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structuri 

instituționale: 

Secția de Asigurare a 

Calității la nivel de 

universitate și 

Comisie de asigurare 

a calității la nivel de 

catedră. 

din domeniul asigurării 

calității. 

 

 

Standard de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor. 

Criteriul 2.2. Conținutul programului de studii 

2.2.1. Misiunea și 

obiectivele 

programului de 

studii 

Elaborarea matriceei de 

corelare a obictivelor cu 

finalitățile programului de 

studii. 

Racordarea programului 

de studii superioare de 

licență cu strategiile 

naționale, realitățile și 

tentințele din domeniu, 

misiunea, obiectivele, 

componențele- cheie 

privind Programul de 

studiu 

 Revizuirea și 

formularea clară a 

misiunii,obiectivelor, 

și competențelor-

cheie ale  

programului în Nota 

explicativă a Planului 

de învățământ. 

Elaborarea matriceei 

de corelare a 

obictivelor cu 

finalitățile 

programului de 

studii. 

 

1.Aprobarea componenței 

echipei de lucru pentru 

revizuire, modificare, 

elaborare a PÎ la nivel de 

catedră 

2. Instructajul echipei de 

lucru. Examinarea actelor 

normative 

3. Revizuirea și 

actualizarea Planului de 

învățământ conform 

actelor normative 

reglatorii. 

2. Aprobarea Planului de 

învățământ la nivel 

universutate. 

4.  Coordonarea PÎ la MEC 

RM. 

Octombrie- 

noiembrie 2022 

 

 

Decembrie- 

ianuarie 2023 

 

 

 

Ianuarie 2023 

 

 

Martie 2023 

 

Prorector 

pentru studii 

 

 

Responsabilii 

pentru calitate 

la nivel catedră 

Ehipa de lucru 

 

Șef catedră 
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5. Înregistrarea PÎ la 

ANACEC. 

Martie 2023 

2.2.2. Planul de 

învățământ 

Revizuirea planului de 

învățământ la programul 

de studiu 0114.9/ 0114.10 

Limba și literatura 

bulgară/ 

limba engleză în 

corespundere cu cerințele 

noului Plan-cadru pentru 

studii superioare 

din 2020. 

Includerea în PÎ unităților 

de curs de specialitate cu 

predare în limba română  

în conformitate cu 

cerințele noului Plan-

cadru pentru studii 

superioare 

din 2020. 

Revizuirea disciplinelor 

incluse în pachetele 

opționale. 

Particularizarea unităților 

de curs din Planul de 

învățământ, reieșind din 

specificul specialității 

0114.9/ 0114.10 Limba și 

literatura bulgară/ limba și 

literature engleză. 

Racordarea Planului de 

învățământ la diverse 

documente de politici 

educaționale europene, 

naționale și cerințele pieții 

uncii. 

Revizuirea, 

aprobarea și 

coordonarea Planului 

de învățământ la 

programul de studiu 

0114.9/ 0114.10 

Limba și literatura 

bulgară/ 

limba engleză în 

corespundere cu 

cerințele noului Plan-

cadru pentru studii 

superioare 

din 2020. 

1.Aprobarea componenței 

echipei de lucru pentru 

revizuire, modificare, 

elaborare a PÎ la nivel de 

catedră 

2. Instructajul echipei de 

lucru. Examinarea actelor 

normative 

3. Revizuirea și 

actualizarea Planului de 

învățământ conform 

actelor normative 

reglatorii. 

4. Aprobarea Planului de 

învățământ la nivel 

universutate. 

5.  Coordonarea PÎ la MEC 

RM. 

6. Înregistrarea PÎ la 

ANACEC. 

Octombrie- 

noiembrie 2022 

 

 

Decembrie- 

ianuarie  2023 

 

 

 

 

Ianuarie 2023 

 

 

Martie  2023 

Martie  2023 

Prorector 

pentru studii 

 

Responsabilii 

pentru calitate 

la nivel catedră 

Ehipa de lucru 
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2.2.4. Relevanța 

programului de 

studii 

  Crearea bazei de date 

cu privire la numărul 

de instituții la nivel 

de raion care au 

nevoie de profesori în 

domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea avizelor 

la proiectul  planului 

de învățământ 

Crearea bazei de date cu 

privire la numărul de 

instituții la nivel de raion 

care au nevoie de profesori 

în domeniu. 

