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Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia  

Sistem de management al calității  

Regulament  de evaluare internă a programelor de studii în cadrul US „Grigore Țamblac” din Taraclia  

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1. Evaluarea internă a programelor de studii este parte componentă și esențială a proceselor de 

management al calității din cadrul Universității de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia (în 

continuare UST, Universitate). 

1.2. Programele de studii sunt evaluate periodic sub două aspecte: 

• evaluare internă; 

• evaluarea externă. 

1.3. Evaluarea periodică a programelor de studii se face în vederea certificării periodice a calităţ ii 

lor și a acreditării, în baza procedurilor de evaluare stipulate în actele normativ-reglatorii și a celor 

elaborate de Agenţia Națională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare. 

1.4. Evaluarea internă a calității programelor de studii urmărește stabilirea, reglementarea și 

monitorizarea nivelului de calitate a programelor de studii, definit de standardele educaționa le, 

orientarea subdiviziunilor universitare în autoevaluarea calității, aprecierea propriilor rezultate și 

performanțe în mod independent, precum și identificarea domeniilor care necesită a fi perfecționate.  

1.5. Regulamentul cu privire la evaluare internă a programelor de studii (în continuare - 

Regulament) stipulează principiile, scopul, obiectivele, metodologia şi procedurile de evaluare 

internă a programelor de studii în US Taraclia  la ciclul I, licență. 

1.6. Regulamentul este elaborat în conformitate cu cadrul normativ național, instituțional și 

recomandările internaționale din domeniu: 

 Codului Educației nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, 

nr.319-324, art.634). 

 Recomandări cu privire la implementarea și îmbunătățirea sistemului de management al 

calității (Dispoziția Ministerului Educației nr. 503 din 27 noiembrie 2014). 

 Metodologia de evaluare externă a calității, în vederea autorizării de funcționare provizorie 

și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior 

și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul 

evaluărilor externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesiona l 

tehnic, superior și de formare continuă, Hotărârea Guvernului Nr. 616 din 18.05.2016. 

 Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate, Ordinul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, nr. 1625/2019. 
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 Ghid de evaluare externă a programelor de studii superioare (ciclul I) și studii superioare 

integrate. Aprobat de Consiliul de conducere al ANACEC, proces verbal nr. 73 din 

01.04.2022. 

 Procedura de monitorizare post-evaluare a programului de studii și a instituțiilor de 

învățământ profesional și de formare continua. Aprobat de Consiliul de conducere al 

ANACEC,prin Decizia nr.23 din 01.04.2022, modificată de CC, prin Decizia nr.76 din 

21.12.2022. 

 Plan-cadru pentru studii superioare de licență, (ciclul I), de master (ciclul II) și integrate. 

Anexa la Ordinul MECC nr. 120 din 10.02.2020. 

 Foaia de parcurs privind internaționalizarea învățământului superior pentru anii 2020¬2025. 

Aprobată prin Ordinul MECC nr.997 din 18.09.2020. 

 Carta Universității de Stat „Gr.Țamblac”din Taraclia, aprobată la şedinţa Senatului US 

Taraclia din 26 martie 2015. 

 Manualul Calităţii, aprobat la ședința Senatului UST din 14 august 2020. 

 Regulament   privind Sistem de management al calității, aprobat la ședința Senatului US 

Taraclia din 10 februarie 2022. 

 Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) în cadrul Universităț i i 

Stat „Gr.Țamblac”din Taraclia, aprobat la ședința Senatului din 25 februarie 2020. 

 Regulament privind inițierea, elaborarea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor de studii, Aprobat de Senatului UST din 14 august 2020. 

1.7. Evaluarea internă a calităţii programului de studii se realizează în următoarele situaţii distincte : 

 la iniţierea programului de studii şi obținerii autorizării de funcționare provizorie; 

 la acreditarea/reacreditarea programului de studii; 

 la evaluarea periodică a programului de studii, o dată la 5 ani, sau conform normelor legale;  

 la autoevaluarea solicitată de catedra responsabilă de programul de studii în vederea 

înlăturării neconformităților și îmbunătăţirii continue a calităţii programului de studii, sau la 

expirarea termenului de acreditare/autorizare de funcționare provizorie. 

1.8. Evaluarea internă a programelor de studii în cadrul UST se inițiază prin decizia Senatului, 

Consiliului de Administrație cu aprobarea planului de evaluare internă la propunerea 

Departamentului Management și Asigurare a Calității.  

1.9. Evaluarea internă a calității (autoevaluarea) este organizată de subdiviziunile universitare 

responsabile de managementul calității, se efectuează prin aplicarea standardelor, indicatorilor,  
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criteriilor stabiliți și elaborați de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

(ANACEC) și aprobată prin Hotărâre de Guvern al RM. 

1.10. Calitatea programului de studii se determină prin compararea rezultatelor evaluării cu 

standardele, criterii, indicatori și liniile directorii ale Metodologiei, prin nivelul de realizare a 

scopurilor şi obiectivelor pe care US Taraclia le-a stabilit pentru formarea profesională a studenților.  

 

II. NOȚIUNI DE REFERINȚĂ SPECIFICE 

2.1. Noțiuni de referință specifice utilizate în prezentul Regulament: 

Programul de studii superioare constă în totalitatea activităților de proiectare, organizare, 

conducere și realizare a predării, învățării, cercetării, creației artistice și evaluării care asigură 

formarea într-un domeniu ocupațional și academic în conformitate cu cadrul normativ în vigoare și 

conduce la obținerea unei calificări certificate de către un organism abilitat. 

Managementul calităţii constituie un ansamblu de măsuri, aprobate în mod regulat la nivel 

universitar sau național, orientate spre asigurarea calităţii învățământului superior. Managementul 

calității acoperă toate activitățile care asigură realizarea politicilor, obiectivelor și responsabilităț i lor 

legate de calitate și le implementează prin planificarea, controlul și asigurarea calității și prin 

mecanismele de îmbunătățire continuă a calității învățământului. 

Asigurarea internă a calităţii programelor de studii vizează activităţile de autoevaluare, 

standardele, normele, măsurile, procedurile stabilite de universitate în vederea obţinerii, menţiner i i 

şi îmbunătăţirii calităţii programelor de studii. 

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

recomandări privind calitatea activității instituţiei/universității sau realizării unui program de studii. 

Evaluarea se realizează prin proceduri interne şi externe, pentru aceasta utilizându-se şi termenul de 

evaluare internă/audit. 

Evaluare internă/autoevaluare a calității educației  – proces complex de analiză a calității unui 

program de studii realizat de către structurile instituționale responsabile de asigurarea calității, în 

baza unui regulament universitar, în conformitate cu standardele naționale de referință, care constă 

în colectarea sistematică a datelor cu privire la procesul educațional/de cercetare/de creație artistică, 

chestionarea angajaților, studenților, absolvenților, angajatorilor și altor beneficiari,  reflectarea 

rezultatelor și a performanțelor activității cadrelor didactice, a personalului științific și a altor actori 

implicați în activitatea instituției de învățământ, acestea având drept finalitate elaborarea unui raport 

de autoevaluare. 
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Evaluare externă a calității educației – proces complex de analiză a calității unui program de studiu 

sau a calității procesului educațional/de cercetare/de creație artistică al universității, precum și 

prezentarea recomandărilor pentru îmbunătățirea calității. Evaluarea externă a calității educației se 

realizează în baza analizei raportului de autoevaluare a programului de studiu/universității și a 

vizitei de evaluare a evaluatorilor interni/auditori aprobați prin ordinul rectorului universității.  

