vor participa, de asemenea, titularii 
cursurilor – membri ai altor catedre, reprezentanţi ai studenţilor şi angajatorilor. 

3. Comisia alcătuieşte Raportul de autoevaluare în conformitate cu domeniile, criteriile şi 
indicatorii de calitate prezentate  în Anexa 2  şi  indicaţiile prezentului ghid (p.5). 

4. La şedinţa catedrei se analizează Raportul de autoevaluare şi propunerile de ameliorare 
formulate de Comisie. 

5. Pentru verificarea Raportului de autoevaluare şi formularea proiectului de decizii a 
Senatului / consiliului facultăţii (după caz) organul respectiv de conducere formează 
Grupul de auditori din rândul membrilor Comisiei de calitate, membri ai senatului / 
consiliului, specialişti în domeniul auditului calităţii academice. 

6. În baza Raportului de autoevaluare şi a raportului Grupului de auditori senatul / consiliul 
adoptă decizia respectivă: 
• La senat, după caz, - cu privire la prezentarea / neprezentarea programului spre 

evaluare externă, sau cu privire la planul de măsuri de ameliorare a calităţii în cadrul 
programului, 

• La consiliul facultăţii – se adoptă  planul de măsuri privind ameliorarea calităţii în 
cadrul programului în ansamblu sau a unor compartimente (domenii). 

7. Catedra planifică realizarea  masurilor preconizate. 
8. Comisia de calitate a instituţiei / facultăţii includ în planurile  de monitorizare respective 

măsuri de supraveghere a realizării planului de măsuri adoptat. 
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7. Procedurile evaluării externe şi a acreditării  
 

Evaluarea externă în vederea  acreditării se centrează pe examinarea următoarelor domenii: 
• Planificarea Programului, bazată pe rezultatele studiului necesitaţilor  beneficiarilor,  
• Resursele şi parteneriatele disponibile pentru realizarea Programului; 
• Evaluarea procesului de studii / de realizare a Programului;   
• Sistemul de management al calităţii; 
• Evaluarea rezultatelor – a competenţelor absolvenţilor. Calitatea tezelor /proiectelor de 

licenţă / masterat.  
În cadrul evaluărilor  programelor de studii   pentru ciclul întâi şi ciclul doi trebuie să se 

aprecieze îndeplinirea  criteriilor de evaluare şi a indicatorilor de calitate prezentaţi în tabelul din 
Anexa 1. 

În cadrul evaluărilor pentru reacreditare a unui program se va pune un mai mare accent pe 
rezultatele măsurilor de ameliorare a Programului şi sporire a calităţii rezultatelor învăţării.  

Evaluarea proiectului Programului înainte de licenţiere se va axa pe necesităţi, obiective, 
resurse disponibile. 

 
Procedurile Acreditării: 

1. Instituţia de învăţământ superior întocmeşte cererea de acreditare a Programului de studii în 
adresa MET. În cerere se va indica codul şi denumirea  programului. Dacă instituţia 
planifică acreditarea mai multor programe, atunci în cerere se vor  indica  denumirea  şi 
codul fiecărui Program. Cererea de  acreditare se depune cu  cel puţin doi ani înaintea 
expirării  licenţei de activitate a instituţiei în cadrul Programului respectiv. 

2. La propunerea Departamentului de Evaluare şi Acreditare academică (DEAA) se emite 
ordinul ministerului cu privire la declanşarea procesului de acreditare. DEAA încheie un 
contract cu instituţia în cauză privind efectuarea acreditării Programului (Programelor) 
instituţiei respective. 

3. DEAA expediază instituţiei versiunea recentă a criteriilor de evaluare şi indicatorilor de 
calitate, alte documente metodice privind organizarea autoevaluării programelor de studii. 

4. Instituţia organizează autoevaluarea programului în  corespundere  cu cerinţele 
Regulamentare şi trimite spre DEAA Raportul de autoevaluare a programului. 

5. Prin ordinul Ministerului Educaţiei se formează o Comisie de experţi pentru auditul 
Programului instituţiei respective. Comisia de experţi include 3 persoane - auditori, 
specialişti în  evaluarea programelor de studii în domeniul corespunzător, inclusiv un expert 
- reprezentant al mediului socio-economic (angajatori). Dacă se acreditează câteva programe 
, atunci se vor alcătui Comisii distincte pentru fiecare program. 

6. În comisie nu pot fi incluse persoane care au interese personale sau sunt în conflict cu 
instituţia /subdiviziunea care realizează programul. Fiecare din experţi depune la DEAA o 
cerere prin care se confirmă lipsa de interese sau  conflictele personale. 

7. În baza Raportului de autoevaluare a Programului DEAA ia decizia despre continuarea 
evaluării şi  auditului Programului respectiv, ori despre reîntoarcerea Raportului de 
autoevaluare spre refacere / completare. 

8. În cazul când a fost luată decizia de continuare a procesului de acreditare preşedintele 
Comisiei de evaluare întocmeşte şi acordă cu instituţia termenii şi orarul desfăşurării 
activităţilor Comisiei. 

9. Vizita comisiei la faţa locului va fi pe durata a 3-4 săptămâni. 
Programul vizitei va include: 

• studiul documentaţiei catedrei de profil, altor catedre care deservesc programul; 
• întâlniri  cu cadrele didactice şi  studenţii programului (chestionarea acestora); 
• analiza lucrărilor /tezelor de an, rapoartelor privind stagiile de  practică; analiza 

tezelor de licenţă şi masterat ; 
• vizite la cursuri şi lucrări practice / de laborator. 
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10. În baza rezultatelor, analizei multilaterale (profunde) a informaţiei cuprinse în Raportul de 
autoevaluare şi a  auditului la faţa locului, Comisia întocmeşte  un Raport de evaluare – 
audit (apreciere) a programului de studii, care reprezintă o prezentare desfăşurată privind 
corespunderea sau  ne corespunderea Programului la fiecare din criteriile şi indicatorii de 
acreditare. În Raport (prezentare) se vor include  şi părerile particulare ale membrilor 
comisiei, dacă acestea sunt. Un  exemplar  al Raportului Comisiei de experţi se expediază 
spre DEAA,  al doilea rămâne în instituţie. 

11. În timp (termeni) de două săptămâni după finalizarea auditului instituţia poate trimite în 
adresa DEAA observaţiile sale privind încălcarea procedurilor auditului sau observaţii 
referitoare la Raportul Comisiei de experţi. 

12. DEAA examinează Raportul comisiei de experţi şi observaţiile instituţiei, dacă acestea sunt, 
şi este transmis Colegiului MET, care ia decizia despre acreditare sau ne acreditare a 
Programului de studii. 

13. Certificatul despre acreditare a Programului de studii se semnează de ministrul Educaţiei şi 
Tineretului.  Programele acreditate se introduc în Registrul DEAA/MET şi se publică în 
Monitorul oficial şi pe site-ul MRT. 
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ANEXA 1.  
Finalităţile domeniului general de studii “Inginerie şi activităţi 

inginereşti” 
 

Finalităţile / rezultatele  învăţării  pentru Programele de studii ingineresc acreditate sunt 
axate pe: Cunoaştere şi înţelegere; Analiza inginerească; Proiectarea inginerească; Cercetarea 
ştiinţifică; Practica inginerească; Aptitudini /competenţe transferabile. 

Cu toate că cele şase Rezultate ale Programului se referă atât pentru ciclul I, cât şi pentru 
ciclul II al Programului, există diferenţe importante în ceea ce priveşte cerinţele pentru ambele 
niveluri. Diferenţele sunt în particular relevante acelor activităţi de învăţământ care contribuie direct 
la  aplicaţii inginereşti, analiză inginerească, design ingineresc şi cercetare. 
Aceste diferenţe de  nivele pentru ciclul I şi II al programelor inginereşti acreditate trebuie să 
informeze interpretarea Rezultatelor Programului de către Instituţiile de Învăţământ Superior şi liste 
de acreditare. 
 

Studenţii admişi la ciclul doi acreditat al programului, de regulă, sunt absolvenţi ai primului 
ciclu acreditat. Totodată, Instituţiile de Învăţământ Superior trebuie să ofere oportunităţi de 
mobilitate academică şi să permită admiterea deţinătorilor diplomelor de licenţă care demonstrează 
deţinerea competenţelor necesare continuării studiilor la ciclul doi. Programele integrate ce duc 
direct spre o calificare echivalentă cu cea a calificării ciclului II vor trebui să includă Rezultatele 
Programului pentru ambele cicluri. 

Nu sunt indicate sau planificate careva restricţii de către Cadru în design-ul Programelor 
pentru a corespunde rezultatelor specificate ale Programului. Spre exemplu, cerinţele pentru mai 
mult decât un Rezultat al Programului pot fi satisfăcute în cadrul unui singur modul sau unitate, 
precum lucru la proiect. Similar, este posibil ca unele programe să fie proiectate astfel încât 
cerinţele pentru Abilităţile Transferabile ale Rezultatului să fie predate şi evaluate în întregime în 
cadrul modulelor sau unităţilor create pentru a satisface cerinţele altor Rezultate ale Programului, pe 
când, în alte programe, cerinţele pentru Abilităţi Transferabile sunt predate şi evaluate în module 
sau unităţi destinate în special pentru acest scop.  

Se consideră că un absolvent al ciclului II al Programului acreditat  a obţinut de la instituţiile 
de învăţământ superior un total de nu mai puţin de 240 de puncte credite şi un absolvent al 
programului acreditat ciclul I nu mai puţin de 180 de puncte credite (sau echivalentul lor, dacă el a 
absolvit o instituţie de învăţământ superior care nu opera la timpul respectiv cu  credite 
transferabile). 
 

Cunoaştere şi înţelegere 
Cunoştinţele de bază în domeniul matematicii, deţinerea noţiunilor fundamentale inginereşti 

sunt esenţiale pentru a corespunde celorlalte rezultate ale programului. Absolvenţii trebuie să-şi 
demonstreze atât cunoaşterea şi înţelegerea specializării lor inginereşti, cât şi a unui context 
ingineresc mai larg.  
 
Absolvenţii ciclului I ar trebui să posede: 

• cunoaşterea şi înţelegerea principiilor ştiinţifice şi matematice fundamentale pentru ramura 
lor de inginerie ; 

• o înţelegere sistematică şi sistemică a conceptelor şi aspectelor cheie în ramura lor de 
inginerie; 

• cunoştinţe coerente ale ramurii de inginerie, inclusiv unele dintre principiile esenţiale ale 
ramurii ;  

• conştientizarea a unui context multidisciplinar al ingineriei. 
 
Absolvenţii ciclului II ar trebui să posede: 

• cunoaşterea şi înţelegerea aprofundată ale principiilor din ramura lor de inginerie; 
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• conştientizarea critică a aspectelor de bază din ramura lor. 
 
Analiza inginerească  
Absolvenţii trebuie să fie capabili să rezolve probleme inginereşti în concordanţă cu nivelul lor 

de cunoştinţe dar care presupun consideraţii din afara domeniului de specializare. Analiza poate 
include identificarea problemei, clarificarea specificaţiilor, luarea în consideraţie a posibilelor 
metode de soluţionare, selectarea metodei celei mai adecvate şi implementarea corectă. Absolvenţii 
trebuie să fie capabili să utilizeze o varietate largă de metode, inclusiv analiza matematică, 
modelare asistată de calculator sau experienţe practice; să recunoască importanţa restricţiilor de 
ordin social, de sănătate şi securitate, de mediu ambiant şi comerciale. 
 
Absolvenţii ciclului I ar trebuie să: 

• identifice, formuleze şi  să soluţioneze problemele inginereşti utilizând metodele stabilite; 
• analizeze produsele, procesele şi metodele inginereşti; 
• selecteze şi să aplice metode analitice şi de modelare relevante. 
 

Absolvenţii ciclului II trebuie să: 
• soluţioneze probleme necunoscute, definite incomplet şi care au specificaţii contradictorii; 
• formuleze şi să soluţioneze probleme în domenii ale specializării noi şi emergente; 
• conceptualizeze modele, sisteme şi procese inginereşti; 
• aplice metode inovative în soluţionarea problemelor. 
 
Proiectarea inginerească 
Absolvenţii trebuie să fie capabili să realizeze proiectări inginereşti adecvate nivelului lor, 

cooperând cu alţi specialişti din domeniul competent. Pot fi elaborate proiecte ale dispozitivelor, 
proceselor, metodelor sau obiectelor de importanţă istorică şi culturală fabricate de om, iar 
specificaţiile pot fi mai largi decât cele tehnice, inclusiv luarea în consideraţie a aspectelor sociale, 
de sănătate şi securitate, de mediu ambiant şi comerciale. 
 
Absolvenţii ciclului I trebuie: 

• să realizeze design-urile, care vor corespunde cerinţelor definite şi specificate; 
• să utilizeze metodologia design-ului. 

 
Absolvenţii ciclului II trebuie să: 

• proiecteze soluţii pentru problemele necunoscute, ce conţin posibil şi alte discipline; 
• utilizeze creativ idei şi metode  noi şi originale; 
• utilizeze raţionamentul ingineresc de a lucra în condiţii de complexitate, incertitudine 

tehnică şi informaţie incompletă.  
 

Cercetarea  ştiinţifică 
Absolvenţii trebuie să fie capabili să utilizeze metodele potrivite pentru a continua cercetarea 

sau alte investigaţii detaliate ale soluţiilor tehnice. Investigaţiile pot implica studiul literaturii, 
design-ul şi realizarea experimentelor, interpretarea informaţiei şi simularea asistată de calculator. 
Ei pot solicita ca bazele de date, codurile de practică şi reglementările de siguranţă să fie consulate.  
 
 Absolvenţii ciclului I trebuie să: 

• utilizeze diferite surse de informare (studiul literaturii, folosirea bazelor de date şi alte surse 
de informaţie); 

• proiecteze şi să conducă experimentele potrivite; să interpreteze informaţia; să formuleze 
concluzii; 

• să demonstreze dibăcie în atelier şi în laborator. 
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Absolvenţii ciclului II trebuie să: 
• identifice şi să obţină informaţia solicitată; 
• proiecteze şi  să conducă investigaţii analitice, de modelare şi experimentale; 
• evalueze critic informaţia şi să formuleze concluzii; 
• investigheze posibilitatea utilizării tehnologiilor noi şi emergente în ramura lor de inginerie. 

 
Practica inginerească  
Absolvenţii trebuie să fie capabili să aplice cunoştinţele în scopul dezvoltării abilităţilor 

practice la rezolvarea problemelor, conducerea investigaţiilor şi proiectarea dispozitivelor şi 
proceselor inginereşti. Aceste abilităţi includ: utilizarea materialelor, modelarea asistată de 
calculator, procesele inginereşti, echipamentul, practica în atelier, precum şi literatura tehnică şi 
sursele de informaţie. De asemenea, trebuie să recunoască implicaţiile mai largi de ordin non-tehnic 
a practicii inginereşti, sub aspect etic, de mediu ambiant, comercial şi industrial.  

 
Absolvenţii ciclului I trebuie să: 

• selecteze şi să utilizeze echipamentul, instrumentele şi metodele potrivite; 
• combine teoria şi practica pentru a soluţiona probleme inginereşti; 
• determine limita aplicării metodelor şi tehnicilor; 
• conştientizeze implicaţiile non-tehnice ale practicii inginereşti. 
 

Absolvenţii ciclului II trebuie să: 
• integreze cunoştinţele din ramuri cu nivel de complexitate diferit din ramuri diferite; 
• demonstreze înţelegerea comprehensivă a tehnicilor şi metodelor aplicabile şi restricţiilor 

acestora; 
• stabilească implicaţiile non-tehnice în practica inginerească. 

 
Absolvenţii ciclului I ar trebui să posede: 

• cunoştinţe şi înţelegerea principiilor ştiinţifice şi matematice fundamentale pentru ramura lor 
de inginerie ; 

• o înţelegere sistematică a conceptelor şi aspectelor cheie în ramura lor de inginerie; 
• cunoştinţe coerente ale ramurii de inginerie, inclusiv unele dintre principiile esenţiale ale 

ramurii ;  
• conştientizarea a unui context multidisciplinar mai larg al ingineriei . 

 
Absolvenţii ciclului II ar trebui să posede: 

• cunoştinţe şi înţelegere aprofundate ale principiilor din ramura lor de inginerie; 
• conştientizarea critică a aspectelor de bază din ramura lor. 
 

Abilităţi / competenţe Transferabile 
Abilităţile mai larg aplicate în practica inginerească trebuie să fie dezvoltate în cadrul 

Programului.  
 
Absolvenţii ciclului I trebuie să: 

• lucreze efectiv atât individual, cât şi ca membri ai unei echipe; 
• utilizeze diverse metode pentru a comunica efectiv în comunitatea inginerească, precum şi 

cu societatea în ansamblu; 
• demonstreze angajamentul lor în probleme legate de sănătate, siguranţă şi legalitate, precum 

şi responsabilitatea practicii inginereşti, impactul soluţiilor inginereşti în contextul social şi 
de mediu ambiant, şi să contribuie la respectarea eticii profesionale, a responsabilităţilor şi 
normelor practicii inginereşti; 

• demonstreze o implicare în managementul proiectelor şi practici de business, precum 
managementul riscului şi schimbărilor şi să înţeleagă limitările impuse de acestea; 
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• să recunoască necesitatea unui studiu pe parcursul întregii vieţi, precum şi să efectueze 
studiul în mod independent. 

 
Absolvenţii ciclului II trebuie să: 

• corespundă cerinţelor Abilităţilor Transferabile ale unui absolvent al ciclului II la un nivel 
mai solicitant corespunzător pentru ciclul II; 

• desfăşoare efectiv activitatea în calitate de lider al unui grup care ar putea să fie compus din 
specialişti de diverse specialităţi şi nivele; 

• lucreze şi comunice efectiv în context naţional şi internaţional. 
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CRITERII DE EVALUARE 
şi indicatori de calitate 

Indicaţii privind conţinutul raportului de autoevaluare (RA)  
şi documente de referinţă (DR) 

 
 

A. POLITICA EDUCAŢIONALĂ ŞI STRATEGIA DEZVOLTĂRII 
INSTITUŢIONALE 

 
 
• Instituţia dispune de o organizare coerenta şi de un sistem adecvat de conducere şi 
administrare, are baza materială şi resursele financiare necesare unei funcţionari stabile pe 
termen scurt şi mediu, precum şi resursele umane pe care se poate baza pentru a realiza 
misiunea şi obiectivele propuse asumate. 

 
A 1  MISIUNEA INSTITUŢIEI 

A 1.1 Misiunea instituţiei este 
în corespundere cu cadrul 
legal şi este orientată spre 
integrarea instituţiei în spaţiul 
educaţional unic european şi 
satisfacerea necesităţilor pieţei 
muncii 

(DR) 
§ Statutul instituţiei.  
§ Programul strategic de dezvoltare al instituţiei.  
§ Carta Universitară.  
§ Manualul Calităţii.  

 (RA) 
§ Caracterizarea generală a misiunii. 
§ Aprecierea misiunii în raport cu orientările ştiinţifice ale instituţiei. 

… … 
 

Referinţă Misiunea instituţiei este formulată în corespundere cu cadrul legal şi este orientată spre 
realizarea obiectivelor strategice ale instituţiei. 

 
A 1.2 Sistemul instituţional 
asigură cadrul formal şi 
formativ de realizare a 
misiunii 

(DR)  
§ Statutul instituţiei.  
§ Regulamentul de organizare a studiilor.  

 (RA) 
§ Caracteristica sistemului instituţional. 
§ Coerenţa structurilor instituţiei. 
§ Corespunderea structurilor instituţionale funcţiilor stabilite. 
§ Aprecierea funcţionării structurilor instituţionale cu privire la 

realizarea misiunii universităţii. 
… … 

 
Referinţă Sistemul instituţional asigură cadrul formal de realizare a misiunii.                                                        

 
A 2  STRATEGIA  INSTITUŢIEI 

 
A 2.1 Programul strategic de 
dezvoltare a instituţiei de 
învăţământ este orientat spre 
realizarea politicilor 
educaţionale a statului şi a 
necesităţilor pieţei muncii 

(DR)  
§ Programul strategic de dezvoltare al instituţiei de învăţământ.  
§ Programele strategice de dezvoltare ale facultăţilor. 

 (RA) 
§ Prezentarea generală a Programului de studii.  
§ Aprecierea generală a Programului de studii. 

… … 
 

Referinţă Programul strategic este elaborat în corespundere cu cerinţele managementului schimbării. 
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A 2.2 Obiectivele strategice 
sunt clare şi stabilesc 
conexiunea dintre diverse 
oportunităţi (deschiderea către 
piaţa muncii, potenţialul 
uman, resursele materiale si 
financiare, etc.) 

(DR)  
§ Programul strategic al instituţiei.   
§ Programele strategice ale facultăţilor. 

 
(RA) 
§ Caracteristica generală a obiectivelor strategice.  
§ Analiza şi aprecierea obiectivelor strategice. 

… … 
 

Referinţă Programul strategic corespunde politicilor educaţionale şi necesităţilor pieţei muncii. 

 
A 2.3 Obiectivele strategice 
sunt coerente cu mijloacele şi  
condiţiile de realizare a 
acestora 

(DR)  
§ Programul strategic.  
§ Programul operaţional. 

(RA) 
§ Analiza coerenţei dintre obiectivele strategice şi mijloacele propuse. 

… … 
 

Referinţă Mijloacele identificate vor asigura realizarea efectivă a obiectivelor strategice. 

 
 
A 3  IDENTITATEA ŞI AUTONOMIA UNIVERSITARĂ 

 
A 3.1 Identitatea juridică a 
universităţii îi permite să 
realizeze misiunea şi strategia 
dezvoltării instituţionale 

(DR)  
§ Document de constituire a instituţiei. 
§ Licenţa pentru desfăşurarea activităţii. 

(RA) 
§ Identificarea documentelor care confirmă statutul juridic al 

instituţiei. 
… … 

 
Referinţă Statutul juridic al instituţiei permite realizarea formării iniţiale şi continuă a specialiştilor. 

 
A 3.2 Amplasarea universităţii 
îi permite sa-şi manifeste 
identitatea 

(DR)  
§ Schema amplasării instituţiei.  
§ Analiza amplasării instituţiei. 
(RA) 
§ Aprecierea eficienţei amplasării instituţiei. 

… … 
 

Referinţă Amplasarea instituţiei permite realizarea funcţionalităţii. 

 
A 3.3 Autonomia universităţii 
este reflectată în posibilitatea 
de a-şi gestiona mijloacele  

(DR)  
§ Statutul instituţiei. 
§ Programul strategic. 

(RA) 
§ Analiza şi aprecierea posibilităţilor de a-şi gestiona mijloacele din 

perspectiva autonomiei universitare. 
… … 

 
Referinţă Gradul de gestionare a mijloacelor proprii de către instituţie. 
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A 3.4 Autonomia universitară 
se manifestă în posibilitatea de 
asociere şi colaborare în 
cadrul sistemului naţional, 
european şi mondial al 
învăţământului superior 

(DR)  
§ Statutul instituţiei. 
§ Programul strategic al instituţiei. 

(RA) 
§ Analiza şi aprecierea colaborării instituţiei pe plan naţional şi 

internaţional. 
… … 

 

Referinţă Gradul de utilizare de către universitate a dreptului de asociere şi stabilire a relaţiilor de 
colaborare pe plan naţional şi internaţional. 

 
  
A 4  ORGANIZAREA ŞI GESTIUNEA INSTITUŢIEI 

 
A 4.1 Organizarea funcţională 
asigură realizarea misiunii, 
obiectivelor strategice  şi este 
transparentă 

(DR)  
§ Funcţionalul structurilor instituţiei. 

(RA) 
§ Analiza funcţionalităţii structurilor organizaţionale din perspectiva 

realizării misiunii, obiectivelor strategice. 
… … 

 

Referinţă Instituţia asigură transparenţa organizării sale funcţionale, care la rândul său asigură 
realizarea misiunii şi obiectivelor strategice a acesteia. 

 
A 4.2 Structurile manageriale 
garantează reprezentanţa 
formaţiunilor instituţiei în 
componenţa organelor de 
conducere 

(DR)  
§ Procesele verbale ale subdiviziunilor instituţiei. 

(RA) 
§ Analiza reprezentării formaţiunilor instituţiei în componenţa 

organelor de conducere. 
… … 

 

Referinţă Structurile manageriale reflectă reprezentanţa formaţiunilor instituţiei în componenţa 
organelor de conducere. 

 
A 4.3 Echipa rectoratului are o 
viziune strategică clară şi 
deţine mecanisme eficiente de 
gestionare 

(RA) 
§ Analiza şi aprecierea viziunilor strategice ale administraţiei. 

… … 
 

Referinţă Echipa rectoratului are o viziune strategică bine definită şi deţine mecanisme eficiente de 
gestionare. 

 
A 4.4 Sistemul managerial al 
instituţiei deţine modalităţi 
eficiente de transmitere a 
informaţiei şi de recepţionare 
a feedback-ului 

(DR)  
§ Planul operaţional de activitate al instituţiei. 

(RA) 
§ Analiza şi aprecierea funcţionării sistemului managerial al instituţiei. 

… … 
 

Referinţă Instituţia deţine un sistem eficient de transmitere a informaţiilor şi de recepţionare a 
feedback-ului. 
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A 5  POTENŢIALUL UMAN AL INSTITUŢIEI 

 
A 5.1 Instituţia de învăţământ 
are o strategie de dezvoltare a 
potenţialului uman 

(DR)  
§ Programul strategic. Capitolul „Dezvoltarea resurselor umane”. 

(RA) 
§ Analiza şi aprecierea strategiei de dezvoltare a resurselor umane. 

… … 
 

Referinţă  Planul strategic conţine obiective ce prevăd diverse aspecte ale dezvoltării potenţialului 
uman, instituţia deţine mecanisme de realizare a acestora. 

 
A 5.2 Planul strategic de 
dezvoltare instituţională 
vizează formarea continuă a 
cadrelor didactice 

(DR)  
§ Strategia formării continuă a cadrelor didactice. 

(RA) 
§ Analiza strategiei şi Planul de formare continuă a cadrelor didactice. 

… … 
 

Referinţă  Planul strategic vizează formarea continuă a  diferitor categorii de angajaţi prin diverse 
activităţi.  

 
 
A 5.3 Modalităţile de formare 
continuă sunt diverse şi 
satisfac nevoia de formare a 
diferitor categorii de 
colaboratori 

(RA) 
§ Analiza şi aprecierea modalităţilor de formare continuă a cadrelor 

didactice. 

… … 
 

Referinţă Formarea continuă a colaboratorilor pe categorii se realizează prin diverse modalităţi şi 
satisfac nevoia de dezvoltare profesională a angajaţilor. 

 
 
A 5.4 Managementul 
resurselor umane creează 
condiţii de integrare 
profesională de succes 

(RA) 
§ Analiza şi aprecierea managementului resurselor umane din 

perspectiva integrării profesionale a absolvenţilor. 

… … 
 

Referinţă În instituţie există tradiţii care favorizează integrarea profesională a noilor angajaţi (tutoriat, 
seminare metodice, etc.). 

 
 
A 5.5 Condiţiile  
managementului instituţional  
asigură mobilitatea academică 
a cadrelor didactice 

(RA) 
§ Analiza condiţiilor managementului instituţional din perspectiva 

asigurării mobilităţii academice a cadrelor didactice. 

… … 
 

Referinţă Managementul instituţional asigură şi încurajează mobilitatea academică a cadrelor 
didactice. 
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A 6  ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 
 
A 6.1 Instituţia de învăţământ 
are o strategie pe termen lung 
şi programe pe termen mediu 
şi scurt privind cercetarea 
ştiinţifică 

(DR)  
§ Planul strategic şi operaţional în domeniul cercetării. 
§ Strategia dezvoltării componentei „Ştiinţa”. 

(RA) 
§ Analiza şi aprecierea strategiei de dezvoltare a domeniului „Ştiinţa”. 

… … 
 

Referinţă Instituţia  de învăţământ are o strategie privind cercetarea ştiinţifică ce corelează obiective 
şi activităţi pe termen lung, mediu şi scurt. 

