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Prezentul raport vizează activităţile Comisiei de Asigurare a Calității a Facultății Științe 

Economice pentru anul de studii 2017-2018. Activitatea Comisiei s-a desfășurat în concordanță 

cu Planul de activitate aprobat de Consiliul Facultății la 24 seprembrie 2017. 

I. MISIUNE și OBIECTIVE 

Asigurarea și creșterea calității ofertei educaționale, abordarea cercetării științifice ca 

prioritate în activitatea facultății și crearea de idei inovatoare, intensificarea proceselor de 

internaționalizare și promovarea activă a programelor și activităților desfășurate constituie 

direcțiile strategice ale următoarei perioade. 

Prin eforturile și activitățile derulate, Facultatea de Științe Economice îşi asumă misiunea de 

a contribui la dezvoltarea mediului socio-economic național și european, atât prin intermediul 

unor programe academice moderne, care contribuie la formarea avansată a capitalului uman, cât 

şi prin rezultatele cercetării ştiinţifice, generatoare de inovare şi creştere economică în mediul de 

afaceri. 

Conform planului strategic de activitate 2016 -2020, Facultatea Științe Economice este 

preocupată să cultive calitatea în actul educaţiei şi al cercetării, să ofere absolvenţilor 

competenţele necesare pentru dezvoltarea unor cariere de succes și integrarea cu succes pe piața 

muncii. În vederea realizării acestui obiectiv, activitatea Facultății Științe Economice este 

guvernată în baza unui șir de principii fundamentale precum: 

 promovarea calităţii și creativităţii în educaţie; 

 excelenţa în cercetare; 

 parteneriat cu piața muncii; 

 competitivitate academică la nivel naţional şi internaţional. 

Imaginea și poziția de care se bucură Facultatea Științe Economice în prezent, au fost 

câștigate în timp prin efortul permanent al colectivului acesteia, care a consolidat facultatea în 

perioada  2011 – 2018, prin competență, valoare profesională, management vizionar și, în același 

timp, multă implicare și dragoste pentru profesie și pentru studenți. 

Prin eforturile și activitățile derulate, Facultatea de Științe Economice îşi asumă 

responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea mediului socio-economic național și european, atât 

prin intermediul unor programe academice moderne, care contribuie la formarea avansată a 

capitalului uman, cât şi prin rezultatele cercetării ştiinţifice, generatoare de inovare şi creştere 

economică în mediul de afaceri. 
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II. STRUCTURA DE CONDUCERE ȘI ORGANIZAŢIONALĂ A  FACULTĂŢII  

Realizarea cu succes a misiunii și valorilor facultății este preocuparea atât a Decanului 

Facultății Științe Economice, cât și a întreg colectivului acesteia.  

La etapa actuală Facultatea Științe economice este organizată în patru departamente:  

1. Administrarea afacerilor, șef Departament dl. Marian Jalencu, dr., conferențiar 

universitar.  

2. Contabilitate și Informatică Economică,  șef Departament dna Cristina Dolghi, dr., 

conferențiar universitar.  

3. Economie, marketing și turism, șef Departament dna Maria Hămuraru, dr., 

conferențiar universitar.  

4. Finanțe și bănci., șef Departament dna Olga Ștefaniuc, dr., conferențiar universitar.  

Calitatea activităților Facultății este asigurată și coordonată prin intermediul: 

 Consiliului Facultăţii Ştiinţe Economice, 

 Biroului Consiliului Facultăţii Ştiinţe Economice, 

 Decanatului Facultăţii Ştiinţe economice, în persoana Decanului, prodecanilor; 

 Comisia de Asigurare a Calităţii 

La nivel de facultate aspectele asigurării calității serviciilor educaționale sunt coordonate de 

Consiliul Facultății, format din reprezentanții Decanatului, Departamentelor și al studenților. 

Președintele Consiliului Facultății este Decanul. Membrii Consiliului Facultății sunt aleși de 

către colectivele de profesori. Excepție fac studenții, ai căror reprezentanți sunt propuși de 

colegii lor din formațiile de studiu cu drept de reprezentare în Consiliul Facultății. Curriculum-

urile și fișele disciplinelor, elaborate de profesori sunt discutate la şedinţele cu reprezentanții 

angajatorilor şi aprobate de Consiliul Facultăţii. Calitatea prevederilor curriculare este evaluată 

la şedinţele colectivului catedrei Finanţe şi bănci și facultate, prin proceduri obiective şi 

transparente de evaluare a rezultatelor învăţării și de evaluare periodică a calităţii predării. Pentru 

monitorizarea calităţii predării-evaluării-învățării se practică asistenţa reciprocă la lecţii, lecţiile 

publice, discutarea materialelor didactice, anchetarea studenţilor privind calitatea predării şi 

conţinutul programelor de studiu, discutarea subiectelor şi testelor pentru examenele ordinare şi 

de licenţă. 



 RAPORTUL COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂȚII PENTRU ANUL  2017-

2018 

 

5 

 

Consiliul Facultăţii se convoacă o dată în lună în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este 

nevoie în şedinţe extraordinare, la iniţiativa decanului sau a o treime din membri.  