Acreditare – proces de evaluare internă/autoevaluare a calității programului de studii sau/și a 

instituției de învățământ, materializat prin eliberarea unui act prin care instituției i se acordă dreptul 

de a desfășura procesul de învățământ, de a organiza admiterea la studii, precum și dreptul de a 

emite diplome, certificate și alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării RM. 

Autorizare de evaluare provizorie – act de înființare a instituției de învățământ, care îi acordă 

dreptul de a desfășura procesul de învățământ și de a organiza admiterea la studii. 

Criteriu de evaluare – nivel de performanță prin intermediul căruia poate fi examinată posibilitatea 

atingerii anumitor obiective și/sau standarde. Criteriile se referă la fiecare dintre standardele de 

acreditare stabilite și reprezintă aspectele fundamentale de organizare și funcționare a unui program 

de studii/unei instituții de învățământ. Fiecărui criteriu îi corespunde un set de indicatori de 

performanță și standarde de evaluare. 

Indicatorul de performanță - instrument de măsurare, care indică caracteristicile unui anumit 

criteriu de evaluare a calității programului de studii și a activității universității. Modul de 

manifestare și nivelul de realizare a fiecărui indicator de performanță este reflectat la standardele de 

evaluare. Nivelul minim al indicatorilor de performanță corespunde cerințelor unui standard de 

evaluare minim obligatoriu. Nivelurile maxime corespund standardelor de referință, sunt opționale 

și diferențiază calitatea educației/cercetării/creației artistice din universitate în mod ierarhic, 

progresiv. 

Raportul de autoevaluare – înregistrare ce prezintă în mod explicit şi documentat date şi informaţi i 

care răspund la un set de cerinţe normative cu relevanţă organizatorică, care este structurat pe 

standarde de acreditare în corespundere cu cerințele Ghidurilor de evaluare externă, elaborate de 

ANACEC. 

Dosarul de auto/evaluare internă a programului de studii  - totalitatea actelor scrise (adesea 

adunate la un loc în format letric/pe suport hârtie sau electronic) completat cu următoarele: Raportul 

de autoevaluare, Produse curriculare. 

2.2. Obiectivele autoevaluării vizează: 

 identificarea punctelor forte și scoaterea în evidență a punctelor slabe ale programului de 

studii; 
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 determinarea sarcinilor pentru subdiviziunile universitare, care asigură programul, în 

vederea ameliorării calității; 

 promovarea continuă a calităţii procesului didactic, de cercetare, de inovare demonstrată 

prin rezultate relevante; 

 

III. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII 

3.1. Evaluarea internă a programului de studii se realizează în vederea aprecierii: 

 sistemului de management academic la program, 

 corespunderii activităţilor şi rezultatelor programului finalităților prestabilite, 

 conformității procedurilor şi a operaţiunilor specifice proceselor de învăţământ şi de 

cercetare din cadrul programului cu cadrul normativ; 

 îmbunătăţirii continue a calităţii programului de studii. 

3.2. Procedura de evaluare internă se aplică programelor de studii universitare de licenţă sub două 

aspecte: autoevaluarea și auditul intern. 

3.3. Declanșarea procedurii de evaluare internă a programului de studii se realizează conform 

planului operațional de acțiuni al UST pentru anul curent de studii, aprobat de Senat, sau în baza 

unei hotărârii speciale ale Consiliului de administrație/ ordin al Rectorului la care se anexează lista 

programelor de studii supuse evaluării, un plan de acțiuni în vederea evaluării interne, lista grupelor 

de lucru pentru elaborarea rapoartelor de autoevaluare și a evaluatorilor interni/auditori.  

3.4. Autoevaluarea programului de studiu are drept finalitate elaborarea unui raport de 

autoevaluare. Grupul de lucru pentru elaborarea Raportului de autoevaluare este aprobat de șeful 

catedrei de specialitate în comun cu coordonatorul programului de studii, include cadre didactice, 

care asigură realizarea programului, membrii Comisiei de asigurare a calității a catedrei de 

specialitate. 

3.5. Raportul de autoevaluare elaborat prezintă în mod explicit şi documentat date şi informaţii care 

răspund la un set de cerinţe normative actuale cu relevanţă organizatorică și este structurat: 

 Coperta; 

 Pagina de titlu; 

 Cuprinsul şi opis-urile de anexe obligatorii; 

 Conținutul Raportului de autoevaluare care se elaborează în consecutivitatea stabilită, pe 

standarde de acreditare, criterii de evaluare și indicatori de performanță, în conformitate cu 

cerințele din Ghid de evaluare respectiv, elaborat de ANACEC; 
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 Documente justificative (Anexe) privind realizarea cerinţelor normative obligatorii şi 

indicatorilor de performanţă. 

La redactarea Raportului de autoevaluare se vor respecta cerințele stipulate în Ghidul de evaluare 

externă, elaborat de ANACEC . 

3.6. Raportul este transmis spre verificare Departamentului Management și Asigurare a Calității. 

Raportul de autoevaluare este prezentat spre aprobarea Senatului Universității. Rapoartele de 

autoevaluare stau la baza demarării procedurii de evaluare externă a programelor de studii.  

3.7. Evaluarea internă se desfăşoară în cadrul unor întâlniri succesive între echipa de 

evaluatori/auditori şi reprezentanţii programului de studii evaluat, stabilite prealabil, de comun 

acord. Membrii echipei de evaluare internă verifică Raportul de autoevaluare a programului de 

studii, analizează informaţiile probatorii prezentate de catedra de specialitate şi înregistrează 

rezultatele evaluării.(Anexa 1). 

3.8. Comisia de evaluare elaborează Raport privind rezultatele evaluării programului respectiv de 

studii, care prezintă sub forme specifice calitatea serviciilor educaţionale, managementul 

programului şi a resurselor utilizate, precum și formulează recomandări pentru îmbunătăţ irea 

calităţii programului de studii. Raportul este supus analizei în şedinţele catedrei responsabile de 

programul de studii, , Consiliului de Administrație și  Senatului. În baza raportului și a 

recomandărilor formulate, Consiliul de Administrație și/sau Senatul adoptă o decizie privind 

măsurile de îmbunătăţire a calităţii programului de studii. 

3.9.Catedra de specialitate elaborează Planului de acţiuni de recuperare a neconformităților și 

îmbunătățire a programului de studii, având la bază decizia Senatului și recomandările Comisiei de 

evaluare. Realizarea Planului de acțiuni respectiv și rezultatele îndeplinirii deciziei Senatului UST 

se prezentă în cadrul ședințelor ulterioare. 

3.10. Pe baza evaluării interne a programelor de studii, la propunerea Departamentului Management 

și Asigurare a Calității. Senatul Universității poate iniția procedura de închidere sau sistare a unor 

programe de studii neperformante, fără a prejudicia studenții. 

