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Prezentul raport urmăreşte activităţile asumate prin Strategia de asigurare a calității la 

facultatea științe economice pentru perioada 2014 – 2020, cât şi Planul anual ale Comisiei pentru 

asigurarea calității. Activitatea Comisiei s-a desfășurat cu respectarea prevederilor 

Regulamentului USM de organizare și funcționare a Comisiilor de asigurare a calității aprobat de 

Senatul USM la 29.10.201 , precum și aplicarea ordinelor rectorului USM, deciziilor Consiliului 

de Administraţie şi a deciziilor Senatului Universităţii. 

I. MISIUNE și OBIECTIVE 

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. 

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. 

În acest context au fost formulate principalele obiective ale Facultăţii de Științe Economice  

expuse și în Planul strategic 2016 – 2020 al facultății. 

II. STRUCTURA DE CONDUCERE ȘI ORGANIZAŢIONALĂ A  FACULTĂŢII  

La etapa actuală la facultate este implementat un management fundamentat pe un sistem de 

valori, precum: calitate, excelență și etică în prestanța academică și cercetare. 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 la 

momentul actual. 

La etapa actuală Facultatea Științe economice este organizată în patru departamente: 
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1. Administrarea afacerilor, 

2. Contabilitate și Informatică Economică,   

3. Economie, marketing și turism,  

4. Finanțe și bănci. 

La Facultate calitatea activităților este preocuparea: 

 Consiliului Facultăţii Ştiinţe Economice, 

 Biroului Consiliului Facultăţii Ştiinţe Economice, 

 Decanatului Facultăţii Ştiinţe economice, în persoana Decanului, prodecanilor; 

 Comisia de Asigurare a Calităţii 

 

Organigrama Facultății Științe Economice 

În cadrul Facultății activitatea de predare la nivel de facultate este coordonată 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 
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evaluare a rezultatelor învăţării și de evaluare periodică a calităţii predării. Pentru monitorizarea 

calităţii predării 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. 

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 de predare 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 predare 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 activităţii de predare 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 conform 

Fişei postului prodecanului aprobată prin Ordinul Rectorului Universităţii de Stat din Moldova 

nr. nr.75/1 din 16 aprilie 2014. 
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Departamentul este unitatea structurală care, integrată în procesul de învățământ, asigură 

valorificarea activităților educaționale, în vederea realizării misiunilor și finalităților prevăzute 

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 predare în cadrul Departamentului este coordonată de către şeful 

Departamentului, care asigură coordonarea organizatorică, ştiinţifică şi profesională a membrilor 

colectivului departamentului. Coordonarea activităţii de predare 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. 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 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 

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

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

atît pe aspectul formativ (proiectarea competențelor), cît și pe aspectul formal (alocarea 

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

Organul principal în asigurarea calității este Comisia 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. 

 Conceptul de asigurare a calităţii procesului didactic la nivel de departament se încadrează, 

în general, în cel universitar prin procedurile de asigurare a calităţii programului de studiu: 

la  nivel de Departament: 

 se discută planul de învăţământ la sfârşitul anului de studii pentru anul următor, în scopul 

îmbunătăţirii calităţii serviciilor educaţionale şi creșterii transparenţei informaţiilor de interes 

public. În cadrul discuţiilor participă membrii Comisiei de Asigurare a Calităţii, membrii 

Biroului Decanatului şi membrii departamentului. Schimbările în planul de învăţământ sunt 

orientate către clienţi, satisfacerii depline a cerinţelor si aşteptărilor acestora. 

La şedinţele ordinare ale cadrelor didactice ale Departamentelor 

 de 2 ori pe an se analizează și se îmbunătățesc procedurile și instrumentele de evaluare ale 

rezultatelor învăţării – subiectele şi testele pentru examenul la unitatea de curs/modul din 

sesiunile ordinare și cele pentru examenul de licenţă; criteriile de evaluare ale lucrului 

individual al studentului; temele tezelor de an, licență și master. 

 se evaluează curriculumurile pentru unităţile de curs/modulele din planul de învăţământ pentru 

ciclul I, licenţă şi ciclul II, master, precum şi repartizarea judicioasă a creditelor transferabile. 

 se evaluează modalitatea realizării lucrului individual de către studenţi şi procedurilor 

întreprinse de profesori pentru eficientizarea lui. 

 se examinează elaborarea materialelor didactice. 

 se efectuează analiza activităţii științifico-didactice a profesorilor. 