Consiliul Facultăţii coordonează activitatea la nivel de facultate după cum urmează: 

- aprobă strategia de dezvoltare a facultăţii, care conţine referinţe la activitatea de predare; 

- aprobă şi modifică planul de învăţământ; 

- aprobă formaţiunile de studiu ale programului; 

- organizează concursuri pentru ocuparea posturilor didactice şi decide asupra ocupării 

posturilor de asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar; 

- aprobă planul de Asigurare a calităţii la nivelul facultăţii; 

- aprobă planul editorial al facultăţii; 

- desemnează comisia de specialişti pentru analiza competenţei profesionale a cadrelor 

didactice pe baza propunerilor acesteia ia decizii privind politica resurselor umane în 

facultate; 

- aprobă comisiile examenelor de licenţă; 

- ia în discuţie în vederea aprobării orice alte propuneri ale Departamentelor privind 

activitatea de predare în vederea îmbunătăţirii calităţii predării. 

Activitățile curente de asigurare a calității serviciilor educaționale sunt coordonate de Biroul 

Consiliului Facultății. Biroul Consiliului Facultăţii este alcătuit din decan, prodecani, şefi de 

departamente. Biroul Consiliului Facultăţii se convoacă săptămânal în şedinţe ordinare şi ori de 

câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare la iniţiativa decanului facultăţii. 

Decanul reprezintă facultatea în cadrul organismelor instituţiei de învăţământ superior şi are 

atribuţii de management şi coordonare a activităţilor de asigurare a calității conform Fişei 

postului decanului aprobată prin Ordinul Rectorului Universităţii de Stat din Moldova nr. nr.75/1 

din 16 aprilie 2014.  

Prodecanii cu activitatea didactică au atribuţii de coordonare a activităţii didactice și 

aplicarea procedurilor ce se referă la asigurarea calității serviciilor educaționale conform Fişei 

postului prodecanului aprobată prin Ordinul Rectorului Universităţii de Stat din Moldova nr. 

nr.75/1 din 16 aprilie 2014. 

Departamentul este unitatea structurală care, integrată în procesul de învățământ, asigură 

valorificarea activităților educaționale, în vederea realizării misiunilor și finalităților prevăzute 
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de Planul de învăţământ la programul de studiu. Departamentul gestionează disciplinele de 

specialitate prevăzute în planurile de învățământ pentru acest program de studiu. 

Activitatea de asigurare a calității serviciilor educaționale în cadrul Departamentului este 

coordonată de către şeful Departamentului, care asigură coordonarea organizatorică, ştiinţifică şi 

profesională a membrilor colectivului departamentului. Coordonarea activităţii de de asigurare a 

calității serviciilor educaționale la nivel de Departament are loc în modul următor: se precizează 

ca fiecare disciplină/modul din planul de învăţământ la programul Finanţe şi bănci să aibă la 

bază un curriculum, Fişa disciplinei întocmită de grupurile de lucru pe disciplină create la nivel 

departament şi semnate de responsabilul de disciplină. Fişele disciplinei, curriculum-urile sunt 

analizate sub aspect structural, al competenţelor, obiectivelor, conţinuturilor în vederea evitării 

dublării sau omiterii de conţinuturi importante. 

Colectivul Departamentului se convoacă lunar în şedinţe ordinare şi ori de căte ori este 

nevoie în şedinţe extraordinare la iniţiativa şefului de departament sau a o treime din membrii 

departamentului. La nivelul Departamentului directorul este ajutat în activitatea operaţională de 

un birou şi Comisii pe probleme (Calitate, Cercetare, Doctorat, Evidenţă, Personal etc). 

Curriculum-ul şi Fişa disciplinei se elaborează de către grupuri de lucru formate din cadre 

didactice titulare, conform procedurii operaționale privind desemnarea și aprobarea 

responsabilului de disciplină. Conceptualizarea disciplinelor este coordonată şi cu angajatorii şi 

studenţii. După conceptualizare, curriculum-ul se perfectează după un model tipizat aprobat de 

Senatul Universităţii de Stat din Moldova. Curriculele şi fişele disciplinelor sunt discutate la 

şedinţa colectivului Departamentului. După aprobare acestea sunt avizate de către directorul 

Departamentului, evaluate de Comisia de Asigurare a Calităţii a FŞE şi aprobate de Consiliul 

Facultăţii. La Departamente se formează Dosarul specialităţii, în care sunt acumulate toate 

curriculum-urile conform planului de învăţământ. Curriculum-urile şi fişele de disciplină care au 

fost elaborate şi sunt predate de cadre didactice la programul Finanţe şi bănci de la alte 

departamente sunt prezentate spre avizare şi Şefului departamentului responsabil de organizarea 

programului. 

Calitatea prevederilor curriculare este evaluată la nivel de Departament și facultate, prin 

proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării și de evaluare periodică a 

calităţii predării. Pentru monitorizarea calităţii se practică asistenţa reciprocă la lecţii, lecţiile 

publice, discutarea materialelor didactice, anchetarea studenţilor privind calitatea predării şi 
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conţinutul programelor de studiu, discutarea subiectelor şi testelor pentru examenele ordinare şi 

de licenţă, temele tezelor de licenţă, direcţiile de cercetare. 

Organul principal în asigurarea calității este Comisia de Asigurare a Calității din cadrul 

Facultății Ştiinţe Economice, care are în atribuţiile sale monitorizarea procesului de asigurare a 

calității la nivel de facultate, elaborează şi prezintă anual spre aprobare Consiliului profesoral al 

facultăţii un plan de activităţi ce vizează calitatea. 

Comisia de Asigurare a Calităţii a Facultăţii Ştiinţe Economice, formată din reprezentanții 

Decanatului, Departamentelor, Angajatorilor și a studenților se convoacă o dată în lună în şedinţe 

ordinare şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare. Comisia de Asigurare a Calității 

pune accent atât pe aspectul formativ (proiectarea competențelor), cît și pe aspectul formal 

(alocarea bugetului de timp pentru o disciplină, măsurat în credite academice).  