3.11. Evaluarea externă periodică a programelor de studii este realizată la cererea universității de 

către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) sau de o altă 

agenție de asigurare a calității înscrisă în registrul European pentru Asigurarea Calității în 

Învățământul Superior (EQAR) și are la bază evaluarea lor internă, realizată în conformitate cu 

procedurile de evaluare internă, armonizate cu metodologiile de evaluare externă a calității aplicate 

la nivel national. 
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Atribuţii şi responsabilităţii 

3.12. Departamentul Management și Asigurare a Calității. asigură buna funcționare a Comisiei de 

evaluare/audit prin coordonarea procesul de evaluare și asigurarea cu instrumente de evaluare, 

acordă asistenţă tehnică și metodică, examinează respectarea procedurilor şi a cerinţelor privind 

evaluarea programelor de studii. 

3.13. Pe parcursul desfășurării procedurilor aferente evaluării interne, Departamentul Management 

și Asigurare a Calității. orientează Grupul de lucru pentru elaborarea Raportului de autoevaluare a 

programului de studii, oferă consultații cu scopul: 

• instituirii unui cadru comun de referinţă privind asigurarea calităţii şi acreditării; 

• autoevaluării propriilor rezultate şi performanţe în mod independent; 

• oferirii unui cadru pentru elaborarea rapoartelor de autoevaluare. 

3.14 În activitatea lor, membrii Comisiei de evaluare internă evaluatorii şi evaluaţii vor respecta 

valorile şi principiile descrise în Codul de etică al UST şi îşi vor desfăşura activitatea în 

corespundere cu: legalitatea, independenţa, obiectivitatea,  imparţialitatea; transparenţa; 

responsabilitatea personală;  profesionalismul; dialogul colegial şi consensul;  confidenţialitatea. 

3.15. Președintele/coordonatorul Comisiei de evaluare întocmeşte Planul de evaluare internă, 

informează șeful de catedră privind perioada, durata, locul desfăşurării activităţilor de evaluare, 

responsabilităţile membrilor echipei de evaluare internă, este responsabil de buna activitate a 

Comisiei, elaborarea Raportului de evaluare/audit a programului de studii, pe care îl prezintă pentru 

discuții la ședințe în cadrul catedrei, Senatului UST. 

3.16 Membrii Comisiei de evaluare au următoarele responsabilităţi: 

• Verifică în prealabil Raportul de autoevaluare, trimis cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită 

pentru evaluarea internă, analizează informațiile relevante pentru activitățile de evaluare alocate, şi 

pregătesc formularele pentru înregistrarea observațiilor. 

• Evaluarea internă se desfășoară în cadrul întâlnirii între comisie şi reprezentanții programului 

evaluat. 

• Pe parcursul evaluării, concomitent cu completarea Fișei vizitei se consemnează în Raportul 

comisiei neconformitățile constatate şi se formulează recomandări pentru îmbunătăț irea 

Programului de studii. 

3.17.Catedra responsabilă de program de studii fixează în procesul-verbal rezultatele evaluăr ii 

programului de studii prezentate de Comisia de evaluare internă, indicând datele principale ale 

procesului de evaluare internă, constatările, corectările, concluziile şi propunerile. 
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3.18 Catedra responsabilă de program de studii elaborează Plan de acțiuni privind recuperarea 

neconformităților evidențiate în urma evaluării intern, și prezintă raportul privind realizarea acestuia  

la Departamentul Management și Asigurare a Calității. și se aprobă la Senatul UST. 

 

IV.PROCEDURA DE MONITORIZARE A PROGRAMELOR DE STUDII 

4.1. Procedura de monitorizare a programului de studii este o componentă esențială a unui 

management de calitate, prin care UST se asigura că programele de studii își ating scopul și 

finalitățile de studii, răspund necesităților studenților și sunt relevante în traseul formării 

profesionale. Programele de studii universitare sunt supuse unui proces de monitorizare continuu în 

vederea menţinerii şi îmbunătăţirea continue a calităţii lor. 

4.2 Responsabilitatea pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a programelor de studii este 

delegată echipei manageriale de la facultate, Comisiei de asigurare a calităţii la nivel de facultate şi 

prorectorului pentru activitatea didactică, Consiliului Calităţii, la nivel de universitate. 

4.3 Monitorizarea programelor de studii are loc sistematic, planificat, şi presupune controlul 

modului în care se desfăşoară activitatea pentru depistarea la timp a neajunsurilor şi iniţierea de 

acţiuni corective şi preventive sub următoarele aspecte: 

 Modul de îndeplinire a obiectivelor propuse prin programul de studiu. 

 Nivelul calitativ al tuturor activităților specifice programului de studiu. 

 Respectarea aplicării conținuturilor prevăzute în curriculumurile disciplinelor din planul de 

învățământ. 

 Aplicarea corecta a sistemului de evaluare a studenților și urmărirea rezultatelor obținute de 

studenți în fiecare sesiune de examene. 

 Adaptarea continua a programelor de studii la transformările din societate, la cerințele pieței 

si la acumulările în planul cunoașterii.  

4.4. Monitorizarea se realizează cu participarea mai multor actori: cadre didactice, conducerea 

catedrei, Departamentul Management și Asigurare a Calității. 

4.5. Înregistrările obţinute prin monitorizare constituie dovezi obiective privind evaluarea continuă 

a calităţii şi, în acelaşi timp, stau la baza analizelor desfăşurate la nivel de catedră/ 

facultate/universitate pentru stabilirea de măsuri corective şi preventive. 

4.6. Procedura de monitorizare prezintă colectarea și analiza continuă, sistematică, a datelor 

relevante implementării programului de studii, despre modul în care avansează un proces, o 

activitate, o serie de acțiuni în cadrul formării profesionale a studenților, precum și raportarea  
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periodică a acestora la un set de indicatori de referință și de rezultat, reprezentând o bază utilă de 

plecare pentru procesul de evaluare. 

 

V. DISPOZIŢII FINALE 

5.1 Prevederile prezentului Regulament se aplică integral tuturor programelor de studii asigurate de 

către catedrele de specialitate USTaraclia. 

5.2 .Prezentul Regulament întră în vigoare la data aprobării în cadrul Senatului Universității.  
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                           Anexa 1                                                                                                                                                                                              

  Model Fișa vizitei 
 

 

Program de studii   Președintele comisiei de evaluare internă 

 
FIȘA VIZITEI 

  

    

 

 

COMISIA DE EVALUARE INTERNĂ: 

Președinte: 
 

Membru: 
 

Membru: 
 

Membru: 
 

 ________________________________________________________________________________________________________________ . 

Președintele Comisiei de evaluare internă: 
 

 
 

Șeful catedrei de profil, responsabile de program: 

 

Coordonatorul programului de studii evaluat: 
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FIȘA VIZITEI 

Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia 

Departamentul Management și Asigurare a Calității 
 
 
Standard de acreditare 1. Politici pentru asigurarea calității 
Criteriul 1.1. Cadrul juridic-normativ de funcționare a programului 
1.1.1. Statutul juridic al instituției vs. realizarea  programului de studii * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă (se 
enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1 ,0 – cadrul de funcționare a programului de studii este în conformitate cu cadrul normativ în vigoare; 
0 – cadrul de funcționare a programului de studii este cu abateri de la cadrul normativ în vigoare. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Cadrul de funcționare a programului de studii este în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. 
Instituția de învățământ deține Autorizația sanitară de funcționare și Actul juridic care atestă 
respectarea normelor de siguranță antiincendiară. 