Comisia de Asigurare a Calităţii din cadrul facultății acordă consultanță și suport metodic 

departamentelor, în procesul de asigurare a calității.  Comisia de Asigurare a Calităţii 

organizează şi participă la şedinţe de lucru cu reprezentanţi ai pieţei muncii, la care sunt discutate 

aspecte privind competenţele, posibile posturi de angajare, colaborări în domeniul cercetării ş.a. 
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Aceste au ca scop îmbunătăţirea planului de învăţământ, revizuirea conţinuturilor, care în final 

contribuie la sporirea calităţii ofertei educaţionale a programelor oferite de Facultatea Științe 

Economice. 

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. 

 

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.  Astăzi Facultatea Științe Economice vine cu o 

ofertă diversificată de programe: 6 programe de licență și  9 programe de master la 2 domenii de 

studii: 041.Științe Economice și 101.Servicii, 5 programe de doctorat la 2 profiluri științfiice.  

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

frecvență şi la frecvenţă redusă.  
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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.  

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. 

 

Sistemul de calitate implementat la USM și la Facultatea 

Științe Economice, a facilitat acreditarea în anul 2016 a 

Programului de licență “Finanţe şi Bănci” de către Agenţia de 

Asigurare a Calităţii  AQAS din Germania, fiind introdus în 

Nomenclatorul European al programelor acreditate. Aceasta a 

facilitat deschiderea grupelor cu predare în limba engleză și 

deschiderea spre internaționalizare. 

La etapa actuală 4 programe de licență organizate de 

către Departamentele Facultății au fost acreditate de către 
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Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional.  

Masteratul constituie o etapă pregătitoare pentru studiile doctorale, a cărui finalitate este fie 

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: Științe 

economice și Servicii  la 9 programe cu frecvență. 

 

Oferta educațională de programe de master, ciclul II - Masterat 

Programe de master Titlul Durata 

Audit şi expertiză financiară (MP) 
 

Master în ştiinţe 
economice 

4 semestre (120 credite) 

Contabilitate şi analiză economică (MP) Master în ştiinţe 
economice 

4 semestre (120 credite) 

Contabilitatea întreprinderii (MP) Master în ştiinţe 
economice 

4 semestre (120 credite) 

Contabilitate şi Informatică de gestiune (MP) Master în ştiinţe 
economice 

4 semestre (120 credite) 

Administrarea afacerilor (MP) 
 

Master în ştiinţe 
economice 

4 semestre (120 credite) 

Managementul resurselor umane (MP) Master în ştiinţe 
economice 

4 semestre (120 credite) 

Studii în marketing (MP) Master în ştiinţe 
economice 

4 semestre (120 credite) 

Comerţ internaţional (MP) Master în ştiinţe 
economice 

4 semestre (120 credite) 

Management şi Marketing Hotelier şi Turism  
(MP) 

Master în servicii 
publice 

4 semestre (120 credite) 

Administrare bancară (MP) Master în ştiinţe 
economice 

4 semestre (120 credite) 

Gestiunea finanțelor și contabilitate în afaceri 
(MP) 

Master în ştiinţe 
economice 

4 semestre (120 credite) 

Finanţe publice şi fiscalitate (MP) Master în ştiinţe 
economice 

4 semestre (120 credite) 

 

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.  

În scopul compatibilizării curriculei şi derulării unor proiecte comune au fost stabilite 

relaţii de parteneriat cu universităţi, facultăţi şi institute de cercetări economice de prestigiu din 

spaţiul European, CSI și Republica Moldova: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 

(România); Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia); Universitatea din Girona (Spania); 



 RAPORTUL Comisiei pentru asigurarea calității 2016-2017 

 

10 

 

Academia din Grenoble (Franța); Academia de Studii Economice, Bucureşti (România); 

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Filiala Iaşi, Academia Română; Centrul 

de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi, CEFIDEC, Vatra  Dornei (România); 

Universitatea de Stat din Virginia (SUA); Universitatea de Stat din Moscova (Federația Rusă); 

Institutului Economie Aplicată, Praga (Republica Cehă); Central European University (CEU), 

Budapesta (Ungaria); Centrul pentru Reforma de Raportare Financiară în consolidarea auditului 

și raportării în țările estice: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina; 

Universitatea Agrobusiness și Dezvoltare Rurală Plovdiv (Bulgaria); Universitatea Telematica 

Internazionale UNINETUNO, Roma (Italia); Universitatea Naţională de Economie din Odessa 

(Ucraina); Banca Mondială, reprezentanța în Republica Moldova; Academia de Studii 

Economice a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Banca Națională a Moldovei ș.a. 