 

 

Consultări cu specialiștii 

din Cadrul Direcției de 

Învățământ, Cultură și 

Turism a Consiliului 

Raional Taraclia  

 

Organizarea consultări cu 

managerii și cadrele 

didactice de specialitate 

din  

instituțiile preuniversitare 

din raionul Taraclia și 

UTA Găgăuzia  

 

 

 

 

 

Octombrie- 

noiembrie 2022 

 

Prorector 

pentru studii 

 

Responsabilii 

pentru calitate 

la nivel catedră 

Ehipa de lucru 

Șef catedră 

Standard de acreditare 5. Personalul academic 

Criteriul 5.1. Recrutarea și administrarea personalului academic 

5.1.1. Planificarea, 

recrutarea și 

administrarea 

personalului 

academic 

Asigurarea predării 

cursurilor din programul 

de studii cu specialiști în 

domeniu din țară. 

 

Personalul academic al 

universității a-l repartiza în 

titulari/cumul (intern) 

pentru fiecare program de 

studii. 

Administrarea și 

monitorizarea 

nostrificării titlurilor 

științifice și 

științifico-didactice. 

 

Recrutarea personalului 

academic cu titlurile 

științifice și științifico-

didactice. 

Pe parcursul 

anului  

Prorectorul 

pentru studii 

 

Catedra de 

specialitate 
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Sporirea numărului 

cadrelor didactice titulare 

cu norma de bază și prin 

cumul intern.  

Asigurarea funcționării 

eficiente a structurilor 

instituționale responsabile 

de planificarea, recrutarea 

și administrarea 

personalului academic de la 

programul de studii 

(Serviciul resurse umane, 

alte structuri). 

Repartizarea 

personalului 

academic al catedrei 

în titulari/cumul 

(intern) pentru fiecare 

program de 

studii. 

 

Serviciul 

Resurse umane 

5.1.2. Calificarea 

profesională a 

personalului 

academic 

Asigurarea predării 

cursurilor teoretice la 

programul de studii cu 

cadre didactice care dețin 

titluri 

științifice și titluri 

științifico-

didactice/onorifice 

 

Recrutarea cadrelor 

didactice ce dețin calificare 

profesională conform 

programului de studii 

0114.9/0114.10 Limba și 

literatura bulgară/Limba și 

literatura engleză 

Respectarea cerințelor 

Regulamentului de 

conferire a titlurilor 

științifico-didactice în 

învățământul 

superior (HG nr. 325 din 

18.07.2019) la depunerea 

dosarelor la ANACEC 

pentru conferirea titlurilor 

științifice și științifico-

didactice. 

Recrutarea cadrelor 

didactice ce dețin 

calificare 

profesională conform 

programului de studii 

 

Încurajarea şi susţinerea 

absolvenților universității 

pentru continuarea 

studiilor la ciclul II 

Masterat, ciclul III 

Doctorar și recrutarea 

acestora la programul de 

studii 

Pe parcursul 

anului  

Prorectorul 

pentru studii 

 

Catedra de 

specialitate 

  

Serviciul 

Resurse umane 

                                       Standard de acreditare 6. Resurse de învățare și sprijin pentru student 

Criteriul 6.2. Resurse materiale și de învățare 
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6.2.1. Existența și 

utilizarea spațiilor 

educaționale și de 

cercetare 

Modernizarea spațiilor 

adecvate pentru asigurarea 

în totalitate a procesului de 

studiu și de cercetare 

la programul de studii 

0114.9/0114.10.Limba și 

literatura bulgară/Limba 

engleză 

 Modernizarea 

spațiilor educaționale 

la programul de studii 

0114.9/0114.10.Lim

ba și literatura 

bulgară/Limba 

engleză 

Procurarea mobilei, 

utilajului și mijloacelor IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repararea sălii de sport. 

 

 

Procurarea echipamentului 

sportiv 

Pe parcursul 

anului 

Conducerea 

universității 

 

Catedra de 

specialitate 

Serviciul de 

administrare a 

gospodăriei 

6.2.2. Dotarea și 

accesibilitatea 

spațiilor 

educaționale și de 

cercetare 

Dotarea spațiilor 

educaționale, conform 

cerințelor timpului, pentru 

asigurarea realizării 

obiectivelor 

programului de studii 

superioare de licență 

0114.9/0114.10.Limba și 

literatura bulgară/Limba  

engleză 

Repararea sălii de sport. 