  

 

 

Criteriul 1.2. Strategii, politici și managementul intern al calităţii  
1.2.1. Strategia și politica educaţională de asigurare a calităţii * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă (se 
enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

 Constatări în timpul vizitei la instituție/ interviuri (se 
vor consemna fapte, fără a se face aprecieri) 

1,0 – instituția dispune de strategii și politici educaționale de asigurare a calității și programul de 
studii este racordat integral la prevederile acestora; 
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0,5 – instituția dispune de strategii și politici educaționale de asigurare a calității și programul de 
studii este racordat parțial la prevederile acestora; 
0 – instituția dispune de strategii și politici educaționale de asigurare a calității și programul de studii 
nu este racordat la prevederile acestora. 

  

1.2.2. Organizarea, aplicarea și eficacitatea sistemului intern de asigurare a calității * 
 

 

Standarde de evaluare 

Documente de referință suplimentare 
prezentate în procesul de evaluare 

externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la instituție/ 
interviuri (se vor consemna fapte, fără a se 

face aprecieri) 

1,0 – structurile instituționale de asigurare a calității sunt funcționale și eficiente; 
0,5 – structurile instituționale de asigurare a calității sunt parțial funcționale și eficiente; 
0 – structurile instituționale de asigurare a calității sunt nefuncționale 

  

1.2.3. Internaționalizarea programului de studii 
 

Standarde de evaluare 

Documente de referință suplimentare 
prezentate în procesul de evaluare 

externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la instituție/ 
interviuri (se vor consemna fapte, fără a se 

face aprecieri) 

1,0 – aspectele internaționalizării sunt reflectate complex şi se realizează integral în 
cadrul programului de studii; 
0,5 – aspectele internaționalizării sunt reflectate și se realizează parțial în cadrul 
programului de studii; 
0 – aspectele internaționalizării nu sunt reflectate şi nu se realizează în cadrul 
programului de studii. 

  

 

Standard de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor 
2.1.1. Cadrul general de proiectare a programului de studiu 

Standarde de evaluare Documente de referință suplimentare 
prezentate în procesul de evaluare 

externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la instituție/ 
interviuri (se vor consemna fapte, fără a se 

face aprecieri) 

file:///F:/Domenii%20si%20criterii%20Tabel.doc%23_Toc209949101
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1,0 – programul de studii este proiectat și aprobat în conformitate cu cerințele cadrului 
normativ în vigoare; 
0 - programul de studii este proiectat și aprobat cu abateri de la cerințele cadrului 
normativ în vigoare 

  

 
2.1.2. Racordarea programului de studii la Cadrul Național al Calificărilor 

Standarde de evaluare Documente de referință suplimentare 
prezentate în procesul de evaluare 

externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la instituție/ 
interviuri (se vor consemna fapte, fără a se 

face aprecieri) 

1,0 – programul de studii este racordat la Cadrul Național al Calificărilor/ Cadrul 
European al Calificărilor; 
0 – programul de studii este racordat parțial/ nu este racordat la Cadrul Național al 
Calificărilor/ Cadrul European al Calificărilor. 

  

  Criteriul 2.2. Conținutul programului de studii 
2.2.1. Misiunea și obiectivele programului de studii 

Standarde de evaluare Documente de referință suplimentare 
prezentate în procesul de evaluare 

externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la instituție/ 
interviuri (se vor consemna fapte, fără a se 

face aprecieri) 

1,0 – misiunea și obiectivele programului de studii sunt racordate la strategiile naționale, 
realitățile și tendințele din domeniu, la planul de dezvoltare strategică a 
instituției, departamentului/ catedrei; 
0 – misiunea și obiectivele programului de studii sunt racordate parțial/ nu sunt racordate 
la strategiile naționale, realitățile și tendințele din domeniu, la planul 
de dezvoltare strategică a instituției, departamentului/ catedrei. 

  

 
2.2.2. Planul de învățământ 

Standarde de evaluare 

Documente de referință suplimentare 
prezentate în procesul de evaluare 

externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la instituție/ 
interviuri (se vor consemna fapte, fără a se 

face aprecieri) 

1 1,0 – planul de învățământ corespunde cu cerințele Planului-cadru și asigură atingerea 
rezultatelor învățării și formarea competențelor profesionale; 
0 – planul de învățământ este cu abateri de la cerințele Planului-cadru și asigură parțial/ 
nu asigură atingerea rezultatelor învățării și formarea competențelor 
profesionale. 
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2.2.3. Curricula pe discipline 
 

 
2.2.4. Relevanța programului de studii 

Standarde de evaluare Documente de referință suplimentare 
prezentate în procesul de evaluare 
externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la instituție/ 
interviuri (se vor consemna fapte, fără a se 
face aprecieri) 

 1,0 – programul de studii reflectă necesitățile pieței muncii, tendințele din domeniu și are 
impact social și economic; 
0 – programul de studii reflectă parțial/ nu reflect necesitățile pieței muncii și tendințele 
din domeniu și nu are impact social și economic. 

  

  

 Standard de acreditare 3. Învățarea, predarea și evaluarea centrate pe student 
Criteriul 3.1. Procesul de predare-învăţare 
3.1.1. Formele de organizare a procesului de predare-învățare * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință suplimentare 
prezentate în procesul de evaluare 

externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la instituție/ 
interviuri (se vor consemna fapte, fără a 

se face aprecieri) 

1,0 – formele de organizare și desfășurare a procesului de predare-învățăre se realizează în 
conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare și contribuie la atingerea 
obiectivelor programului de studii; 

  

Standarde de evaluare Documente de referință suplimentare 
prezentate în procesul de evaluare 

externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la instituție/ 
interviuri 

(se vor consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – conținutul curricula contribuie la atingerea rezultatelor învățării și formarea 
competențelor profesionale; 
0 – conținutul curricula contribuie parțial/ nu contribuie la atingerea rezultatelor învățării 
și formarea competențelor profesionale 
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0,5 – formele de organizare și desfășurare a procesului de predare-învățăre se realizează cu 
abateri neesențiale de la cadrul normativ în vigoare și contribuie 
parțial la atingerea obiectivelor programului de studii; 
0 – formele de organizare și desfășurare a procesului de predare-învățare se realizează cu 
abateri esențiale de la cadrul normativ în vigoare și nu contribuie la 
atingerea obiectivelor programului de studii. 

  

 
3.1.2. Centrarea pe student a metodelor de predare-învăţare 

Standarde de evaluare 

Documente de referință suplimentare 
prezentate în procesul de evaluare 

externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la instituție/ 
interviuri (se vor consemna fapte, fără a 

se face aprecieri) 

1,0 – metodele de predare-învățare utilizate sunt integral centrate pe student; 
0,5 – metodele de predare-învățare utilizate sunt partial centrate pe student; 
0 – metodele de predare-învățare utilizate nu sunt centrate pe student. 