Parteneriatele europene şi internaţionale asigură accesul la informaţii şi schimburi de 

experienţă, la mobilităţi didactice şi ştiinţifice, precum și diplome duble pentru studenții unui 

program de studiu.  

Pe lângă parteneriatele cu alte centre universitare, exigențele calității sunt asigurate și prin 

colaborări strânse cu reprezentanții pieței muncii. Astfel, Facultatea de Științe Economice a fost 

prima la Universitatea de Stat din Moldova, care în anul 2016 - 2017 (prin decizia Consiliului 

Facultății FSE din 29.09.2016 a aprobat Regulamentul Comisiei de Calificări) a instituit 

Comisiile de calificări pentru fiecare domeniu de studiu. Membrii acestor comisii sunt în mare 

parte reprezentanți ai angajatorilor, inclusiv absolventi ai programelor. Activitatea acestor 

comisii are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a proceselor de formare profesională (Anexa 1 – 

Regulamentul Comisiei de Calificări). 

În anul de studii 2016-2017 10 cadre didactico-științifice au studiat intensiv limba engleză, 

inclusiv 9 la nivelul A2, unul – la nivelul B1. (Anexa 2 – Ordinul de inmatriculare). Aceasta va 

facilita predarea în limba engleză a cursurilor și creșterea gradului de internaționalizare a 

programelor. 

Deja este o tradiție ca la finele anului de studii să se aplice chesionarul de evaluare a 

satisfacției studenților facultății în serviciile educaționale (Regulament – Anexa 3). 

Concluzii   

Pornind de la punctele slabe identificate din perspectiva participanților la procesul de evaluare, 

strategiile de intervenţie trebuie să vizeze:  

1. Îmbunătățirea calității sistemului informatic, calității conexiunii la Internet. 
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2. Reconfigurarea site-lui facultății. 

3. Îmbunătățirea infrastructurii (laboratoarelor) de cercetare, dotarea laboratoarelor și 

creșterea gradului de acces a studenților la acestea; 

4. îmbunătățirea funcționalității calculatorarelor; 

5. dotarea tuturor sălilor de curs cu ecrane de proiectie, table interactive; 

6. Creșterea numărului de exemplare a cărților de specialitate și a gradului de noutate a 

cărților în bibliotecă; 

7. Tematica abordată la cursuri trebuie actualizată și revăzută în concordanță cu cele mai 

recente realizări ale științei și practicii economice 

8. Trebuie diversificate strategiile de predare-învățare-evaluare a cursurilor, pentru a le face 

mai interesante și utile. 

9. Cursurile trebuie să contribuie într-o măsuă mai mare la dezvoltarea unor competențe, 

precum: leadership, rezolvarea de probleme, spirit critic, creativitate etc. 

10. Trebuie revizuită curricula practicii pentru a crește utilitatea acesteia în formarea 

viitorilor specialiști. 

11. Îmbunătățirea serviciilor de consiliere academică și profesională. 

În vederea stabilirii calității serviciilor oferite de biblioteca USM Comisia pentru Asigurarea 

Calității a FSE a aplicat în perioada  13 – 17 martie 2017 Chestionarul de identificare a 

necesităților utilizatorilor bibliotecii USM la 100 de studenți (80 de chestionare în grupe cu 

predare în limba română și 20 de chestionare – în grupe cu predare în limba rusă)  (Raport 

privind rezultatele – Anexa 5). 

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. 

 

 

 

Acest Raport a fost prezentat și aprobat în ședința  

Consiliului Facultății Științe Economice  

din data de 26.06.2017, proces verbal nr. _____ 
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Anexa 1 

Aprobat în  

Ședința Consiliului FȘE din 

29.09.2016 

 ____________ Galina Ulian, 

Dr. hab., prof.univ., Decan FSE 

     

Regulament al  

Comisiei de Calificări la Domeniul general de studii 36 Științe 

economice 

Prezentul regulament conține dispoziții generale și specifice  prevăzute în Regulamentul privind inițierea, 

aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii aprobat prin Senatul USM la 

25.02.2014, proces-verbal nr. 7 (Art.8) 

 

 I. Dispoziții generale 

Art.1. Comisia de Calificări la domeniul general de Studii  36 Științe economice , numită în 

continuare Comisia de Calificări, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului 

Educației al RM. nr. 152 din 17.07.2014 și Regulamentul USM privind inițierea, aprobarea, monitorizarea 

și evaluarea periodică a programelor de studii din 25.02.2014. 