Comisia de Asigurare a Calității a Facultăţii Ştiinţe Economice se întruneşte în şedinţe cel 

puţin odată pe lună, la care sunt puse în discuţie probleme privind asigurarea şi îmbunătăţirea 

calităţii programelor de studiu. La necesitate se instituie grupuri de lucru pentru elaborare de 

chestionare, ghiduri, recomandări privind asigurarea calităţii (spre exemplu: Recomandări 

privind produsele lucrului individual; Recomandări privind acceptarea spre evaluare cursuri, 

manuale, alte lucrări didactico-metodice; Recomandări privind criteriile de evaluare a produselor 

lucrului individual; Elaborare Chestionare de evaluare a satisfacţiei studenţilor). 

 Ghidează elaborarea şi evaluează curriculum-urile pentru unităţile de curs/modulele din 

planul de învăţământ pentru ciclul I, licenţă şi ciclul II, master, precum şi repartizarea 

judicioasă a creditelor transferabile. 

 Evaluează şi propune Consiliului Facultăţii modificarea periodică a planurilor de 

învăţământ, în funcţie de înnoirea informaţiei ştiinţifice, de particularităţile programelor de 

studii, de cerinţele pieţei muncii, de opţiunile studenţilor etc. 

 Evaluează modalitatea realizării lucrului individual de către studenţi şi procedurilor 

întreprinse de profesori pentru eficientizarea lui. 

 Examinează elaborarea textelor de lecţii, participă la evaluarea colegială a cadrelor didactice 

şi evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice şi a ofertei universitare. 

 Efectuează analize ale activităţii metodico-didactice a cadrelor didactice angajate la 

departament, a lucrărilor cu caracter didactic şi ştiinţific elaborate de acestea, eliberând avize 

în cazul participării cadrelor didactice la concursuri de ocupare a postului sau la solicitare. 
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La nivel de Departament, aspectele privind asigurarea calităţii programelor de studiu sunt 

discutate în mod planificat la şedinţele Departamentelor: 

- cel puțin odată pe an se discută planul de învăţământ pentru anul următor în scopul 

îmbunătăţirii calităţii serviciilor educaţionale prestate de Departament şi creșterii transparenţei 

informaţiilor de interes public cu privire la programul de studii.  

- La şedinţele ordinare ale colectivului Departamentelor sunt discutate în mod obligatoriu 

următoarele subiecte: a) de 2 ori pe an se analizează și se îmbunătățesc procedurile și 

instrumentele de evaluare ale rezultatelor învăţării; b) subiectele şi testele pentru examenul la 

unitatea de curs/modul din sesiunile ordinare, pentru examenul de licenţă, criteriile de evaluare 

ale lucrului individual al studentului, temele tezelor de an, licență și master; evaluare periodică a 

calităţii corpului profesoral. 

III. OFERTA EDUCȚIONALĂ 

Calitatea actului educaţional, profesionalismul cadrelor didactice şi capacitatea de adaptare 

la dinamica cererii de pe piaţa muncii au făcut posibile dezvoltarea programelor de studii, 

precum şi a ofertei educaţionale  pentru  studenţi.   

Având o ofertă educaţională generoasă, atractivă şi flexibilă, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, prin pregătirea profesională de înalt nivel pe care o asigură, răspunde cerinţelor şi 

exigenţelor actuale şi viitoare ale economiei şi societăţii. Planurile de învăţământ sînt astfel 

structurate încât să vină în întâmpinarea dorinţei studenţilor de a se pregăti în scopul de a 

descoperi cu uşurinţă o oportunitate de afaceri, o nişă pe piaţa forţei de muncă.  

Oferta educațională de programe la ciclul I Licenţă 

Domeniul de 

formare 

profesională 

Specialitatea Credite Titlul obţinut 

Durata  

Frecvență 

de zi 

Frecvență 

redusă 

0411 

Contabilitate 

0411.1 Contabilitate 180 Licenţiat în ştiinţe 

economice 

3 ani 4 ani 

0414 Marketing 0414.1 Marketing și 

logistică 

180 Licenţiat în ştiinţe 

economice 

3 ani 4 ani 

0413 Business şi 

administrare 

0413.1 Business şi 

administrare  

180 Licenţiat în ştiinţe 

economice 

3 ani 4 ani 

0412 Finanţe și 

bănci  

0412.1 Finanţe și 

bănci  

180 Licenţiat în ştiinţe 

economice 

3 ani 4 ani 

0410 Economie 0410.4 Cibernetică 

și informatică 

economică 

180 Licenţiat în ştiinţe 

economice 

3 ani 4 ani 

1013 Servicii 

hoteliere, turism 

și agrement 

1013.1 Servicii 

hoteliere, turism și 

agrement 

180 Licențiat în servicii 

publice 

3 ani 4 ani 
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Oferta educaţională a facultăţii este susţinută prin preocupările conducerii facultății și a 

cadrelor didactice pentru modernizarea şi compatibilizarea curriculei prin activităţile didactice și 

științifice, orientarea către beneficiari. Cursuri elaborate, materiale didactice, resurse ale 

bibliotecii, laboratoarele dotate reprezintă suportul formării profesionale de calitate a studenţilor 

și cercetătorilor. O dovadă în acest sens o constituie aprecierea din partea Instituțiilor naționale și 

internaționale și Europene de Asigurare a Calității în domeniul programelor de studii 

unviersitare. Astfel, în anul 2016, Facultatea a obținut acreditarea internațională a 2 programe de 

studii de licență: programul 0411.1 Contabilitate acreditat de către Asociația Experților 

Contabili Autorizați din Marea Britanie și programul 0412.1 Finanțe și bănci acreditat de către 