 
 
A 6.2 Implicarea instituţiei de 
învăţământ în formarea 
cadrelor ştiinţifice 

(RA) 
În cadrul universităţii activează Consilii Ştiinţifice Specializate (CŞS): 
§ numărul CŞS; 
§ specialităţile CŞS; 
§ frecvenţa constituirii şi activităţii. 
În cadrul instituţiei de învăţământ activează Seminare Ştiinţifice de Profil 
(SŞP): 
§ numărul SŞP; 
§ specialităţile SŞP; 
§ reprezentanţa specialiştilor din domeniu. 

… … 
 

Referinţă Instituţia de învăţământ este un centru de pregătire a cadrelor ştiinţifice prin masterat şi 
doctorat. 

  
A 6.3 Valorificarea 
rezultatelor cercetării 

(RA) 
Rezultatele cercetării sunt  valorificate prin: 
§ transfer tehnologic; 
§ implementarea în practica respectivă; 
§ crearea parcurilor ştiinţifice; 
§ consolidarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale ştiinţei. 
Instituţia de învăţământ: 
§ editează reviste ştiinţifice; 
§ organizează diverse foruri ştiinţifice; 
§ publică lucrări în reviste naţionale şi internaţionale. 

… … 
 

Referinţă 

• Instituţia deţine mecanisme de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice care se 
realizează prin transfer tehnologic, implementarea în practica respectivă, crearea 
parcurilor ştiinţifice, consolidarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale ştiinţei.  

• Diseminarea rezultatelor cercetării se efectuează în cadrul diverselor foruri ştiinţifice, 
prin publicarea lucrărilor ştiinţifice în reviste naţionale şi internaţionale. 
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CRITERII DE EVALUARE 
şi indicatori de calitate 

Indicaţii privind conţinutul raportului de autoevaluare (RA) 
şi documente de referinţă (DR) 

 
 

B. PLANIFICAREA, REALIZAREA ŞI REZULTATELE PROGRAMULUI 
DE STUDII 

 
• Facultatea / catedra organizează activităţile de predare, învăţare şi cercetare în termeni de 
conţinut, metode şi tehnici, resurse, selecţie a studenţilor şi a personalului didactic şi de 
cercetare, astfel încât să obţină acele rezultate în învăţare sau în cercetare pe care şi le-a 
propus prin misiunea sa şi obiectivele Programului de studii, care trebuie să fie clar formulate. 

 
B 1  CADRUL NORMATIV 

B 1.1 Programul de studii este 
autorizat şi funcţionează 
conform actelor normative în 
vigoare 
 

(DR) 
§ Legea învăţământului (nr. 547-XIII din 21 iunie 1995). 
§ Legea RM cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de 

învăţământ din RM, nr. 1257-XIII din 16.07.1997. 
§ Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională şi al specialităţilor privind pregătirea specialiştilor în 
învăţământul superior, ciclul I (nr. 142-XVI din 7 iulie 2005).  

§ Cadrul Naţional al Calificărilor. 
(AA) 
§ Documente despre Program (cataloage, prospecte, ghiduri, situri de 

Internet, etc.). 
§ Acte legate de crearea, modificarea sau evaluarea Programului. 
(RA) 
§ Prezentarea istoricului Programului. 
§ Data si anul aprobării Planului de învăţământ. 
§ Decizia privind acreditarea Programului. 

… … 
 

Referinţă 

• Dovezi de autorizare a Programului de studii.  
• Denumirea şi structura Programului corespunde Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională şi al specialităţilor în vederea pregătirii specialiştilor în învăţământul 
superior. 

 
 B 1.2 Programul de studii 
corespunde Cadrului Naţional 
al Calificărilor 

(DR) 
§ Legea învăţământului (nr. 547-XIII din 21 iunie 1995). 
§ Legea RM cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de 

învăţământ din RM, nr. 1257-XIII din 16.07.1997. 
§ Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC) la domeniul respectiv de 

formare profesională. 
(RA) 
§ Titlul acordat absolvenţilor în ultimii 5 ani.  
§ Sistemul de competenţe / calificări; prezentarea Programului. 

… … 
 

Referinţă Sistemul de calificări  / finalităţi  prezentat în Programul  de studii şi în anexa la diplomă, 
titlul acordat absolvenţilor corespunde CNC la domeniul respectiv de formare profesională. 
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B 2  MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE 
B 2.1  Misiunea şi obiectivele 
Programului de studii sunt 
formulate  în corespundere cu 
Cadrul Naţional al 
Calificărilor  

(DR) 
§ Cadrul Naţional al Calificărilor. 
§ Planul strategic al facultăţii / catedrei. 
(RA) 
§ Misiunea şi obiectivele Programului de studii şi originea lor. 
§ Adecvanţa obiectivelor Programului calificării universitare de licenţă / 

masterat. 
§ Corespunderea finalităţilor cu obiectivele Programului de studii. 

… … 
 

 
Referinţă 

 

Obiectivele de învăţământ sunt clare, precise, formalizate, explicite şi concrete. Ele sunt 
exprimate în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini, competenţe generice şi specifice 
pe care studenţii trebuie să le acumuleze pe parcursul perioadei de studiu.  

 
B 2.2 Obiectivele Programului 
de studii sunt în corespundere 
cu strategia de dezvoltare 
instituţională şi se actualizează 
sistematic 

(DR) 
§ Cadrul Naţional al Calificărilor. 
(AA) 
§ Planul strategic al facultăţii / catedrei. 
§ Planul strategic al instituţiei. 
§ Hotărâri ale Senatului la care s-a discutat Programul de studii / 

facultatea / catedra de profil. 
(RA) 
§ Când se face totalizarea obiectivelor Programului şi a cursurilor? Care 

sunt aceste obiective / enumeraţi-le? 
§ Ce schimbări importante s-au produs în ultimii ani vis-à-vis de 

Program? Care sunt ele? În ce scop s-au efectuat? 
§ În ce măsură specificitatea Programului, a obiectivelor sale rămâne o 

miză? Există activităţi, care în afara cursurilor şi a seminarelor, 
răspund la obiective particulare formării? 

§ Examenul de sinteză (conţinutul, organizarea, exigenţele) constituie 
subiect de revizuire periodică? 

§ Care sunt formările disciplinare şi generale asupra evoluării cărora 
pune accent Programul? 

§ Este predispus Programul spre multidisciplinaritatea instruirii? Se ţin 
relaţii / legături cu alte Programe? Care sunt specificitatea şi 
beneficiile acestor legături? Dificultăţile întâlnite? 

… … 
 

Referinţă Obiectivele de instruire sunt coerente cu misiunea universităţii, cu mijloacele disponibile, 
cu oferta de pregătire locală şi naţională, precum şi cu necesităţile mediului economic. 

 
B 2.3  Obiectivele Programului 
de studii sunt în corespundere 
cu mijloacele  instituţiei 

(DR) 
§ Planul strategic al instituţiei / facultăţii.  
§ Regulamente interne ale instituţiei. 
(RA) 
§ Mijloacele disponibile ale instituţiei corespund obiectivelor. 
§ Coerenţa dintre obiective, resurse şi contradicţii. 

… … 
 

Referinţă Obiectivele  sunt coerente cu misiunea universităţii,  cu mijloacele disponibile, cu direcţiile 
strategice de dezvoltare instituţională. 
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B 2.4  Misiunea şi obiectivele 
Programului de studii reflectă 
prevederile generale ale 
integrităţii academice 

(DR) 
§ Codul deontologic. 
§ Planul strategic al facultăţii / catedrei. 
(RA) 
§ Modalităţile de asigurare a libertăţii academice şi concordanţa 

acestora cu misiunea şi obiectivele Programului. 
… … 

 

Referinţă 
 

• Misiunea şi obiectivele Programului de studii este în concordanţă cu Codul deontologic 
(al eticii si integrităţii academice).  

• Regulamentele interne creează baza normativă ce asigură condiţii de realizare a 
integrităţii academice. 

 
B 2.5 Misiunea şi obiectivele 
Programului de studii reflectă 
cerinţele / necesităţile părţilor 
interesate / beneficiarilor 
(studenţi, absolvenţi, 
angajatori) 
 

(DR) 
§ Rezultate ale sondajelor părţilor interesate / beneficiarilor (studenţi, 

absolvenţi, angajatori) şi analiza acestora. 
(RA) 
§ Concordanţa dintre misiunea, obiectivele Programului şi cerinţele 

beneficiarilor. 
§ Metode de informare şi familiarizare a  studenţilor şi personalului 

implicat în Program şi a partenerilor externi cu obiectivele acestuia. 
§ Modalităţi / practici de realizare a feedback-ului. 

… … 
 

Referinţă Obiectivele  Programului sunt formulate în corespundere cu cerinţele si aşteptările părţilor 
interesate / beneficiarilor / pieţei muncii.   

 
 B 2.6  Misiunea şi obiectivele 
Programului de studii 
corespund tendinţelor 
europene / mondiale în 
domeniul respectiv 
 

(DR) 
§ Direcţiile strategice ale Procesului Bologna. 
§ Cadrul european al calificărilor (EQF). 
(AA) 
§ Documente ce ţin de Programele comparabile ale altor universităţi 

locale, naţionale şi, dacă este cazul, internaţionale.  
(RA) 
§ Tendinţele mediului academic european în stabilirea obiectivelor 

Programului. 
§ În Program, există mecanisme / instrumente ce oferă posibilitatea de a 

compara ceea ce se face în Programele similare la nivel naţional şi, în 
caz de necesitate, internaţional? 

§ În ce măsură obiectivele, conţinuturile şi organizarea Programului 
sunt asemănătoare sau diferite de acele existente în Programele 
comparabile oferite de alte instituţii naţionale / internaţionale? Care 
sunt alegerile în termeni de similitudini, de metode şi conţinuturi pe 
care le-ar putea atribui la situaţia de concurenţă în raport cu alte 
instituţii?  

§ Aspectele care diferenţiază Programul de alte Programe, oferite de 
alte instituţii. 

§ În ce constă aportul specific al Programului care justifică oferta? 
… … 

 
Referinţă Instituţia realizează prevederile strategice ale Procesului Bologna. 
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B 3   CONŢINUTUL  PROGRAMULUI DE STUDII 
 
B 3.1  Conţinutul Programului 
de studii este orientat spre 
formare de competenţe 
 

(DR) 
§ Planul de învăţământ al Programului. 
§ Curricula Programului de studii. 
(RA) 
§ Corelaţia dintre obiective, conţinuturi ale disciplinelor de studiu şi 

competenţele formate. 
…  

 
 

Referinţă 
Competenţele trebuie să corespundă cerinţelor Cadrului Naţional al Calificărilor, EQF şi 
Descriptorilor Dublin: 
• cognitive;  
• aplicativ-practice; 
• de proiectare în domeniu;  
• manageriale; 
• de comunicare şi de integrare socială; 
• creativitate şi cercetare ştiinţifică;  
• formare continuă. 

 
B 3.2 Conţinutul Programului 
(curriculum-ul) asigura 
obţinerea rezultatelor  
planificate 
 

(DR) 
§ Planul de învăţământ al Programului. 
§ Curricula Programului de studii. 
(RA) 
§ Corelaţia dintre conţinuturi ale disciplinelor de studiu şi competenţele 

formate. 
…  

 
 

Referinţă 
 

Programul de studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente care include: 
•  obiectivele generale şi specifice ale Programului;  
• planul de învăţământ cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite ECTS şi cu 

disciplinele ordonate succesiv în timpul şcolarizării;  
• curriculum-ul disciplinelor / modulelor axate pe formare de competenţe;  
• modul de organizare a evaluării. 

 
 
B 4   PLANUL  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
B 4.1  Conţinutul planului de 
învăţământ este în 
concordanţă cu misiunea şi 
obiectivele Programului 

(DR) 
§ Planul de învăţământ al Programului. 
(RA) 
§ Corelaţia dintre conţinutul planului de învăţământ, misiunea şi 

obiectivele Programului. 
…  

 

Referinţă 
Planul de învăţământ reflectă dimensiunea temporală şi formativă a Programului, respectă 
principiile pedagogice (principiul caracterului ştiinţific; continuităţii şi consecutivităţii, 
corelaţiei funcţionale dintre elementele procesului educaţional). 
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B 4.2 Planul de învăţământ corespunde 
Planului – cadru privind: 
ü structura; 
ü raportul disciplinelor fundamentale, de 

specialitate, de formare generală,  stagii de 
practică,  

ü divizarea disciplinelor în obligatorii, 
opţionale facultative şi orientate spre 
masterat; 

ü acordarea creditelor transferabile; 
ü modularizarea disciplinelor; 
ü structura orară; 
ü forme de evaluare 

(DR) 
§ Plan-cadru provizoriu pentru ciclul I (studii superioare 

de licenţă), aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, 
Tineretului şi Sportului al RM (nr. 202 din 01.07.2005). 

 
(RA) 
§ Raportul disciplinelor fundamentale, de specialitate, de 

formare generală,  stagii de practică, opţionale şi 
obligatorii.  

§ Nivelul şi conţinutul componentelor Programului de 
studii. 

§ Legăturile interdisciplinare. 

…  
 

Referinţă 
 

• Sunt prezente dimensiunile stipulate în planul-cadru. Raportul disciplinelor este în 
limitele: 
v fundamentale 21– 33%; 
v de formare generală 10 – 15%; 
v de specialitate 52 – 69%, dintre care:  opţionale (anul II circa 10%, anul III, IV – cel 

puţin 22%). 
• Corelaţia dintre numărul de ore şi credite, corespunde prevederilor planului-cadru. 
• Modularea disciplinelor respectă principiul logicii interne a Programului. 
• Corelaţia dintre curs, seminar, lucrul individual corespunde cerinţelor formale şi 

formative. Formele de evaluare se integrează în context didactic. 
 
B 4.3  Planul de învăţământ 
corespunde  standardelor 
europene şi naţionale 

(DR) 
§ Planul de învăţământ. 
§ Cadrul Naţional al Calificărilor. 
§ Exemple de planuri de învăţământ similare din ţările Uniunii 

Europene. 
(RA) 
§ Procedurile de modernizare şi îmbunătăţire a planurilor de studii. 
§ Similaritatea planurilor de învăţământ cu planurile altor instituţii.  
§ Participarea părţilor interesate la dezvoltarea curriculum-ului, 

revizuirea şi ameliorarea acestuia. 
…  

 
Referinţă 

 
Planul de învăţământ corespunde  standardelor europene şi naţionale privind:  

v cerinţele pieţei muncii; 
v Cadrul Naţional şi European al Calificărilor; 
v corelarea dintre instruirea teoretică şi stagiile de practică; 
v deschiderea spre perfecţionare. 

 
B 4.4  Modularea disciplinelor 
în planul de învăţământ este 
realizată conform  principiilor 
de selectare a conţinuturilor 

(DR) 
§ Planul de învăţământ al Programului.  
(RA) 
§ Logigrama legăturilor interdisciplinare şi intermodulare. 

…  
 

Referinţă Modularea conţinutului corespunde: 
• principiilor de modulare a conţinuturilor (principiului concentric, principiului linear); 
• principiilor de organizare a procesului didactic (continuităţii şi consecutivităţii, 

caracterului ştiinţific, accesibilităţii legăturii teoriei cu practica). 
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B 4.5  Conţinutul Programului 
de studii asigură 
funcţionalitatea  pregătirii 
profesionale şi ieşirea pe piaţa 
muncii după fiecare ciclu de 
instruire 

(DR) 
§ Planul de învăţământ al Programului.  
 
(RA) 
§ Actualitatea conţinutului planului de învăţământ, deschiderea spre 

piaţa muncii. 

…  
 

Referinţă • Conţinutul Programului este orientat spre formare de competenţe.  
• Conţinutul Programului este corelat cu cerinţele pieţei muncii.  
• Programul este revizuit periodic în baza analizelor colegiale împreuna cu studenţii, 

absolvenţii şi cu reprezentanţii angajatorilor. 
 
 
B 5   CURRICULUM-UL  PE  DISCIPLINE 

 

B 5.1  Curriculum-ul pe 
discipline corespunde 
misiunii,  obiectivelor, 
Cadrului Naţional al 
Calificărilor şi asigură 
realizarea competenţelor 
planificate   

(DR) 
§ Ghidul curricular al disciplinelor. 
§ Cadrul Naţional al Calificărilor. 
 
(RA) 
§ Analiza critică a curriculum-ului pe discipline prin prisma atingerii 

rezultatelor planificate ale învăţării. 

…  
 

Referinţă Curriculum-ul la discipline contribuie la realizarea misiunii şi obiectivelor Programului; 
proiectează un învăţământ axat pe formare de competenţe. 

 
B 5.2 Structura curriculum-
ului la discipline  corespunde 
prevederilor  metodologice ale 
teoriei curriculare 

(DR) 
§ Regulamente, instrucţiuni de lucru privind Planificarea şi organizarea 

serviciului de învăţământ la discipline de studii. 
§ Curricula la disciplinele de studii. 
 (RA) 
§ Transpunerea obiectivelor generale în obiective de referinţă pe 

disciplinele Programului de studii. Corelaţia funcţională. 
…  

 
Referinţă 

 
Structura  curriculum-ului pe discipline conţine: conceptul, obiectivele generale, 
administrarea disciplinei, obiectivele de referinţă, conţinuturi, strategii didactice, sugestii de 
organizare a activităţii individuale, metode şi instrumente de evaluare. Elementele de 
structură sunt corelate metodic şi reflectă clar esenţa concepţiei curriculare. 

 
 
B 5.3 Proiectarea taxonomică 
(desfăşurarea în timp) a 
obiectivelor este orientată spre  
formarea interconexă a 
cunoştinţelor, capacităţilor şi 
atitudinilor 

(RA) 
§ Planificarea obiectelor cu divers grad de complexitate.  
§ Repartizarea timpului între disciplinele Programului şi forme de 

activităţi pe fiecare disciplină. 
§ Timpul planificat pentru realizarea obiectivelor orientate spre 

formarea competenţelor cognitive şi praxiologice. 
§ Estimarea timpului real pentru însuşirea fiecărei discipline, înţelegerea 

deosebirii între timpul  planificat şi real. 
§ Adaptarea curriculum-ului la posibilităţile de asimilare ale studenţilor, 

la capacităţile reale ale contingentului. 
§ Factorii care blochează şi cei care stimulează progresul studiilor şi 

acţiunile întreprinse. 
…  
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Referinţă 
 

• Respectarea raportului dintre obiectele cu divers nivel de complexitate şi finalităţile 
Programului.  

• Raţionalitatea repartizării timpului pentru realizarea obiectelor. 
 

B 5.4  Conţinuturile au un 
caracter ştiinţific şi  prezintă 
sistemic teoriile, noţiunile, 
faptele, fenomenele 

(RA) 
§ Curricula. Suportul curricular. 
(RA) 
§ Reflectarea rezultatelor şi inovaţiilor ştiinţifice în conţinutul 

curricular. 
§ Reflectarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice proprii în conţinutul 

disciplinelor. 
…  

 
Referinţă 

 
• Reînnoirea permanentă a conţinutului.  
• Corespunderea conţinutului cu abordările moderne.  
• Reflectarea cercetărilor titularului de curs în conţinutul curriculum-ului. 

 
B 5.5  Strategiile didactice 
sunt orientate spre învăţarea 
activă a studentului  

(DR)  
§ Curricula pe discipline. Suportul curricular. 
 (RA) 
§ Analiza strategiilor didactice.  

…  
 

Referinţă 
 

• Strategiile didactice sunt axate pe metode interactive. 
• Sarcinile şi modalităţile de realizare a lucrului individual al studentului sunt clar 

stipulate. 
•  Formele de evaluare facilitează feedback-ul constructiv. 

 
 
B 6   SUPORTUL CURRICULAR 

 
B 6.1  Disciplinele de studii 
sunt  asigurate cu suport 
curricular si baza de 
laborator  adecvate atingerii  
competentelor planificate 
(generice şi specifice) 

(DR) 
§ Pachetele curriculare pe discipline / Dosarul titularului pe discipline 

de studiu.  
(RA) 
§ Analiza asigurării didactice şi adecvanţa cu rezultatele planificate pe 

discipline. 
§ Existenţa laboratoarelor specializate adecvate obiectivelor planificate 

ale disciplinelor, analiza dotării acestora. 
…  

 
Referinţă Disciplinele de studiu sunt asigurate cu suport curricular / manuale elaborate în 

corespundere cu concepţia curriculară a procesului de învăţământ, ghiduri, alte materiale 
didactice care corespund curriculum-ului pe discipline, teoriilor şi experienţelor moderne de 
învăţare privind: 
• coerenţa obiectivelor curriculare conţinuturilor şi activităţilor de învăţare; 
• conţinuturi curriculare - conţinuturi din materialele suport; 
• orientarea studentului la învăţarea activă; 
• orientarea studenţilor la învăţarea individuală;  
• asigurarea atingerii obiectivelor generale şi curriculare. 

 
B 6.2  Design-ul manualelor, 
ghidurilor corespunde 
cerinţelor moderne faţă de 
suportul didactic 

(DR) 
§ Seturile de materiale didactice pe discipline. 
(RA) 
§ Analiza calităţii materialelor didactice. 

…  
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Referinţă Materialele didactice sunt atractive, clare, explicite, ilustrate în mod adecvat, accesibile 
pentru contingentul respectiv de studenţi. 

 
B 6.3  Suportul curricular 
este accesibil studenţilor (ca 
număr, ca mod de utilizare) 

(DR) 
§ Pachetele curriculare pe discipline / Dosarul titularului pe discipline de 

studiu.  
(RA) 
§ Numărul de exemplare raportat la numărul de studenţi. 
§ Pachetul  didactic în format electronic prezent în bibliotecă / reţea / 

mediatecă. 
…  

 
Referinţă Este asigurat accesul studenţilor la biblioteca universităţii, a facultăţii, catedrelor de 

specialitate. 
  
B 6.4  Instituţia de învăţământ 
asigură condiţii favorabile 
cadrelor didactice pentru 
elaborarea suportului 
curricular prin: stimulare 
financiară; crearea condiţiilor 
favorabile de editare 

(DR) 
§ Pachetele curriculare pe discipline / Dosarul titularului pe discipline de 

studiu.  
(RA) 
§ Pachetele  didactice în format electronic sunt prezente în bibliotecă / 

reţea / mediatecă 
§ Analiza editării suportului curricular / materialelor didactice în ultimii 

5 ani. 
…  

 
Referinţă Instituţia de învăţământ / facultatea / catedra oferă diverse facilităţi cadrelor didactice care 

elaborează suport curricular (susţinere financiară, concedii de creaţie, acordarea titlurilor 
ştiinţifico-didactice, etc.). 

 
 
B 7   MANAGEMENTUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
B 7.1  Programul de studii se 
realizează în conformitate cu 
Regulamentul intern de 
organizare a procesului de 
învăţământ 

(DR) 
§ Regulamente de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în 

instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova 
pe forme de instruire şi cicluri. 

§ Regulamente interne ale instituţiei de învăţământ. 
(RA) 
§ Prezentarea succintă a organizării procesului de studii la Program. 

…  
 

Referinţă Programul de studii respectă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului 
didactic în instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova pe forme 
de instruire şi cicluri. 

 
B 7.2  Facultatea /catedra de 
specialitate activează în baza 
planurilor strategice şi 
operaţionale 

(DR) 
§ Planurile strategice şi operaţionale ale facultăţii / catedrei. 
(RA) 
§ Analiza succintă a planurilor strategice şi operaţionale ale facultăţii / 

catedrei. 
…  

 
Referinţă Facultatea /catedra de specialitate îşi desfăşoară activitatea didactică, metodică, ştiinţifică, 

etc., în baza planurilor strategice şi operaţionale, care reflectă evoluţia în timp a tuturor 
activităţilor planificate în suportul Programului de studii. 
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B 7.3  Orarul  studiilor reflectă 
prevederile planului de 
învăţământ şi cerinţele impuse 
normării timpului de 
învăţământ pe semestre, 
săptămână, zi 

(DR) 
§ Orarul activităţilor didactice pe semestre. 
 
(RA) 
§ Nr. de ore pe zi, pe săptămână pentru o formaţiune de studenţi. 
§ Nr. de ore pe zi, pe săptămână pentru un cadru didactic. 

…  
 

Referinţă Orarul  studiilor reflectă organizarea raţională a timpului studenţilor şi personalului didactic.  
Raportul nr. orelor planificate neraţional (“ochiuri”, schimbarea campusului în cursul zilei, 
etc.) la nr. total de ore de activităţi didactice. 

 
B 7.4 Orarul studiilor  prevede  
timp suficient pentru 
activităţile individuale ale 
studenţilor 

(DR) 
§ Orarul activităţilor didactice pe semestre. 
(RA) 
§ Analiza organizării şi desfăşării lucrului individual al studenţilor.  
§ Nr. de ore acordate studenţilor pentru activităţi individuale pe zi, pe  

discipline.  
§ Organizarea activităţilor individuale de proiectare. 

…  
 

Referinţă Lucrul de sine stătător al studenţilor este verificat (măsurat, cunoscut şi asigură realizarea 
obiectivelor Programului). 

 
B 7.5  Orarul include cursurile 
opţionale, facultative, 
orientate spre altă specialitate 
prevăzute în planul de 
învăţământ 

(DR) 
§ Planul de învăţământ. 
§ Orarul activităţilor didactice pe semestre. 
(RA) 
§ Rata disciplinelor opţionale, facultative, orientate spre altă specialitate 

incluse în orar. 
…  

 
Referinţă Orarul asigură posibilitatea participării studenţilor interesaţi la discipline facultative, 

orientate spre altă specialitate. 
 
B 7.6  Schema orară prevede 
desfăşurarea stagiilor de 
practică 

(DR) 
§ Curricula stagiilor de practică şi calendarul /graficul realizării lor. 
(RA) 
§ Analiza graficului desfăşurării stagiilor de practică. 

…  
 

Referinţă Orarul stagiilor de practică este  parte componentă a orarului activităţilor didactice în cadrul  
planului de studii. 

 
B 7.7 Orarul examenelor 
semestriale, examenelor de 
licenţă  corespunde 
documentelor normative 

(DR) 
§ Orarul formelor de evaluare semnat de decan.  
(RA) 
§ Modul de informare a studenţilor privind orarul formelor de evaluare. 

…  
 

Referinţă Orarul examenelor semestriale, examenelor  de licenţă şi altor forme de evaluare este adus 
la cunoştinţa studenţilor şi cadrelor didactice prin afişare în prealabil pe panourile de 
informaţii ale facultăţii şi prin plasare pe pagina-web a instituţiei. 
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B 7.8  Documentaţia catedrei / 
facultăţii corespunde 
registrului de documente 
necesare pentru realizarea 
unui Program de studii 

(DR) 
§ Documentaţia obligatorie a catedrei. 
 
(RA) 
§ Analiza gestionării documentaţiei. 

…  
 

Referinţă Nomenclatorul documentelor obligatorii. 

 
 
B 8   PROCESUL DE PREDARE -  ÎNVĂŢARE - EVALUARE 

B 8.1 Procesul de predare - 
învăţare se realizează în baza 
curriculum-ului disciplinar, 
cursurilor academice, 
proiectării didactice respective 

(DR) 
§ Regulamente de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în 

instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova 
pe forme de instruire şi cicluri. 

§ Regulamente interne ale instituţiei. 
§ Procedurile specifice ale Sistemului de Management al Calităţii. 
(RA) 
§ Corespunderea cu prevederile reglementare şi de procedură. 

 
Referinţă Disciplinele din planul de învăţământ se predau în baza curriculum-ului disciplinar, 

cursurilor academice, proiectării didactice corespunzătoare. 
 
B 8.2 Formele de organizare a 
procesului de studii îmbină 
judicios activităţile de contact 
direct dintre profesor şi 
studenţi şi lucrul individual 

(DR) 
§ Regulamente de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în 

instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova 
pe forme de instruire şi cicluri. 

§ Regulamente interne ale instituţiei. 
§ Procedurile specifice ale Sistemului de Management al Calităţii. 
(RA) 
§ Raportul nr. de ore de contact direct dintre profesor şi studenţi şi 

lucrul individual. 
§ Evaluarea sarcinii integre a lucrului individual al studentului. 
§ Analiza organizării şi desfăşurării lucrului individual al studenţilor. 
§ Organizarea consultaţiilor. 

 
Referinţă Lucrul individual şi dezvoltarea autonomiei studenţilor sunt indispensabile pentru 

acumularea competenţelor necesare. 
 
B 8.3 În cadrul procesului de 
învăţământ se aplică strategii 
didactice eficiente (moderne, 
interactive, activităţi  în 
echipă, etc.) 