Art.2. Comisia de calificări funcționează în baza acestui regulament, aprobat de Consiliul 

Facultății Științe Economice a USM.  

Art.3.  Obiectivul principal al Comisiei de Calificări este de a contribui, prin dialog și prin 

implicare, la asigurarea calității programelor de studii oferite de Facultatea Științe economice la 

domeniul general de studii 36 Științe economice. 

II.     Competența comisiei de calificări 

Art.4. Comisia de Calificări este formată dintr-un număr de 9-15 membri, inclusiv: 

reprezentanți ai conducerii facultății, responsabili de asigurarea calității la facultate, 

departamente, responsabili de programe de studii, reprezentanți ai angajatorilor, reprezentanți ai 

absolvenților programelor la domeniul de formare profesională, recunoscuți pentru componente 

profesionale și manageriale în cantitățile care le reprezintă. 

Art.5. Reprezentanții pieței muncii sunt delegați de către asociațiile profesionale, entitățile 

care au un rol reprezentativ pe piața muncii la domeniul de formare profesională pentru care se 

instituie Comisia de Calificare. 

Art.6. Componența Comisiei de Calificare se instituie pentru fiecare domeniu de formare 

profesională separat. 
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Art.7. Componența nominală a Comisiei de Calificări este recomandată de către 

responsabilii de programe și aprobată de membrii Departamentului care oferă programe de studii 

la domeniul de formare profesionala respectiv.  

Art.8. Dintre persoanele propuse, Consiliul FȘE aprobă pe o perioadă de 5 ani, membrii 

Comisiei de calificare cu confirmarea acesteia la începutul fiecărui an de studii. Modificarea 

componenței face cu aprobarea Consiliului Facultății Științe Economice. 

Art.9. Calitatea de membru al Comisiei de calificare încetează prin demisie, prin revocarea 

reprezentatului desemnat  de facultate sau de către entitatea-partener după absența la cel mult 2 

ședințe consecutive la propunerea membrilor Comisiei de calificare cu aprobarea Consiliului 

Facultății Științe Economice. 

Art.10. După constituire, comisia de calificare prin vot deschis,stabilește dintre membrii 

săi,pentru o perioadă de 5 ani președintele și secretarul Comisiei, care asigură convocarea la 

ședințe a membrilor acesteia și întocmirea proceselor-verbale. 

Art.11. La ședințele Comisiei de Calificare pot participa, cu statut de persoane invitate,fără 

drept de vot și alți reprezentanți ai USM sau a unor entități private sau publice, inclusiv din alte 

țări. 

Art.12. Comisia de Calificare poate constitui grupuri de lucru, atît din membrii acesteia cît și 

din persoane invitate, care să contribuie tematic la realizarea obiectivelor propuse. 

 

III. Organizare și funcționare 

Art.13.Organizarea și funcționarea Comisiei de Calificare se desfășoară după cum urmează: 

(1) Activitatea Comisiei de Calificare se desfășoară pe baza unui plan elaborat anual,la 

începutul anului universitar. 

(2) Comisia de calificare se întrunește, de regulă, semestrial sau ori de câte ori este 

necesar,la cererea președintelui, a responsabilului de program sau a două treimi din numărul 

membrilor acesteia. 

(3) Prezența membrilor la ședințele Comisiei este obligatorie. Ședințele sunt statutare dacă 

sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a 

membrilor prezenți la ședință. 

(4) Dezbaterile,opiniile și deciziile comisiei de calificare se consemnează în procesele-

verbale ale Comisiei, care se păstrează într-un dosar la Departament. 

(5)  Reuniunile Comisiei de Calificare se anunță cu cel puțin 5 zile înainte de data reuniunii, 

cu excepția ședințelor extraordinare când acest termen se reduce la 2 zile. La anunțarea ședinței 

de lucru se va prezenta și ordinea de zi a ședinței. 
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(6) Deciziile adoptate de către Comisie se transmit imediat după adoptarea acestora părților 

interesate de către secretarul Comisiei de Calificare. Deciziile adoptate au un caracter 

consultativ. 

(7) Responsabilii de programe au obligația să informeze Comisia de Calificare cu privire la 

măsurile luate de aplicare a avizelor, recomandărilor și opiniilor formulate în cadrul ședințelor 

comisiei. 