Agenția pentru Asigurarea Calității AQAS din Germania prin decizia din 24 mai 2016. La etapa 

actuală 4 programe de licență organizate de către Departamentele Facultății au fost acreditate de 

către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional: 

 0410.4  Cibernetică și Informatică Economică – 3 ani (ANACIP); 

 0411.1 Contabilitate – 5 ani (ANACIP); Începând cu înmatricularea 2016, programul de 

studii: „Contabilitate”, ciclul I, licență este acreditat de către ACCA – Asociația 

Experților Contabili Autorizați (the Association of Chartered Certified Accountants), 

Marea Britanie, organism profesional global al contabililor profesioniști. În rezultatul 

acestei acreditări, asociația internațională, recunoaște competențele profesionale obținute 

de către studenții specialității „Contabilitate”, fapt care şi scutește de susținerea a 8 

examene probe din cele 14 de recunoaștere a calificării la nivel internațional ACCA.  

 0412.1 Finanțe și bănci – 5 ani (Agenția Europeană de Evaluare a Calității în 

Învățământul Superior AQAS (Germania); 

 0413.1 Business si Administrare – 5 ani (ANACIP); 

 0414.1 Marketing si logistică – 5 ani (ANACIP). 

Este în proces de pregătire pentru acreditare națională programul de licență 1013.1 Servicii 

hoteliere, turism și agrement.  

Activitatea didactică la ciclul I, licență se realizează sub 2 forme de învățământ – de zi şi cu 

frecvenţă redusă. Studiile universitare de licență vizează dobândirea de abilități și competențe 

generale, pentru a răspunde cerințelor tot mai dinamice de pe piața muncii și pentru a da o mai 

mare libertate studenților în alegerea traseului de studii de specializare prin master academic sau 

profesional. 

O dimensiune specială este şi aceea de pregătire a absolvenţilor prin masterat şi doctorat. 

Masteratul constituie o etapă pregătitoare pentru studiile doctorale, a cărui finalitate este fie 
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aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de 

competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare 

ştiinţifică. Facultatea asigură pregătirea specialiștilor și la ciclul II, master la domeniile: 041. 

Ştiinţe Economice la 9 programe cu frecvență de zi şi un program de master la domeniul 101. 

Servicii Publice. 

1. Contabilitatea întreprinderii. 

2. Audit și expertiză financiară 

3. Administrare bancară. 

4. Gestiunea finanțelor și contabilitate în afaceri. 

5. Finanțe publice și fiscalitate. 

6. Studii în Marketing 

7. Management și Marketing Hotelier și Turism. 

8. Administrarea afacerilor. 

9. Managementul resurselor umane. 

Ciclul următor de studii superioare este doctoratul, al cărui finalitate este dezvoltarea 

cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală, bazată pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată. 

Absolvenţii Facultății se pot consacra ştiinţific, după absolvirea unui program de master, 

prin formarea doctorală la studii de zi sau frecvenţă redusă la 5 specialități: 

521.01 – Teorie economică și politici economice; 

521.02 – Economie mondială; relații economice internaționale; 

521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate; 

522.01 – Finanțe; 

522.02 –  Contabilitate; audit; analiză economică. 

 

Facultatea Științe Economice în ultimii ani a încheiat parteneriate de succes cu prestigioase 

centre universitare în vederea recunoașterii pe plan internațional a diplomelor de specialitate. 

Parteneriatele europene şi internaţionale asigură accesul la informaţii şi schimburi de experienţă, 

la mobilităţi didactice şi ştiinţifice, precum și diplome duble pentru studenții unor programe de 

studiu. De oportunitatea unei diplome duble astăzi pot beneficia studenții înmatriculați la două 

programe de master.  

Iar în baza Acordului Instituțional de Colaborare, semnat de USM și Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, masteranzii înmatriculați la programul Audit și expertiză financiară pot 
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obține diplome duble din partea universităților organizatoare. Tot cu Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a fost semnat Acordul de cooperare pentru cotutela tezelor de doctorat. La 

etapa actuală 20 de studenți ai ciclului II studiază la programele respective pentru a obține 

diplomă dublă. 

La etapa actuală sunt în stadiu de reformare 2 programe de master, organizate la facultate 

în cadrul parteneriatelor europene : Administrarea afacerilor, organizat de Departamentul 

”Administrarea afacerilor” și ”Gestiunea Finanțelor și Contabilitate în Afaceri”, organizat de 

Departamentul Finanțe și bănci. Proiectul bilateral moldo – român: “Instrumente manageriale şi 

informaţionale pentru stimularea cercetării în universităţi” – Marian Jalencu, Tatiana 

Bulimaga. Scopul proiectului constă în cresterea capacităţii instituţionale de cooperare ştiinţifică 

internaţională; Erasmus+ “ReSTART - Reinforce entrepreneurial and digital skills of students 

and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”.  Obiectivul general 

al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului 

antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței 

avansate în domeniu. Acest proiect își propune de a moderniza programul de master 

“Administrarea afacerilor”. În particular, vor fi modernizate șase cursuri universitare, fiind 

organizate și două sesiuni de formare a formatorilor la București și Košice. 

Membrii Departamentului (Ulian Galina, Andrei Mulic, Ștefaniuc Olga, Ganea Victoria, 

Castravet Lucia, Cojocaru Maria, Mihalachi Ruslan) sunt membri ai echipei de lucru a 

proiectului REFINE - Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova, care 

are ca obiectiv general reformarea programului de master Gestiunea Finanțelor și Contabilitate în 

Afaceri.  