  

 
3.1.3. Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare 

Standarde de evaluare 
Documente de referință suplimentare 
prezentate în procesul de evaluare 
externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la instituție/ 
interviuri (se vor consemna fapte, fără a 
se face aprecieri) 

1,0 – instrumentele TIC, platformele educaționale se utilizează în procesul de predare-
învățare-evaluare la peste 90% dintre unități de curs/ module ale programului de studii; 
0,5 – instrumentele TIC, platformele educaționale se utilizează în procesul de predare-
învățare-evaluare la 70-90% dintre unități de curs/ module ale programului 
de studii; 

  

0 – instrumentele TIC, platformele educaționale se utilizează în procesul de predare-
învățare-evaluare la mai puțin de 70% dintre unități de curs/ module ale 
programului de studii. 

  

 
3.1.4. Calendarul academic și orarul procesului de studii * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință suplimentare 
prezentate în procesul de evaluare 

externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la instituție/ 
interviuri (se vor consemna fapte, fără 

a se face aprecieri) 
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1,0 – calendarul universitar și orarul activităților didactice sunt elaborate în conformitate cu 
prevederile planului de învățământ de la programul de studii; 
0,5 – calendarul universitar și orarul activităților didactice sunt elaborate cu abateri 
neesențiale de la prevederile planului de învățământ de la programul de 
studii; 
0 – calendarul universitar și orarul activităților didactice sunt elaborate cu abateri esențiale 
de la prevederile planului de învățământ de la programul de studii 

  

  
Criteriul 3.2. Stagiile de practică 
3.2.1. Organizarea stagiilor de practică 
 

Standarde de evaluare 

Documente de referință suplimentare 
prezentate în procesul de evaluare 

externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la instituție/ 
interviuri (se vor consemna fapte, fără 

a se face aprecieri) 

1,0 – organizarea stagiilor de practică se realizează în conformitate cu cadrul normativ în 
vigoare și permite atingerea rezultatelor învățării; 
0,5 – organizarea stagiilor de practică se realizează cu abateri neesențiale de la cadrul 
normativ în vigoare și permite atingerea parțială a rezultatelor învățării; 
0 – organizarea stagiilor de practică se realizează cu abateri esențiale de la cadrul normativ 
în vigoare și nu permite realizarea rezultatelor învățării. 

  

 
3.2.2. Acorduri de colaborare pentru realizarea stagiilor de practică 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – instituția dispune de acorduri de colaborare Pentru realizarea stagiilor de practică și asigură 
în proporție de peste 90% necesarul de locuri la programul de studii; 
0,5 – instituția dispune de acorduri de colaborare Pentru realizarea stagiilor de practică și asigură 
în proporție de 80-90% necesarul de locuri la programul de studii; 
0 – instituția dispune de acorduri de colaborare Pentru realizarea stagiilor de practică și asigură în 
proporție de mai puțin de 80% necesarul de locuri la programul de studii.. 

  

   

Criteriul 3.3. Evaluarea rezultatelor academice 
3.3.1. Organizarea procesului de evaluare a rezultatelor academice * 
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Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – procesul de evaluare a rezultatelor academice este organizat în conformitate cu cadrul 
normativ în vigoare și asigură atingerea rezultatelor învățării la unitățile de 
curs/ module; 
0,5 – procesul de evaluare a rezultatelor academice este organizat cu abateri neesențiale de la 
cadrul normativ în vigoare și/sau asigură parțial atingerea rezultatelor 
învățării la unitățile de curs/ module; 
0 – procesul de evaluare a rezultatelor academice este organizat cu abateri esențiale de la cadrul 
normativ în vigoare și/sau nu asigură atingerea rezultatelor învățării 
la unitățile de curs/ module. 

  

3.3.2. Organizarea procesului de evaluare a stagiilor de practică * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – procesul de evaluare a stagiilor de practică se realizează în conformitate cu prevederile 
cadrului normativ în vigoare și asigură atingerea rezultatelor 
învățării; 
0,5 – procesul de evaluare a stagiilor de practică se realizează cu abateri neesențiale de la cadrul 
normative în vigoare și asigură parțial atingerea rezultatelor 
învățării; 
0 – procesul de evaluare a rezultatelor academice se realizează cu abateri esențiale de la cadrul 
normativ în vigoare și nu asigură atingerea rezultatelor învățării. 

  

 

Standard de acreditare 4. Admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări de către student 
Criteriul 4.1. Admiterea studenților 
4.1.1. Recrutarea și admiterea studenţilor * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 
procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 
consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 
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1,0 – recrutarea și admiterea studenților la programul de studii se realizează în conformitate cu 
cadrul normativ în vigoare; 
0 – recrutarea și admiterea studenților la programul de studii se realizează cu abateri de la cadrul 
normativ în vigoare 
1,0 – admiterea studenților se realizează la programul de studii autorizat în vederea funcționării 
provizorii/ acreditat/ reacreditat; 
0 – admiterea studenților se realizează la programul de studii neautorizat în vederea funcționării 
provizorii/ neacreditat. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: Instituția de învățământ asigură admiterea studenților la 
programul de studii autorizat pentru funcționare provizorie/ acreditat/ reacreditat. 

  

 
4.1.2. Accesul grupurilor dezavantajate la studii * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă (se 
enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – recrutarea și admiterea studenților din grupurile dezavantajate se realizează în conformitate 
cu cadrul normativ în vigoare; 
0 – recrutarea și admiterea studenților din grupurile dezavantajate se realizează cu abateri de la 
cadrul normativ în vigoare. 

  

 
 Criteriul 4.2. Progresul studenților 
4.2.1. Promovabilitatea studenţilor 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă (se 
enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – promovarea studenților de la programul de studii se realizează în conformitate cu cadrul 
normativ în vigoare; 
0,5 – promovarea studenților de la programul de studii se realizează cu abateri neesențiale de la 
cadrul normativ în vigoare; 
0 – promovarea studenților de la programul de studii se realizează cu abateri esențiale de la 
cadrul normativ în vigoare. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: Instituția de învățământ are promoție de absolvenți la 
programul destudii în fiecare an în ultimii 5 ani 
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4.2.2. Mobilitatea academică 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă (se 
enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – mobilitatea academică a studenților de la programul de studii se realizează în conformitate 
cu cadrul normativ în vigoare și include perioade de studii/ stagii ale studenților într-o instituție 
de învățământ din țară/ de peste hotare; 
0,5 – mobilitatea academică a studenților de la programul de studii se realizează cu abateri 
neesențiale de la cadrul normativ în vigoare și/sau nu include perioade de studii /stagii ale 
studenților în o instituție de învățământ din țară sau de peste hotare; 
0 – mobilitatea academică a studenților de la programul de studii se realizează cu abateri esențiale 
de la cadrul normativ în vigoare sau nu se realizează. 