 

      IV. Atribuțiile Comisiei de Calificare 

Art.14. Comisia de Calificare are următoarele atribuții specifice desemnate:  

 

a) Realizează privind procesul de îmbunătățire continuă prin efectuarea de 

recomandări, prin actualizarea planurilor de studii, a curriculelor corespunzător 

cerințelor pieței muncii și realizarea inserției absolvenților pe piața muncii; 

b) propune soluții de îmbunătățire a calității programelor de studii la domeniul de 

formare profesională corespunzător; 

c) contribuie la dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic și de afaceri în 

beneficiul absolvenților, programelor de studii; 

d) asigură cadrul organizat de consultări reciproce, prin soluționarea problemelor de 

interes reciproc. 

 

 

V. Atribuțiile membrilor Comisiei de Calificare 

Art.15. Președintele Comisiei de Calificare are următoarele atribuții:  

a) stabilește ordinea de zi a ședințelor Comisiei; 

b) pregătește documentele necesare desfășurării ședințelor Comisiei; 

c) elaborează planul anual al activităților Comisiei de Calificare, pe care îl supune, spre 

aprobare, membrilor Comisiei de Calificare; 

d) asigură conducerea operativă a Comisiei; 

e) stabilește sarcinile membrilor Comisiei de Calificare; 

f) reprezintă Comisia în relația cu Consiliul Facultății Științe economice și cu mediul de 

afaceri. 

   

Art.16.Membrii Comisiei de Calificare au următoarele atribuții:  

a) exercită atribuțiile stabilite de către președintele comisiei; 

b) participă la lucrările și ședințele Comisiei; 

c) Art.17.Secretarul Comisiei de Calificare are următoarele atribuții:   

d) asigură convocarea membrilor la ședințele comisiei; 
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e) redactează procesele verbale ale ședințelor comisiei; 

f) asigură multiplicarea și distribuirea materialelor necesare și a tematicilor de ședință; 

g) asigură comunicarea între membrii Comisiei; 

h) are responsabilitatea perfectării dosarului cu documentele ce țin de activitatea 

Comisiei; 

i) prezintă anual un raport privind activitatea Comisiei; 

j) desemnează persoana,care îl poate înlocui, în cazul în care din motive obiective nu își 

poate îndeplini obligațiunea desemnată. 

VI. Drepturi și obligațiuni (îndatorire) 

Art. 18. Membrii Comisiei de Calificare au următoarele drepturi: 

a) să-și exprime liber opinia cu privire la problemele dezbătute și activitatea Comisiei; 

b) să vină cu inițiative în soluționarea unor probleme identificate și să solicite examinarea 

acestora în cadrul ședinței Comosiei; 

c) să participe la adoptarea deciziilor în cadrul Comisiei, potrivit competenților stabilite prin  

prezentul Regulament. 

Art.19.Membrii Comisiei de Calificare au următoarele îndatoriri: 

a) să participe cu regularitate la ședințe; 

b) să cunoască și sp respecte prevederile prezentului regulament; 

c) să acționeze pentru punerea în aplicare a obiectivelor Comisiei; 

d) să respecte caracterul confidențial al unor documente sau informații ale Comisiei; 

e) să dea dovadă de corectitudine și moralitate, să nu prejudicieze imaginea și prestigiul 

Comisiei și al USM. 

 

Dispoziții finale 

Art.20. Calitatea de membru în Comisia de Calificare la domeniul de formare profesională 

nu presupune atribuirea unei îndemnizații de ședință. 

 

Art.21. Completări și modificări ale prezentului Regulament se fac cu aprobarea Consiliului 

Facultății Științe Economice. 

 

Art.22. Prezentul Regulament intră în vigoarea la data aprobării acestuia de către Consiliul 

Facultății Științe Economice. 
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REGULAMENT  

PRIVIND EVALUAREA SATISFACŢIEI STUDENŢILOR CU 

PRIVIRE LA MEDIUL DE ÎNVĂŢARE 

 

1. Procedura se aplică în cadrul Facultății Științe Economice a USM pentru toate activităţile de 

învăţământ, indiferent forma sub care acestea sunt organizate.  

2. Procedura stabileşte etapele şi responsabilităţile ce decurg din activitatea de evaluare a 

mediului de evaluare de învăţare din FȘE, desfăşurate conform planului aprobat de Consiliul 

Facultății.  