(DR) 
§ Proiecte didactice ale prelegerilor, aplicaţiilor practice. 
§ Indicaţii metodice privind utilizarea în procesul de studii a 

tehnologiilor informaţionale, metodelor interactive de instruire, etc. 
§ Proiecte / teze de an şi de licenţă / master complexe elaborate în 

echipă.   
(RA) 
§ Tehnologiile didactice utilizate. 
§ Utilizarea în procesul de instruire a tehnologiilor informaţionale, etc. 
§ Exemple de aplicare a activităţilor în echipă.   
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Referinţă • Cadrele didactice sunt pregătite special în domeniul predării la nivel universitar şi 
practică seminare metodice pentru discutarea metodologiei predării. Acestea au, pe lângă 
competenţele de instruire / predare, si competenţe de consiliere, monitorizare şi facilitare 
a proceselor de învăţare.  

• În universitate se desfăşoară o activitate continuă de identificare, dezvoltare, testare, 
implementare şi evaluare a unor tehnici noi de învăţare eficace, incluzând aici noile 
aplicaţii ale calculatorului şi ale tehnologiei informaţiei. 

• Programele de învăţământ sunt integrate cu stagii de practică şi cu implicarea studenţilor 
în proiecte de cercetare.  

• Cadrele didactice implică studenţii în activitatea de predare (prin întrebări din sală, 
scurte prezentări, experimente demonstrative) şi procesul de predare este orientat după 
ritmul şi modul de învăţare al studenţilor. 

• Strategia de predare-învăţare ţinînd cont şi de nevoile studenţilor cu dizabilităţi. 
 
B 8.4  Strategiile didactice 
aplicate sunt adecvate atingerii 
competenţelor stabilite de 
Cadrul Naţional al 
Calificărilor la domeniul 
respectiv 

(DR) 
§ Cadrul Naţional al Calificărilor. 
 
(RA) 
§ Măsura în care sunt adecvat selectate şi utilizate strategiile didactice. 

…  
 

Referinţă • Principala responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea tehnologiilor şi a mediilor 
de învăţare centrate pe student, cu mai puţin accent pe metodele tradiţionale de a 
transmite doar informaţii.  

• Relaţia dintre student şi profesor este una de parteneriat, în care fiecare îşi asumă 
responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării.  

• Rezultatele învăţării sunt explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei 
acestora pentru dezvoltarea lor.  

• Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex.: e-mail, pagina-web personală 
pentru tematică, bibliografie, resurse în format electronic şi dialog cu studenţii) şi 
materiale auxiliare, de la tablă la multi-media. 

 
B 8.5 Se aplică eficient diverse 
forme de organizare a 
procesului de predare-
învăţare: cursuri şi seminare 
integrative, problematizate, 
training-uri, etc. 

(RA) 
§ Locul / ponderea relativă ale diverselor forme de instruire în 

Programul de studiu. 
§ Conţinutul şi conceptul formării practice prin elaborarea tezelor / 

proiectelor. 
§ Pregătirea pentru formarea practică prin elaborarea tezelor / 

proiectelor. 
§ Susţinerea publică a tezelor / proiectelor. 

…  
 

Referinţă • Strategiile didactice aplicate trebuie sa utilizeze eficient diverse forme de organizare a 
procesului de studiu.  

• Una din formele relevante este  teza / proiectul de an care prezintă rezultatul unui studiu 
independent asupra problemei actuale pentru Programul de studiu şi domeniul 
profesional. Teza studentului reflectă capacitatea de cercetare, de tratare a informaţiei şi 
a capacităţii de reflectare critică, a competenţei în aplicarea strategiilor de soluţionare a 
problemei în situaţii de practică profesională. 
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B 9   STAGII DE PRACTICĂ 
Experienţa în întreprinderi (industrie, scoli, instituţii prestatoare de servicii)  este considerată 
ca o dimensiune fundamentală a instruirii specialiştilor, ea este dezvoltată pe parcursul 
studiilor. 
 

B 9.1  Obiectivele şi 
conţinuturile stagiilor de 
practică sunt în concordanţă 
cu obiectivele Programului şi 
asigură formarea 
competenţelor praxiologice 
(practice) 

(DR) 
§ Planul de învăţământ. 
§ Curricula stagiilor de practică. 
 (RA) 
§ Tipurile  stagiilor de practică şi caracteristica acestora prin prisma 

asigurării obiectivelor Programului. 
§ Grila detaliată a evoluţiei competenţelor practice ale studenţilor. 

…  
 

Referinţă Stagiile de practică trebuie să fie diferenţiate pe ani de studii, să fie orientate spre  
aprofundarea cunoştinţelor obţinute la cursurile teoretice şi formarea abilităţilor practice 
adecvate obiectivelor Programului. 

 
B 9.2  Instituţia de învăţământ 
deţine o reţea de baze pentru 
stagiile de practică care îi 
permite să realizeze  
obiectivele Programului de 
studii  

(DR) 
§ Curricule pentru stagiile de practică. 
§ Rapoarte referitor la realizarea stagiilor de practică ale studenţilor. 
§ Agende ale studenţilor cu obiective şi sarcini pentru stagiile de 

practică. 
§ Procese verbale de totalizare a rezultatelor stagiilor de practică. 
(RA) 
§ Caracteristica bazelor de practică şi adecvanţa acestora obiectivelor 

instruirii. 
…  

 
Referinţă Stagiile de practică se desfăşoară în întreprinderile care deţin tehnică, utilaje, tehnologii 

progresive adecvate obiectivelor Programului. 
 
B 9.3  Instituţia de învăţământ  
stabileşte relaţii de colaborare 
cu instituţiile–baze de practică 
prin diverse modalităţi 

(DR) 
§ Documente, contracte de colaborare. 
 
(RA) 
§ Număr de stagii contractate, numărul de stagii propuse de către 

studenţi, numărul de stagii propuse de întreprinderile industriale. 
…  

 
Referinţă Catedra de profil menţine şi dezvoltă relaţii de colaborare cu întreprinderi din domeniu din 

ţară, de peste hotare, cu instituţii de cercetare ştiinţifică, are contracte anuale şi contracte de 
lungă durară. 

 
B 9.4  Monitorizarea stagiilor 
de practică este parte 
integrantă a procesului de 
orientare profesională şi 
identificare a locurilor pentru 
angajarea în câmpul muncii 

(DR) 
§ Ordine de repartizare la practica. 
§ Agenda stagiarului. 
(RA) 
§ Nr. studenţilor stagiari în întreprinderi. 
§ Rata studenţilor angajaţi la întreprinderile la care au realizat stagii de 

practică. 
…  

 
Referinţă Fiecare stagiar este supravegheat şi evaluat de un cadru didactic din instituţie şi un 

conducător de stagiu din întreprindere care lucrează în colaborare strânsă. Modalităţile de 
supraveghere a stagiarilor sunt definite şi comunicate studenţilor şi conducătorilor de stagii. 
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B 9.5 Durata, locul stagiilor şi 
activităţile profesionale 
îndeplinite în cadrul stagiilor 
sunt adecvate pentru formarea 
competenţelor planificate 

(DR) 
§ Curricula stagiilor de practică. 
§ Rapoarte privitor la realizarea stagiilor de practică ale studenţilor. 
§ Agende ale studenţilor cu obiective şi sarcini pentru stagiile de 

practică. 
§ Procese verbale de totalizare a rezultatelor stagiilor de practică. 
(RA) 
§ Raportul durata stagiului / durata instruirii. 
§ Corelaţia între obiectivele Programului, obiectivele stagiilor de 

practică, rezultatele acestora şi competenţele acumulate. 
…  

 
Referinţă • Obiectivele diferitor stagii în întreprinderi sunt bine definite, actuale şi cunoscute de 

către studenţi.  
• Pentru studenţii care aleg o cale axată pe cercetare există stagii planificate în laboratoare 

de cercetare. 
• Durata stagiilor de practică trebuie să corespundă cerinţelor regulamentare. 

 
B 9.6  Stagiile de practică au 
suport curricular 

(DR) 
§ Curricula stagiilor de practică. 
§ Agenda-tip a stagiarului. 
§ Indicaţii metodice, alte documente.  
(RA) 
§ Analiza suportului curricular. 

…  
 

Referinţă Studentul trebuie să fie asigurat cu curriculum-ul, indicaţii metodice, sarcini individuale, 
etc. corespunzătoare stagiului de practică în vederea atingerii rezultatelor planificate. 

 
B 9.7  Monitorizarea formală a 
stagiilor de practică 
corespunde cerinţelor 
(prezenţa ordinelor de 
repartizare, prezenţa 
îndreptărilor la locul de 
practică, etc.) 

(DR) 
§ Documentaţia catedrei privind stagiile de practică. 
§ Procese verbale ale catedrei. 
§ Rapoartele de totalizare a rezultatelor stagiilor de practică. 
 
(RA) 
§ Analiza documentelor de monitorizare formală a stagiilor de practică. 

…  
 

Referinţă Studenţii sunt repartizaţi la stagii în baza ordinelor rectorului instituţiei de învăţământ, 
obţinând îndreptări la locul de practică avizate corespunzător de conducerea catedrei şi 
facultăţii şi sarcini generale în corespondenţă cu programul stagiului, precum şi sarcini 
individuale în vederea proiectării de an / de licenţă ulterioare. 

 
B 9.8  Evaluarea cunoştinţelor 
şi competenţelor acumulate în 
întreprindere se realizează 
conform programului stagiului 
de practică şi în dependenţă de 
criteriile prestabilite 

(DR) 
§ Fişe de examinare privind stagiile de practică. 
§ Procese verbale ale catedrei. 
§ Rapoarte privind stagiile în întreprindere.  
§ Dispoziţii privind componenţa comisiilor de susţinere publică. 
(RA) 
§ Forme de susţinere publică a rapoartelor stagiilor de practică, 

organizarea Conferinţelor de totalizare. 
§ Implicarea reprezentanţilor întreprinderilor la evaluarea stagiilor de 

practică. 
…  

 
 

Referinţă • Modalităţile de evaluare a stagiilor studenţilor sunt explicite, comunicate studenţilor şi 
conducătorilor de stagii. 
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• Reprezentanţii întreprinderilor şi catedra participă în mod echilibrat la evaluarea 
competenţelor profesionale formate în timpul stagiilor. 

 
 
B 10  EVALUAREA REZULTATELOR ACADEMICE 

 

B 10.1  Evaluarea rezultatelor 
academice se realizează în 
conformitate cu cerinţele 
existente, privind: 
ü tipurile de evaluare (iniţială, 

formativă, finală); 
ü formele şi modalităţile de 

evaluare (în scris, oral, 
examen, colocviu); 

ü instrumente de evaluare 
(metode şi tehnici de 
evaluare); 

ü testele şi activităţile de 
evaluare;  

ü modalităţile de realizare a 
feed-back-ului 

(DR) 
 
§ Regulamente interne privind evaluarea rezultatelor academice. 
 
(RA) 
§ Organizarea atestărilor sesiunilor intermediare şi a examinărilor 

semestriale şi finale. 
§ Transparenţa evaluării. 
§ Criteriile şi metodele de evaluare a studenţilor.  
§ Familiarizarea personalului didactic şi a studenţilor cu cerinţele şi 

procedurile de evaluare. 
§ Rezultatele verificărilor administrative ale evaluărilor. 
§ Eficienţa formelor, modalităţilor şi metodelor de evaluare aplicate. 

…  
 

Referinţă • Evaluarea rezultatelor academice se realizează în conformitate cu cerinţele existente. 
•  Evaluarea în cadrul disciplinelor Programului este privită ca un tot întreg: concept, 

orientarea evaluării la teste integrate de cunoştinţe, perspicacitate, aptitudini şi atitudini, 
grad de dificultate.   

 
B 10.2  Metodologia evaluării 
este în concordanţă cu 
misiunea şi obiectivele 
Programului (evaluarea 
competenţelor) 

(DR) 
§ Regulament intern privind evaluarea rezultatelor academice. 
(RA) 
§ Modalitatea de realizare a diverselor forme şi metode de evaluare. 
§ Nr. şi modalitatea de evaluări. 

…  
 

Referinţă Examenele, susţinerea proiectelor de an şi a tezelor de licenţă / masterat şi alte metode de 
evaluare utilizate (prevăzute) sunt suficiente pentru a aprecia obiectiv în ce măsură studenţii 
au acumulat competenţele planificate pe module şi integral pe Program.  

 
B 10.3   Metodologia de 
evaluare aplicată asigură 
interconexiunea  dintre 
obiectivele curriculare şi 
rezultatele învăţării 

(DR) 
§ Regulament intern privind evaluarea rezultatelor academice. 
 
(RA) 
§ Concordanţa dintre obiective şi rezultatele evaluării. 

…  
 

Referinţă Metodele şi mijloacele de evaluare aplicate asigură legătura dintre obiectivele curriculare şi 
rezultatele învăţării. 
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B 10.4  Testele aplicate sunt 
elaborate corect şi întrunesc 
caracteristicile inerente unui 
instrument de evaluare 

(DR) 
§ Exemple de teste. 
§ Procese verbale privind analiza şi aprobarea testelor. 
(RA) 
§ Analiza testelor utilizate prin prisma evaluării obiective şi identificării 

gradului de acumulare a competenţelor planificate.  
§ Prezenţa în teste a subiectelor care verifică formarea competenţelor la 

nivel de cunoaştere, înţelegere şi aplicare. 
…  

 
Referinţă Cerinţe impuse testelor:  

• subiectele trebuie să fie formulate explicit (clar, concis, precis); 
• să fie reprezentative şi relevante pentru materia verificată; 
• să includă lista performanţelor la care se referă; 
• nr. itemilor se stabileşte în funcţie de obiectivele urmărite şi de extinderea materiei; 
• complexitatea şi lungimea întrebării să coreleze cu nivelul de dezvoltare mentală a 

subiectului testat; 
• să acopere materia propusă în aspectele sale esenţiale; 
• să corespundă ca grad de dificultate posibilităţilor subiecţilor testaţi; 
• se impune o dificultate gradată a itemilor (deoarece itemii „foarte uşori” sau „grei” nu 

permit relevarea unor răspunsuri foarte bune); 
• răspunsurile la unii itemi nu trebuie să sugereze  răspunsurile la itemii care urmează; 
• angajarea itemilor în cadrul textului se face în funcţie de dificultate, fie începând cu cei 

simpli, fie în ordine ciclică de dificultate; 
• să înceapă cu formulări de genul: „Comparaţi, justificaţi, explicaţi, elaboraţi (o poziţie 

critică faţă de ...), imaginaţi (ce s-ar întâmpla dacă ...), astfel de formulări vor prezice 
pentru cel întrebat ce fel de activitate mentală este chemat să realizeze”. 

 
B 10.5  Metodologia evaluării 
deţine mecanisme de realizare 
eficientă şi continuă a 
feedback-ului 

(DR) 
§ Procese verbale ale catedrei, a Consiliului facultăţii, a Comisiei de 

calitate. 
(RA) 
§ Analiza rezultatelor evaluărilor şi măsurile de ameliorare.  
§ Analiza rezultatelor chestionării studenţilor privind evaluarea, măsuri 

de ameliorare. 
…  

 
Referinţă Metodologia evaluării valorifică mecanismele de realizare eficientă şi continuă a feed-back-

ului. 
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B 10.6 Rezultatele evaluării 
finale atestă realizarea 
obiectivelor Programului: 
ü rezultatele probelor teoretice 

ale Examenului de Licenţă; 
ü calitatea tezelor / proiectelor 

de licenţă; 
ü tematica tezelor / proiectelor 

de licenţă este actuală; 
ü conţinutul tezelor / 

proiectelor de licenţă atestă 
atingerea nivelului 
competenţelor planificate 

(DR) 
§ Regulament privind evaluarea finală. 
(AA) 
§ Lista subiectelor la probele teoretice şi a temelor tezelor de licenţă / 

masterat  în ultimii 5 ani de studii. 
§ Memoriile explicative ale tezelor de licenţă / masterat  în ultimii 5 ani 

de studii (pe suport de hârtie sau electronic). 
(RA) 
§ Analiza rapoartelor Preşedinţilor CEL şi a avizelor/recenziilor. 
§ Actualitatea temelor proiectelor de licenţă /  masterat. 
§ Temele tezelor / proiectelor de licenţă / masterat sunt adecvate 

obiectivelor Programului 
§ Colaborarea cu beneficiarii în vederea definirii temelor proiectelor / 

tezelor  corespunzătoare necesităţilor mediului socio-economic.  
§ Rata proiectelor cu teme la comanda beneficiarilor, avizele 

beneficiarilor. 
…  

 
Referinţă Rezultatele evaluării finale atestă că cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite sunt 

suficiente pentru a permite absolvenţilor: 
• să se angajeze pe piaţa muncii,  
• să dezvolte o afacere proprie, 
• să continue studiile universitare în ciclul următor şi să înveţe permanent. 

 
B 10.7 Evaluarea rezultatelor 
învăţării are un caracter 
sistematic şi se întreprind 
măsuri de ameliorare a 
Programului 

(DR) 
§ Procese verbale privind analiza rezultatelor evaluărilor. 
§ Rapoarte anuale de activitate a catedrei / facultăţii. 
(RA) 
§ Analiza calităţii şi rezultatelor instruirii, acţiunile în vederea  

ameliorării continue a Programului. 
…  

 
Referinţă • Instituţia  are un regulament privind evaluarea. 

• Beneficiarii (angajatorii, studenţii, cadrele didactice) sunt implicaţi în procedurile de 
evaluare şi analiză a rezultatelor ei.  

• Rezultatele evaluării sunt utilizate ca un instrument de ameliorare a învăţământului, de 
organizare a lui şi a procesului didactic (perfecţionarea curriculei, alegerea cadrelor 
didactice, perfecţionarea metodelor şi suportului didactic).  

• Catedra ţine cont de calitatea instruirii şi face sistematic analiza rezultatelor evaluării. 
• Regulamentele privind evaluarea curentă şi finală sunt reexaminate periodic. 

 
 
B 11  CONFERIREA TITLURILOR, ELIBERAREA  SUPLIMENTULUI  LA  
DIPLOMĂ 

 
B 11.1  Conferirea  titlurilor  
corespunde Nomenclatorului 
domeniilor de formare 
profesională 

(DR) 
§ Nomenclatorul domeniilor de formare profesională. 
(RA) 
§ Titlurile/calificările conferite. 

…  
 

Referinţă Conferirea  titlurilor reflectă cerinţele Nomenclatorului domeniilor de formare profesională. 
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B 11.2  Suplimentul la diplomă 
reflectă Programul de studii 
parcurs de student 

(DR) 
§ Regulament privind eliberarea Suplimentului la diplomă. 
§ Exemple de Supliment eliberat absolvenţilor Programului  în ultimii 5 

ani. 
(RA) 
§ Modificări şi îmbunătăţiri întreprinse în ultimii ani. 

…  
 

Referinţă • Suplimentul la diplomă este perfectat în conformitate cu  prevederile Procesului de la 
Bologna şi reflectă Programul de studii parcurs de student, rezultatele învăţării şi 
competenţele acumulate. 

• Înscrisurile sunt clare, obiective şi conţin informaţii suficiente pentru angajatori. 
 
 
B 12  CONTINUAREA STUDIILOR 

 
B 12.1  Programul asigură 
posibilităţi de continuare a 
studiilor în următorul ciclu 

(DR) 
§ Regulamente cu privire la organizarea studiilor de masterat şi 

doctorat. 
(RA) 
§ Analiza Programului şi a posibilităţilor de continuare a studiilor la 

acelaşi sau alte domenii. 
§ Numărul şi titlul disciplinelor din ciclul I orientate spre ciclul II 

(masterat). 
§ Numărul şi titlul disciplinelor din ciclul II orientate spre ciclul III 

(doctorat). 
§ Raportul numărului de absolvenţi ai masteratului la numărul de 

absolvenţi ai ciclului I. 
…  

 
Referinţă • Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele acumulate sunt suficiente pentru a permite 

absolvenţilor să continue studiile universitare în ciclul următor şi să înveţe permanent. 
• Componenta M a planului de studii asigură continuitatea studiilor în ciclul II. 
• Planurile de studii oferă prerechizitul necesar integrării în procesul de învăţământ la 

ciclul II. 
• Studenţii absolvenţi ai ciclului I au posibilitatea alegerii diverselor tipuri de Masterat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 57 - 

CRITERII DE EVALUARE 
şi indicatori de calitate 

Indicaţii privind conţinutul raportului de autoevaluare (RA) şi 
documente de referinţă (DR) 

 
 

C. RESURSE UMANE 
 

• Catedra / facultatea dispune de resursele umane (cantitate şi calificare) pe care se poate baza 
pentru a realiza misiunea şi obiectivele Programului.  
• Personalul administrativ şi tehnic defineşte şi asigură  perfect  gestiunea organizaţională, 
administrativă şi logistică.  
• Există o politică dinamică şi motivată privind resursele umane şi anume pentru  personalul 
didactic şi cadre didactice-cercetători. 

 
C 1  PERSONAL PROFESORAL DIDACTIC  

 
C 1.1  Angajarea cadrelor 
didactice corespunde cadrului 
normativ 

(DR) 
§ Codul muncii al Republicii Moldova.  
§ Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de conducere şi 

alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior 
universitar din R.M. 

(RA)  
§ Lista nominală a personalului didactic pe catedre care asigură 

realizarea Programului cu indicare calificărilor personale. 
§ Efectivul: rata cadre didactice / nr. de studenţi. 

…  
 

Referinţă Angajarea cadrelor didactice se realizează conform prevederilor legislative. 

 
C 1.2 Personalul didactic este 
angajat conform statelor de 
funcţii 

(DR) 
§ Statele de funcţii ale catedrelor. 
(RA)  
§ Structura statelor de funcţii cu indicarea modului de angajare pe 

unităţi de personal. 
…  

 
Referinţă Cadrele didactice sunt angajate în număr suficient pentru realizarea Programului de studii, 

se admite angajarea cel mult pe 1,5 unităţi de funcţie. 
 
C 1.3 Rata cadrelor didactice 
cu norma de bază în instituţia 
de învăţământ corespunde 
prevederilor regulamentare 

(DR) 
§ Statele de funcţii ale catedrelor. 
(RA)  
§ Acoperirea cu cadre didactice cu norma de bază pe unităţi de funcţii. 

…  
 

Referinţă Universitatea asigură acoperirea statelor de funcţii ale cadrelor didactice  la nivel cel puţin  
de 60 % de titulari. 

 
 
C 1.4 Cadrele didactice deţin 
titluri / grade ştiinţifice, 
academice 

(DR) 
§ Lista personalului didactic. 
(RA)  
§ Ponderea cadrelor didactice cu titluri şi grade ştiinţifice pe unităţi de 

funcţii. 
…  
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Referinţă Universitatea asigură acoperirea statelor de funcţii ale cadrelor didactice deţinător de titluri 

ştiinţifice la nivel de cel puţin 30 %  din cadrele didactice titulare la momentul primei 
acreditări şi cel puţin 45 % la următoarea acreditare. 

 
C 1.5 Calificarea profesională  
a cadrelor didactice 
corespunde cerinţelor 
domeniului de formare 
profesională iniţială în care 
sunt implicate 

(DR)  
§ Lista nominală a personalului profesoral didactic, care asigură 

procesul didactic în cadrul Programului, cu indicarea studiilor de 
bază, titlului didactic şi ştiinţific. 

(RA)  
§ Analiza calitativă a personalului didactic care asigură procesul 

educaţional în cadrul Programului. 
…  

 
Referinţă • Pregătirea profesională a cadrelor didactice, le permite realizarea Programului de studii. 

• Calitatea şi competenţa fiecărui cadru didactic este la un nivel adecvat instituţiei 
superioare de învăţământ. 

• Cadrele didactice trebuie să ateste: capacitatea de a genera curricula pe discipline; de a 
dezvolta şi a ameliora în continuare: rezultatele sale didactice şi ştiinţifice;  activitatea 
inovaţională în didactică şi în domeniul de formare propriu-zisă. 

• Universitatea asigură menţinerea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice (plan 
strategic de perfecţionare continuă a cadrelor, condiţii adecvate de lucru, etc.). 

 
 
C 2  PERSONAL AUXILIAR-DIDACTIC  

 
C 2.1 Calificarea personalului 
asigură realizarea optimală a 
Programului de studii 

(RA)  
§ Lista personalului auxiliar-didactic cu indicarea studiilor de bază şi 

funcţiilor îndeplinite. 
…  

 
Referinţă • Calificarea cadrelor auxiliar-didactice corespunde cerinţelor şcolii superioare.  

• Calitatea şi competenţa fiecărui cadru auxiliar-didactic este la un nivel adecvat  instituţiei 
superioare de învăţământ. 

  
C 2.2  Acoperirea cu personal 
auxiliar-didactic este 
conformă statelor de funcţii 

(DR) 
§ Statele de funcţii ale personalului auxiliar-didactic ale catedrelor. 
(RA)  
§ Structura statelor de funcţii, acoperirea cu cadre titularizate şi prin 

cumul. 
§ Efectivul nominal. 
§ Raportul dintre nr. cadrelor didactice şi nr. personalului auxiliar-

didactic.  
§ Nr. de ore de laborator / personal auxiliar-didactic. 

…  
 

Referinţă Personalul auxiliar-didactic este planificat şi angajat în număr suficient pentru realizarea 
Programului. 

 
 
C 3 GESTIUNEA RESURSELOR UMANE ŞI A COMPETENŢELOR 
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C 3.1  Planificarea şi 
administrarea resurselor 
umane 

(DR) 
• Planul strategic de dezvoltare a catedrei / universităţii: existenţa unei 

politici de gestiune a personalului şi a competenţelor. 
(RA)  
• Realizarea strategiei de dezvoltarea profesională a cadrelor. 

…  
 

Referinţă • Universitatea defineşte o politică de promovare şi de gestiune a carierei  personale a 
fiecărui cadru în conformitate cu obiectivele Programului.  

• Asigurarea financiară a formării continue a cadrelor prin stagieri, cursuri de 
perfecţionare. 

• Existenţa unui sistem de gestiune şi remunerare a salariaţilor în funcţie de progresul 
personal. 

  
C 3.2 Universitatea are un 
program de susţinere a 
cadrelor în domeniul 
problemelor sociale 

(DR) 
§ Planul strategic al facultăţii /catedrei de profil. 
§ Rapoartele anuale ale catedrei de profil. 
(RA)  
§ Rezolvarea problemelor sociale ale angajaţilor instituţiei. 

…  
 

Referinţă Programul social trebuie să reflecte decizii întru susţinerea tinerelor cadre, persoanelor cu 
probleme de sănătate,  soluţionarea problemelor privind spaţiul locativ al colaboratorilor 
instituţiei, etc. 
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CRITERII DE EVALUARE 
şi indicatori de calitate 

Indicaţii privind conţinutul raportului de autoevaluare (RA) şi 
documente de referinţă (DR) 

 
 

D.  STUDENŢI 
 

Instituţia / catedra  consideră că viaţa studentului este o dimensiune fundamentală pentru 
realizarea obiectivelor de instruire şi contribuie la aceasta. 
Catedra  favorizează orientarea şi pregătirea către angajarea în câmpul muncii şi spre cariera 
profesională a viitorilor săi absolvenţi. Catedra se asigură că primele angajări ale absolvenţilor 
săi sunt conforme cu specialitatea obţinută. 
 
D 1  ORIENTAREA PROFESIONALĂ  

D 1.1 Catedra / facultatea 
realizează activităţi de 
formare a imaginii specialităţii 
în societate 

(DR) 
§ Materiale publicitare, avize, contracte cu instituţii preuniversitare. 
 (RA) 
§ Descrierea activităţilor de formare a imaginii specialităţii în societate 

efectuate de catedră / facultate / instituţie. 
§ Analiza eficienţei activităţilor de formare a imaginii specialităţii în 

societate aplicate de catedră / facultate / instituţie. 
§ Susţinerea procesului de proiectare a carierei studentului / 

absolventului. 
…  

 
Referinţă • Catedra / facultatea / instituţia realizează activităţi de formare a imaginii specialităţii în 

societate prin participarea la diverse expoziţii, târguri, conferinţe, simpozioane şi alte 
evenimente culturale, ştiinţifice şi publicitare. 

• Planul de activitate al catedrei, facultăţii conţine activităţi de promovare a imaginii 
specialităţii / profesiei. 