Prin eforturile Decanului, dar și a Directorului Școlii Doctorale și altor membri ai Școlii, se 

întreprind pași concreți în vederea creșterii gradului de internaționalizare. Astfel, putem 

menționa, că la moment 5 studenți străini fac studii de doctorat : 4 studenți din România și 1 din 

Azerbaijan. Profesori invitați din alte universități din Uniunea Europeană sunt implicați în 

programul de pregătire avansată al Școlii. In acest sens putem menționa cursul Dnei profesor 

universitar Veronica Grosu de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Tot în acest 

context vom menționa și Acordul de cooperate pentru cotutela tezei de doctorat cu Școala 

Doctorală de Științe Socio-Umane din cadrul Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, 

România. Deja un doctorand beneficiază de această oportunitate. 
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IV. INTERNAȚIONALIZARE PRIN MOBILITATE ȘI PROIECTE MOBILITATE 

În perioada anilor 2011-2018, 36 de studenţi, masteranzi și profesori de la Facultatea 

Științe Economice au participat în diverse programe de mobilitate ERASMUS la universitățile 

din Polonia, Italia, România, Turcia, Austria, Bulgaria, Spania, Lituania. 

În perioada anilor 2011-2018 studenţii, masteranzii, profesorii facultăţii au participat în 

diferite programe ERASMUS: 

  Licență Masterat Doctorat Post 

doc 

STA 

1 Programul ERASMUS+ 15     

2 Programul ERASMUS+Staff Mobility for Teaching     4 

3 Proiectul EMERGE  1    

4 Programul Erasmus Mundus Action2 BMU 2 1    

5 Programul Erasmus Mundus proiectul Ianus 2 3 3 1 1 

6 MID Project 2   1  

 

Printre universităţile gazdă se regăsesc: Warsaw School of Economics, University of 

Bologna, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Karl-Franzens Universitat, University of 

Deusto, University of Turku, Bialystok University of Technology, Poland, University of Graz, 

Austria, Varna University of Management, West University of Timisoara, Romania, University 

of Girona, Faculty of Tourism, University of Technology and Economics, Budapest, University 

of Girona, Faculty of Tourism, Mycolas Romeris University of Vilnius, Lituania, Middle East 

Technical University (Turkey), University of Almeria,Spania. 

De asemenea în cadrul programului ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching au fost 

invitati Ziolkowski Romuald, reprezentant al Bialystok University of Technology, Poland; 

Molina Moreno Valentin, University of Granada. 
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V. RAPORTARE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 
5.1. Actualizarea componenței comisiei pentru asigurarea calității la nivelul 

facultății. 

La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice funcţionează Comisia de asigurare a calităţii, 

care are misiunea evaluării interne şi asigurării calităţii serviciilor educaţionale la nivel de 

facultate și este coordonată de Președintele Comisiei. Întreaga activitate a Comisiei este 

monitorizată de decan.   

La nivelul Facultăţii există o strategie privind îmbunătăţirea calităţii. Strategia privind 

îmbunătăţirea calităţii este parte componentă a strategiei Facultăţii. În anul universitar 

2017 – 2018, Comisia de Asigurare a Calității a FȘE a urmărit realizarea obiectivelor propus 

în programul operațional avizat de Consiliul Facultății la începutul anului universitar. 

Au fost urmărite obiectivele propuse, anume obiectivul general privind analiza și 

evaluarea calității procesului didactic la Facultatea Științe economice și obiectivele 

specifice, precum: analzia general a calității procesului de învățământ la facultate, 

elaborarea și avizarea procedurilor și instrumentelor destinate evaluării calității la 

facultate; analiza modului de desfășurare a activităților didactico-metodice; expertizarea 

lucrărilor metodico-didactice; alte obiective. 

Comisia de asigurare a calităţii are câte 2 reprezentanţi din cele 4 departamente ale 

Facultăţii şi din rândul studenţilor şi este subordonată funcţional Consiliului calităţii de la 

nivelul Universităţii de Stat din Moldova.   

În ședința din 19 octombrie 2017, componența Comisiei de Asigurare a Calității a FȘE a 

fost actualizată. Ca parteneri importanți în vederea asigurării Calității la facultate sunt 

reprezentanții studenților înaintați de către reprezentanții acestora, fiind aleși de șefii de 

grupe. Astfel, în componența Comisiei sunt studenți (Licență, Masterat) și un reprezentant 

al pieței muncii (Borș Ion, Șef Direcție, Banca Națională a Moldovei). 

Componenţa Comisiei Calităţii a Facultăţii Științe Economice în anul 2017-2018: 

1. Ulian Galina, doctor habilitat, profesor universitar – decanul FȘE 

2. Maria Cojocaru, doctor, conferentiar universitar – prodecan FȘE, preşedinte al 

Comisiei 

3. Lucia Castraveț, doctor, conferentiar universitar – prodecan FȘE 

4. Ala Garștea,  lector superior universitar – prodecan FȘE 
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5. Doga-Mîrzac Mariana, doctor habilitat, conferențiar universitar, director Școala 

Doctorală 

6. Dolghi Cristina, doctor, conferentiar universitar – șef departament Contabilitate și 

informatică Economică 

7. Ștefaniuc Olga, doctor, conferentiar universitar – șef departament Finanțe și Bănci 