3. DESCRIEREA PROCESULUI DE EVALUARE  

3.1. Etape premergătoare evaluării  

a) Comisia de Asigurare a Calităţii stabileşte, înainte de începerea anului universitar, 

programarea activităţilor de monitorizare şi evaluare a satisfacţiei studenţilor, şi propune 

comisiile care vor desfăşura aceste acţiuni.  

b) Programarea acţiunilor, structura eşantionului, precum şi componența comisiei de evaluare 

sunt comunicate şi supuse spre aprobare Consiliului Facultății. Comisia de evaluare va fi 

compusă din 3 membrii: 1 membru al Consiliului Facultății şi 2 membri din partea Comisiei de 

Asigurare a Calităţii de la nivelul facultăţii.  

3.2. Desfăşurarea acţiunilor de evaluare  

a) Acţiunile de evaluare şi monitorizare se vor desfăşura, prin vizite ale comisiei de evaluare la 

orele de curs/seminar.   

b) Comisia de evaluare înmânează studentului chestionarul de evaluare (Anexa 1) ce urmează a fi 

completat de către studenţi. Chestionarele de evaluare sunt distribuite de către membrii comisiei 

studenţilor, care vor explica acestora rolul şi  modul de completare.  

c) Chestionarul se completează de către student prin încercuirea punctajului acordat sau prin 

marcarea variantei alese pentru fiecare criteriu de evaluare. În cazul în care studentul doreşte să 

corecteze unele răspunsuri va bara prin haşurare răspunsul iniţial.  

d) Timpul alocat pentru explicaţii şi completarea chestionarului este de cca. 30 minute.  

e) După completare datele din chestionare sunt centralizate în „Centralizatorul chestionarelor de 

evaluare” (Anexa 2).   

f) La finalul evaluării comisia completează „Fişa de evaluare a satisfacţiei studenţilor” (Anexa 3).  



 RAPORTUL Comisiei pentru asigurarea calității 2016-2017 

 

18 

 

3.3. Analiza rezultatelor evaluării 

a) Fişele de evaluare a satisfacţiei studenţilor sunt analizate în cadrul Comisiei de Asigurare a 

Calităţii pentru a identifica soluţii de îmbunătăţire.  

b) Aceste propuneri de îmbunătăţire vor fi comunicate conducerii facultății și prezentate la 

ședința Consiliului Faultății, spre aprobare şi implementate de către responsabilii în domeniul 

respectiv.  

4. RESPONSABILITĂŢI  

a) Comisia de Asigurare a Calităţii răspunde pentru planificarea şi realizarea acţiunilor acţiunilor 

de evaluare conform prezentului regulament;  

b) Comisia de evaluare răspunde pentru completarea chestionarului de către studenţi, cu 

respectarea cerinţelor din prezenta procedură, pentru întocmirea centralizatorului şi a Fişei de 

evaluare a satisfacţiei studenţilor;  

c) Responsabilii în domeniu răspund pentru implementarea propunerilor de îmbunătăţire 

aprobate de Consilul Facultății.  

d) Fişelor de evaluare a disciplinei se păstrează în cadrul Comisiei de Asigurare a Calității timp 

de 1 an, iar rezultatele se consemnează în procesele verbale ale Comisiei de Evaluare, care se 

păstrează în decurs de 3 ani. 

5. DISPOZIŢII FINALE  

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultății Științe Economice din 

............ şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată.  

ANEXE  

Anexa 1: Chestionar de evaluare  

Anexa 2: Centralizator al chestionarelor  

Anexa 3: Fişa de evaluare a satisfacţiei studenţilor   
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RAPORT 

Analiza nivelului de satisfacție a absolvenților anului 2016 programului 363.1 Business si administrare 

1. Vă rugăm să evaluaţi următoarele aspecte privind serviciile studenţeşti / administrative oferite 

studenţilor în cadrul Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova: 

2. Vă rugăm evaluaţi nivelul dvs. de satisfacţie cu privire la următoarele resurse şi spaţii de 

învăţare:  
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3. Evaluaţi nivelul de satisfacţie faţă de programul de studii, curricula şi oferta de cursuri a 

Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova:  

 

4. Vă rugăm să vă exprimaţi gradul de mulţumire sau nemulţumire faţă de următoarele elemente privitoare 

la programul de studiu şi flexibilitatea acestuia: 

 

5. Evaluaţi gradul de satisfacţie de serviciile de consiliere şi orientare profesională prestate de personalul 

didactic al Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova: 
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6. Vă rugăm să evaluaţi o serie de aspecte generale privind universitatea: 
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RAPORT 