 
D 1.2 Catedra / facultatea / 
instituţia realizează activităţi 
de orientare profesională spre 
Programe de licenţă / master 

(DR) 
§ Materiale publicitare, avize, contracte cu instituţii preuniversitare. 
§ Statutul Centrelor, şcolilor de orientare şi iniţiere profesională a 

elevilor. 
(RA) 
§ Descrierea activităţilor de orientare profesională spre Programe de 

licenţă şi master întreprinse de catedră / facultate / instituţie. 
§ Analiza eficienţei activităţilor de orientare profesională spre Programe 

de licenţă şi master utilizate de catedră / facultate / instituţie. 
§ Ghidarea demersului de formare profesională a studenţilor. 

…  
 

Referinţă • Catedra / facultatea / instituţia realizează activităţi de orientare profesională spre 
Programe de licenţă prin efectuarea publicităţilor specialităţii în şcolile şi liceele ţării de 
către cadrele didactice ale catedrei / facultăţii, prin organizarea şcolilor duminicale cu 
programe pentru elevi orientate spre specialitate.  

• Orientarea profesională spre Programe de master se realizează în rândurile studenţilor 
specialităţii în cadrul catedrei / facultăţii / instituţiei pe parcursul studiilor de licenţă prin 
prezentarea planurilor şi Programelor de master cu explicarea finalităţilor studiilor de 
masterat.  

• Planul de activitate al catedrei, facultăţii conţine activităţi de ghidare a studenţilor în 
determinarea traseului de formare profesională. 
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D 2  ÎNMATRICULAREA LA STUDII 
 
D 2.1 Recrutarea studenţilor 
se face prin proceduri 
stipulate în Regulamentul de 
admitere,  conform 
Nomenclatorului domeniilor 
de formare profesională  şi  
planurilor de admitere 
stabilite de Guvern 

(DR) 
§ Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de 

învăţământ superior din Republica Moldova. 
§ Regulamentul instituţional privind admiterea. 
§ Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor 

pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul 
I, aprobat prin Legea nr. 142-XVI din 07.07.2005. 

§ Planurile de admitere.  
§ Rapoartele  anuale ale Comisiei de admitere. 
(RA) 
§ Analiza admiterii pe instituţie şi pe specialităţi. 
§ Realizarea planului de admitere cu finanţare de la bugetul de stat şi 

din taxele de studii pe parcursul ultimilor 5 ani. 
§ Analiza rezultatelor probelor de aptitudini la specialităţile 

reglementate. 
…  

 
Referinţă • Instituţia formulează propria politică de recrutare şi admitere a studenţilor şi o aplică în 

mod transparent şi riguros, respectând principiul egalităţii şanselor tuturor candidaţilor, 
fără nici o discriminare.  

• Marketingul universitar promovează informaţii reale şi corecte, indicând posibilităţi de 
verificare şi confirmare.  

• Admiterea se bazează exclusiv pe competenţele academice ale candidatului. Admiterea 
într-un ciclu de studii universitare se face numai pe baza diplomei de studii precedente, 
ţinând cont de ordinea ierarhică a mediilor de absolvire. 

• Procedura de recrutare a studenţilor corespunde stipulărilor Regulamentului în vigoare. 
 
D 2.2  Popularitatea 
Programului prin nivelul 
concursului la admitere 

(DR) 
§ Statistici anuale ale admiterii. 
(RA) 
§ Analiza tendinţelor la admitere a studenţilor la Program pe parcursul 

ultimilor 5 ani. Solicitarea specialităţii. 
§ Eficacitatea măsurilor întreprinse. 

…  
 

Referinţă • Nivelul concursului la admitere denotă pregnant popularitatea Programului şi furnizează 
catedrei / facultăţii / instituţiei informaţiile necesare pentru planificarea activităţilor de 
popularizare a acestuia şi orientare profesională.  

• Catedra de specialitate, facultatea duce o evidenţă a solicitărilor pentru admitere. 
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D 3  FORMAŢIUNILE DE STUDIU  
 
D 3.1  La constituirea 
formaţiunilor de studii se ţine 
cont de prevederile 
regulamentare privind: 
§ numărul de studenţi în 

serii; 
§ numărul de studenţi în 

grupă; 
§ numărul de studenţi în 

subgrupe 

(DR) 
• Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a 

studiilor superioare de licenţă. Anexă la ordinul Ministerului 
Educaţiei şi Tineretului nr. 84 din 15 februarie 2008 

§ Lista formaţiunilor de studii.  
 
(RA) 
§ Corespondenţa prevederilor regulamentare la constituirea 

formaţiunilor de studii. 

…  
 

Referinţă • În corespondenţă cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în 
instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova la constituirea 
formaţiunilor de studii trebuie respectate următoarele recomandări: 
v numărul de studenţi în serii – până la 120; 
v numărul de studenţi în grupă – până la 30; 
v numărul de studenţi în subgrupe – până la 16.  

• Formaţiunile de studii corespund prevederilor regulamentare privind numărul de studenţi 
în serii, în grupă, în subgrupe. 

 
D 3.2  Se asigură dreptul 
studenţilor la mobilitate 
internă şi externă 

(DR) 
§ Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a 

studiilor superioare de licenţă. Anexă la ordinul Ministerului 
Educaţiei şi Tineretului nr. 84 din 15 februarie 2008 

§ Regulamentul privind organizarea studiilor în învăţămîntul superior în 
baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu. 

§ Registre de evidenţă a mobilităţii, contracte tip şi alte documente noi 
referitoare la mobilitatea studenţilor. 

(RA) 
§ Posibilităţi de mobilitate academică.  
§ Analiza mobilităţilor spre şi de la Program. 
§ Analiza mobilităţilor (1 semestru, 1 an universitar) a studenţilor 

Programului. 
§ Cursuri suplimentare din cadrul altor specialităţi audiate de studenţii 

Programului, etc. 
…  

 
Referinţă • Prezenţa unui mecanism de realizare a mobilităţii academice.  

• În corespondenţă cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în 
instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova studenţii au dreptul 
la mobilitate inter- şi intrauniversitară. 
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D 4   MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE   
 
D 4.1 Frecvenţa studenţilor 
corespunde cerinţelor 
regulamentare aprobate la 
nivel de sistem de învăţământ 

(DR) 
§ Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în 

instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova, 
aprobat prin Hotărârea Colegiului MET (nr. 131 din 31.03.1997). 

§ Registrele grupelor academice. 
(RA) 
§ Analiza frecvenţei studenţilor la studii. 
§ Măsuri întreprinse şi eficienţa acestora. 

…  
 

Referinţă • În corespondenţă cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în 
instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova studentul este 
obligat să frecventeze toate cursurile prevăzute de orar.  

• Dacă studentul nu a frecventat mai mult de 25 % din numărul de ore rezervate pentru 
cursul teoretic sau nu a promovat toate orele practice (seminarele), de laborator şi nu le-a 
recuperat în modul stabilit de cadrele didactice el nu este admis la examenul respectiv. 

• Studenţii frecventează în mod obligatoriu activităţile didactice. 
 
D 4.2 Promovarea studenţilor  
se reglementează în baza 
creditelor transferabile 
acumulate 

(DR) 
§ Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu. 

Aprobat prin Hotărîrea Colegiului M.E.T.S. nr. 3.1 din 23.02.2006 şi 
pus în aplicare prin ordinul nr. 140 din 25.02.06 

§ Regulament de organizare şi funcţionare a procesului de învăţământ 
bazat pe sistemul european de credite transferabile (ECTS). Ghid 
intern ETCS. 

(RA) 
§ ETCS – mecanism de mobilitate academică internă.  
§ Analiza promovării studenţilor. 

…  
 

Referinţă • ETCS este utilizat pentru promovarea studenţilor.  
• Regulamentele interne reglementează mobilitatea academică prin ETCS. 
• În corespondenţă cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a procesului de 

învăţământ bazat pe sistemul european de credite transferabile (ECTS) promovarea 
studenţilor de la un an de studii la altul este condiţionată de obţinerea a minim 60 puncte 
de credit la disciplinele obligatorii şi opţionale, aferente anului de studiu. 

 
D 4.3 Mobilitatea academică 
intra - şi interinstituţională se 
validează în baza creditelor 
transferabile. Instituţia /   
facultatea dispune de 
documentaţia normativă şi 
structuri de organizare a 
mobilităţii academice 

(DR) 
§ Regulament de organizare şi funcţionare a procesului de învăţământ 

bazat pe sistemul european de credite transferabile (ECTS). 
§ Contracte de mobilitate academică.  
§ Contractele individuale de studiu a fiecărui student 
(RA) 
§ Exemple de mobilitate academică intra- şi interinstituţională, 

echivalare a creditelor şi perioadelor de studii. 
…  

 
Referinţă În corespondenţă cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a procesului de învăţământ 

bazat pe sistemul european de credite transferabile (ECTS)  mobilitatea academică intra -  şi 
interinstituţională se poate realiza doar în cadrul specialităţilor (facultăţilor / instituţiilor) 
înrudite cu condiţia posibilităţii de echivalare a disciplinelor şi perioadelor de studii. 
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D 4.4 Rata absolvenţilor în 
raport cu numărul studenţilor 
înscrişi  în anul I 

(DR) 
§ Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în 

instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Ministerului Învăţământului, 
Tineretului şi Sportului (nr. 131 din 31 martie 1997). 

(RA) 
§ Raportul procentual dintre numărul studenţilor înscrişi în anul I şi 

numărul studenţilor promovaţi la Examenul de Licenţă. Analiza 
rezultatelor pentru ultimii 5 ani. 

…  
 

Referinţă În corespondenţă cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în 
instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova numărul absolvenţilor 
trebuie să constituie nu mai puţin de 50 % din numărul studenţilor înscrişi la anul I de 
studii. 

 
D 4.5. Gradul de promovare a 
studenţilor pe parcursul 
perioadei de studii 

(DR) 
§ Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în 

instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova, 
aprobat prin Hotărârea Colegiului MET (nr. 131 din 31.03.1997). 

 (RA) 
§ Analiza ratei  promovării studenţilor pe ani de studii şi forme de 

învăţământ. 
…  

 
Referinţă Promovarea medie anuală a studenţilor pe parcursul perioadei de studii trebuie să constituie  

85 ... 100 %. 
  
 
D 5  ANGAJAREA ÎN CÂMPUL MUNCII ŞI CONTINUAREA STUDIILOR  

 
D 5.1 Catedra dispune de un 
mecanism de evidenţă a 
angajării absolvenţilor în 
câmpul muncii şi monitorizare 
a evoluţiei carierei 
absolvenţilor 

(DR) 
§ Registrul evidenţei angajării absolvenţilor în câmpul muncii. 
(RA) 
§ Descrierea modalităţilor de evidenţă a angajării absolvenţilor în 

câmpul muncii şi urmărire a dezvoltării carierei absolvenţilor. 
§ Analiza angajărilor absolvenţilor Programului în ultimii 5 ani şi 

dezvoltarea carierei acestora. 
…  

 
Referinţă Catedrele de profil realizează evidenţa angajării absolvenţilor în câmpul muncii şi urmărire 

a dezvoltării carierei absolvenţilor prin efectuarea sondajelor sistematice ale agenţilor 
economici. 
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D 5.2  Competitivitatea 
absolvenţilor Programului de 
studii pe piaţa muncii este 
demonstrată prin: 
§ rata angajării în câmpul 

muncii conform calificării 
obţinute; 

§ rata neangajării în câmpul 
muncii; 

§ rata angajării în câmpul 
muncii la altă specialitate 
decât cea obţinută prin 
Program; 

§ timpul necesar pentru a 
găsi un loc de muncă; 

§ corespondenţa dintre 
munca prestată şi 
calificarea obţinută 

(DR) 
§ Registrul evidenţei angajării absolvenţilor în câmpul muncii. 
 
(RA) 
§ Rata absolvenţilor angajaţi în câmpul muncii conform calificării 

obţinute. 
§ Rata absolvenţilor neangajaţi în câmpul muncii conform calificării 

obţinute. 
§ Rata absolvenţilor angajaţi în câmpul muncii la altă specialitate decât 

cea obţinută la facultate. 
§ Timpul mediu necesar absolvenţilor pentru a găsi un loc de muncă. 
§ Corespunderea activităţilor prestate de absolvenţi şi calificarea 

obţinută. 

…  
 

Referinţă Absolvenţii Programului de studii sunt competitivi pe piaţa muncii în cazul în care rata 
angajărilor în câmpul muncii conform calificării obţinute constituie 60 ... 70 %. 

 
D 5.3.  Continuarea studiilor:  

§ la masterat; 
§ doctorat 

 

(DR) 
§ Statistici anuale ale admiterii la ciclul II şi ciclul III, formare continuă 

în domeniu.  
(RA) 
§ Analiza rezultatelor admiterilor la ciclul II şi III a absolvenţilor 

Programului pentru perioada ultimilor 5 ani. 
§ Programe de formare continuă în cadrul catedrei / facultăţii. 

…  
 

Referinţă Catedra se asigură de promovarea studiilor de masterat, doctorat şi formare continuă. 
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CRITERII DE EVALUARE 
şi indicatori de calitate 

Indicaţii privind conţinutul raportului de autoevaluare (RA)  
şi documente de referinţă (DR) 

 
 

E. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 
 

Catedra este implicata în programe de cercetare instituţionale, naţionale şi/sau internaţionale. 
  Activităţile de cercetare desfăşurate permit realizarea obiectivelor Programului. 

 
 
E 1  ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A FORMĂRII 
PROFESIONALE  

 
E 1.1 Activitatea de cercetare 
ştiinţifică este parte 
componentă a planurilor 
operaţionale şi de dezvoltare 
strategică a catedrei 

(DR) 
§ Planul de dezvoltare a catedrei. 
§ Planul operaţional anual de activitate a catedrei. 
(RA) 
§ Obiectivele catedrei de profil în domeniul cercetării. 
§ Proiectarea activităţii de cercetare. 

…  
 

Referinţă • Instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova pe lângă instruire şi educaţie 
oferă iniţiere şi dezvoltare a abilităţilor de cercetare ale studenţilor, precum şi realizarea 
programelor de cercetare ale cadrelor didactice, astfel activitatea de cercetare fiind 
stipulată ca activitate prioritară atât în planurile dezvoltării strategice a instituţiilor / 
facultăţilor / catedrelor, precum şi în planurile operaţionale ale acestora.  

• Planul de dezvoltare strategică, planurile operaţionale prevăd activităţi de cercetare 
ştiinţifică. 

 
E 1.2 Catedra eficient 
monitorizează activitatea de 
cercetare 

(DR) 
§ Raportul anual al catedrei în domeniul cercetării. 
(RA) 
§ Metode de monitorizare a activităţii de cercetare aplicate de catedră. 

…  
 

Referinţă • Documentaţia catedrei demonstrează monitorizarea activităţii de cercetare.  
• Şeful de catedră monitorizează activităţile de cercetare realizate la catedră prin 

intermediul responsabililor de activitatea de cercetare de la catedră. 
 
E 1.3 Catedra / facultatea este 
implicată în realizarea:  
§ proiectelor instituţionale 

de cercetare; 
§ proiecte naţionale / 

internaţionale de 
cercetare; 

§ cercetări individuale; 
§ altele 

(DR) 
§ Raportul anual al catedrei în domeniul cercetării. 
§ Rapoarte privind realizarea proiectelor. 
 
(RA) 
§ Analiza implicării şi participării cadrelor didactice şi studenţilor în 

diverse proiecte / programe, etc. 

…  
 

Referinţă • Catedra este implicată în realizarea proiectelor instituţionale.  
• Catedra este implicată în proiecte naţionale/ internaţionale. 
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E 1.4 Cercetarea dispune de 
resurse umane, financiare, 
logistice suficiente pentru a 
realiza proiectele de cercetare 

(DR) 
§ Rapoarte anuale ale catedrei în domeniul cercetării. 
(RA) 
§ Lista cadrelor didactice ale catedrei cu grade şi titluri ştiinţifice 

implicate în cercetare. 
§ Resursele financiare şi logistice ale catedrei / facultăţii  disponibile 

pentru realizarea proiectelor de cercetare. 
§ Resursele activităţii ştiinţifice. Gradul ştiinţific şi experienţa 

investigaţională a resurselor umane implicate în cercetare corespund 
obiectivelor cercetării. 

…  
 

Referinţă Resursele financiare disponibile asigură condiţii de realizare a obiectivelor cercetării. 
 
  
E 2  VALORIFICAREA ŞI DISEMINAREA REZULTATELOR CERCETĂRII 

 
E 2.1  Valorificarea 
rezultatelor cercetării 

(DR) 
§  Rapoartele anuale ale catedrei în domeniul cercetării. 
 (RA) 
§ Lista cadrelor didactice ale catedrei care au susţinut teze de doctor şi 

doctor habilitat în ultimii 5 ani. 
§ Denumirea cursurilor şi lucrărilor de laborator elaborate utilizând 

rezultatele cercetărilor, autorii acestora. 
§ Proiecte şi teze de an şi de licenţă cu elemente de cercetare. 
§ Implementarea rezultatelor cercetării în practica respectivă. 
§ Parcuri, Centre ştiinţifico-didactice, laboratoare de cercetare etc. 
§ Consolidarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale ştiinţei. 
§ Transfer tehnologic realizat. 

…  
 

Referinţă Rezultatele cercetării se valorifică prin:  
• susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat;  
• elaborarea de cursuri, lucrări de laborator, proiecte şi teze;  
• implementarea în practică;  
• crearea parcurilor, Centrelor ştiinţifico-didactice, laboratoarelor de cercetare etc.;  
• consolidarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale ştiinţei;   
• transfer tehnologic. 

 
E 2.2 Profesorii catedrei şi 
studenţii participă la foruri, 
conferinţe ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale 

(DR) 
§ Programe ale conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale la care 

au participat cadrele didactice ale catedrei de profil şi studenţii 
Programului. 

(RA) 
§ Lista manifestărilor ştiinţifice la care au participat cadrele didactice 

ale catedrei de profil în ultimii 5 ani. 
§ Lista manifestărilor ştiinţifice la care au participat studenţii 

Programului în ultimii 5 ani. 
…  

 
Referinţă Cadrele didactice şi studenţii participă la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în 

cadrul cărora are loc familiarizarea cu experienţa înaintată în domeniu, perfecţionarea 
cunoştinţelor, schimb de experienţă cu specialiştii din domeniu, diseminarea rezultatelor 
cercetărilor realizate, etc. 
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E 2.3 Rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice sunt diseminate prin 
publicarea în reviste naţionale 

(DR) 
§ Culegeri de publicaţii ştiinţifice. 
§ Lista publicaţiilor cadrelor didactice ale catedrei de profil în ultimii 5 

ani. 
§ Lista publicaţiilor studenţilor Programului în ultimii 5 ani.  
(RA) 
§ Analiza valorificării rezultatelor cercetărilor studenţilor şi cadrelor 

didactice prin publicaţii. 
…  

 
Referinţă Cadrele didactice şi studenţii au publicaţii ştiinţifice în culegeri ale conferinţelor şi în reviste 

de specialitate. 
 
E 2.4 Instituţia de învăţământ 
organizează conferinţe 
ştiinţifice tematice 

(DR) 
§ Rapoartele anuale ale catedrei în domeniul cercetării. 
 (RA)  
§ Lista şi tematica conferinţelor ştiinţifice organizate în ultimii 5 ani. 

…  
 

Referinţă Instituţia /catedra periodic organizează conferinţe ştiinţifice tematice. 

 
E 2.5 Instituţia de învăţământ 
practică forme tradiţionale de 
implicare a studenţilor în 
activităţi ştiinţifice (conferinţe 
ştiinţifice studenţeşti, 
elaborare de proiecte de an şi 
de licenţă cu elemente de 
cercetare, etc.) 

(DR) 
§ Rapoartele anuale ale catedrei în domeniul cercetării. 
§ Lista conferinţelor studenţeşti organizate în ultimii 5 ani. 
§ Lista proiectelor de an cu elemente de cercetare, cu indicarea numelui 

studentului şi îndrumătorului de proiect. 
§ Lista proiectelor de licenţă cu elemente de cercetare, cu indicarea 

numelui studentului şi îndrumătorului de proiect. 
§ Culegeri ale conferinţelor ştiinţifice. 
(RA) 
§ Analiza participării studenţilor la manifestări ştiinţifice. Studenţii, 

parteneri în cercetare. 
…  

 
Referinţă Studenţii sunt implicaţi în cercetări ştiinţifice şi publică rezultatele obţinute. 

 
   
E 3  PREGĂTIREA CADRELOR ŞTIINŢIFICE 

 
E 3.1 Catedra dispune de o 
politică şi strategii de 
pregătire a cadrelor didactice 
prin cercetare 

(DR) 
§ Planul strategic al catedrei. 
§ Planurile operaţionale anuale ale activităţii catedrei. 
(RA) 
§ Direcţiile prioritare de cercetare. 
§ Planificarea carierei ştiinţifice a cadrelor didactice. 
§ Şcolile doctorale. 

…  
 

Referinţă Existenţa şcolilor doctorale pentru formarea tinerelor cadre didactice şi cercetători. 
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E 3.2 În cadrul facultăţii / 
catedrei se realizează studii de 
doctorat 

(DR) 
§ Planurile anuale ale activităţii catedrei. 
§ Şcoli doctorale, programe de doctorat. 
(RA) 
§ Participarea cadrelor didactice ale catedrei la pregătirea doctoranzilor. 
§ Lista doctoranzilor catedrei pentru perioada ultimilor 5 ani. Analiza 

rezultatelor. 
…  

 
Referinţă În cadrul catedrei se realizează Programe de doctorat; cel puţin 20 ... 30 % din numărul de 

cadre didactice cu grad ştiinţific au drept de conducere a doctoranzilor. 
 
E 3.3 Cadrele profesoral-
didactice ale catedrei / 
facultăţii participă la 
activitatea Seminarului de 
Profil, Consiliului Ştiinţific 
Specializat pentru susţinerea 
tezelor de doctor 

(RA) 
§ Lista cadrelor profesoral-didactice ale catedrei / facultăţii care 

participă la activitatea Seminarului de Profil, Consiliului Ştiinţific 
Specializat pentru susţinerea tezelor de doctor. 

…  
 

Referinţă Membrii catedrei participă ca membri ai Seminarului Ştiinţific de Profil şi Consiliul 
Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezelor de doctor. 
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CRITERII DE EVALUARE 
şi indicatori de calitate 

Indicaţii privind conţinutul raportului de autoevaluare (RA) şi 
documente de referinţă (DR) 

 
 

F. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

Mijloacele materiale disponibile asigură realizarea procesului didactic si de cercetare în 
condiţii satisfăcătoare. 

 
F 1 SUPRAFAŢA UTILIZATĂ  

 
F 1.1  Spaţiile  utilizate 
corespund cerinţelor 
programului de studii: 
§ săli de curs; 
§ laboratoare didactice şi 

ştiinţifice;  
§ Centre de calcul, etc. 

(DR) 
§ Planul general al campusului universitar. 
§ Planurile blocurilor de studii.  
 
(RA)  
§ Spaţiile de învăţământ pe categorii utilizate pentru realizarea 

Programului. Analiza privind utilizarea spaţiilor. 

…  
 

Referinţă • Universitatea dispune de suprafeţe adecvate procesului de studii în număr suficient 
pentru realizarea Programului şi obţinerea rezultatelor scontate. 

• Spaţiile sunt distribuite proporţional pe categorii (săli de curs, laboratoare didactice şi 
ştiinţifice, Centre de calcul).  

  
F 1.2 Suprafaţa  utilizată 
corespunde cerinţelor 
regulamentare privind: 
• spaţiul ce revine unui 

student în sălile de curs; 
• spaţiul ce revine unui 

student în sălile de seminar 
• spaţiul ce revine unui 

student în laboratoare; 
• spaţiul ce revine unui 

student în sălile de 
calculatoare; 

• spaţiul ce revine unui 
student  în bibliotecă 

(DR) 
§ Planurile blocurilor de studii ale facultăţii / catedrei.  
 
(RA)  
§ Planurile spaţiilor de învăţământ pe categorii utilizate pentru realizarea 

Programului.  
§ Analiza spaţiilor ce revin unui student în sălile de curs, seminar, de 

laborator, de calculatoare şi în bibliotecă. Corespunderea acestora 
cerinţelor regulamentare. 

…  
 

Referinţă Cerinţele regulamentare minime privind suprafaţa spaţiilor utilizate raportate la un student: 
• în sălile de curs - cel puţin 1,0 m2 ;  
• în sălile de seminar - cel puţin 1,4 m2 ;  
• în laboratoare - cel puţin 2,0  m2;  
• în sălile de calculatoare - cel puţin 2,5  m2;  
• în bibliotecă - cel puţin 1,5  m2. 
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F 2 ASIGURAREA TEHNICĂ A PROCESULUI DE STUDII  
 
F 2.1 Sălile de curs sunt dotate 
cu mijloace tehnice de 
instruire (multimedia, 
retroproiector, etc.) 

(RA)  
§ Analiza dotării sălilor de curs în raport cu necesităţile curriculare ale 

Programului. 

…  
 

Referinţă Universitatea dispune de săli multimedia pentru fiecare facultate/ catedră. 
  
F 2.2 Laboratoarele sunt 
dotate  cu  echipament tehnic 
modern, mijloace tehnice care 
facilitează activitatea 
educaţională în sală 

(DR) 
§ Paşapoartele tehnice ale laboratoarelor implicate în realizarea 

Programului. 
§ Planul catedrei privind dezvoltarea bazei de laborator, seminare şi 

activităţi practice. 
(RA)  
§ Dotarea laboratoarelor; centrelor speciale de instruire, sălilor sportive, 

etc.  
§ Laboratoarele corespund cerinţelor de securitate a muncii. 

…  
 

Referinţă • Mijloacele de instruire, echipamentele laboratoarelor sunt adecvate obiectivelor didactice 
şi asigură formarea competenţelor la disciplinele respective. 

• Catedra are un plan de renovare, completare şi dezvoltare a bazei tehnico-materiale. 
  
F 2.3 Procesul de studii este 
dotat cu calculatoare 

(DR) 
§ Paşapoartele tehnice ale sălilor de calculatoare ale catedrei / facultăţii. 
 (RA)  
§ Prezentarea parcului de calculatoare cu caracteristicile echipamentelor 

şi mijloacelor informatice. 
§ Diferenţierea parcului de calculatoare destinat instruirii (studenţilor), 

cadrelor didactice şi administraţiei. 
§ Raportul nr. de studenţi la nr. de calculatoare.   

…  
 

Referinţă Numărul de calculatoare asigură dotarea procesului didactic cu mijloace tehnice. 
 
F 2.4 Calculatoarele sunt 
utilizate în predarea cursurilor 
şi simularea situaţiilor de 
învăţare în cadrul 
seminarelor, lucrărilor de 
laborator 

(DR) 
§ Îndrumare metodice privind utilizarea calculatoarelor în predarea 

cursurilor şi  simularea situaţiilor de învăţare  în cadrul seminarelor, 
lucrărilor de laborator, etc. 

 (RA)  
§ Caracteristica soft-urilor utilizate în procesul de instruire. 
§ Accesul studenţilor la soft-uri specializate. 
§ Nivelul de utilizare a soft-urilor specializate (exemple de sarcini 

concrete). 
§ Utilizarea calculatoarelor pentru modelare, simulare şi proiectare. 
§ Laboratoarele sunt conforme regulilor de securitate. 

…  
 

Referinţă Posibilităţile tehnologiilor moderne sunt valorificate prin: 
• utilizarea tehnologiilor moderne în predare; 
• accesul studenţilor la soft-uri specializate; 
• utilizarea calculatoarelor pentru modelare, simulare şi proiectare. 
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F 2.5 Instituţia de învăţământ 
deţine baze de realizare a 
stagiilor de practică (ateliere, 
câmpuri experimentale etc.) 
adecvate Programului 

(RA) 
§ Caracteristica bazei proprii pentru stagiile de practica (spaţiile de 

instruire, echipament, dotarea cu mijloace de instruire, etc.). 
§ Raportul nr. de locuri de muncă la nr. de studenţi. 

…  
 

Referinţă • Universitatea dispune de baza proprie pentru desfăşurarea stagiilor de practică sau are 
contracte de lungă durată cu agenţi economici sau alte instituţii prestatoare de servicii. 