8. Hămuraru Maria, doctor, conferențiar universitar - șef departament Economie, 

Marketing și Turism 

9. Jalencu Marian, doctor, conferentiar universitar – șef departament Administrarea 

Afacerilor 

10. Lușmanschi galina, doctor, conferențiar universitar, departamentul Contabilitate și 

informatică Economică 

11. Postica Maia, doctor, conferentiar universitar, departamentul Administrarea 

Afacerilor 

12. Buzdugan Adriana, doctor, lector superior universitar, departament Economie, 

Marketing și Turism 

13. Filip Angela, doctor, conferențiar universitar, departamentul Finante şi Bănci 

14. Borș Ion, Şef Direcție, Banca Națională a Moldovei, reprezentant al angajatorilor 

15. Cazacu Ela, studentă ciclul II 

16. Stăvilă Alina, studenta ciclul I 

Componența comisiei a fost aprobată în ședința Consiliului Facultății din data de 

19.10.2017 

Tabel 2. Structurile de evaluare și asigurare a calității la nivelul departamentelor 
facultății 

Componența structurilor de evaluare și asigurare a 
calității în cadrul Departamentrlor 

Data aprobării în ședința 
de departament 

Departamentul Administrarea Afacerilor 30.08.2017 
Jalencu Marian, șef Departament 
Mironov Svetlana, 
Postica Maia 
Departamentul Contabilitate și Informatică Economică 
Dolghi Cristina, șef Departament 
Lușmaschi Galina 
Prodan Nicolae 

25.08.2017 

Departamentul Finanțe și Bănci 30.08.2017 
Stefaniuc Olga, șef Departament 
Filip Angela 
Mihalachi Ruslan 
Departamentul Economie, Marketing și  Turism 28.08.2017 
Hămuraru Maria, șef Departament 
Buzdugan Adriana, 
Corețchi Boris 
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5.2. Procesul de Management al Calității la nivelul Facultății 

Documentele SMC elaborate de către reprezentanții Comisiei pentru Asigurarea Calității a 

FȘE în Consiliul Calității al USM și aprobate: 

1. Procedura operațională privind desemnarea și aprobarea responsabilului de disciplină. 

2. Procedura operațională privind desemnarea și aprobarea responsabilului de program. 

3. Procedura operațională elaborarea orarelor. 

4. Procedura operațională privind Stabilirea traseului individual de formare profesională a 

studentului 

5.3. Programele de studii supuse evaluării externe ANACIP în cadrul facultății  

În anul 2017 au fost evaluate extern de către experți ai ANACIP patru programe de studii la 

ciclul I Licență:  

Programul de studii: Business și administrare.  

Potrivit  Deciziei Consiliului ANACIP nr. 1 din 13.10.2017 cu privire la rezultatele evaluării 

externe a calității programului de studii superioare de licență 363.1 Business si administrare. 

forma de invățămînt cu frecvență si cu frecventi redusă, solicitat de către Universitatea de Stat 

din Moldova pe data de 30 decembrie 2016, dosarul ISACPSL – 149 in baza concluziilor 

prezentate in Raportul de evaluare externă și a dezbaterilor, s-a constatat că standardele de 

acreditare corespund cerințelor stabilite și standardele de evaluare minime obligatorii sunt 

realizate, fiind acordată acreditare pe o perioadă de 5 ani. 

Programul de studii: Cibernetică și informatică economică.  

Prin DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACIP nr. 9 din 15.09.2017 cu privire la 

rezultatele evaluării externe a calității programului de studii superioare de licență 368.1 

Cibernetică și informatică economică, forma de invățământ cu frecvenâî, solicitat de către 

Universitatea de Stat din Moldova pe data de 30 decembrie 2016, dosarul ISACPSL – 150 a 

decis  acreditarea condilionată pentru o perioadă de 3 ani a programului  

Programul de studii: Contabilitate.  

Prin DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACIP nr. 1 din 29.09.2017 

cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de studii superioare de licență 

361.1 Contabilitate, forma de invățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, 

solicitat de către Universitatea de Stat din Moldova pe data de 30 decembrie 2016, dosarul 

ISACPSL – 147 în baza concluziilor prezentate in Raportul de evaluare externă și a dezbaterilor, 
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s-a constatat că standardele de acreditare corespund cerințelor stabilite și standardele de evaluare 

minime obligatorii sunt realizate, fiind acordată acreditare pe o perioadă de 5 ani. 

Programul de studii: Marketing și logistică.  

Prin DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACIP nr. 6 din 15.09.2017 cu privire la 

rezultatele evaluării externe a calității programului de studii superioare de licentă 262.l 

Marketing și logistică, forma de invățămînt cu frecvență și cu frecvență redusă solicitat de către 

Universitatea de Stat din Moldova pe data de 30 decembrie 2016, dosarul ISACPSL – 139 s-a 

acordat acreditare pe o perioadă de 5 ani. 

În vederea remedierii punctelor slabe observate de membrii comisiei de evaluare a ANACIP, 

s-a dispus realizarea planurilor de acțiuni pentru remedierea punctelor slabe și realizarea 

recomandărilor pein includerea în planul anual de activitate al Comisiei de Asigurare a Calității a 

FSE a activității de monitorizare a modului de realizare a planurilor de acțiuni. 

 

5.4. Procesele de audit intern realizate în perioada de raportare 

În perioada de raportare, misiunile de audit desfășurate în cadrul FSE nu au avut la bază un  

plan de audit intern aprobat în ședințele Consiliului facultății. Având în vedere prevederile 

documentelor SMC ale Universității de Stat din Moldova, au fost desfășurate următoarele 

activități: 

 

1. Verificarea modului de desfășurare a evaluărilor finale din sesiunea decembrie 2017- 

ianuarie 2018. Activitatea s-a finalizat prin realizarea unui raport sintetic al prodecanilor, 

prezentat în ședința Consiliului Facultății din 25.06.2018. Nu au fost constatate 

neconformități. 