  

  
Criteriul 4.3 Recunoașterea și dobândirea de certificări 
4.3.1. Conferirea titlului și eliberarea diplomei 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă (se 
enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – conferirea titlului și eliberarea diplomei, suplimentului la diplomă și a certificatelor 
academice se realizează în conformitate cu cadrul normativ în vigoare; 
0 – conferirea titlului și eliberarea diplomei, suplimentului la diplomă și a certificatelor 
academice se realizează cu abateri de la cadrul normativ în vigoare 

  

 

Standard de acreditare 5. Personalul academic 
Criteriul 5.1. Recrutarea şi administrarea personalului academic 
5.1.1. Planificarea, recrutarea și administrarea personalului academic 
 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă (se 
enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 
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1,0 – planificarea, recrutarea și administrarea personalului academic de la programul de studii 
se realizează în conformitate cu cadrul normativ în vigoare; 
0 – planificarea, recrutarea și administrarea personalului academic de la programul de studii se 
realizează cu abateri de la cadrul normativ în vigoare. 
1,0 – cel puțin 70% din numărul cadrelor didactice care asigură realizarea programului de studii 
reprezintă personal titular și prin cumul intern; 
0 – mai puțin de 70% din numărul cadrelor didactice care asigură realizarea programului de 
studii reprezintă personal titular și prin cumul intern. 

  

 
5.1.2. Calificarea profesională a personalului academic 

Standarde de evaluare Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – cel puțin 90% din numărul cadrelor didactice dețin calificare profesională conform 
programului de studii; 
0 – mai puțin de 90% din numărul cadrelor didactice dețin calificare profesională conform 
programului de studii. 

  

1,0 – 100% din numărul cadrelor didactice, care asigură predarea cursurilor teoretice de la 
programul de studii, dețin titluri științifice sau, în cazul învățământului artistic și sportiv, și/sau 
titluri onorifice: Artist al Poporului, Artist Emerit, Maestru în Arte, Maestru al Sportului, Om 
Emerit, Antrenor Emerit, Cavaler al Ordinului Republicii și echivalentele acestora. 
0 – mai puțin de 100% din cadrele didactice, care asigură predarea cursurilor teoretice de la 
programul de studii, dețin titluri științifice sau, în cazul învățământului artistic 
și sportiv, și/sau titluri onorifice: Artist al Poporului, Artist Emerit, Maestru în Arte, Maestru al 
Sportului, Om Emerit, Antrenor Emerit, Cavaler al Ordinului Republicii și echivalentele 
acestora. 
1,0 – cel puțin 60% din numărul cadrelor didactice, care asigură predarea cursurilor teoretice de 
la programul de studii, dețin titluri științifico-didactice. 
0 – mai puțin de 60% din numărul cadrelor didactice, careasigură predarea cursurilor teoretice 
de la programul de studii/, dețin titluri științifico-didactice. 

  

 

Criteriul 5.2. Dezvoltarea personalului academic 
5.2.1. Strategii/ politici/ măsuri de dezvoltare a personalului academic * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
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(se enumeră) aprecieri) 

1,0 – instituția dispune de strategii/ politici de dezvoltare, a personalului academic și le 
implementează integral; 
0 – instituția dispune de strategii/ politici de dezvoltare a personalului academic și le 
implementează parțial/ nu le implementează. 
 

  

 
5.2.2. Planificarea și realizarea activității metodice a personalului academic 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – instituția planifică, monitorizează și susține integral activitatea metodică a personalului 
academic; 
0 – instituția planifică, monitorizează, dar susține parțial/ nu susține activitatea metodică a 
personalului academic 

  

1,0 – personalul academic realizează activitatea metodică planificată; 
0 – personalul academic realizează parțial/ nu realizează activitatea metodică planificată. 
 

 
5.2.3. Evaluarea personalului academic * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – personalul academic de la programul de studii este evaluat periodic și se întreprind măsuri de 
îmbunătățire continuă a performanțelor acestuia; 
0 – personalul academic de la programul de studii este evaluat periodic, dar nu se întreprind măsuri 
de îmbunătățire continuă a performanțelor acestuia. 
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Criteriul 5.3. Activitatea de cercetare științifică și inovare a personalului academic 
5.3.1. Planificarea și susținerea activității de cercetare științifică și inovare a personalului academic * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

 1,0 – instituția planifică și susține integral activitatea de cercetare științifică, inovare și transfer 
tehnologic, inclusive de creație (în cazul învățământului artistic) și performanțele sportive (în cazul 
învățământului sportiv) ale personalului academic; 
0 – instituția susține parțial/ nu susține activitatea de cercetare științifică, inovare și transfer 
tehnologic, inclusive de creație (în cazul învățământului artistic) și performanțele sportive (în cazul 
învățământului sportiv) ale personalului academic. 

  

 
5.3.2. Realizarea și monitorizarea activității de cercetare științifică și inovare a personalului academic 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – personalul academic realizează integral activitățile de cercetare științifică, inovare și transfer 
tehnologic planificate, inclusiv de creație (în cazul învățământului artistic) și performanțe sportive 
(în cazul învățământului sportiv); 
0 – personalul academic realizează parțial/ nu realizează activitățile de cercetare științifică, inovare și 
transfer tehnologic planificate, inclusiv de creație (în cazul învățământului artistic) și performanțe 
sportive (în cazul învățământului sportiv). 

  

1,0 – instituția monitorizează realizarea activității de cercetare științifică, inovare și transfer 
tehnologic, inclusive de creație (în cazul învățământului artistic) și performanțele sportive (în cazul 
învățământului sportiv) ale personalului academic implicat în programul de studii; 
0 – instituția monitorizează parțial/ nu monitorizează realizarea activității de cercetare științifică, 
inovare și transfer tehnologic, inclusiv de creație (în cazul învățământului artistic) și performanțele 
sportive (în cazul învățământului sportiv) ale personalului academic implicat în programul de studii 

  

 

5.3.3. Valorificarea rezultatelor activității de cercetare știin 
ifică și inovare a personalului academic în contextul programului 
de studii 
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Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 
procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 
consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – rezultatele activității de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic, inclusiv de creație 
(în cazul învățământului artistic) și performanțele sportive (în cazul învățământului sportiv) ale 
personalului academic sunt valorificate în cadrul programului de studii; 
0 – rezultatele activității de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic, inclusiv de creație (în 
cazul învățământului artistic) și performanțele sportive (în cazul învățământului sportiv) ale 
personalului academic sunt valorificate parțial/ nu sunt valorificate în cadrul programului de studii. 

  

 

Standard de acreditare 6. Resurse de învățare și sprijin pentru student 
Criteriul 6.1. Personal administrativ și auxiliar 

6.1.1. Planificarea și coordonarea activității personalului administrativ și auxiliar * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – planificarea, recrutarea și coordonarea personalului administrativ și auxiliar la programul de 
studii se realizează în conformitate cu cadrul normativ în vigoare; 
0 – planificarea, recrutarea și coordonarea personalului administrativ și auxiliar la programul de 
studii se realizează cu abateri de la cadrul normativ în vigoare. 
 

 - 

 
Criteriul 6.2. Resurse materiale și de învățare 
6.2.1. Existența și utilizarea spațiilor educaționale și de cercetare 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – instituția asigură în totalitate spații adecvate Pentru realizarea procesului de studii și de 
cercetare la programul de studii; 
0,5 – instituția asigură parțial spații adecvate Pentru realizarea procesului de studii și de cercetare la 
programul de studii; 
0 – instituția nu asigură spații adecvate pentru realizarea procesului de studii și de cercetare la 
programul de studii 
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Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Instituția asigură parțial spații pentru realizarea procesului de studii și de cercetare la programul de 
studii (ex.: săli de curs/ seminar, calculatoare, laboratoare, biblioteci, săli de lectură, săli sport etc.). 