• Fiecare student este asigurat cu loc de muncă pentru realizarea sarcinilor individuale în 
timpul stagiului. 

• Baza tehnico-materială (echipamente, utilaje, calculatoare)  asigură dezvoltarea 
competenţelor specifice ale studenţilor. 

  
 
F 2.6 Utilajele, echipamentele, 
tehnologiile bazelor de practică 
sunt adecvate realizării 
obiectivelor Programului şi 
permite asigurarea efectivă a 
stagiilor 

(DR)  
§ Rapoarte ale studenţilor referitor la stagiile de practică. 
§ Caiete de sarcini ale studenţilor. 
§ Procese verbale de totalizare a rezultatelor stagiilor de practică. 
(RA)  
§ Caracteristica bazelor de practică.  
§ Corelaţia între obiectivele Programului, rezultatele stagiilor şi 

dotarea bazelor de practică. 
…  

 
Referinţă Organizarea şi  dotarea bazelor de practică corespunde cerinţelor Programului de studii. 

  
 
F 3 ASIGURAREA SOCIALĂ A STUDENŢILOR  

 
F 3.1 Instituţia dispune de 
cămine proprii.  Starea 
căminelor corespunde normelor 
tehnice şi igienico - sanitare 
stabilite 

(DR)  
§ Paşapoartele tehnice ale căminelor. 
§ Actele oficiale de control de către serviciile de medicină preventivă, 

pompieri, etc. 
§ Proces verbal privind atestarea curentă a căminelor. 
(RA) 
§ Nr. de cămine, amplasarea acestora, nr. de locuri, suprafaţa de 

locuit. 
§ Descrierea stării actuale a căminelor. 
§ Suprafaţa ce revine unui student cazat. 

…  
 

Referinţă Asigurarea cu cămine satisface nevoilor studenţilor instituţiei. Căminele corespund 
normelor igienico-sanitare cu referire la: 
starea tehnică a edificiului;  
condiţiile tehnico – sanitare; 
normele sanitare de iluminare; 
• normele sanitare de încălzire, etc. 

   
F 3.2 Gradul de asigurare a 
studenţilor cu cămin 

(DR) 
§ Regulament privind cazarea studenţilor în cămine. 
(RA) 
§ Raportul nr. de cereri depuse pentru cazare în cămin la nr. de locuri. 

…  
 

Referinţă Oferta cazării corespunde cererii. 
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F 3.3 Serviciile medicale (DR) 
§ Regulament privind serviciile medicale. 
(RA) 
§ Descrierea serviciilor acordate studenţilor. 

…  
 

Referinţă • Instituţia dispune de puncte medicale, centre medicale, preventorii, clinici pentru 
studenţi în campusul universitar.  

• Serviciile medicale oferite studenţilor corespund cerinţelor. 
  
 
F 4 ACCESUL STUDENŢILOR LA INFORMAŢIE  

   
F 4.1 Biblioteca instituţiei 
dispune de fonduri de carte 
specializate în domeniul 
Programului accesibile 
studenţilor 

(DR) 
§ Statutul şi Regulamentul privind funcţionarea bibliotecii. 
(RA)  
§ Biblioteca, fondul, filiale, săli de lectură. 
§ Biblioteca are catalog electronic de ediţii. 
§ Actualitatea fondului de carte şi ediţii periodice în susţinerea 

Programului pe discipline de învăţământ, anii editării, ediţii autohtone 
şi străine. 

§ Conectarea bibliotecii la INTERNET. 
…  

 
Referinţă • Instituţia deţine o biblioteca dotata cu literatură de specialitate adecvata cerinţelor 

Programului şi asigura accesul studenţilor la informaţia respectivă.  
• Fondurile de carte  specializate corespund necesităţilor studenţilor. 

    
F 4.2 Calitatea fondului de 
carte în suportul Programului   

(RA) 
§ Fondul de carte şi ediţii periodice pentru Programul evaluat clasat pe 

discipline. Corespunderea fondului de carte cu Programul. 
…  

 
Referinţă • Fondul de carte şi ediţiile periodice sunt actuale şi corespund obiectivelor Programului. 

Fondul de cărţi: cel puţin 60 unităţi la un cititor. 
• Săli de lectură a bibliotecii: numărul de locuri corespunde la cel puţin 10 % din 

numărul total de studenţi.  
• Actualitatea fondului de carte în bibliotecă: majoritatea surselor de informaţie sunt 

editate în ultimii 10 ... 15 ani. 
• Ediţii periodice de specialitate: în bibliotecă este prezent un număr suficient de ediţii 

periodice de specialitate adecvate Programului. 
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F 4.3 Instituţia de învăţământ 
asigură accesul studenţilor la 
informaţie prin reţeaua 
INTERNET 

(DR) 
§ Paşaportul tehnic, altă documentaţie privind reţeaua Internet a 

instituţiei / facultăţii. 
(RA) 
§ Asigurarea tehnică a accesului la informaţie.  
§ Existenţă calculatoarelor conectate la INTERNET şi accesibilitatea 

studenţilor la acestea. 
§ Sisteme şi reţele informatice fiabile. 
§ Capacitatea fluxului. 
§ Raportul nr. de studenţi la nr. de calculatoare conectate la 

INTERNET. 
§ Nr. calculatoarelor conectate la INTERNET în căminele studenţeşti. 

 
Referinţă • Existenţa calculatoarelor conectate la INTERNET şi accesibilitatea studenţilor la acestea. 

• Sisteme şi reţele informatice fiabile. 
• Capacitatea fluxului corespunde cerinţelor Programului. 
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CRITERII DE EVALUARE 
şi indicatori de calitate 

Indicaţii privind conţinutul raportului de autoevaluare (RA) şi 
documente de referinţă (DR) 

 
 

G. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ 
 

• Catedra manifestă exigenţă de calitate în realizarea activităţilor sale, aplică 
recomandările naţionale şi europene privind asigurarea calităţii. 

• Politica de îmbunătăţire continuă a catedrei constituie pivotul sistemului  de management 
al calităţii, contribuie la realizarea politicii de asigurare şi îmbunătăţire continuă a 
calităţii. 

• Catedra asigură transparenţă privitor la Programele de studii oferite de aceasta şi la 
managementul calităţii. 

• Catedra programează şi aplică măsuri preventive şi de corecţie, imediate şi de lungă 
durată, în scopul înlăturării neconformităţilor. 

• Demersul calităţii catedrei este elaborat şi realizat în strânsă colaborare cu beneficiarii.  
• Catedra răspunde? exigenţelor evaluărilor externe ale altor organisme de evaluare. 
 

G 1 POLITICA ASIGURĂRII CALITĂŢII 
 
G 1.1 Catedra / facultatea are 
o politică de asigurare şi 
îmbunătăţire continuă a 
calităţii 

(DR) 
§ Manualul calităţii (prezentarea sistemului de gestiune a calităţii).  
§ Procedurile de sistem şi specifice ale sistemului de management al 

calităţii (SMC). 
§ Regulamente de funcţionare a infrastructurii calităţii. 
§ Programe (anuale) a obiectivelor prioritare de asigurare şi 

îmbunătăţire continuă a calităţii, reflectate în planurile de activitate a 
catedrei. 

§ Politica calităţii documentată de catedră, facultate ori de instituţie. 
 (RA) 
§ Analiza privind corelarea politicii în domeniul calităţii la nivel de 

catedră – facultate – instituţie. 
§ Analiza corelaţiei politicii catedrei în domeniul calităţii cu obiectivele 

Programului şi cerinţele, nevoile şi aşteptările părţilor interesate. 
…  

 
Referinţă • Instituţia a instituit structura organizatorică a sistemului de management al calităţii şi 

responsabilităţile respective ale departamentelor, facultăţilor, catedrelor şi altor servicii 
universitare. 

• Catedra are o politică şi un program de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii, 
orientată în primul rând spre beneficiarii procesului de instruire şi Programele de studii. 

   
G 1.2 Realizarea îmbunătăţirii 
continue 

(DR) 
§ Procedurile specifice ale sistemului de management al calităţii care 

vizează elaborarea, evaluarea periodică şi perfecţionarea continuă a 
Programelor de studii.  

§ Informaţii privind rezultatele ultimelor evaluări şi ameliorări 
importante. 

§ Rapoartele calităţii. 
(RA) 
§ Analiza măsurilor şi activităţilor de îmbunătăţire continuă, întreprinse 

de catedră în ultimii 5 ani, şi eficienţa acestora. 
…  
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Referinţă • Catedra a dezvoltat un mecanism de îmbunătăţire continuă  a modalităţilor sale de 
recrutare şi de instruire a studenţilor. 

• Catedra este angajată într-un proces de îmbunătăţire continuă a gestiunii sale (şi a 
calităţii serviciilor prestate de aceasta). 

• Catedra programează implementarea obiectivelor de îmbunătăţire continua şi le 
dezvoltă la toate nivelele organizatorice. 

• Catedra poate demonstra îmbunătăţirea efectivă a calităţii în interiorul său şi 
instrumentele care garantează aceasta. 

    
G 1.3 Transparenţa 
informaţiilor de interes public 

(DR) 
§ Regulamentele şi Procedurile sistemului de management al calităţii. 
§ Dispoziţiile rectorului şi / sau managementul calităţii (nivel 

instituţional, facultate, catedră). 
§ Ghidul studentului. 
§ Pagina-WEB a instituţiei, facultăţii, catedrei. 
(RA) 
§  Modalităţile şi măsurile întreprinse de catedră / facultate în vederea 

asigurării transparenţei informaţiilor de interes public. 
…  

 
 

Referinţă • Catedra trebuie să ofere informaţii şi date, cantitative şi / sau calitative, actuale şi 
corecte, despre calificările, Programele de studiu, diplomele, personalul didactic şi de 
cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspect de interes pentru public, în 
general, şi pentru studenţi, în special. 

• Documentele ce vizează managementul şi asigurarea calităţii, precum şi rezultatele 
acestor activităţi sunt disponibile şi uşor accesibile. 

      
G 1.4 Demers participativ (DR) 

§ Manualul calităţii (prezentarea sistemului de gestiune a calităţii).  
§ Procedurile de sistem şi specifice ale sistemului de management al 

calităţii. 
(RA) 
§ Modalităţile de implicare a studenţilor, a personalului didactic şi 

angajatorilor, a altor părţi interesate în îmbunătăţirea continuă a 
calităţii. 

…  
 

Referinţă • Catedra are un demers participativ şi structurat vis-à-vis de clienţii interni şi externi ai 
activităţii sale. Rolurile acestora sunt bine determinate. 

• Principiile demersului de calitate au fost acceptate de clienţi săi, în special de cadrele 
didactice. 

• Studenţii sunt implicaţi în demersul calităţii. 
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G 2  MANAGEMENTUL INTERN AL CALITĂŢII 
      
G 2.1 Evaluarea personalului 
didactic şi a cursurilor de 
către studenţi 

(DR) 
§ Manualul calităţii (prezentarea sistemului de gestiune a calităţii).  
§ Procedurile de sistem şi specifice ale sistemului de management al 

calităţii. 
§ Proceduri şi mecanisme de organizare a chestionării studenţilor. 
§ Dispoziţiile rectorului, decanului. 
(RA) 
§ Analiza rezultatelor evaluării personalului didactic, a cursurilor/ 

seminarelor/laboratoarelor de către studenţi. 
§ Analiza acţiunilor corective şi preventive. 

…  
 

Referinţă • Există şi sunt aplicate chestionare de evaluare de către studenţi a tuturor cadrelor 
didactice şi a cursurilor/seminarelor/laboratoarelor predate, aprobat de Senat şi/sau 
Consiliul Calităţii, care se aplică în conformitate cu regulamentul de organizare a 
chestionării studenţilor.  

• Rezultatele sunt confidenţiale, fiind accesibile doar rectorului, decanului, managerului de 
calitate şi persoanei evaluate. 

      
   
G 2.2 Evaluarea Programului 
de studii de către absolvenţi şi 
angajatori 

(DR) 
§ Rapoartele sondajelor de opinii ale absolvenţilor şi angajatorilor 

efectuate în ultimii 5 ani. 
(RA) 
§ Analiza rezultatelor chestionarelor absolvenţilor şi a angajatorilor, 

măsurile de ameliorare întreprinse, eficienţa acestora. 
…  

 
Referinţă • Există şi sunt aplicate chestionare de evaluare de către studenţi a Programelor de studii, 

aprobat de Senat şi/sau Consiliul Calităţii, care se aplică în conformitate cu regulamentul 
de organizare a chestionării studenţilor.  

• Rezultatele fiind de caracter public sunt analizate la Senat, Consiliul Calităţii, Consiliul 
facultăţii şi catedre. 

          
G 2.3 Chestionare de 
autoevaluare 

(DR) 
§ Regulamente de organizare a chestionării studenţilor. 
§ Rapoartele sondajelor de opinii. 
(RA) 
§ Exemple de utilizare a evaluării şi valorificare a rezultatelor. 

…  
 

Referinţă • Există şi sunt aplicate chestionare de evaluare a cadrului didactic de către studenţi.  

            
G 2.4 Analiza şi tratarea 
neconformităţilor depistate 

(DR) 
§ Procesele verbale ale şedinţelor catedrei. 
§ Dosarele titularilor disciplinelor. 
 (RA) 
§ Analiza neconformităţilor şi măsurile de ameliorare ale acestora. 

…  
 

Referinţă Catedra şi cadrele didactice au analizat punctele forte şi cele slabe din chestionare, în baza 
lor trasând măsuri preventive şi corective. 
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G 3  DESCHIDERE CĂTRE CLIENŢI 
            
G 3.1 Participarea clienţilor 
principali în procesul de studii. 
Relaţiile cu beneficiarii sunt 
structurate şi în continuă 
dezvoltare 

(DR) 
§ Contracte de colaborare (stagii de practică, cercetare ştiinţifică, 

participare în proiectare, în procesul didactic, Comisii de evaluare, 
etc.) cu întreprinderi şi instituţii de profil. 

(RA) 
§ Modalităţile de implicare a clienţilor externi în procesul didactic şi 

analiza eficienţei acestor implicări. 
§ Implicarea studenţilor în autoguvernanţa facultăţii. 

…  
 

Referinţă • Clienţii externi participă la diverse activităţi în cadrul realizării Programului. Consiliul 
facultăţii, comisia de management a calităţii, comisiile la examenele de licenţă includ 
reprezentanţi ai clienţilor externi şi ai studenţilor. 

• Catedra are relaţii oficializate, documentate cu fiecare din beneficiarii definiţi. 
              
G 3.2 Implicarea clienţilor în 
managementul calităţii 

(DR) 
§ Manualul calităţii (prezentarea sistemului de gestiune a calităţii). 
§ Procedurile de sistem şi specifice ale sistemului de management al 

calităţii. 
(RA) 
§ Analiza implicării clienţilor în activităţile de management al calităţii 

în cadrul Programului. Reprezentanţa studenţilor şi angajatorilor. 
…  

 
Referinţă • Beneficiarii / clienţii sunt implicaţi în planificarea şi realizarea activităţilor de asigurare 

a calităţii (strategie, gestiune, rezultate, ameliorări). 
• Beneficiarii / clienţii sunt consultaţi vis-à-vis de măsurile preventive şi corective care 

urmează să fie realizate în procesul de instruire a specialiştilor în Programul de studii. 
• Necesităţile şi aşteptările actuale şi viitoare ale fiecărui beneficiar sunt cunoscute. 
• Beneficiarii sunt informaţi privind politica şi activităţile de management realizate. 
• Catedra are relaţii oficializate documentate cu fiecare din beneficiari externi definiţi. 

  
G 4  ASIGURAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII 

   
G 4.1 Tinerea sub control şi 
executarea dispoziţiilor şi 
recomandărilor MET şi a 
organelor de conducere a 
instituţiei / facultăţii 

(DR) 
§ Manualul calităţii (prezentarea sistemului de gestiune a calităţii).  
§ Procedurile de sistem şi specifice ale sistemului de management al 

calităţii. 
§ Registrul documentelor catedrei. 
§ Procese verbale ale şedinţelor catedrei. 
(RA) 
§ Modalităţi de informare şi punerea în aplicare a dispoziţiilor şi 

recomandărilor MET şi organelor de conducere a instituţiei / 
facultăţii. 

§ Monitorizarea îndeplinirii hotărârilor adoptate. 
…  

 
Referinţă • Ordinile, dispoziţiile şi recomandările MET / Senat sunt comunicate şi cunoscute de 

membrii catedrei şi, după caz, de studenţi, imediat după difuzare. 
• Catedra / facultatea întreprinde măsuri necesare în vederea realizării acestora. 
• Realizarea prevederilor dispoziţiilor şi recomandărilor MET  şi organelor de conducere 

a instituţiei / facultăţii sunt monitorizate. 
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G 5  ALTE EVALUĂRI ŞI CERTIFICĂRI EXTERNE 
  

G 5.1 Evaluări externe (MET, 
CNAA, Senat, Consiliul 
facultăţii şi organisme 
internaţionale de certificare)  
şi rezultatele acestora 

(DR) 
§ Rapoarte de autoevaluare şi evaluare externă a Programului în ultimii 

5 ani. 
§ Planurile de măsuri pentru dezvoltare ulterioară. 
(RA) 
§ Analiza rezultatelor realizării planurilor de măsuri de ameliorare 

elaborate în urma evaluărilor Programului. 
…  

 
Referinţă • Programul a fost evaluat de organisme de evaluare naţionale, catedra activează în 

vederea ameliorării activităţii. 
• Programul a fost supus altor evaluări, certificări sau acreditari externe. 
• Rezultatele au fost difuzate şi sunt cunoscute de către comunitatea academică. 
• Catedra a elaborat şi realizat un complex de măsuri de optimizare a activităţilor. 
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CRITERII DE EVALUARE ŞI INDICATORI DE CALITATE 
 
 

 
A.  POLITICA EDUCAŢIONALĂ ŞI STRATEGIA DEZVOLTĂRII 

INSTITUŢIONALE – 10 pt. 
 

• Instituţia dispune de o organizare coerentă şi de un sistem adecvat de conducere şi 
administrare, are baza materială şi resursele financiare necesare unei funcţionări stabile pe 
termen scurt şi mediu, precum şi resursele umane pe care se poate baza pentru a realiza 
misiunea şi obiectivele propuse asumate. 
 

A 1  MISIUNEA INSTITUŢIEI – 2 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

A 1.1 Misiunea instituţiei este în 
corespundere cu cadrul legal şi 
este orientată spre integrarea 
instituţiei în spaţiul educaţional 
unic european şi satisfacerea 
necesităţilor pieţei muncii 

1,0 – corespunde în întregime; 
0,5 – corespunde parţial; 
0 – nu corespunde. 0,5 

A 1.2 Sistemul instituţional 
asigură cadrul formal şi 
formativ de realizare a misiunii 

1,0 – asigură total; 
0,5 – asigură parţial; 
0 –  nu asigură. 

0,5 

 Nota medie:  
 

Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
A 2  STRATEGIA  INSTITUŢIEI – 2 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

A 2.1 Programul strategic de 
dezvoltare a instituţiei de 
învăţământ este orientat spre 
realizarea politicilor 
educaţionale a statului  şi a 
necesităţilor pieţei muncii 

1,0 – instituţia are un Plan strategic orientat spre realizarea 
direcţiilor esenţiale ale politicilor educaţionale şi a 
necesităţilor pieţei muncii; 
0,5 – instituţia are un Plan strategic care parţial reflectă 
realizarea politicilor educaţionale şi a necesităţilor pieţei 
muncii; 
0 – instituţia nu are un Plan strategic. 

0,4 
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A 2.2 Obiectivele strategice sunt 
clare şi stabilesc conexiunea 
dintre diverse oportunităţi 
(deschiderea către piaţa muncii, 
potenţialul uman, resursele 
materiale si financiare, etc.) 

1,0 – obiectivele strategice stabilesc conexiunea dintre 
diverse oportunităţi; 
0,5 – obiectivele strategice stabilesc parţial conexiunea 
dintre diverse oportunităţi; 
0 – obiectivele strategice nu stabilesc conexiunea dintre 
diverse oportunităţi. 

0,3 

A 2.3 Obiectivele strategice sunt 
coerente cu mijloacele şi 
condiţiile de realizare ale 
acestora 

1,0 – obiectivele strategice sunt în corespundere cu 
mijloacele şi condiţiile necesare realizării; 
0,5 – obiectivele strategice corespund parţial cu mijloacele 
şi condiţiile necesare realizării; 
0 – obiectivele strategice nu corespund cu mijloacele şi 
condiţiile necesare realizării. 

0,3 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
A 3  IDENTITATEA ŞI AUTONOMIA UNIVERSITARĂ – 1 pt.  

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

A 3.1 Identitatea juridică a 
instituţiei îi permite să realizeze 
misiunea şi strategia dezvoltării 
instituţionale 

1,0 – identitatea juridică îi permite instituţiei să realizeze în 
totalitate misiunea şi strategia dezvoltării instituţionale; 
0,5 – identitatea juridică îi permite parţial instituţiei să 
realizeze misiunea şi strategia dezvoltării instituţionale; 
0 – identitatea juridică nu-i permite instituţiei să realizeze 
misiunea şi strategia dezvoltării instituţionale; 

0,3 

A 3.2 Amplasarea universităţii 
îi permite sa-şi manifeste 
identitatea 

1,0 – amplasarea instituţiei îi permite să-şi manifeste 
identitatea şi să-si promoveze imaginea; 
0,5 – amplasarea instituţiei îi permite parţial  
să-şi manifeste identitatea; 
0 – amplasarea instituţiei nu este favorabilă pentru  
manifestarea identităţii şi promovarea imaginii. 

0,2 

A 3.3 Autonomia universităţii 
este reflectată în posibilitatea de 
a-şi gestiona mijloacele  

1,0 – universitatea îşi gestionează toate mijloacele – 100 %; 
0,5 – universitatea îşi gestionează parţial mijloacele - 50 %; 
0  – universitatea gestionează 20 % din mijloace. 

0,2 

A 3.4 Autonomia universitară 
se manifestă în posibilitatea de 
asociere şi colaborare în cadrul 
sistemului naţional, european şi 
mondial al învăţământului 
superior 

1,0 – universitatea foloseşte pe deplin dreptul de asociere şi 
stabilire a relaţiilor de colaborare (se demonstrează prin 
acorduri); 
0,5 – universitatea foloseşte parţial dreptul de asociere şi 
stabilire a relaţiilor de colaborare; 
0 – universitatea nu foloseşte dreptul de asociere şi stabilire 
a relaţiilor de colaborare.  

0,3 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________   
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A 4  ORGANIZAREA ŞI GESTIUNEA INSTITUŢIEI – 2 pt.  

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

A 4.1 Organizarea funcţională 
asigură realizarea misiunii, 
obiectivelor strategice şi este 
transparentă 

1,0 – organizarea funcţională a instituţiei asigură în 
totalitate realizarea obiectivelor strategice; 
0,5 – organizarea funcţională a instituţiei asigură parţial 
realizarea obiectivelor strategice; 
0 – organizarea funcţională a instituţiei nu asigură 
realizarea obiectivelor strategice. 

0,25 

A 4.2 Structurile manageriale 
garantează reprezentanţa 
formaţiunilor instituţiei în 
componenţa organelor de 
conducere 

1,0 – structurile manageriale reflectă reprezentanţa 
formaţiunilor instituţiei în componenţa organelor de 
conducere; 
0,5 – structurile manageriale reflectă parţial reprezentanţa 
formaţiunilor instituţiei în componenţa organelor de 
conducere; 
0 – structurile manageriale nu reflectă reprezentanţa 
formaţiunilor instituţiei în componenţa organelor de 
conducere. 

0,25 

A 4.3 Echipa rectoratului are o 
viziune strategică clară şi deţine 
mecanisme eficiente de 
gestionare 

1,0 – echipa rectoratului are o viziune strategică bine 
definită şi deţine mecanisme eficiente de gestionare; 
0,5 – echipa rectoratului are o viziune strategică şi deţine 
unele mecanisme de gestionare; 
0 – echipa rectoratului are o viziune strategică, dar nu 
deţine mecanisme de gestionare. 

0,25 

A 4.4 Sistemul managerial al 
instituţiei deţine modalităţi 
eficiente de transmitere a 
informaţiei şi de recepţionare a 
feedback-ului 

1,0 – instituţia deţine un sistem eficient de transmitere a 
informaţiilor şi de recepţionare a feedback-ului; 
0,5 – instituţia deţine un sistem de transmitere a 
informaţiilor, dar nu aplică modalităţi eficiente de 
recepţionare a feedback-ului; 
0 – sistemul de transmitere a informaţiilor este defectuos, 
se ignorează importanţa recepţionării  feedback-ului. 

0,25 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
A 5  POTENŢIALUL UMAN AL INSTITUŢIEI – 2 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

A 5.1 Instituţia de învăţământ 
are o strategie  de dezvoltare a 
potenţialului uman 

1,0 – planul strategic conţine obiective ce prevăd diverse 
aspecte ale dezvoltării potenţialului uman, instituţia deţine 
mecanisme de realizare a acestora; 
0,5 – planul strategic conţine prevederi cu referire la 
dezvoltarea potenţialului uman, dar acestea au un caracter 
general şi nu proiectează activităţi concrete cu finalităţi clar 
determinate; 
0 – planul strategic nu conţine prevederi cu referire la 
dezvoltarea potenţialului uman. 

0,25 
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A 5.2 Planul strategic de 
dezvoltare instituţională vizează 
formarea continuă a cadrelor 
didactice 

1,0 – planul strategic vizează formarea continuă a  
diferitelor categorii de angajaţi prin diverse activităţi;  
0,5 – planul strategic vizează activităţi de formare continuă 
doar a unor categorii de angajaţi; 
0 – planul strategic nu conţine prevederi cu referire la 
formarea continuă a angajaţilor. 

0,2 

A 5.3 Modalităţile de formare 
continuă sunt diverse şi satisfac 
nevoia de formare a diferitor 
categorii de colaboratori 

1,0 – modalităţile de formare continuă sunt diverse şi 
satisfac nevoia de formare a tuturor categoriilor de 
colaboratori; 
0,5 – modalităţile de formare continuă sunt lipsite de 
diversitate şi satisfac parţial nevoia de dezvoltare 
profesională a angajaţilor; 
0 – formarea continuă realizată în instituţie are un caracter 
sporadic, accidental. 

0,15 

A 5.4 Managementul resurselor 
umane creează condiţii de 
integrare profesională de succes 

1,0 – în instituţie există tradiţii care favorizează integrarea 
profesională (tutoriat, seminare metodice, etc.); 
0,5 – instituţia aplică unele modalităţi care favorizează 
integrarea profesională; 
0 – în instituţie nu se aplică modalităţi care favorizează 
integrarea profesională. 

0,2 

A 5.5 Condiţiile  
managementului instituţional  
asigură mobilitatea academică a 
cadrelor didactice 

1,0 – managementul instituţional asigură şi încurajează 
mobilitatea academică a cadrelor didactice; 
0,5 – managementul instituţional nu împiedică iniţiativa 
cadrelor didactice de a realiza mobilitatea academică; 
0 – managementul instituţional nu asigură condiţii de 
mobilitate academică a cadrelor didactice. 

0,2 

 Nota medie:  
 

Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
A 6  ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ – 1 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

A 6.1 Instituţia  de învăţământ 
are o strategie pe termen lung şi 
programe pe termen mediu şi 
scurt privind cercetarea 
ştiinţifică 

1,0 - instituţia de învăţământ are o strategie privind 
cercetarea ştiinţifică ce corelează obiective şi activităţi pe 
termen lung, mediu şi scurt; 
0,5 - instituţia de învăţământ are o strategie privind 
cercetarea ştiinţifică, dar obiectivele pe termen lung nu sunt 
reuşit corelate cu obiectivele pe termen mediu şi termen 
scurt; 
0 – instituţia de învăţământ nu are o strategie privind 
cercetarea ştiinţifică. 

0,4 
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A 6.2 Implicarea instituţiei de 
învăţământ în formarea 
cadrelor ştiinţifice 

1,0 – instituţia de învăţământ este un centru de pregătire a 
cadrelor ştiinţifice, cel puţin 50 % din doctoranzi susţin 
tezele de doctor; 
0,5 – instituţia de învăţământ este un centru de pregătire a 
cadrelor ştiinţifice, nu mai puţin de 30 % din doctoranzi 
susţin teza de doctor; 
0 – mai puţin de 30 % din doctoranzi susţin teza de doctor. 