Asigurarea accesului 

persoanelor cu cerințe 

educaționale special cu 

rampe. 

 Pe parcursul 

anului  

Conducerea 

universității 

 

 

Catedra de 

specialitate 

 

Serviciul de 

administrare a 

gospodăriei 

6.2.3. Dotarea, 

dezvoltarea și 

accesibilitatea 

fondului bibliotecii 

destinat 

Îmbogățirea, înnoirea și 

actualizarea fondului 

bibliotecii la programul de 

studii superioare de licență 

Actualizarea materialelor 

din dotarea bibliotecii cu 

reviste din domeniul 

pedagogic. 

Îmbogățirea, înnoirea 

și actualizarea 

fondului bibliotecii la 

programul de studii  

 

Crearea mini - bibliotecii 

în fiecare auditoriu de 

studii 

Pe parcursul 

anului 

Conducerea 

universității 

 

Catedra de 

specialitate 
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programului de 

studii 

0114.9/0114.10.Limba și 

literatura bulgară/Limba și 

literatura română. 

Biblioteca  

Serviciul de 

administrare a 

gospodăriei 

Criteriul 6.3. Resurse financiare 

6.3.1. Mijloace 

financiare alocate 

procesului 

educațional și 

cercetării la 

programul de 

studii 

Elaborarea Planului 

strategic de dezvoltare 

instituțională a 

Universității și a planului 

operational în care să fie 

stipulate obiectivele și 

măsurile privind 

dezvoltarea și 

modernizarea bazei 

material. 

Actualizarea Politicilor 

contabile. 

Identificarea surselor 

financiare suplimentare 

pentru renovare, dotarea și 

modernizarea spațiilor 

educaționale și de cercetare, 

bazei tehnico-materiale a 

Universității. 

Actualizarea 

Politicilor contabile.  

Atragerea de sponsorizări 

pentru renovare, dotarea și 

modernizarea spațiilor 

educaționale și de 

cercetare, bazei tehnico-

materiale 

Pe parcursul 

anului  

Conducerea 

universității 

 

Contabilitatea 

 

 

Standard de acreditare 7. Managementul informației 

Criteriul 7.1. Accesul la informație 

7.1.1. 

Managementul 

informației  și 

accesul studenților 

la informațiile 

privind programul 

de studii 

 Identificarea măsurilor 

necesare în vederea 

înbunățățirii circuitului 

intern al informației. 

 

 Actualizarea permanent 

pagina web a instituției cu 

informații relavante pentru 

beneficiari. 

Crearea unei comunități 

academice pentru 

personalul științifico-

didactic și pentru studenți 

pe platforma VIBER. 

Pe parcursul 

anului 

Conducerea 

universității 

 

Secția studii 

Tehnician 

superior  

 

Catedra de 

specialitate 
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Utilizarea platformelor 

educaționale MOODLE și 

ZOOM. 

Standard de acreditare 8. Informații de interes public 

Criteriul 8.1 Transporența informațiilor de interes public cu privire la programul de studii 

8.1.1 Pagina web a 

instituției/ 

programului de 

studii  

 Plasarea informației de 

interes public cu privire la 

programele de studii. 

Actualizarea permanent 

pagina web a instituției cu 

informații relavante pentru 

beneficiari. 

 Actualizarea permanent 

pagina web a instituției cu 

informații relavante pentru 

beneficiari. 

Pe parcursul 

anului 

 

Catedra de 

specialitate 

 

 

Secția studii 

Tehnician 

superior  

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 

9.1.3 Existența și 

aplicarea 

procedurilor de 

autoevaluare a 

programului de 

studii. 

. Actualizarea procedurilor 

de autoevaluare a 

programului de studii. 

 Continuarea îmbunătățirii 

procedurilor de 

autoevaluare a 

programului de studii  prin 

sporirea funcționalității 

și eficientizării 

managementului 

sistemului de asigurare a 

calității în Universitatea de 

Stat ”Grigore 

Țamblac” din Taraclia 

Pe parcursul 

anului 

Conducerea 

universității 

 

 

Departamentul 

de Asigurare a 

Calității 

Comisia de 

Asigurare a 

Calității la 

nivel de 

catedra. 

 