  

1,0 – instituția asigură suprafețe ce revin unui student, după cum urmează: 
● săli de curs – nu mai puțin de 2,0 m2; 
● săli de seminar – nu mai puțin de 2,0 m2; 
● laboratoare – nu mai puțin de 3,0 m2. 
0,5 – instituția asigură suprafețe ce revin unui student, după cum urmează: 
● săli de curs – cel puțin de 1,0 m2; 
● săli de seminar – cel puțin de 1,4 m2; 
● laboratoare – cel puțin de 2,0 m2. 
0 – instituția asigură suprafețe ce revin unui student, după cum urmează: 
● săli de curs – mai puțin de 1,0 m2; 
● săli de seminar – mai puțin de 1,4 m2; 
● laboratoare – mai puțin de 2,0 m2. 
Standard de evaluare minim obligatoriu: 
Instituția de învățământ asigură suprafețe minime ce revin unui student de la programul de studii, 
după cum urmează: 
● săli de curs – 1,0 m2; 
● săli de seminar – 1,4 m2; 
● laboratoare – 2,0 m2 

  

 
6.2.2. Dotarea și accesibilitatea spațiilor educaționale și de cercetare 
 

 Documente de referință 
suplimentare 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri 

Standarde de evaluare prezentate în procesul de 
evaluare externă (se 

enumeră) 

(se vor consemna fapte, fără a 
se face aprecieri) 

1,0 – instituția este dotată cu spații educaționale și de cercetare care asigură integral realizarea 
obiectivelor programului de studii; 
0,5 – instituția este dotată cu spații educaționale și de cercetare care asigură parțial realizarea 
obiectivelor programului de studii; 
0 – instituția este dotată cu spații educaționale și de cercetare care nu asigură realizarea obiectivelor 
programului de studii. 
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6.2.3. Dotarea, dezvoltarea și accesibilitatea fondului bibliotecii destinat programului de studii * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – fondul bibliotecii este dotat corespunzător, dezvoltat periodic și accesibil studenților și 
personalului academic; 
0,5 – fondul bibliotecii este dotat corespunzător, dezvoltat sporadic și parțial accesibil studenților și 
personalului academic; 
0 – fondul bibliotecii nu este dotat și dezvoltat corespunzător și/sau nu este accesibil studenților și 
personalului academic. 

  

 
 
6.2.4. Asigurarea și accesul studenților la suportul curricular 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – peste 90% din suportul curricular de la programul de studii este accesibil și adecvat formării de 
competențe și atingerii rezultatelor învățării; 
0,5 – 50 – 90% din suportul curricular de la programul de studii este accesibil și adecvat formării de 
competențe și atingerii rezultatelor învățării; 
0 – mai puțin de 50% din suportul curricular la programul de studii este accesibil și adecvat formării 
de competențe și atingerii rezultatelor învățării. 

  

 
Criteriul 6.3. Resurse financiare 
6.3.1. Mijloace financiare alocate procesului educațional și cercetării la programul de studii * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 
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1,0 – mijloacele financiare destinate procesului didactic și cercetării sunt alocate în conformitate cu 
cadrul normative în vigoare și sunt suficiente pentru realizarea programului; 
0,5 – mijloacele financiare destinate procesului didactic și cercetării sunt alocate în conformitate cu 
cadrul normative în vigoare și acoperă parțial necesitățile pentru realizarea 
programului; 
0 – mijloacele financiare destinate procesului didactic și cercetării sunt alocate cu abateri de la 
cadrul normativ în vigoare și/sau nu acoperă necesitățile pentru realizarea programului. 

  

6.3.2. Taxe de studii și burse la programul de studii * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – procedurile de stabilire a taxelor de studii, alocare a burselor și altor forme de sprijin material 
sunt aplicate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare; 
0,5 – procedurile de stabilire a taxelor de studii, alocare a burselor și a altor forme de sprijin material 
sunt aplicate cu abateri neesențiale de la cadrul normativ în vigoare; 
0 – procedurile de stabilire a taxelor de studii, alocare a burselor și a altor forme de sprijin material 
sunt aplicate cu abateri esențiale de la cadrul normativ în vigoare. 

-  

 
Criteriul 6.4. Asigurarea socială a studenților 
6.4.1 Asigurarea studenților cu cămin * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – peste 50% din studenții-solicitanți de la programul de studii sunt asigurați cu cămin, în 
conformitate cu normele în vigoare, 
0,5 – între 10-50% din studenții-solicitanți de la programul de studii sunt asigurați cu cămin, în 
conformitate cu normele în vigoare; 
0 – mai puțin de 10% din studenții-solicitanți de la programul de studii sunt asigurați cu cămin, în 
conformitate cu normele în vigoare. 

  

 

Standard de acreditare 7. Managementul informației 
Criteriul 7.1. Accesul la informație 
7.1.1. Managementul informaţiei și accesul studenților și angajaților la informațiile privind programul de studii * 
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Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – instituția dispune de un sistem/ mecanism de colectare a informațiilor relevante pentru 
gestionarea programului de studii, care este accesibil studenților și angajaților; 
0,5 – instituția dispune de un sistem/ mecanism de colectare a informațiilor relevante pentru 
gestionarea programului de studii, care este parțial accesibil studenților și angajaților; 
0 – instituția nu dispune de un sistem/ mecanism de colectare a informațiilor relevante pentru 
gestionarea programului de studii. 

  

 
Criteriul 7.2. Baze de date 
7.2.1. Constituirea și accesul la baza de date a programului de studii * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare externă 
(se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor 

consemna fapte, fără a se face 
aprecieri) 

1,0 – instituția dispune de baze de date electronice funcționale și asigură accesul securizat la acestea 
studenților și angajaților; 
0,5 – instituția dispune de baze de date electronice partial funcționale fără a asigura accesul securizat 
la acestea studenților și angajaților; 
0 – instituția nu dispune de baze de date electronice. 

  

 
Standard de acreditare 8. Informații de interes public 
Criteriul 8.1. Transparența informaţiilor de interes public cu privire la programul de studii 
8.1.1. Pagina web a instituției/ programului de studii * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare 
externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor consemna 

fapte, fără a se face aprecieri) 

1,0 – informațiile de interes public cu privire la programul de studii sunt accesibile și actualizate pe 
pagina web a instituției/ facultății/ departamentului/ catedrei; 
0,5 – informațiile de interes public cu privire la programul de studii sunt parțial accesibile și/sau 
parțial actualizate pe pagina web a instituției/ facultății/ departamentului/ catedrei; 
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0 – informațiile de interes public cu privire la programul de studii nu sunt accesibile pe pagina web a 
instituției/facultății/ departamentului/ catedrei.  

  

 
8.1.2. Transparența informației cu privire la activitatea catedrei/ departamentului/ programului de studii 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare 
externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor consemna 

fapte, fără a se face aprecieri) 

1,0 – instituția asigură în totalitate transparența informației de interes public cu privire la programul 
de studii; 
0,5 – instituția asigură parțial transparența informației de interes public cu privire la programul de 
studii; 
0 – instituția nu asigură transparența informației de interes public cu privire la programul de studii. 
 