0,3 

A 6.3 Valorificarea rezultatelor 
cercetării 

1,0 – instituţia deţine mecanisme de valorificare a 
rezultatelor cercetării ştiinţifice care se realizează eficient; 
0,5 – instituţia deţine mecanisme de valorificare a 
rezultatelor cercetării ştiinţifice care se realizează parţial; 
0 – instituţia nu deţine mecanisme de valorificare a 
rezultatelor cercetării ştiinţifice. 

0,3 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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CRITERII DE EVALUARE ŞI INDICATORI DE CALITATE 
 

 
B. PLANIFICAREA, REALIZAREA ŞI REZULTATELE PROGRAMULUI 

DE STUDII – 30 pt. 
 

• Facultatea / catedra organizează activităţile de predare, învăţare şi cercetare în termeni de 
conţinut, metode şi tehnici, resurse, selecţie a studenţilor şi a personalului didactic şi de 
cercetare, astfel încât să obţină acele rezultate în învăţare sau în cercetare pe care şi le-a 
propus prin misiunea sa şi obiectivele Programului de studii, care trebuie sa fie clar formulate. 

 
B 1  CADRUL NORMATIV – 2 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 1.1 Programul de studii este 
autorizat şi funcţionează 
conform actelor normative în 
vigoare 
 

1,0 – Programul de studii funcţionează întocmai cu 
prevederile actelor  normative; 
0,5 – Programul de studii funcţionează respectând parţial 
actele normative; 
0 – Programul de studii încalcă prevederile actelor 
normative, vine în contrazicere cu ele. 

0,5 

 B 1.2 Programul de studii 
corespunde Cadrului Naţional 
al Calificărilor 

1,0 – Programul de studii corespunde în totalitate CNC; 
0,5 – Programul de studii are abateri neesenţiale de la 
prevederile CNC; 
0 – Programul de studii nu corespunde CNC. 

0,5 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
B 2  MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII – 2 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 2.1  Misiunea şi obiectivele 
Programului de studii sunt 
formulate  în corespundere cu 
Cadrul Naţional al Calificărilor  

1,0 – misiunea şi obiectivele Programului reflectă în 
totalitate prevederile CNC; 
0,5 – misiunea şi obiectivele Programului nu reflectă în 
totalitate prevederile CNC; 
0 – misiunea şi obiectivele Programului nu sunt formulate 
în corespundere cu CNC. 

0,2 

B 2.2  Obiectivele Programului 
de studii sunt în corespundere 
cu  strategia de dezvoltare 
instituţională şi se actualizează 
sistematic  

1,0 – obiectivele Programului de studii corespund în 
totalitate cu strategia de dezvoltare instituţională şi se 
actualizează sistematic; 
0,5 – obiectivele Programului de studii în mare parte 
corespund cu strategia de dezvoltare instituţională, dar nu 
se actualizează sistematic; 
0 – obiectivele Programului de studii corespund parţial cu 
strategia de dezvoltare instituţională şi nu se actualizează 
sistematic. 

0,2 
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B 2.3  Obiectivele Programului 
de studii sunt în corespundere 
cu mijloacele instituţiei 

1,0 – instituţia dispune de mijloace pentru realizarea a 
tuturor obiectivelor Programului de studii; 
0,5 – instituţia dispune de mijloace pentru realizarea a mai 
mult de 90 % din obiectivele Programului de studii; 
0 – instituţia dispune de mijloace pentru realizarea a mai 
puţin de 90 % din obiectivele Programului de studii. 

0,15 

B 2.4  Misiunea şi obiectivele 
Programului de studii reflectă 
prevederile generale ale 
integrităţii academice 

1,0 – misiunea şi obiectivele Programului de studii reflectă 
în totalitate prevederile generale ale integrităţii academice; 
0,5 – misiunea şi obiectivele Programului de studii reflectă 
parţial prevederile generale ale integrităţii academice; 
0 – misiunea şi obiectivele Programului de studii nu 
reflectă prevederile generale ale integrităţii academice. 

0,1 

B 2.5 Misiunea şi obiectivele 
Programului de studii reflectă 
cerinţele / necesităţile părţilor 
interesate / beneficiarilor 
(studenţi, absolvenţi, 
angajatori) 

1,0 – misiunea şi obiectivele Programului de studii reflectă 
în totalitate necesităţile beneficiarilor; 
0,5 - misiunea şi obiectivele Programului de studii reflectă 
în mare parte necesităţile beneficiarilor; 
0 –  misiunea şi obiectivele Programului de studii nu 
reflectă necesităţile beneficiarilor. 

0,2 

B 2.6  Misiunea şi obiectivele 
Programului de studii 
corespund tendinţelor europene 
/ mondiale în domeniul 
respectiv 
 

1,0 – misiunea şi obiectivele Programului de studii reflectă 
tendinţele europene / mondiale în domeniu; 
0,5 – misiunea şi obiectivele Programului de studii reflectă 
în mare parte tendinţele europene / mondiale în domeniu; 
0 – misiunea şi obiectivele Programului de studii nu 
reflectă tendinţele europene / mondiale în domeniu. 

0,15 

 Nota medie:  
 

Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
B 3  CONŢINUTUL  PROGRAMULUI DE STUDII – 3 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 3.1 Conţinutul Programului 
de studii este orientat spre 
formare de competenţe 
 

1,0 – 100% din conţinutul Programului de studii este 
orientat spre formare de competenţe; 
0,5 – nu mai puţin de 90 % din conţinutul Programului de 
studii este orientat spre formare de competenţe; 
0 – mai puţin de 90% din conţinutul Programului de studii 
este orientat spre formare de competenţe. 

0,5 

B 3.2 Conţinutul Programului 
(curriculum-ul) asigură 
obţinerea rezultatelor 
planificate 

1,0 – 100% din conţinutul curriculum-ului asigură 
obţinerea rezultatelor planificate; 
0,5 – cel puţin 90% din conţinutul curriculum-ului asigură 
obţinerea rezultatelor planificate; 
0 – mai puţin de 90% din conţinutul curriculum-ului 
asigură obţinerea rezultatelor planificate. 

0,5 

 Nota medie:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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B 4   PLANUL  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT – 3 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 4.1  Conţinutul planului de 
învăţământ este în concordanţă 
cu misiunea şi obiectivele 
Programului 

1,0 – 100% din module/discipline încadrate în planul de 
învăţământ asigură realizarea obiectivelor Programului de 
studii; 
0,5 – cel puţin 90% din module/discipline, încadrate în 
planul de învăţământ asigură realizarea obiectivelor 
Programului de studii; 
0 – mai puţin de 90% din module/discipline incluse în 
planul de învăţământ asigură realizarea obiectivelor 
Programului de studii. 

0,2 

B 4.2.  Planul de învăţământ 
corespunde Planului – cadru 
privind: 
ü structura; 
ü raportul disciplinelor 

fundamentale, de specialitate, 
de formare generală,  stagii de 
practică; 

ü divizarea disciplinelor în 
obligatorii, opţionale 
facultative şi orientate spre 
masterat; 

ü acordarea creditelor 
transferabile; 

ü modularizarea disciplinelor; 
ü structura orară; 
ü forme de evaluare 

1,0 – planul de învăţământ corespunde tuturor prevederilor 
Planului-cadru; 
0,5 – planul de învăţământ corespunde în general Planului-
cadru, dar sunt unele abateri neesenţiale cu referire la 
dimensiunile indicate în documentul normativ; 
0 – planul de învăţământ are abateri esenţiale de la   
dimensiunile Planului-cadru. 

0,2 

B 4.3 Planul de învăţământ 
corespunde  standardelor 
europene şi naţionale 

1,0 – planul de învăţământ corespunde în totalitate 
standardelor europene şi naţionale; 
0,5 – în planul de învăţământ sunt identificate abateri 
neesenţiale de la standardele europene şi naţionale; 
0 – planul de învăţământ nu corespunde standardelor 
europene şi naţionale. 

0,2 

B 4.4 Modularea disciplinelor în 
planul de învăţământ este 
realizată conform  principiilor 
de selectare a conţinuturilor 

1,0 – modularea tuturor disciplinelor planului de 
învăţământ este realizată conform  principiilor (linear sau 
concentric) de selectare a conţinuturilor; 
0,5 – modularea disciplinelor planului de învăţământ este 
realizata cu abateri neesenţiale; 
0 – modularea disciplinelor planului de învăţământ este 
realizată cu abateri esenţiale.  

0,2 

B 4.5  Conţinutul Programului 
de studii asigură 
funcţionalitatea pregătirii 
profesionale şi ieşirea pe piaţa 
muncii după fiecare ciclu de 
instruire 
 

1,0 –  toate disciplinele planului de învăţământ asigură 
formarea competenţelor generice şi specifice; 
0,5 – conţinutul unor discipline ale planului de învăţământ 
nu sunt relevante pentru formarea competenţelor generice şi 
specifice; 
0 – majoritatea disciplinelor planului de învăţământ nu sunt 
relevante pentru formarea competenţelor generice şi 
specifice. 

0,2 

 Nota medie:  
 

Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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B 5   CURRICULUM-UL PE  DISCIPLINE – 3 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 5.1  Curriculum-ul pe 
discipline corespunde misiunii, 
obiectivelor Cadrului Naţional 
al Calificărilor şi asigură 
realizarea competenţelor 
planificate   

1,0 –  100 % din curriculum-ul disciplinelor contribuie la formarea 
competenţelor planificate conform CNC; 
0,5 – cel  puţin 90 % din curriculum-ul disciplinelor contribuie la 
formarea competenţelor în conformitate cu  CNC; 
0 – mai puţin de 90 % din curriculum-ul disciplinelor contribuie la 
formarea competenţelor în conformitate cu  CNC. 

0,2 

B 5.2 Structura curriculum-ului 
la discipline corespunde 
prevederilor  metodologice ale 
teoriei curriculare 

1,0 –  structura curriculum-ului la discipline  corespunde în totalitate 
prevederilor  metodologice ale teoriei curriculare; 
0,5 – structura curriculum-ului la discipline  respectă în general 
prevederile  metodologice; 
0 – structura curriculum-ului la discipline  corespunde parţial 
prevederilor  metodologice. 

0,2 

B 5.3 Proiectarea taxonomică şi 
desfăşurarea în timp a 
obiectivelor este orientată spre  
formarea interconexă a 
cunoştinţelor, capacităţilor şi 
atitudinilor 

1,0 –  100 % din curriculum-ul la discipline proiectează obiective 
orientate spre formarea interconexă a cunoştinţelor, capacităţilor şi 
atitudinilor; 
0,5 – cel puţin 90 % din curriculum-ul la discipline proiectează 
obiective orientate spre  formarea interconexă a cunoştinţelor, 
capacităţilor şi atitudinilor; 
0 – mai puţin de 90 % din curriculum-ul la discipline proiectează 
obiective orientate spre  formarea interconexă a cunoştinţelor, 
capacităţilor şi atitudinilor. 

0,2 

B 5.4  Conţinuturile au un 
caracter ştiinţific şi  prezintă 
sistemic teoriile, noţiunile, 
faptele, fenomenele 

1,0 –  conţinutul tuturor disciplinelor are un caracter ştiinţific şi 
prezintă sistemic teoriile, noţiunile, faptele, fenomenele; 
0,5 – în cel puţin 90 % din discipline, conţinutul are un caracter 
ştiinţific şi prezintă sistemic teoriile, noţiunile, faptele, fenomenele; 
0 – în mai puţin de 90 % din discipline, conţinutul are un caracter 
ştiinţific şi prezintă sistemic teoriile, noţiunile, faptele, fenomenele. 

0,2 

B 5.5  Strategiile didactice sunt 
orientate spre învăţarea activă 
a studentului  

1,0 –  în 100 % din curricula la discipline, strategiile didactice au un 
caracter activ-participativ; 
0,5 – în cel puţin 90 % din curricula la discipline, strategiile didactice 
au un caracter activ-participativ; 
 0 – în mai puţin de 90 % din curricula la discipline, strategiile 
didactice au un caracter activ-participativ. 

0,2 

 Nota medie:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
B 6  SUPORTUL CURRICULAR – 3 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 6.1  Disciplinele de studii sunt  
asigurate cu suport curricular 
şi bază de laborator adecvate 
atingerii  competenţelor 
planificate (generice şi specifice)  

1,0 – 100% din disciplinele de studii sunt  asigurate cu 
suport curricular şi bază de laborator; 
0,5 – cel puţin 90% din disciplinele de studii sunt  asigurate 
cu suport curricular şi bază de laborator; 
0 – mai puţin de 90% din disciplinele de studii sunt  
asigurate cu suport curricular şi bază de laborator. 

0,4 
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INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 6.2  Design-ul manualelor, 
ghidurilor corespunde 
cerinţelor moderne faţă de 
suportul didactic  
 

1,0 – 100% din manualele şi ghidurile, editate în ultimii 5 
ani, au un design modern ce corespunde concepţiei 
curriculare; 
0,5 – 75% din manualele şi ghidurile, editate în ultimii 5 
ani, au un design modern; 
0 – mai puţin de 75% din manualele şi ghidurile, editate în 
ultimii 5 ani, au un design modern. 

0,1 

B 6.3  Suportul curricular este 
accesibil studenţilor (ca număr, 
ca mod de utilizare) 

1,0 – suportul curricular este accesibil în variantă 
electronică, în variantă tipărită. 
0,5 – suportul curricular este relativ accesibil; 
0 – suportul curricular nu este accesibil studenţilor. 

0,25 

B 6.4  Instituţia de învăţământ / 
facultatea / catedra asigură 
condiţii favorabile cadrelor 
didactice pentru elaborarea 
suportului curricular prin: 
stimulare financiară, crearea 
condiţiilor favorabile de 
editare, etc. 

1,0 – instituţia de învăţământ / facultatea / catedra oferă 
diverse facilităţi cadrelor didactice care elaborează suport 
curricular (susţinere financiară, concedii de creaţie, 
acordarea titlurilor ştiinţifico-didactice, etc.); 
0,5 – instituţia de învăţământ / facultatea / catedra oferă 
unele facilităţi cadrelor didactice care elaborează suport 
curricular; 
0 – instituţia de învăţământ / facultatea / catedra nu susţine 
cadrele didactice care elaborează suport curricular. 

0,25 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________________  
Concluzii:_________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________________  

B 7 MANAGEMENTUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT – 3 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 7.1  Programul de studii se 
realizează în conformitate cu 
Regulamentul de organizare a 
procesului de învăţământ 

1,0 – Programul de studii respectă în totalitate Regulamentul 
privind organizarea studiilor în învăţământul  superior în baza 
Sistemului Naţional de Credite de Studiu,; 
0,5 - Programul de studii respectă Regulamentul privind 
organizarea studiilor în învăţământul  superior în baza Sistemului 
Naţional de Credite de Studiu, dar au fost identificate abateri 
neînsemnate; 
0 - Programul de studii încalcă grav Regulamentul privind 
organizarea studiilor în învăţământul  superior în baza Sistemului 
Naţional de Credite de Studiu. 

0,2 

B 7.2  Facultatea / catedra de 
specialitate activează în baza 
planurilor strategice şi 
operaţionale 

1,0 –  facultatea /catedra de specialitate activează în baza 
planurilor strategice şi operaţionale; 
0,5 – facultatea / catedra de specialitate nu valorifică 
eficient prevederile planurilor strategice şi operaţionale; 
0 – facultatea /catedra de specialitate nu are planuri 
strategice şi operaţionale. 

0,2 

B 7.3  Orarul  studiilor reflectă 
prevederile planului de 
învăţământ şi cerinţele impuse 
normării timpului de 
învăţământ pe semestre, 
săptămână, zi 

1,0 – orarul studiilor reflectă în totalitate prevederile planului 
de învăţământ şi cerinţele impuse normării timpului de 
învăţământ pe semestre, săptămână, zi; 
0,5 – orarul studiilor conţine abateri neînsemnate cu referire la 
normarea timpului de învăţământ pe semestre, săptămână, zi; 
0 – orarul studiilor conţine abateri grave referitor la 
prevederile planului de învăţământ şi cerinţele impuse 
normării timpului de învăţământ pe semestre, săptămână, zi. 

0,1 
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INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 7.4  Orarul studiilor  prevede  
timp suficient pentru activităţile 
individuale ale studenţilor 

1,0 – orarul studiilor prevede timp suficient pentru 
activităţile individuale ale studenţilor; 
0,5 – orarul studiilor demonstrează neglijarea unor 
prevederi ale ergonomiei muncii studenţilor;  
0 – orarul studiilor nu ţine cont de necesitatea îmbinării 
judicioase a activităţii în sălile de curs şi a lucrului 
individual. 

0,1 

B 7.5  Orarul include cursurile 
opţionale, facultative, orientate 
spre altă specialitate prevăzute 
în planul de învăţământ  

1,0 – cursurile opţionale, facultative, orientate spre altă 
specialitate prevăzute în planul de învăţământ sunt 
reflectate în orar; 
0,5 – orarul conţine unele abateri cu referire la prevederile 
regulamentare despre raportul dintre cursurile opţionale, 
facultative, orientate spre altă specialitate; 
 0 – orarul conţine  abateri grave referitor la prevederile 
regulamentare despre raportul dintre cursurile opţionale, 
facultative, orientate spre altă specialitate. 

0,1 

B 7.6  Schema orară prevede 
desfăşurarea stagiilor de 
practică 

1,0 – schema orară prevede desfăşurarea stagiilor de 
practică în conformitate cu Programul de studii; 
0,5 – schema orară prevede desfăşurarea stagiilor de 
practică în conformitate cu Programul de studii, dar au fost 
identificate abateri neînsemnate; 
0 – schema orară prevede desfăşurarea stagiilor de practică 
în conformitate cu Programul de studii, dar au fost 
identificate abateri grave. 

0,1 

B 7.7 Orarul examenelor 
semestriale, examenelor de 
licenţă  corespunde 
documentelor normative 

1,0 – orarul examenelor semestriale, examenelor de licenţă  
corespunde documentelor normative; 
0,5 – orarul examenelor semestriale, examenelor de licenţă 
corespunde documentelor normative, dar au fost 
identificate abateri neesenţiale; 
0 – orarul examenelor semestriale, examenelor de licenţă  
nu corespunde documentelor normative. 

0,1 

B 7.8  Documentaţia catedrei / 
facultăţii corespunde registrului 
de documente necesare pentru 
realizarea unui Program de 
studii 

1,0 – documentaţia catedrei / facultăţii corespunde în 
totalitate registrului de documente necesare pentru 
realizarea unui Program de studii; 
0,5 – documentaţia catedrei / facultăţii corespunde 
registrului de documente necesare pentru realizarea unui 
Program de studii, dar au fost identificate abateri 
neesenţiale; 
0 – documentaţia catedrei / facultăţii corespunde registrului 
de documente necesare pentru realizarea unui Program de 
studii, dar au fost identificate abateri esenţiale. 

0,1 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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B 8   PROCESUL DE PREDARE -  ÎNVĂŢARE – EVALUARE – 3 pt.  

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 8.1 Procesul de predare - 
învăţare se realizează în baza 
curriculum-ului disciplinar, 
cursurilor academice, 
proiectării didactice respective 

1,0 – toate disciplinele se predau în baza curriculum-ului 
disciplinar, cursurilor academice, proiectării didactice; 
0,5 – 90 % din discipline se predau în baza curriculum-ului 
disciplinar, cursurilor academice, proiectării didactice; 
0 – mai puţin de 90 % din discipline se predau în baza 
curriculum-ului disciplinar, cursurilor academice, 
proiectării didactice. 

0,2 

B 8.2 Formele de organizare a 
procesului de studii îmbină 
judicios activităţile de contact 
direct dintre profesor şi 
studenţi şi lucrul individual 

1,0 – în cadrul tuturor disciplinelor predate formele de 
organizare a procesului de studii îmbină judicios activităţile 
de contact direct dintre profesor şi studenţi şi lucrul 
individual; 
0,5 – în cadrul a 90 % din disciplinele predate formele de 
organizare a procesului de studii îmbină judicios activităţile 
de contact direct dintre profesor şi studenţi şi lucrul 
individual; 
0 – în cadrul a mai puţin de  90 % din disciplinele predate 
formele de organizare a procesului de studii îmbină judicios 
activităţile de contact direct dintre profesor şi studenţi şi 
lucrul individual. 

0,2 

B 8.3 În cadrul procesului de 
învăţământ se aplică strategii 
didactice eficiente (moderne, 
interactive, activităţi  în echipă, 
etc.) 

1,0 – în cadrul tuturor disciplinelor predate se aplică 
strategii didactice eficiente (moderne, interactive, activităţi  
în echipă, etc.); 
0,5 – în cadrul a cel puţin 90 % din disciplinele predate se 
aplică strategii didactice eficiente;  
0 – în cadrul a mai puţin de 90 % din disciplinele predate se 
aplică strategii didactice eficiente. 

0,2 

B 8.4  Strategiile didactice 
aplicate sunt adecvate atingerii 
competenţelor stabilite de 
Cadrul Naţional al Calificărilor 
la domeniul respectiv 

1,0 – în cadrul tuturor disciplinelor predate  strategiile 
didactice aplicate sunt adecvate atingerii competenţelor 
stabilite de Cadrul Naţional al Calificărilor la domeniul 
respectiv; 
0,5 – în cadrul a cel puţin 90 % din disciplinele predate  
strategiile didactice aplicate sunt adecvate atingerii 
competenţelor stabilite de CNC la domeniul respectiv; 
0 – în cadrul a  mai puţin de 90 % din disciplinele predate  
strategiile didactice aplicate sunt adecvate atingerii 
competenţelor stabilite de Cadrul Naţional al Calificărilor 
la domeniul respectiv. 

0,2 

B 8.5 Se aplică eficient diverse 
forme de organizare a 
procesului de predare-învăţare: 
cursuri şi seminare integrative, 
problematizate, training-uri, 
etc. 

1,0 – în cadrul tuturor disciplinelor predate  se aplică 
eficient diverse forme de organizare a procesului de 
predare-învăţare: cursuri şi seminare integrative, 
problematizate, traininguri, etc.;  
0,5 – în cadrul a cel puţin de 90 % din disciplinele predate  
se aplică eficient diverse forme de organizare a procesului 
de predare-învăţare; 
0 – în cadrul a  mai puţin de 90 % din disciplinele predate  
se aplică eficient diverse forme de organizare a procesului 
de predare-învăţare. 

0,2 

 Nota medie:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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B 9   STAGII DE PRACTICĂ – 3 pt. 
Experienţa în întreprinderi (industrie, şcoli, instituţii prestatoare de servicii)  este considerată 
ca o dimensiune fundamentală a instruirii specialiştilor, ea este dezvoltată pe parcursul 
studiilor. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 9.1  Obiectivele şi 
conţinuturile stagiilor de 
practică sunt în concordanţă cu 
obiectivele Programului şi 
asigură formarea 
competenţelor praxiologice 
(practice) 

1,0 – obiectivele şi conţinuturile stagiilor de practică sunt în 
concordanţă totală cu obiectivele Programului şi asigură 
formarea competenţelor praxiologice (practice); 
0,5 – obiectivele şi conţinuturile stagiilor de practică 
asigură formarea competenţelor praxiologice (practice), dar 
nu corespund în totalitate obiectivelor Programului; 
0 – obiectivele şi conţinuturile stagiilor de practică asigură 
parţial formarea competenţelor praxiologice (practice). 

0,2 

B 9.2  Instituţia de învăţământ 
deţine o reţea de baze pentru 
stagiile de practică, care îi 
permite să realizeze  obiectivele 
Programului de studii  

1,0 – instituţia de învăţământ deţine baze adecvate pentru 
toate stagiile de practică, asigurând încadrarea tuturor 
studenţilor;  
0,5 –  instituţia de învăţământ deţine baze adecvate pentru 
toate stagiile de practică, asigurând încadrarea parţială a 
studenţilor;  
0 – instituţia de învăţământ nu deţine baze adecvate pentru 
toate stagiile de practică, asigurând încadrarea a mai puţin 
de 75 % studenţi. 

0,2 

B 9.3  Instituţia de învăţământ  
stabileşte relaţii de colaborare 
cu instituţiile–baze de practică 
prin diverse modalităţi 

1,0 –   instituţia de învăţământ  stabileşte relaţii de 
colaborare cu instituţiile–baze de practică prin diverse 
modalităţi;  
0,5 – instituţia de învăţământ nu valorifică eficient 
posibilităţile diverselor modalităţi de stabilire a relaţiilor de 
colaborare; 
0 –  instituţia de învăţământ  nu valorifică posibilităţile 
diverselor modalităţi de stabilire a relaţiilor de colaborare.  

0,1 

B 9.4  Monitorizarea stagiilor 
de practică este parte 
integrantă a procesului de 
orientare profesională şi de 
identificare a locurilor pentru 
angajarea în câmpul muncii 

1,0 – monitorizarea stagiilor de practică include şi strategii 
de proiectare a carierei, de identificare a posibilităţilor de 
angajare în câmpul muncii; 
0,5 –  monitorizarea stagiilor de practică include şi unele 
aspecte ale proiectării carierei, identificării posibilităţilor de 
angajare în câmpul muncii; 
0 – monitorizarea stagiilor de practică nu include 
preocupări cu privire la proiectarea  carierei şi identificarea 
posibilităţilor de angajare în câmpul muncii. 

0,1 

B 9.5 Activităţile, durata şi locul 
stagiilor sunt adecvate formării 
competenţelor planificate 

1,0 – activităţile, durata şi locul stagiilor sunt adecvate 
formării competenţelor planificate; 
0,5 –  activităţile, durata şi locul stagiilor sunt adecvate 
formării competenţelor planificate, dar au fost depistate 
unele neconcordanţe; 
0 – activităţile, durata şi locul stagiilor parţial sunt adecvate 
formării competenţelor planificate. 

0,1 

B 9.6  Stagiile de practică au 
suport curricular 

1,0 – stagiile de practică au suport curricular; 
0,5 – stagiile de practică au suport curricular incomplet; 
0 – stagiile de practică nu au suport curricular. 

0,1 
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INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 9.7  Monitorizarea formală a 
stagiilor de practică corespunde 
cerinţelor (prezenţa ordinelor 
de repartizare, prezenţa 
îndreptărilor la locul de 
practică, etc.) 

1,0 – monitorizarea formală a stagiilor de practică 
corespunde în totalitate cerinţelor; 
0,5 – monitorizarea formală a stagiilor de practică 
corespunde cerinţelor, dar au fost identificate unele abateri; 
0 –  în monitorizarea formală a stagiilor de practică au fost 
depistate abateri grave. 

0,1 

B 9.8  Evaluarea cunoştinţelor 
şi competenţelor acumulate în 
întreprindere se realizează 
conform programului stagiului 
de practică şi criteriilor 
prestabilite 

1,0 – evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor acumulate în 
întreprindere se realizează în strictă conformitate cu 
programul stagiului de practică şi criteriile prestabilite; 
0,5 – evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor acumulate în 
întreprindere se realizează în conformitate cu programul 
stagiului de practică şi criteriile prestabilite, dar au fost 
depistate abateri neesenţiale; 
0 –  evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor acumulate în 
întreprindere nu se realizează în conformitate cu programul 
stagiului de practică şi criteriile prestabilite. 

0,1 

 Nota medie:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
 
B 10  EVALUAREA REZULTATELOR ACADEMICE – 3 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 10.1  Evaluarea rezultatelor 
academice se realizează în 
conformitate cu cerinţele 
existente, privind: 
ü tipurile de evaluare (iniţială, 

formativă, finală); 
ü formele şi modalităţile de 

evaluare (în scris, oral; 
examen, testare); 

ü instrumente de evaluare 
(metode şi tehnici de 
evaluare); 

ü testele şi activităţile de 
evaluare;  

ü modalităţile de realizare a 
feed-back-ului 

1,0 – evaluarea rezultatelor academice se realizează în 
strictă conformitate cu cerinţele în vigoare; 
0,5 – evaluarea rezultatelor academice se realizează în 
conformitate cu cerinţele existente, dar au fost depistate 
abateri neesenţiale; 
0 – evaluarea rezultatelor academice nu corespunde 
cerinţelor existente. 