2. Analiza gradului de promovabilitate a studenților la evaluările finale din sesiune. 

Activitatea s-a finalizat prin realizarea de rapoarte sintetice de către prodecanii facultății 

după fiecare sesiune. S-a constatat un procent de promovare de peste 50% din numărul 

total de studenți. Au fost propuse măsuri de îmbunătățire a situației. 

3. Analiza modului de completare a cataloagelor. Activitatea s-a finalizat prin realizarea 

unui raport sintetic de către prodecanii facultății. Au fost constatate neconformități și s-a 

stabilit un plan de măsuri. 
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4. Analiza curriculei disciplinelor. La începutul anului au fost evaluate de către Structurile 

de asigurare a calității ale Departamentelor curriculum-urile la discplinele predate 

conform criteriilor: 

a) corespunderii cerințelor de perfectare și redactare, aprobare corespunzătoare. 

b) evitării dublării conținuturilor la mai multe discipline; 

c) bibliografia recomandătă studenților să fie actuală; 

d) actualitatea conținuturilor și utilitatea acestora pentru formearea competențelor programului. 

Activitatea s-a finalizat prin întocmirea proceselor verbale, în care se conțin și sugestii de 

îmbunătățire obligatorii. 

 

5.5. Satisfacţia studenților 

Conform prevederilor Regulamentului Universității de Stat din Moldova cu privire la 

managementul calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare evaluarea calităţii corpului 

profesoral se desfaşoară pe doua paliere majore:  

a) evaluarea calităţii corpului profesoral de către comisiile abilitate, formate din 

reprezentanţi ai comunităţii academice USM;  

b) evaluarea calităţii corpului profesoral de catre studenţi. Instrumentele şi procedura de 

evaluare sunt prezentate in Regulamentul de funcţionare internă a Universităţii de Stat din 

Moldova. 

Evaluarea calităţii corpului profesoral de către comisiile abilitate, formate din 

reprezentanţi ai comunităţii academice USM.  

O asemenea evaluare se face, de regulă când se anunță concursul la ocuparea funcției 

didactice. O altă modalitate de evaluare este evaluarea colegială. Calitatea activității de predare 

se realizează prin Fișa evaluării calității cursului, se completează registrul asistenței reciproce. 

În anul 2017-2018 nu au fost înregistrate reclamații depuse de studenți la nivelul facultății, 

însă unele adresări ale studenților au fost gestionate corespunzător de către Conducerea facultății. 

Cererile de contestare a lucrărilor realizate cu ocazia evaluărilor finale sau examenelor de 

finalizare a studiilor au fost soluționate potrivit prevederilor regulamentelor USM. 
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Un Raport privind Evaluarea disciplinelor din semestrul de toamnă-iarnă, anul de studii 

2017 – 2018 a fost prezentat și discutat în ședința Consiliului Facultății din 25.04.2018.  În 

consecință au fost formulate următoarele recomandări: 

1. Solicitarea evaluării disciplinei EDUCATIA FIZICA la subiectul competențe și evaluarea 

acestora în cadrul unei comisii cu reprezentanți ai Consiliul calității al USM. 

2. Creșterea gradului de interactivitate a desfășurării cursurilor, în mod special la ciclul II, 

Masterat. 

3. Aplicarea pe larg a metodei de învățare prin proiecte la Licență si Masterat. În anul de studii 

2018-2019 în primul semestrul se vor efectua formările necesare pentru implementarea pe larg a 

acestei metode de predare. În semestrul al doilea al anului de studii 2018-2019 vor fi aplicate la 

cel puțin câte o disciplină predată la ciclul I licență și 2 discipline predate la ciclul 2 Masterat la 

fiecare an de studiu. 

4. Elaborarea suportului curricular la toate disciplinele pe durata anulu ide studii 2018-2019. 

Monitorizarea acestor activități se va efectua de Comisia de Asigurare a Calității prin prezentarea 

unui Raport la finele anului de studiu 2018-2019. 

 

5.6.Racordarea programelor de studii la CNC/CEC 

Din experiența în procesul de acreditare a programelor de licență, au fost constatate unele 

aspecte, care necesită a fi îmbunătățite în vederea conformării la Cadrul Național al Calificărilor.  

Ca rezultat al lucrului comisiei au fost redactate finalitățile de studii ale programelor de master 

cu utilizarea descriptorilor de definire a acestora corespunzător nivelului 7 masterat în termeni 

de: cunoştinţe aprofundate, abilităţi şi competenţe (Anexa nr. 1 la Cadrul național al calificărilor 

din Republica Moldova, aprobat prin H.G. Republicii Moldova Nr. 1016 din  23.11.2017). 

A fost inițiată procedura de elaborare a metodologiei specifice cu privire la raportul „ore de 

contact direct – ore de studiu individual” pentru domeniul general de studiu, conform 

prevederilor p. 44, Planul-cadru pentru studii superioare (ciclul I – Licență, ciclul II – Masterat, 

studii integrate, ciclul III – Doctorat) aprobat prin Ordinul M.E. nr.1045 din 29.10.2015 – dna 

Ala Tabarcea. 
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5.7.Elaborarea și aprobarea programului tematic de formări în vederea îmbunătăţirii 

calităţii activităţii de predare-învăţare şi evaluare 

S-a efectuat un demers de către Consiliul Facultății către Departamentul Studii în vederea 

efectuării unor formări privind metoda de predare: Învățarea prin proiecte – care este considerată 

una actuală în centrele universitare europene și din lume. De asemenea, va continua procesul de 

studiere intensivă a limbii engleze de către cadrele didactice pentru predarea disciplinelor de 

specialitate în limba engleză. 