Analiza nivelului de satisfacție a absolvenților anului 2016 programului 362.1 Marketing și logistică 

Vă rugăm să evaluaţi următoarele aspecte privind serviciile studenţeşti / administrative oferite 

studenţilor în cadrul Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova: 

 

2. Vă rugăm evaluaţi nivelul dvs. de satisfacţie cu privire la următoarele resurse şi spaţii de 

învăţare:  

 

 

3. Evaluaţi nivelul de satisfacţie faţă de programul de studii, curricula şi oferta de cursuri a 

Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova:  
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4. Vă rugăm să vă exprimaţi gradul de mulţumire sau nemulţumire faţă de următoarele elemente privitoare 

la programul de studiu şi flexibilitatea acestuia: 

 

5. Evaluaţi gradul de satisfacţie de serviciile de consiliere şi orientare profesională prestate de personalul 

didactic al Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova: 
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6. Vă rugăm să evaluaţi o serie de aspecte generale privind universitatea: 

 

 

RAPORT 

Analiza nivelului de satisfacție a absolvenților anului 2016 programului 812.1 Turism  

1. Vă rugăm să evaluaţi următoarele aspecte privind serviciile studenţeşti / administrative oferite 

studenţilor în cadrul Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova: 
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2. Vă rugăm evaluaţi nivelul dvs. de satisfacţie cu privire la următoarele resurse şi spaţii de 

învăţare:  

 

3. Evaluaţi nivelul de satisfacţie faţă de programul de studii, curricula şi oferta de cursuri a 

Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova:  
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4. Vă rugăm să vă exprimaţi gradul de mulţumire sau nemulţumire faţă de următoarele elemente privitoare 

la programul de studiu şi flexibilitatea acestuia: 

 

5. Evaluaţi gradul de satisfacţie de serviciile de consiliere şi orientare profesională prestate de personalul 

didactic al Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova: 
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6. Vă rugăm să evaluaţi o serie de aspecte generale privind universitatea: 
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REZULTATELE CHESTIONĂRII ABSOLVENŢILOR PROGRAMULUI CONTABILITATE 

PRIVIND EVALUAREA NIVELULUI DE SATISFACŢIE (centralizator al chestionarelor – 

Anexa 2 la regulamentul chestionării) 

1. Vă rugăm să evaluaţi următoarele aspecte privind serviciile studenţeşti / administrative oferite 

studenţilor în cadrul Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova: 

Servicii studenţeşti / administrative 

Foarte 
mulţumit 

Mulţumit Mediu 
Puţin 

mulţumit 
Deloc 

mulţumit 

nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % 

Activitatea de secretariat (orar de funcţionare, amabilitatea 
personalului, timp de aşteptare) 

- - 8 34,78 9 39,13 4 17,39 2 8,69 

Soluţionarea problemelor (durată, eficienţa procedurilor / 
birocraţia, timpul de răspuns la cereri) 

2 8,69 6 26,08 12 52,17 2 8,69 1 4,34 

Taxele percepute de universitate 1 4,34 5 21,73 12 52,17 4 17,39 1 4,34 

Spaţiile sanitare din universitate 1 4,34 3 13,04 10 43,47 7 30,43 2 8,69 

Calitatea sistemului informatic (uşurinţa de a accesa un 
computer, întreţinerea computerelor, a software – lui şi a 
reţelei informatic) 

7 30,43 7 30,43 4 17,39 4 17,39 - - 

Calitatea conexiunii la Internet (viteză, întreruperi, restricţii) 3 13,04 7 30,43 7 30,43 3 13,04 2 8,69 

Calitatea informaţiilor disponibile (pe web, broşuri, pliante, 
afişe, ghidul studentului etc.) 

4 17,39 9 39,13 7 30,43 2 8,69   

Sistemul informatic de evidenţă a notelor 5 21,73 7 30,43 8 34,78 2 8,69   

Calitatea informaţiilor primite din partea personalului USM 2 8,69 7 30,43 12 52,17 2 8,69   

Calitatea site-ului web al instituţiei (accesibilitate, 
disponibilitatea informaţiilor, design, acurateţe, grad de 
noutate) 

4 17,39 9 39,13 6 26,08 3 13,04 1 4,34 

 

2. Vă rugăm evaluaţi nivelul dvs. de satisfacţie cu privire la următoarele resurse şi spaţii de 

învăţare:  

Resurse şi spaţii de învăţare 

Foarte 
mulţumit 

Mulţumit Mediu 
Puţin 

mulţumit 
Deloc 

mulţumit 

Nr. % Nr. % Nr. % 
N
r. 