0,2 
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INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 10.2  Metodologia evaluării 
este în concordanţă cu misiunea 
şi obiectivele Programului 
(evaluarea competenţelor) 

1,0 – procedura de evaluare este în concordanţă cu 
metodologia şi asigură identificarea nivelului de atingere a 
finalităţilor prestabilite;  
0,5 – procedura de evaluare nu respectă în totalitate 
prevederile metodologice cu referire la evaluarea 
competenţelor; 
0 – procedura de evaluare nu respectă metodologia de 
evaluare a competenţelor. 

0,1 

B 10.3  Metodologia de evaluare 
aplicată asigură 
interconexiunea  dintre 
obiectivele curriculare şi 
rezultatele învăţării 

1,0 – metodologia de evaluare aplicată asigură integral 
interconexiunea  dintre obiectivele curriculare şi rezultatele 
învăţării; 
0,5 – metodologia de evaluare aplicată asigură 
interconexiunea  dintre obiectivele curriculare şi rezultatele 
învăţării; 
0 – metodologia de evaluare aplicată asigură parţial 
interconexiunea  dintre obiectivele curriculare şi rezultatele 
învăţării. 

0,1 

B 10.4  Testele aplicate sunt 
elaborate corect şi întrunesc 
caracteristicile inerente unui 
instrument de evaluare 

1,0 – testele de evaluare corespund în totalitate cerinţelor 
impuse;  
0,5 – testele de evaluare sunt elaborate conform cerinţelor, 
dar sunt identificate abateri neesenţiale; 
0 – testele de evaluare nu corespund cerinţelor impuse.  

0,1 

B 10.5  Metodologia evaluării 
deţine mecanisme de realizare 
eficientă şi continuă a feed-
back-ului 

1,0 – metodologia evaluării valorifică pe deplin 
mecanismele de realizare eficientă şi continuă a feed-back-
ului; 
0,5 – metodologia evaluării valorifică mecanismele de 
realizare eficientă şi continuă a feed-back-ului; 
0 – în procesul evaluării sunt neglijate mecanismele de 
realizare eficientă şi continuă a feed-back-ului. 

0,1 

B 10.6 Rezultatele evaluării 
finale reflectă realizarea 
obiectivelor Programului: 
ü rezultatele probelor teoretice 

ale Examenului de Licenţă; 
ü calitatea tezelor / proiectelor 

de licenţă; 
ü tematica tezelor / proiectelor 

de licenţă este actuală; 
ü conţinutul tezelor /proiectelor 

de licenţă atestă atingerea 
nivelului competenţelor 
planificate 

1,0 – rezultatele evaluării finale reflectă realizarea deplină a 
obiectivelor Programului;  
0,5 – rezultatele evaluării finale reflectă realizarea 
satisfăcătoare a obiectivelor Programului; 
0 – rezultatele evaluării finale reflectă realizarea 
nesatisfăcătoare a obiectivelor Programului. 

0,3 

B 10.7 Evaluarea rezultatelor 
învăţării are un caracter 
sistematic şi se întreprind 
măsuri de ameliorare a 
Programului 

1,0 – evaluarea rezultatelor învăţării are un caracter 
sistematic şi se întreprind diverse măsuri de ameliorare a 
Programului; 
0,5 – evaluarea rezultatelor învăţării are un caracter 
sistematic şi se întreprind unele măsuri de ameliorare a 
Programului; 
0 – evaluarea rezultatelor învăţării are un caracter 
sistematic, dar nu se întreprind măsuri de ameliorare a 
Programului. 

0,1 

 Nota medie:  
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Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 

 
 
 

B 11  CONFERIREA TITLURILOR, ELIBERAREA  SUPLIMENTULUI  LA  
DIPLOMĂ – 1 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 11.1  Conferirea  titlurilor  
corespunde Nomenclatorului 
domeniilor de formare 
profesională 

1,0 – conferirea  titlurilor reflectă în totalitate cerinţele 
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională; 
0,5 – conferirea titlurilor reflectă cerinţele Nomenclatorului 
domeniilor de formare profesională; 
0 – conferirea  titlurilor se efectuează cu grave încălcări ale 
cerinţelor Nomenclatorului domeniilor de formare 
profesională. 

0,5 

B 11.2  Suplimentul la diplomă 
reflectă Programul de studii 
parcurs de student  

1,0 – Suplimentul la diplomă reflectă întocmai Programul 
de studii parcurs de student şi cerinţele standardelor 
europene impuse acestui document; 
0,5 – Suplimentul la diplomă reflectă Programul de studii 
parcurs de student şi cerinţele standardelor europene 
impuse acestui document; 
0 – în Suplimentul la diplomă sunt identificate abateri de la 
cerinţele standardelor europene impuse acestui document. 

0,5 

 Nota medie:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
 
B 12  CONTINUAREA STUDIILOR – 1 pt. 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

B 12.1  Programul asigură 
posibilităţi de continuare a 
studiilor în următorul ciclu 

1,0 – Programul de licenţa este în concordanţă cu 
Programul de masterat în domeniul respectiv şi domenii 
înrudite, asigurând continuitatea formării profesionale;  
0,5 - Programul de licenţa este în concordanţă cu 
Programul de masterat în domeniul respectiv, asigurând 
continuitatea formării profesionale;  
0 – Programul de licenţa nu asigură continuitatea formării 
profesionale. 

1,0 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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CRITERII DE EVALUARE ŞI INDICATORI DE CALITATE 
 

 
C. RESURSE UMANE – 20 pt. 

 
• Catedra / facultatea dispune de resursele umane (cantitate şi calificare) pe care se poate baza pentru a 
realiza misiunea şi obiectivele Programului.  
• Personalul administrativ şi tehnic defineşte şi asigură  perfect  gestiunea organizaţională, 
administrativă şi logistică.  
• Există o politică dinamică şi motivată privind resursele umane şi anume pentru  personalul didactic şi 
cadre didactice-cercetători. 
 
C 1  PERSONAL PROFESORAL- DIDACTIC – 12 pt. 

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

C 1.1  Angajarea 
cadrelor didactice 
corespunde cadrului 
normativ 

1,0 – toate dosarele personalului angajat corespund actelor 
normative în vigoare; 
0,5 – cel puţin 90% din totalul dosarelor personalului 
angajat corespunde actelor normative; 
0 – mai puţin de 90% din totalul dosarelor personalului 
angajat corespunde actelor normative. 

0,1 

C 1.2 Personalul didactic este 
angajat conform statelor de 
funcţii 

1,0 – toate unităţile din lista de state sunt acoperite cu cadre 
didactice conform calificării şi reţelei tarifare unice;  
0,5 – cel puţin 95% de unităţi din lista de state sunt 
acoperite cu cadre didactice conform calificării şi reţelei 
tarifare unice;  
0 – mai puţin de 95% de unităţi din lista de state sunt 
acoperite cu cadre didactice conform calificării şi reţelei 
tarifare unice. 

0,1 

C 1.3 Rata cadrelor didactice cu 
norma de bază în instituţia de 
învăţământ corespunde 
prevederilor regulamentare 

1,0 – mai mult de  60% din statele de funcţii sunt acoperite 
de personal profesoral-didactic cu norma de bază; 
0,5  –  cel puţin 50 % din statele de funcţii sunt acoperite de 
personal profesoral-didactic cu norma de bază; 
0 -  mai puţin  de 50 % din statele de funcţii sunt acoperite 
de personal profesoral-didactic cu norma de bază. 

0,35 

C 1.4 Cadrele didactice deţin 
titluri / grade ştiinţifice, 
academice 

1,0 – cel puţin 40% din cadrele didactice titulare la 
momentul acreditării; 
0,5 – cel puţin 30% din cadrele didactice titulare la 
momentul primei acreditări şi cel puţin 45 % la următoarea 
acreditare; 
0 – mai puţin de 30% din cadrele didactice titulare la 
momentul primei acreditări şi mai puţin de 45 % la 
următoarea acreditare. 

0,35 

C 1.5 Calificarea profesională  a 
cadrelor didactice corespunde 
cerinţelor domeniului de 
formare profesională iniţială în 
care sunt implicate 

1,0 – calificarea tuturor cadrelor didactice angajate 
corespunde cerinţelor Programului de formare; 
0,5 – calificarea a cel puţin 90% din cadrele didactice 
angajate corespunde cerinţelor Programului de formare;  
0 – calificarea a mai puţin de 90% din cadrele didactice 
angajate corespunde cerinţelor Programului de formare.  

0,1 

                                   Nota ponderată:  
 

Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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C 2  PERSONAL AUXILIAR-DIDACTIC – 3 pt.  

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

C 2.1 Calificarea personalului 
asigură realizarea optimală a 
Programului de studii 

1,0 – calificarea tuturor cadrelor auxiliar-didactice angajate 
corespunde cerinţelor Programului de studii; 
0,5 – calificarea a cel puţin 90 % din cadrele auxiliar-
didactice angajate corespunde cerinţelor Programului de 
studii;  
0 –calificarea a mai puţin de 90 % din cadrele auxiliar-
didactice angajate corespunde cerinţelor Programului de 
studii.  

0,5 

C 2.2  Acoperirea cu personal 
auxiliar-didactic este conformă 
statelor de funcţii 

1,0 – toate unităţile din lista de state sunt acoperite cu cadre 
auxiliar-didactice conform calificării şi reţelei tarifare 
unice;  
0,5 – cel puţin 95% de unităţi din lista de state sunt 
acoperite cu cadre auxiliar-didactice conform calificării şi 
reţelei tarifare unice;  
0 – mai puţin de 95% de unităţi din lista de state sunt 
acoperite cu cadre auxiliar-didactice conform calificării şi 
reţelei tarifare unice. 

0,5 

 Nota ponderată:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
 
C 3 GESTIUNEA RESURSELOR UMANE ŞI A COMPETENŢELOR – 5 pt.   

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

C 3.1  Planificarea şi 
administrarea resurselor 
umane 

1,0 – catedra / facultatea are o strategie de dezvoltare 
profesională a cadrelor şi o realizează integral; 

0,5 – catedra / facultatea are o strategie de dezvoltare 
profesională a cadrelor şi o realizează parţial; 

0 – catedra / facultatea nu are o strategie de dezvoltare 
profesională a cadrelor.  

0,7 

C 3.2  Instituţia de învăţământ 
are un program de susţinere a 
cadrelor în domeniul social 

1,0 – instituţia are un program şi îl realizează integral; 
0,5 – instituţia are un program şi îl realizează parţial; 
0 – instituţia nu are un program. 

0,3 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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CRITERII DE EVALUARE ŞI INDICATORI DE CALITATE 
 

 
D. STUDENŢI – 10 pt. 

 
Instituţia / catedra  consideră că viaţa studentului este o dimensiune fundamentală pentru 
realizarea obiectivelor de instruire şi contribuie la aceasta. 
Catedra  favorizează orientarea şi pregătirea către angajarea în câmpul muncii şi spre cariera 
profesională a viitorilor săi absolvenţi. Catedra se asigură că primele angajări ale absolvenţilor 
săi sunt conforme cu specialitatea obţinută. 

 
 

D 1  ORIENTAREA PROFESIONALĂ – 2 pt.   
 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

D 1.1 Catedra / facultatea 
realizează activităţi de formare 
a imaginii specialităţii în 
societate 

1,0 – catedra / facultatea are un program de activităţi de 
formare a imaginii specialităţii în societate prin participarea 
la diverse expoziţii, târguri, conferinţe, simpozioane şi alte 
evenimente culturale, ştiinţifice şi publicitare şi îl realizează 
integral, dispune de documente de confirmare (avize, 
contracte cu instituţii preuniversitare şi agenţi economici, 
materiale video, etc.); 
0,5  – catedra / facultatea are un program de activităţi de 
formare a imaginii specialităţii în societate şi îl realizează 
parţial; 
0 – catedra / facultatea nu realizează activităţi de formare a 
imaginii specialităţii în societate, nu dispune de documente 
de confirmare.  

0,45 

D 1.2 Catedra / facultatea / 
instituţia realizează activităţi de 
orientare profesională spre 
Programe de licenţă / master 

1,0 – catedra / facultatea are un program de activităţi de 
orientare profesională spre Programe de licenţă / master şi 
dispune de instrumentele necesare (Centre / şcoli de 
orientare şi iniţiere profesională a elevilor / studenţilor, 
organizează olimpiade, târguri ale locurilor de muncă) şi îl 
realizează integral, dispune de materiale publicitare 
(ghiduri, pliante, materiale video, etc.); 
0,5  – catedra / facultatea are un program  de activităţi de 
orientare profesională spre Programe de licenţă / master şi 
îl realizează parţial; 
0 – catedra / facultatea nu realizează activităţi de orientare 
profesională spre Programe de licenţă / master, nu dispune 
de materiale publicitare.  

0,55 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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D 2  ÎNMATRICULAREA LA STUDII – 2 pt. 
 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

D 2.1 Recrutarea studenţilor se 
face prin proceduri stipulate în 
Regulamentul de admitere, 
conform Nomenclatorului 
domeniilor de formare 
profesională  şi  planurilor de 
admitere stabilite de Guvern 

1,0 – recrutarea studenţilor se realizează în strictă 
conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare; 
0,5 – recrutarea studenţilor se realizează în conformitate cu 
actele legislative şi normative în vigoare, cu abateri 
neesenţiale; 
0 – recrutarea studenţilor se realizează cu abateri 
semnificative (documentate de Comisia de supraveghere a 
MET şi de alte organe competente) de la actele legislative 
şi normative în vigoare. 

0,4 

D 2.2 Popularitatea 
Programului prin nivelul 
concursului la admitere 

1,0 – planul de admitere se realizează integral, nivelul 
concursului la admitere denotă popularitatea Programului; 
0,5 – planul de admitere se realizează parţial. Catedra de 
specialitate / facultatea duce o evidenţă a solicitărilor pentru 
admitere şi întreprinde acţiuni pentru ameliorarea situaţiei; 
0 – planul de admitere se realizează parţial. Catedra de 
specialitate / facultatea nu intervine cu acţiuni pentru 
ameliorarea situaţiei. 

0,6 

 Nota medie:  
 

Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
D 3  FORMAŢIUNILE DE STUDIU – 1 pt.  

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

D 3.1  La constituirea 
formaţiunilor de studii se ţine 
cont de prevederile 
regulamentare privind: 
numărul de studenţi în serii; 
numărul de studenţi în grupă; 
numărul de studenţi în 
subgrupe 

1,0 – formaţiunile de studii corespund următoarelor 
intervale: 50...150 de studenţi în serie; 15...30 de studenţi în 
grupă; 8...15 studenţi în subgrupă; 
0,5 – în constituirea formaţiunilor de studii există abateri 
neesenţiale; 
0 – în constituirea formaţiunilor de studii există abateri 
esenţiale. 

0,5 

D 3.2  Se asigură dreptul 
studenţilor la mobilitate internă 
şi externă 

1,0 – catedra / facultatea are un program şi mecanisme 
viabile de realizare a mobilităţii academice a studenţilor 
(suport de informare a studenţilor, principii de validare a 
rezultatelor academice, etc.) şi le realizează eficient; 
0,5 – catedra / facultatea are un program şi mecanisme de 
realizare a mobilităţii academice  a studenţilor (suport de 
informare a studenţilor, principii de validare a rezultatelor 
academice, etc.) şi le realizează parţial; 
0 – catedra / facultatea nu are un program şi mecanisme de 
realizare a mobilităţii academice  a studenţilor. 

0,5 

Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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D 4   MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE – 3 pt.   

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

D 4.1 Frecvenţa studenţilor  
corespunde cerinţelor  
regulamentare aprobate la nivel 
de sistem de învăţământ 

1,0 – corespunde nivelului de  90 % de prezenţă la 
activităţile didactice ale studentului; 
0,5 – corespunde nivelului de  75 % de prezenţă la 
activităţile didactice ale studentului; 
0 – mai puţin de 75 %; catedra nu întreprinde  
măsuri eficiente de ameliorare a frecvenţei. 

0,1 

D 4.2 Promovarea studenţilor  
se efectuează în baza creditelor 
transferabile acumulate 

1,0 – 100 % studenţi sunt promovaţi regulamentar în baza 
creditelor ECTS;  
0,5 – sunt abateri de la regulamentul de promovare a 
studenţilor; 
0 – nu se aplică regulamentul de promovare a studenţilor în 
baza creditelor ECTS. 

0,1 

D 4.3 Mobilitatea academică 
intra -  şi interinstituţională  se 
validează în baza creditelor 
transferabile. Instituţia /   
facultatea dispune de 
documentaţia normativă şi 
structuri de organizare a 
mobilităţii academice 

1,0 – 100 % mobilităţi intra- şi interinstituţională se  
validează în baza creditelor ECTS;  
0,5 – sunt abateri de la regulamentul de validare a  
mobilităţii studenţilor; 
0 – mobilitatea studenţilor nu se validează în baza 
creditelor ECTS.  

0,1 

D 4.4 Rata absolvenţilor în 
raport cu numărul studenţilor 
înscrişi  în anul I 

1,0 – rata medie a absolvenţilor pentru perioada de evaluare 
este mai mare de 75 %; 
0,5 – rata medie a absolvenţilor pentru perioada de evaluare 
constituie 50…75 %; 
0 – rata medie a absolvenţilor pentru perioada de evaluare 
este mai mică de 50 %. 

0,4 

D 4.5 Gradul de promovare a 
studenţilor pe parcursul 
perioadei de studii 

1,0 – promovarea medie anuală a studenţilor pe parcursul 
perioadei de studii este mai mare de 95 %; 
0,5 – promovarea medie anuală a studenţilor pe parcursul 
perioadei de studii corespunde nivelului de 85 %; 
0 – promovarea medie anuală a studenţilor pe parcursul 
perioadei de studii este mai mică de 85 %. 

0,3 

 Nota medie:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
D 5  ANGAJAREA ÎN CÂMPUL MUNCII ŞI CONTINUAREA STUDIILOR – 2 pt.  

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

D 5.1 Catedra dispune de un 
mecanism de evidenţă a 
angajării absolvenţilor în 
câmpul muncii şi monitorizare 
a evoluţiei carierei absolvenţilor 

1,0 – catedra dispune de bază de date privind angajarea şi 
evoluţia profesională a absolvenţilor, utilizează eficient 
această informaţie; 
0,5 – baza de date privind angajarea şi evoluţia profesională 
a absolvenţilor este incompletă; 
0 – nu există informaţii concludente referitoare la angajarea 
şi evoluţia profesională a absolvenţilor. 

0,25 
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INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

D 5.2  Competitivitatea 
absolvenţilor Programului de 
studii pe piaţa muncii este 
demonstrată prin: 
rata angajării în câmpul muncii 
conform calificării obţinute; 
rata neangajării în câmpul 
muncii; 
rata angajării în câmpul muncii 
la altă specialitate decât cea 
obţinută prin Program; 
timpul necesar pentru a găsi un 
loc de muncă; 
corespondenţa dintre munca 
prestată şi calificarea obţinută 

1,0 – corespunde nivelului de 70% absolvenţi angajaţi în 
câmpul muncii conform calificării obţinute; 
0,5 – cel puţin 50% dintre absolvenţi sunt angajaţi în 
termen de 2 ani conform calificării obţinute; 
0 – mai puţin 50% dintre absolvenţi sunt angajaţi în termen 
de 2 ani conform calificării obţinute. 

0,5 

D 5.3  Continuarea studiilor:  
la masterat; 
doctorat 
 
 

1,0 -  cel puţin 40 % din numărul total de absolvenţi au fost 
înscrişi la ciclul II (studii de masterat);  
0,5 – 25 % din numărul total de absolvenţi au fost înscrişi 
la ciclul II (studii de masterat);  
0 – mai puţin de 25 % din numărul total de absolvenţi au 
fost înscrişi la ciclul II (studii de masterat. 

0,25 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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CRITERII DE EVALUARE ŞI INDICATORI DE CALITATE 
 

 
E. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ – 10 pt. 

 
Catedra este implicată în programe de cercetare instituţionale, naţionale şi / sau internaţionale.   
Activităţile de cercetare desfăşurate permit realizarea obiectivelor Programului. 
 
E 1  ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A FORMĂRII 
PROFESIONALE – 4 pt.  

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

E 1.1 Activitatea de cercetare 
ştiinţifică este parte 
componentă a planurilor 
operaţionale şi de dezvoltare 
strategică a catedrei 

1,0 – cercetarea ştiinţifică este reflectată în planurile 
strategice şi operaţionale ale catedrei şi se realizează 
integral; 
0,5 – cercetarea ştiinţifică este reflectată în planurile 
strategice şi operaţionale ale catedrei şi se realizează 
parţial; 
0 –  cercetarea ştiinţifică nu este reflectată în planurile 
strategice şi operaţionale ale catedrei. 

0,2 

E 1.2 Catedra eficient 
monitorizează activitatea de 
cercetare 

1,0 – documentaţia catedrei demonstrează monitorizarea 
sistematică a activităţii de cercetare realizată de către 
cadrele didactice şi studenţi; 
0,5 – monitorizarea activităţii de cercetare realizată de către 
cadrele didactice şi studenţi se efectuează sporadic; 
0 –  în documentaţia catedrei nu este reflectată 
monitorizarea activităţii de cercetare realizată de către 
cadrele didactice şi studenţi. 

0,2 

E 1.3 Catedra / facultatea este 
implicată în realizarea:  
proiectelor instituţionale de 
cercetare; 
proiectelor naţionale / 
internaţionale de cercetare; 
cercetărilor individuale; 
altele 

1,0 – toate cadrele didactice sunt implicate în cercetarea 
ştiinţifică, fapt care se demonstrează documentar prin 
publicaţii, participări la diverse manifestări ştiinţifice 
naţionale si internaţionale; 
0,5 – cel puţin 80 % din totalul de cadre didactice sunt 
implicate în cercetarea ştiinţifică, fapt care se demonstrează 
documentar;  
0 –  mai puţin de 80 % din totalul de cadre didactice sunt 
implicate în cercetarea ştiinţifică, fapt care se demonstrează 
documentar.  

0,3 

E 1.4 Cercetarea dispune de 
resurse umane, financiare, 
logistice suficiente pentru a 
realiza proiectele de cercetare 

1,0 – resursele disponibile asigură condiţii optime de 
realizare a obiectivelor cercetării; 
0,5 – resursele disponibile asigură parţial condiţii de 
realizare a obiectivelor cercetării; 
0 –  catedra nu dispune de resurse pentru realizarea 
proiectelor de cercetare. 

0,3 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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E 2  VALORIFICAREA ŞI DISEMINAREA REZULTATELOR CERCETĂRII – 3 
pt. 

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

E 2.1  Valorificarea rezultatelor 
cercetării  

1,0 – 100% din totalul cadrelor didactice valorifică 
rezultatele cercetării prin elaborări de cursuri, lucrări de 
laborator, proiecte şi teze; 
0,5 – cel puţin 80% din totalul de cadre didactice valorifică 
rezultatele cercetării prin elaborări de cursuri, lucrări de 
laborator, proiecte şi teze; 
0 – mai puţin de 80% din totalul cadrelor didactice 
valorifică rezultatele cercetării. 

0,2 

E 2.2 Profesorii catedrei şi 
studenţii participă la foruri, 
conferinţe ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale 

1,0 – reprezintă două participări pentru fiecare cadru 
didactic cu comunicări ştiinţifice pe an şi cel puţin 5 
participări la 100 de studenţi pe an; 
0,5 – reprezintă o participare pentru fiecare cadru didactic 
cu comunicare ştiinţifică pe an şi 3...4 participări la 100 de 
studenţi pe an; 
0 –  mai puţin de o participare în mediu pentru fiecare cadru 
didactic cu comunicare ştiinţifică pe an şi mai puţin de 3 
participări la 100 de studenţi pe an. 

0,2 

E 2.3 Rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice sunt diseminate prin 
publicarea în reviste naţionale 

1,0 –   reprezintă 2 publicaţii ştiinţifice pe an pentru fiecare 
cadru didactic, cel puţin 5 publicaţii studenţeşti la 100 de 
studenţi;  
0,5 – reprezintă o publicaţie ştiinţifică pe an pentru fiecare 
cadru didactic, 3-4 publicaţii studenţeşti la 100 de studenţi;  
0 –  mai puţin de o publicaţie ştiinţifică pe an pentru fiecare 
cadru didactic, mai puţin de 3 publicaţii studenţeşti la 100 
de studenţi. 

0,2 

E 2.4 Instituţia de învăţământ / 
catedra organizează conferinţe 
ştiinţifice tematice 

1,0 – cel puţin 2 conferinţe tematice în perioada ultimilor 5 
ani; 
0,5 – cel puţin o conferinţa tematica în perioada ultimilor 5 
ani; 
0 – catedra n-a organizat conferinţe în ultimii 5 ani. 

0,2 

E 2.5 Instituţia de învăţământ / 
catedra practică forme 
tradiţionale de implicare a 
studenţilor în activităţi 
ştiinţifice (conferinţe ştiinţifice 
studenţeşti, elaborare de 
proiecte de an şi de licenţă cu 
elemente de cercetare, etc.) 

1,0 – catedra anual organizează conferinţe studenţeşti; toate 
proiectele conţin elemente de cercetare şi / sau valoare 
practică; 
0,5 – catedra organizează conferinţe studenţeşti odată la 
2…3 ani; majoritatea proiectelor conţin elemente de 
cercetare şi / sau valoare practică; 
0 – catedra nu organizează conferinţe studenţeşti; 
majoritatea proiectelor conţin elemente de cercetare şi / sau 
valoare practică.  

0,2 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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E 3  PREGĂTIREA CADRELOR ŞTIINŢIFICE – 3 pt. 
 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

E 3.1 Catedra dispune de o 
politică şi strategii de pregătire 
a cadrelor didactice prin 
cercetare 

1,0 – planul strategic şi operaţional al catedrei reflectă 
direcţiile prioritare de cercetare şi proiectarea carierei 
ştiinţifice a cadrelor didactice şi le realizează integral;  
0,5 – planul strategic şi operaţional al catedrei reflectă 
direcţiile prioritare de cercetare şi proiectarea carierei 
ştiinţifice a cadrelor didactice şi le realizează parţial; 
0 – planul strategic şi operaţional al catedrei nu reflectă 
direcţiile prioritare de cercetare şi nu proiectează cariera 
ştiinţifica a cadrelor didactice. 

0,2 

E 3.2 În cadrul facultăţii / 
catedrei se realizează studii de 
doctorat 

1,00 – în cadrul catedrei se realizează Programe de 
doctorat; cel puţin 30 % din numărul de cadre didactice cu 
grad ştiinţific au drept de conducere a doctoranzilor; 
0,5 – în cadrul catedrei se realizează Programe de doctorat; 
cel puţin 20 % din numărul de cadre didactice cu grad 
ştiinţific au drept de conducere a doctoranzilor; 
0 – în cadrul catedrei nu se realizează Programe de 
doctorat. 

0,4 

E 3.3 Cadrele profesoral-
didactice ale catedrei / facultăţii 
participă la activitatea 
Seminarului de Profil, 
Consiliului Ştiinţific Specializat 
pentru susţinerea tezelor de 
doctor 

1,00 – cel puţin 20 % din numărul total de cadre didactice 
cu grad ştiinţific participă la activitatea Seminarului de 
Profil, Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea 
tezelor de doctor; 
0,5 – cel puţin 10 % din numărul total de cadre didactice cu 
grad ştiinţific participă la activitatea Seminarului de Profil, 
Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezelor 
de doctor; 
0 – cadrele didactice cu grad ştiinţific nu participă la 
activitatea Seminarului de Profil, Consiliului Ştiinţific 
Specializat pentru susţinerea tezelor de doctor. 

0,4 

 Nota medie:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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CRITERII DE EVALUARE ŞI INDICATORI DE CALITATE 
 

 
F. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE – 10 pt. 

 
Mijloacele materiale disponibile permit acoperirea programului pedagogic şi de cercetare în 
condiţii bune. 

 
F 1 SUPRAFAŢA UTILIZATĂ - 2 pt. 

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

F 1.1  Spaţiile  utilizate 
corespund cerinţelor 
Programului de studii: 
ü săli de curs;  
ü laboratoare didactice şi 

ştiinţifice;  
ü Centre de calcul, etc. 

1,0 – spaţiile utilizate sunt adecvate procesului de studii şi 
în număr suficient pentru realizarea Programului; 
0,5 – spaţiile utilizate asigură realizarea procesului de studii 
la Program, dar au fost depistate unele deficiente; 
0 – spaţiile utilizate nu sunt adecvate procesului de studii.   