5.8.Analiza calității și corespunderii produselor lucrului individual realizat independent 

de către studenți volumului de lucru destinat acestuia 

La ședința din 22.11.2017 a Comisiei Calității a fost prezentat și analizat Raportul (se anexează) 

Analiza calității și corespunderii produselor lucrului individual realizat independent volumului 

de lucru pretins studenților. Informația prelucrată a fost prezentată sub formă de tabel  pentru 

fiecare program de studiu (Licență și master). 

Tabelul. Analiza produselor lucrului individual la programul_____ 

Codul disciplinei în 

planul de învățămînt 

Denumirea 

disciplinei 

Denumirea produsului conform curriculei 

… … … 

   

În baza acestui tabel tipurile de lucru individual au fost sistematizate în următoarele categorii: 

 Caiet de sarcini; 

 Referat 

 Studiu de caz 

 Portofoliu 

 Eseu 

 Altele 

Analiza sa efectuat prin calcularea ponderii fiecărui tip în totalul disciplinelor. S-a decis 

diversificarea produselor lucrului individual realizat independent de către studenți și corelarea 

acestora cu finalitățile la disciplină și competențele formate la programul de studiu. 
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5.9.Expertizarea lucrărilor metodice 

În vederea realizării unui obiectiv important al strategiei Facultății este asigurarea cu 

materiale didactice a programelor de studii. În acest scop s-a efectuat analiza acoperirii cu 

materiale didactice pentru fiecare din disciplinele gestionale de facultate la ciclul II masterat. 

Responsabilii de programe au realizat asemenea analize pentru programele de licență și masterat 

oferite de Facultatea Științe Economice (proces verbal nr. . 

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost solicitate comisiilor metodice ale 

Departamentelor să efectueze analiza solicitată și prezentarea rezultatelor acestora sub forma 

tabelului de mai jos. 

Tabelul 1. Analiza gradului de acoperire cu suport didactico-metodic a programului de 

licență/master  ____________________________________________________________ 

Codul disciplinei în 

planul de învățămînt 

Denumirea 

disciplinei 

Autor (i), Denumirea, locul și anul ediției* 

   

*În cazul în care nu este nici un titlu se va lăsa spațiul gol 

Gradul de acoperire (GASDM) a fost calculat pentru fiecare program după formula: 

100
_______

_sup___
(%) 




studiideplanulinlordisciplinealtotalNumarul

metodicdidacticoortcuacoperiteDiscipline
GASDM  

Informația prelucrată sub formă de rapoarte sintetic a prezentată pentru fiecare program de 

licență și master separat. În termenul stabilit au fost prezentate analizele efectuate. Raportul final 

a fost prezentat de Comisia pentru asigurarea calității a FȘE în ședința Consiliului Facultății din 

27.12.2017 (proces verbal nr. 4 din 20.12.2017 al Comisiei de Asigurare a Calității). 

Au fost constatate următoarele: 

1. La programele de licență gradul de asigurare a programelor cu suport metodico-didactic 

este în proporție de 42 – 71,4%. Cel mai scăzut nivel este la programul Turism/Servicii 

hoteliere, turism și agrement. Cel mai înalt – la programul Finanțe și bănci (71,4%).   

Cibernetică și Informatică Economică – 16/34 (47,05%) 
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Contabilitate – 23/34 (67,76%) 

Marketing și logistică – 26/40 (65%) 

Turism/Servicii hoteliere, turism și agrement – 16/38 (42%) 

Finanțe și bănci – 30/42 (71,4%) 

Business și administrare – 30/56 (53,57%) 

2. La programele de master situația este mai dificilă, gradul de asigurare cu suport 

metodico-didactic fiind în intervalul de 25 – 58,33 la sută.  

În rezultatul discuțiilor s-a decis constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea suportului 

metodico-didactic la toate disciplinele care se predau la programele oferite. Ca obiectiv s-a 

propus ca în anul de studii 2018-2019 să fie asigurat cel puțin ¾ din numărul disciplinelor cu 

suport metodico-didactic la ciclul 2 de studii. Monitorizarea acestei decizii după aprobarea în 

Consiliul Facultății a fost pusă în sarcina Comisiei de asigurare a calității a FȘE, care va raporta 

în ședința Consiliului facultății la finele anulu ide studii 2018-2019 privind gradul de realizare. 

5.10. Analiza realizării planului publicațiilor pentru perioada 2016-2017 

Analiza Planului editorial al facultății Științe economice pentru anii calendaristici 2016 – 

2017 cu privire la publicarea materialelor didactice, metodice (suporturi de curs, note de curs, 

îndrumări şi indicaţii metodice, culegeri de probleme, teste, lucrări de laborator, practicum) 

necesare procesului de predare-învățare, se conține în Raportul (anexă la acest raport) prezentat 

în ședința Consiliului Facultății din 27.12.2017 (proces verbal nr. 5). Pe durata anilor 2016-2017 

au fost prezentate 17 lucrări metodico-didactice din cele 23 preconizate pentru publicare. În afara 

planului au fost expertizate și recomandate Consiliului Facultății în vederea publicării 2 lucrări 

metodico-didactice. 

CONCLUZII 

Pe parcursul anului de studii 2017-2018, facultatea a dispus de structuri și instrumente 

concrete pentru evaluarea și asigurarea calității. 

La nivelul facultății, în perioada următoare, trebuie să se depună eforturi pentru: 

 întărirea funcției de control intern (autoevaluare) a calității prin instituirea unei Comisii 

de audit intern permanente (3-5 ani); 
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