  

 

Standard de acreditare 9. Monitorizare continuă și evaluare periodică a programelor 
Criteriul 9.1. Proceduri privind monitorizarea, evaluarea și revizuirea periodică a programului de studii 

9.1.1. Monitorizarea şi revizuirea ofertei educaționale și a programului de studii * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare 
externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor consemna 

fapte, fără a se face aprecieri) 

1,0 – instituția dispune de proceduri de monitorizare și revizuire a ofertei educaționale și le aplică 
consecvent și eficient; 
0,5 – instituția dispune de proceduri de monitorizare și revizuire a ofertei educaționale și le aplică 
sporadic; 
0 – instituția nu dispune de proceduri de monitorizare și revizuire a ofertei educaționale. 

  

9.1.2. Monitorizarea proceselor de predare-învățare-evaluare * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare 
externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor consemna 

fapte, fără a se face aprecieri) 
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1,0 – procesele de predare-învățare-evaluare sunt monitorizate în mod consecvent și se întreprind 
măsuri eficiente de îmbunătățire a acestora; 
0,5 – procesele de predare-învățare-evaluare sunt monitorizate și se întreprind măsuri sporadice de 
îmbunătățire a acestora; 
0 – procesele de predare-învățare-evaluare nu sunt monitorizate. 

  

9.1.3. Existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare a programului de studii * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare 
externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor consemna 

fapte, fără a se face aprecieri) 

1,0 – instituția dispune și aplică eficient proceduri de autoevaluare a programului de studii; 
0,5 – instituția dispune de proceduri de autoevaluare a programului de studii și le aplică sporadic; 
0 – instituția nu dispune de proceduri de autoevaluare a programului de studii. 

  

 
9.1.4. Evaluarea programului de studii de către studenți, absolvenţi, angajatori și alți beneficiari * 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 
procesul de evaluare 
externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor consemna 
fapte, fără a se face aprecieri) 

1,0 – programul de studii este evaluat de toate categoriile de beneficiari (studenți, angajați, 
absolvenți, angajatori) și se întreprind măsuri de îmbunătățire continuă a acestuia; 
0,5 – programul de studii este evaluat doar de unele categorii de beneficiari și/ sau se întreprind 
măsuri sporadice pentru îmbunătățirea acestuia; 
0 – programul de studii nu este evaluat de beneficiari și/ sau nu se întreprind măsuri pentru 
îmbunătățirea acestuia.. 

  

 
Criteriul 9.2. Angajarea în câmpul muncii 
9.2.1. Mecanisme de evidenţă a angajării și a evoluției absolvenţilor în câmpul muncii la programul de studii * 
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Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare 
externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor consemna 

fapte, fără a se face aprecieri) 

1,0 – instituția dispune de mecanisme de evidență a angajării în câmpul muncii și a evoluției 
profesionale a absolvenților și le aplică consecvent; 
0,5 – instituția dispune de mecanisme de evidență a angajării în câmpul muncii și a evoluției 
profesionale a absolvenților programului de studii și le aplică sporadic; 
0 – instituția nu dispune de mecanisme de evidență a angajării în câmpul muncii și a evoluției 
profesionale a absolvenților. 

  

 
9.2.2. Activităţi de orientare profesională și competitivitatea absolvenților pe piața muncii 
 
Standarde de evaluare Documente de referință 

suplimentare  prezentate în 
procesul de evaluare 
externă (se enumeră) 

 Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor consemna 
fapte, fără a se face aprecieri) 

1,0 – instituția realizează sistematic activități de orientare profesională; 
0,5 – instituția realizează sporadic activități de orientare profesională; 
0 – instituția nu realizează activități de orientare profesională. 

  

11,0 – rata angajării absolvenților în câmpul muncii conform domeniului de formare profesională (în 
primul an după absolvire) constituie peste 70%; 
0,5 – rata angajării absolvenților în câmpul muncii conform domeniului de formare profesională (în 
primul an după absolvire) constituie 50 - 70%; 
0 – rata angajării absolvenților în câmpul muncii conform domeniului de formare profesională (în 
primul an după absolvire) constituie mai puțin de 50%. 

  

 

Standard de acreditare 10. Asigurarea externă a calității în mod ciclic 
Criteriul 10.1. Asigurarea externă a calităţii 
10.1.1. Executarea dispoziţiilor şi recomandărilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și a ministerelor de resort * 
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Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare 
externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor consemna 

fapte, fără a se face aprecieri) 

1,0 – instituția dispune și aplică proceduri de comunicare, executare și monitorizare a dispozițiilor și 
recomandărilor MEC și a ministerelor de resort; 
0,5 – instituția execută și monitorizează dispozițiile și recomandările MEC și a ministerelor de 
resort, dar nu dispune de proceduri aprobate; 
0 – instituția nu execută dispozițiile și recomandările MEC și a ministerelor de resort. 

  

 
10.1.2. Realizarea observațiilor, recomandărilor și deciziilor formulate în baza evaluării externe de către ANACEC/ alte Agenții de Asigurare a Calității 

Standarde de evaluare 

Documente de referință 
suplimentare prezentate în 

procesul de evaluare 
externă (se enumeră) 

Constatări în timpul vizitei la 
instituție/ interviuri (se vor consemna 

fapte, fără a se face aprecieri) 

1,0 – instituția examinează observațiile, recomandările și deciziile ANACEC/ altor agenții de 
asigurare a calității și întreprinde măsuri consecvente pentru dezvoltarea programului de studii după 
evaluarea externă; 
0,5 – instituția examinează observațiile, recomandările și deciziile ANACEC/ altor agenții de 
asigurare a calității și întreprinde măsuri sporadice pentru dezvoltarea programului de studii după 
evaluarea externă; 
0 – instituția nu întreprinde măsuri pentru dezvoltarea programului de studii după evaluarea externă 
a acestuia. 
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Anaxa 2 
 

RAPORT 

 

Standard de 
acreditare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punctaj 
 

          

Valoarea 
evaluată 

 

          

Nivel de 
realizarea  

          

 

 

 

I. Concluzii generale: 

II. Recomandări: 
III. Arii de îmbunătățire: 

 

 

Membrii comisiei de evaluare internă: 

Președinte:  ______________________________ 

Membru:  _______________________________ 

Membru:  _______________________________ 
Membru:  _______________________________ 
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Anexa 3 
Model 

Universitatea de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia 

  Rector US ”Gr.Țamblac”Taraclia 

                                                                                                                                                                                                conf.univ., dr. Maria PASLARI,  

_________________________ 

 

 
PLAN 

 

 

de înlăturare a neconformităților evidențiate în urma evaluării interne a programului de studii 

 

 

Standard de 

acreditare 

Arii de îmbunătățire  Acțiuni corective planificate  Termeni de 

realizare 

Responsabil 

 
 
 
 
Aprobat în cadrul ședinței catedrei _________________________________________  
proces-verbal nr. ___ din : __________________  

Șef catedră_________________ 
Coordonator de program: __________________ 
Șef Departamentul Management și  Asigurare a Calității:___________________ 
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