0,5 

F 1.2 Suprafaţa  utilizată 
corespunde cerinţelor 
regulamentare privind: 

 

0,5 

ü spaţiul ce revine unui student 
în sălile de curs; 

1,0 – nu mai puţin de 2,0 m2 la un student;  
0,5 –  cel puţin 1,0 m2  la un student; 
0 – mai puţin de 1,0 m2  la un student. 

ü spaţiul ce revine unui student 
în sălile de seminar; 

1,0 – nu mai puţin de 2,0 m2  la un student;  
0,5 –  cel puţin 1,4 m2  la un student; 
0 – mai puţin de 1,4 m2  la un student. 

ü spaţiul ce revine unui student 
în laboratoare; 

1,0 –  nu mai puţin de 3,0 m2  la un student;  
0,5 –  cel puţin 2,0  m2  la un student; 
0 – mai puţin de 2,0  m2  la un student. 

ü spaţiul ce revine unui student 
în sălile de calculatoare; 

1,0 –  nu mai puţin de 4,0 m2 la un student;  
0,5 –  cel puţin 2,5 m2 la un student; 
0 – mai puţin de 2,5 m2 la un student. 

ü spaţiul ce revine unui student  
în bibliotecă 

1,0 –  nu mai puţin de 2,0 m2 la un student; 
0,5 –  cel puţin 1,5 m2 la un student; 
0 – mai puţin de 1,5 m2 la un student. 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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F 2 ASIGURAREA TEHNICĂ A PROCESULUI DE STUDII - 3 pt.  
 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

F 2.1 Sălile de curs sunt dotate 
cu mijloace tehnice de instruire 
(multimedia, retroproiector, 
etc.) 

1,0 – toate sălile de curs la facultate sunt dotate cu mijloace 
tehnice de instruire; 
0,5 –  la facultate există cel puţin două săli dotate; 
0 – facultatea nu dispune de săli dotate cu mijloace tehnice 
de instruire. 

0,15 

F 2.2 Laboratoarele sunt dotate  
cu  echipament tehnic modern, 
mijloace tehnice care facilitează 
activitatea educaţională în sală 

1,0 – dotarea laboratoarelor asigură realizarea integrală a 
Programului de studii;   
0,5  –  dotarea laboratoarelor asigură realizarea lucrărilor de 
laborator prevăzute de Program cu anumite deficienţe; 
 0 –   lucrările de laborator prevăzute de Program nu sunt 
asigurate adecvat cu echipament tehnic. 

 0,2 

F 2.3 Procesul de studii este 
dotat  cu calculatoare 

1,0 – 1  calculator la un student; 
0,5 – 1 calculator la 2 studenţi; 
0 – 1 calculator la mai mult de 2 studenţi. 

0,1 

F 2.4 Calculatoarele sunt 
utilizate în predarea cursurilor 
şi simularea situaţiilor de 
învăţare  în cadrul seminarelor, 
lucrărilor de laborator 

1,0 – în cadrul Programului calculatorul se utilizează 
raţional la desfăşurarea tuturor componentelor procesului 
de studii (prelegeri, seminare, lucrări practice / de laborator, 
proiectare şi evaluarea cunoştinţelor); 
0,5 – în cadrul Programului calculatorul se utilizează 
raţional la desfăşurarea unor componente ale procesului de 
studii; 
0 – în cadrul Programului calculatorul se utilizează limitat 
(doar la unele discipline şi pentru unele componente). 

0,25 

F 2.5 Instituţia de învăţământ 
deţine baze de realizare a 
stagiilor  de practică (ateliere, 
câmpuri experimentale, etc.) 
adecvate Programului 

1,0 – instituţia de învăţământ deţine baze de realizare a 
stagiilor  de practică (ateliere, câmpuri experimentale, etc.) 
adecvate Programului şi contingentului de studenţi; 
0,5 – instituţia de învăţământ deţine baze de realizare a 
stagiilor  de practică (ateliere, câmpuri experimentale, etc.), 
care asigura parţial cerinţele Programului;  
0 – instituţia de învăţământ nu deţine baze de realizare a 
stagiilor de practică adecvate Programului. 

0,15 

F 2.6 Utilajele, echipamentele, 
tehnologiile bazelor de practică 
sunt adecvate realizării 
obiectivelor Programului şi 
permite asigurarea efectivă a 
stagiilor 

1,0 – utilajele, echipamentele, tehnologiile bazelor de 
practică sunt adecvate realizării obiectivelor Programului şi 
permite asigurarea efectivă a stagiilor;  
0,5 – utilajele, echipamentele, tehnologiile bazelor de 
practică permit realizarea obiectivelor Programului cu mici 
deficienţe;  
0 – utilajele, echipamentele, tehnologiile bazelor de 
practică nu permit realizarea integrală a obiectivelor 
Programului. 

0,15 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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F 3 ASIGURAREA SOCIALĂ A STUDENŢILOR - 2 pt.  

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

F 3.1 Instituţia dispune de 
cămine proprii.  Starea 
căminelor corespunde normelor 
tehnice şi igienico - sanitare 
stabilite 

1,0 – instituţia dispune de cămine proprii corespunzătoare 
normelor tehnice şi igienico - sanitare stabilite;  
0,5 – instituţia dispune de cămine proprii, dar au fost 
depistate abateri de la normele tehnice şi igienico - sanitare 
stabilite; 
0 – instituţia nu dispune de cămine sau dispune de cămine 
necorespunzătoare normelor tehnice şi igienico - sanitare 
stabilite. 

0,4 

F 3.2 Gradul de asigurare a 
studenţilor cu cămin 

1,0 – toţi studenţii care solicită cămin sunt cazaţi; 
0,5 – 50 % din studenţi care solicită cămin sunt cazaţi; 
0 – mai puţin de 50 % din studenţi care solicită cămin sunt 
cazaţi. 

0,3 

F 3.3 Serviciile medicale 1,0 – serviciile medicale oferite studenţilor corespund 
cerinţelor normative în vigoare;  
0,5 – serviciile medicale oferite studenţilor corespund 
cerinţelor normative în vigoare, dar au fost constatate unele 
neajunsuri; 
0 – lipsesc serviciile medicale sau acestea nu corespund 
cerinţelor normative. 

0,3 

 Nota medie:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
F 4 ACCESUL STUDENŢILOR LA INFORMAŢIE - 3 pt.   

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

F 4.1 Biblioteca instituţiei 
dispune de fonduri de carte 
specializate în domeniul 
Programului accesibile 
studenţilor  

1,0 – biblioteca instituţiei dispune de fonduri de carte 
specializate în domeniul Programului (la toate disciplinele)  
accesibile studenţilor (ca amplasare, mod de acces, 
program-orar, etc.); 
0,5 – biblioteca instituţiei dispune de fonduri de carte 
specializate  în domeniul Programului, dar exista discipline 
asigurate insuficient;  
0 – biblioteca instituţiei dispune de fonduri de carte 
specializate, dar acestea nu asigura realizarea obiectivelor 
Programului. 

0,35 

F 4.2 Calitatea fondului de 
carte în suportul Programului   

Actualitatea fondului de carte în bibliotecă: 
1,0 – majoritatea surselor de informaţie sunt editate în 
ultimii 5…10 ani; 
0,5 – majoritatea surselor de informaţie sunt editate în 
ultimii 10…15 ani; 
0 – majoritatea surselor de informaţie sunt depăşite. 

0,35 

Ediţii periodice de specialitate: 
1,0 – sunt prezente în număr suficient şi adecvate 
Programului; 
0,5 – sunt prezente în număr limitat; 
0 – lipsesc. 
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INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

F 4.3 Instituţia de învăţământ 
asigură accesul studenţilor la 
informaţie prin reţeaua 
INTERNET 

1,0 – necesităţile studenţilor privind accesul la INTERNET 
sunt asigurate în totalitate;  
0,5 – necesităţile studenţilor privind accesul la INTERNET 
sunt asigurate parţial; 
0 – necesităţile studenţilor privind accesul la INTERNET 
se asigură insuficient. 

0,3 

 Nota medie:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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CRITERII DE EVALUARE ŞI INDICATORI DE CALITATE 
 

 
G. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ – 10 

pt. 
 

Catedra are o exigenţă de calitate în realizarea activităţilor sale, aplică recomandările naţionale 
şi europene privind asigurarea calităţii. 
Politica de îmbunătăţire continuă a catedrei este firul roşu în Sistemul său de Management al 
Calităţii, realizează politica de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii. 
Catedra asigură transparenţa publică a datelor şi informaţiilor despre toate programele de 
studii oferite de aceasta şi privitoare la managementul calităţii. 
Catedra programează şi aplică măsuri preventive şi corective, imediate şi de lungă durată, în 
scopul înlăturării neconformităţilor. 
Demersul calităţii catedrei este elaborat şi realizat în strânsă colaborare cu beneficiarii.  
Catedra răspunde exigenţelor evaluărilor externe ale altor organisme de evaluare. 
G 1 POLITICA ASIGURĂRII CALITĂŢII – 2 pt. 

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

G 1.1 Catedra / facultatea are o 
politică de asigurare şi 
îmbunătăţire continuă a 
calităţii 

1,0 – catedra / facultatea are o politică de asigurare şi 
îmbunătăţire continuă a calităţii racordate la cerinţele 
naţionale şi europene în domeniu; 
0,5 – catedra / facultatea are o politică de asigurare şi 
îmbunătăţire continuă a calităţii, care nu reflectă totalmente 
cerinţele naţionale  şi europene în domeniu; 
0 – catedra / facultatea nu are un program documentat 
privind asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii. 

0,2 

G 1.2 Realizarea îmbunătăţirii 
continue 

1,0 – catedra deţine mecanisme şi realizează activităţi de 
îmbunătăţire a calităţii proceselor şi rezultatelor; 
0,5 – catedra realizează unele activităţi de îmbunătăţire a 
calităţii proceselor şi rezultatelor, dar acestea nu sunt 
înglobate într-un sistem bine definit; 
0 – catedra nu desfăşoară activităţi de îmbunătăţire continua 
a calităţii.  

0,3 

G 1.3 Transparenţa 
informaţiilor de interes public 

1,0 – catedra oferă informaţii şi date actuale şi corecte, de 
interes public, despre Program;  
0,5 – catedra oferă informaţii şi date fragmentare despre 
Program; 
0 – catedra nu asigură transparenta informaţiilor şi datelor 
despre Program. 

0,3 

G 1.4. Demers participativ 1,0 – catedra implică efectiv studenţii, personalul didactic 
şi angajatorii în îmbunătăţirea continuă a calităţii;  
0,5 – catedra implică parteneri interni şi doar unii parteneri 
externi în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii; 
0 – catedra nu implică studenţii şi angajatorii în procesul de 
îmbunătăţire continuă a calităţii.  

0,2 

 Nota medie:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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G 2  MANAGEMENTUL INTERN AL CALITĂŢII – 3 pt. 

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

G 2.1 Evaluarea personalului 
didactic şi a cursurilor de către 
studenţi 

1,0 – în cadrul Programului sunt aplicate chestionare de 
evaluare de către studenţi a tuturor cadrelor didactice şi 
cursurilor predate; 
0,5 –  evaluarea cadrelor didactice şi a cursurilor predate se 
realizează parţial; 
0 – studenţii nu sunt implicaţi în evaluarea cadrelor 
didactice şi a cursurilor predate. 

0,25 

G 2.2 Evaluarea Programului 
de studii de către absolvenţi şi 
angajatori 

1,0 – absolvenţii şi angajatorii sunt implicaţi sistematic în 
evaluarea Programului; 
0,5 – absolvenţii şi angajatorii sunt implicaţi în evaluarea 
Programului nesistematic; 
0 – absolvenţii şi angajatorii nu sunt implicaţi în evaluarea 
Programului. 

0,25 

G 2.3 Chestionare de 
autoevaluare 

1,0 – cadrele didactice sistematic realizează chestionare de 
autoevaluare, rezultatele cărora sunt utilizate la 
îmbunătăţirea continuă a Programului; 
0,5 –  cadrele didactice realizează chestionare de 
autoevaluare, rezultatele cărora sunt utilizate neeficient la 
îmbunătăţirea continuă a Programului; 
0 – cadrele didactice nu realizează  chestionare de 
autoevaluare.  

0,2 

G 2.4 Analiza şi tratarea 
neconformităţilor depistate 

1,0 – catedra demonstrează aplicarea eficientă a 
procedurilor de tratare a neconformităţilor; 
0,5 –  catedra aplică parţial procedurile de tratare a 
neconformităţilor; 
0 – catedra nu aplică proceduri de tratare a 
neconformităţilor.  

0,3 

 Nota medie:  
 
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
 
G 3  DESCHIDERE CĂTRE CLIENŢI – 2 pt. 

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

G 3.1 Participarea clienţilor 
principali în procesul de studii. 
Relaţiile cu beneficiarii sunt 
structurate şi în continuă 
dezvoltare 

1,0 – catedra are relaţii oficializate, documentate cu fiecare 
din beneficiarii definiţi şi foloseşte eficient resursele 
acestora; 
0,5 – catedra are relaţii documentate cu beneficiarii externi, 
dar nu foloseşte eficient toate posibilităţile didactice ale 
acestora; 
0 – clienţii externi nu sunt implicaţi în procesul de realizare 
a Programului de studii. 

0,6 
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INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

G 3.2 Implicarea clienţilor în 
managementul calităţii 

1,0 – clienţii externi sunt implicaţi în planificarea şi 
realizarea activităţilor de asigurare a calităţii (strategie, 
gestiune, rezultate, ameliorări); 
0,5 – clienţii externi sunt implicaţi doar în unele activităţi 
ale managementului calităţii; 
0 – clienţii externi nu sunt implicaţi în activităţile de 
management al calităţii.  

0,4 

 Nota medie:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
G 4  ASIGURAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII – 1 pt. 

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

G 4.1 Ţinerea sub control şi 
executarea ordinelor şi 
dispoziţiilor MET şi a organelor 
de conducere a instituţiei / 
facultăţii 

1,0 – catedra dispune şi se conduce de sistemul standard de 
Management al documentelor; 
0,5 – catedra dispune şi se conduce de sistemul standard de 
Management al documentelor, dar au fost depistate unele 
abateri nesemnificative; 
0 – au fost depistate abateri grave de la sistemul standard de 
Management al documentelor. 

1,0 

 Nota medie:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
G 5  ALTE EVALUĂRI ŞI CERTIFICĂRI EXTERNE – 2 pt. 

 

INDICATORI DE CALITATE STANDARDE DE EVALUARE PONDE-
REA 

G 5.1 Evaluări externe (MET, 
CNAA, Senat, Consiliul 
facultăţii şi organisme 
internaţionale de certificare)  şi 
rezultatele acestora 

1,0 – catedra a elaborat şi realizat un complex de măsuri de 
îmbunătăţire a calităţii pe marginea observaţiilor şi 
propunerilor structurilor externe de evaluare şi acreditare; 
0,5 – catedra realizează măsuri de îmbunătăţire a calităţii ca 
răspuns la observaţiile şi propunerile structurilor externe de 
evaluare şi acreditare, dar acestea poartă un caracter 
nesistemic; 
0 – catedra nu a întreprins măsuri eficiente de îmbunătăţire 
a calităţii în baza observaţiilor şi propunerilor structurilor 
externe de evaluare şi acreditare. 

1,0 

 Nota medie:  
Observaţii, comentarii pentru raport, întrebări pentru vizita la faţa locului: ______________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
Concluzii: _____________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
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	E 3  PREGĂTIREA CADRELOR ŞTIINŢIFICE
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	F 1.1  Spaţiile  utilizate corespund cerinţelor programului de studii:

	F 2 ASIGURAREA TEHNICĂ A PROCESULUI DE STUDII
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	F 3 ASIGURAREA SOCIALĂ A STUDENŢILOR
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	G. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ
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	G 3  DESCHIDERE CĂTRE CLIENŢI
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	G 3.2 Implicarea clienţilor în managementul calităţii

	G 4  ASIGURAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII
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	G 5  ALTE EVALUĂRI ŞI CERTIFICĂRI EXTERNE
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	A.  POLITICA EDUCAŢIONALĂ ŞI STRATEGIA DEZVOLTĂRII INSTITUŢIONALE – 10 pt.
	A 1  MISIUNEA INSTITUŢIEI – 2 pt.
	A 1.1 Misiunea instituţiei este în corespundere cu cadrul legal şi este orientată spre integrarea instituţiei în spaţiul educa
	A 1.2 Sistemul instituţional asigură cadrul formal şi formativ de realizare a misiunii

	A 2  STRATEGIA  INSTITUŢIEI – 2 pt.
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	A 2.2 Obiectivele strategice sunt clare şi stabilesc conexiunea dintre diverse oportunităţi (deschiderea către piaţa muncii, p
	A 2.3 Obiectivele strategice sunt coerente cu mijloacele şi condiţiile de realizare ale acestora

	A 3  IDENTITATEA ŞI AUTONOMIA UNIVERSITARĂ – 1 pt.
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	A 3.3 Autonomia universităţii este reflectată în posibilitatea de a-şi gestiona mijloacele
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	A 4  ORGANIZAREA ŞI GESTIUNEA INSTITUŢIEI – 2 pt.
	A 4.1 Organizarea funcţională asigură realizarea misiunii, obiectivelor strategice şi este transparentă
	A 4.2 Structurile manageriale garantează reprezentanţa formaţiunilor instituţiei în componenţa organelor de conducere
	A 4.3 Echipa rectoratului are o viziune strategică clară şi deţine mecanisme eficiente de gestionare
	A 4.4 Sistemul managerial al instituţiei deţine modalităţi eficiente de transmitere a informaţiei şi de recepţionare a feedbac

	A 5  POTENŢIALUL UMAN AL INSTITUŢIEI – 2 pt.
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	A 5.4 Managementul resurselor umane creează condiţii de integrare profesională de succes
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	A 6.2 Implicarea instituţiei de învăţământ în formarea cadrelor ştiinţifice
	A 6.3 Valorificarea rezultatelor cercetării
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	B 1.2 Programul de studii corespunde Cadrului Naţional al Calificărilor

	B 2  MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII – 2 pt.
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	B 2.3  Obiectivele Programului de studii sunt în corespundere cu mijloacele instituţiei
	B 2.4  Misiunea şi obiectivele Programului de studii reflectă prevederile generale ale integrităţii academice
	B 2.5 Misiunea şi obiectivele Programului de studii reflectă cerinţele / necesităţile părţilor interesate / beneficiarilor (st
	B 2.6  Misiunea şi obiectivele Programului de studii corespund tendinţelor europene / mondiale în domeniul respectiv

	B 3  CONŢINUTUL  PROGRAMULUI DE STUDII – 3 pt.
	B 3.1 Conţinutul Programului de studii este orientat spre formare de competenţe
	B 3.2 Conţinutul Programului (curriculum-ul) asigură obţinerea rezultatelor planificate

	B 4   PLANUL  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT – 3 pt.
	B 4.1  Conţinutul planului de învăţământ este în concordanţă cu misiunea şi obiectivele Programului
	B 4.2.  Planul de învăţământ corespunde Planului – cadru privind:
	B 4.3 Planul de învăţământ corespunde  standardelor europene şi naţionale
	B 4.4 Modularea disciplinelor în planul de învăţământ este realizată conform  principiilor de selectare a conţinuturilor
	B 4.5  Conţinutul Programului de studii asigură funcţionalitatea pregătirii profesionale şi ieşirea pe piaţa muncii după fieca

	B 5   CURRICULUM-UL PE  DISCIPLINE – 3 pt.
	B 5.1  Curriculum-ul pe discipline corespunde misiunii, obiectivelor Cadrului Naţional al Calificărilor şi asigură realizarea 
	B 5.2 Structura curriculum-ului la discipline corespunde prevederilor  metodologice ale teoriei curriculare
	B 5.3 Proiectarea taxonomică şi desfăşurarea în timp a obiectivelor este orientată spre  formarea interconexă a cunoştinţelor,
	B 5.4  Conţinuturile au un caracter ştiinţific şi  prezintă sistemic teoriile, noţiunile, faptele, fenomenele
	B 5.5  Strategiile didactice sunt orientate spre învăţarea activă a studentului

	B 6  SUPORTUL CURRICULAR – 3 pt.
	B 6.1  Disciplinele de studii sunt  asigurate cu suport curricular şi bază de laborator adecvate atingerii  competenţelor plan
	B 6.2  Design-ul manualelor, ghidurilor corespunde cerinţelor moderne faţă de suportul didactic
	B 6.3  Suportul curricular este accesibil studenţilor (ca număr, ca mod de utilizare)
	B 6.4  Instituţia de învăţământ / facultatea / catedra asigură condiţii favorabile cadrelor didactice pentru elaborarea suport

	B 7 MANAGEMENTUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT – 3 pt.
	B 7.1  Programul de studii se realizează în conformitate cu Regulamentul de organizare a procesului de învăţământ
	B 7.2  Facultatea / catedra de specialitate activează în baza planurilor strategice şi operaţionale
	B 7.3  Orarul  studiilor reflectă prevederile planului de învăţământ şi cerinţele impuse normării timpului de învăţământ pe se
	B 7.4  Orarul studiilor  prevede  timp suficient pentru activităţile individuale ale studenţilor
	B 7.5  Orarul include cursurile opţionale, facultative, orientate spre altă specialitate prevăzute în planul de învăţământ
	B 7.6  Schema orară prevede desfăşurarea stagiilor de practică
	B 7.7 Orarul examenelor semestriale, examenelor de licenţă  corespunde documentelor normative
	B 7.8  Documentaţia catedrei / facultăţii corespunde registrului de documente necesare pentru realizarea unui Program de studi

	B 8   PROCESUL DE PREDARE -  ÎNVĂŢARE – EVALUARE – 3 pt.
	B 8.1 Procesul de predare - învăţare se realizează în baza curriculum-ului disciplinar, cursurilor academice, proiectării dida
	B 8.2 Formele de organizare a procesului de studii îmbină judicios activităţile de contact direct dintre profesor şi studenţi 
	B 8.3 În cadrul procesului de învăţământ se aplică strategii didactice eficiente (moderne, interactive, activităţi  în echipă,
	B 8.4  Strategiile didactice aplicate sunt adecvate atingerii competenţelor stabilite de Cadrul Naţional al Calificărilor la d
	B 8.5 Se aplică eficient diverse forme de organizare a procesului de predare-învăţare: cursuri şi seminare integrative, proble

	B 9   STAGII DE PRACTICĂ – 3 pt.
	B 9.1  Obiectivele şi conţinuturile stagiilor de practică sunt în concordanţă cu obiectivele Programului şi asigură formarea c
	B 9.2  Instituţia de învăţământ deţine o reţea de baze pentru stagiile de practică, care îi permite să realizeze  obiectivele 
	B 9.3  Instituţia de învăţământ  stabileşte relaţii de colaborare cu instituţiile–baze de practică prin diverse modalităţi
	B 9.4  Monitorizarea stagiilor de practică este parte integrantă a procesului de orientare profesională şi de identificare a l
	B 9.5 Activităţile, durata şi locul stagiilor sunt adecvate formării competenţelor planificate
	B 9.6  Stagiile de practică au suport curricular
	B 9.7  Monitorizarea formală a stagiilor de practică corespunde cerinţelor (prezenţa ordinelor de repartizare, prezenţa îndrep
	B 9.8  Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor acumulate în întreprindere se realizează conform programului stagiului de prac

	B 10  EVALUAREA REZULTATELOR ACADEMICE – 3 pt.
	B 10.1  Evaluarea rezultatelor academice se realizează în conformitate cu cerinţele existente, privind:
	B 10.2  Metodologia evaluării este în concordanţă cu misiunea şi obiectivele Programului (evaluarea competenţelor)
	B 10.3  Metodologia de evaluare aplicată asigură interconexiunea  dintre obiectivele curriculare şi rezultatele învăţării
	B 10.4  Testele aplicate sunt elaborate corect şi întrunesc caracteristicile inerente unui instrument de evaluare
	B 10.5  Metodologia evaluării deţine mecanisme de realizare eficientă şi continuă a feed-back-ului
	B 10.6 Rezultatele evaluării finale reflectă realizarea obiectivelor Programului:
	B 10.7 Evaluarea rezultatelor învăţării are un caracter sistematic şi se întreprind măsuri de ameliorare a Programului

	B 11  CONFERIREA TITLURILOR, ELIBERAREA  SUPLIMENTULUI  LA  DIPLOMĂ – 1 pt.
	B 11.1  Conferirea  titlurilor  corespunde Nomenclatorului domeniilor de formare profesională
	B 11.2  Suplimentul la diplomă reflectă Programul de studii parcurs de student

	B 12  CONTINUAREA STUDIILOR – 1 pt.
	B 12.1  Programul asigură posibilităţi de continuare a studiilor în următorul ciclu


	C. RESURSE UMANE – 20 pt.
	C 1  PERSONAL PROFESORAL- DIDACTIC – 12 pt.
	C 2  PERSONAL AUXILIAR-DIDACTIC – 3 pt.
	C 2.1 Calificarea personalului asigură realizarea optimală a Programului de studii
	C 2.2  Acoperirea cu personal auxiliar-didactic este conformă statelor de funcţii

	C 3 GESTIUNEA RESURSELOR UMANE ŞI A COMPETENŢELOR – 5 pt.
	C 3.1  Planificarea şi administrarea resurselor umane
	C 3.2  Instituţia de învăţământ are un program de susţinere a cadrelor în domeniul social


	D. STUDENŢI – 10 pt.
	D 1  ORIENTAREA PROFESIONALĂ – 2 pt.
	D 1.1 Catedra / facultatea realizează activităţi de formare a imaginii specialităţii în societate
	D 1.2 Catedra / facultatea / instituţia realizează activităţi de orientare profesională spre Programe de licenţă / master

	D 2  ÎNMATRICULAREA LA STUDII – 2 pt.
	D 2.1 Recrutarea studenţilor se face prin proceduri stipulate în Regulamentul de admitere, conform Nomenclatorului domeniilor 
	D 2.2 Popularitatea Programului prin nivelul concursului la admitere

	D 3  FORMAŢIUNILE DE STUDIU – 1 pt.
	D 3.1  La constituirea formaţiunilor de studii se ţine cont de prevederile regulamentare privind:
	numărul de studenţi în serii;
	numărul de studenţi în grupă;
	numărul de studenţi în subgrupe
	D 3.2  Se asigură dreptul studenţilor la mobilitate internă şi externă

	D 4   MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE – 3 pt.
	D 4.1 Frecvenţa studenţilor  corespunde cerinţelor  regulamentare aprobate la nivel de sistem de învăţământ
	D 4.2 Promovarea studenţilor  se efectuează în baza creditelor transferabile acumulate
	D 4.3 Mobilitatea academică intra -  şi interinstituţională  se validează în baza creditelor transferabile. Instituţia /   fac
	D 4.4 Rata absolvenţilor în raport cu numărul studenţilor înscrişi  în anul I
	D 4.5 Gradul de promovare a studenţilor pe parcursul perioadei de studii

	D 5  ANGAJAREA ÎN CÂMPUL MUNCII ŞI CONTINUAREA STUDIILOR – 2 pt.
	D 5.1 Catedra dispune de un mecanism de evidenţă a angajării absolvenţilor în câmpul muncii şi monitorizare a evoluţiei carier
	D 5.2  Competitivitatea absolvenţilor Programului de studii pe piaţa muncii este demonstrată prin:
	rata angajării în câmpul muncii conform calificării obţinute;
	rata neangajării în câmpul muncii;
	rata angajării în câmpul muncii la altă specialitate decât cea obţinută prin Program;
	timpul necesar pentru a găsi un loc de muncă;
	corespondenţa dintre munca prestată şi calificarea obţinută
	D 5.3  Continuarea studiilor:
	la masterat;
	doctorat
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	E 1  ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A FORMĂRII PROFESIONALE – 4 pt.
	E 1.1 Activitatea de cercetare ştiinţifică este parte componentă a planurilor operaţionale şi de dezvoltare strategică a cated
	E 1.2 Catedra eficient monitorizează activitatea de cercetare
	E 1.3 Catedra / facultatea este implicată în realizarea:
	proiectelor instituţionale de cercetare;
	proiectelor naţionale / internaţionale de cercetare;
	cercetărilor individuale;
	altele
	E 1.4 Cercetarea dispune de resurse umane, financiare, logistice suficiente pentru a realiza proiectele de cercetare
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	F 3 ASIGURAREA SOCIALĂ A STUDENŢILOR - 2 pt.
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