% 
N
r. 

% 

Spaţii de învăţământ, / Amfiteatru (dotări, 
confort, funcţionalitate) 

4 17,39 13 56,52 6 26,08     

Laboratoare şi spaţii de cercetare (dotări, 
programe, acces) 

3 13,04 9 39,13 10 43,47 1 4,34   

Săli de lectură (confort, linişte, locuri 
suficiente, funcţionalitate, orar) 

4 17,39 13 56,52 6 26,08     

Tehnica de calcul / internet (orar, 
funcţionalitatea calculatoarelor, acces) 

3 13,04 13 56,52 10 43,47     

Dotarea cu resurse moderne (videoproiector, 
internet wireless, ecran de proiecţie etc.) 

1 4,34 11 47,82 7 30,43 3 13,04 1 4,34 

Dotarea bibliotecii (existenţa calculatoarelor, 
noutatea cărţilor, disponibilitatea cărţilor etc.) 

4 17,39 10 43,47 7 30,43 2 8,69   

Amabilitatea personalului bibliotecii 7 30,43 7 30,43 5 21,73 3 13,04   

Orarul bibliotecii 4 17,39 13 56,52 5 21,73 1 4,34   
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3. Evaluaţi nivelul de satisfacţie faţă de programul de studii, curricula şi oferta de cursuri a 

Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova:  

Programul de studii, curricula şi 
oferta de cursuri 

Foarte 
mulţumit 

Mulţumit Mediu 
Puţin 

mulţumit 
Deloc 

mulţumit 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
Nr
. 

% 

Tematica abordată la cursuri 2 8,69 10 43,47 10 43,47 1 4,34   

Relevanţa şi utilitatea cursurilor pentru 
specializarea aleasă 

3 13,04 9 39,13 8 34,78 2 8,69 1 4,34 

Numărul şi varietatea cursurilor opţionale 2 8,69 9 39,13 10 43,47 1 4,34 1 4,34 

Cursurile sunt interesante, utile şi se ridică 
la nivelul aşteptărilor mele 

2 8,69 5 21,73 10 43,47 5 21,73 1 4,34 

Complementaritatea şi relaţionarea între 
cursuri 

1 4,34 8 34,78 8 34,78 4 17,39 2 8,69 

Dezvoltarea în universitate a abilității de a 
lucra în echipă 

2 8,69 8 34,78 7 30,43 5 21,73 1 4,34 

Dezvoltarea în universitate a abilităților de 
comunicare 

  9 39,13 7 30,43 6 26,08 1 4,34 

Dezvoltarea în universitate a abilității de a 
învăţa şi înţelege lucruri noi 

6 26,08 6 26,08 8 34,78 2 8,69 1 4,34 

Dezvoltarea în universitate a abilităților de 
a lucra cu calculatorul 

5 21,73 8 34,78 6 26,08 3 13,04 1 4,34 

Dezvoltarea în universitate a unor abilități 
precum: leadership, rezolvarea de 
probleme, spirit critic, creativitate etc. 

4 17,39 7 30,43 6 26,08 3 13,04 3 13,04 

Activitatea de practică studenţească   8 34,78 6 26,08 4 17,39 5 21,73 

 

4. Vă rugăm să vă exprimaţi gradul de mulţumire sau nemulţumire faţă de următoarele elemente privitoare 

la programul de studiu şi flexibilitatea acestuia: 

Programul de studiu şi flexibilitate 

Foarte 
mulţumit 

Mulţumit Mediu 
Puţin 

mulţumit 
Deloc 

mulţumit 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Programul este adaptat nevoilor şi ritmului 
meu personal 

1 4,34 13 56,52 5 21,73 4 17,39   

Programul săptămânal (orar, cursuri 
organizate modular) 

1 4,34 14 60,86 4 17,39 4 17,39   

Flexibilitatea traseului de învăţare (transfer, 
credite etc.) 

1 4,34 14 60,86 5 21,73 2 8,69 1 4,34 

 

5. Evaluaţi gradul de satisfacţie de serviciile de consiliere şi orientare profesională prestate de personalul 

didactic al Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova: 

Consiliere şi orientare 
profesională 

Foarte 
mulţumit 

Mulţumit Mediu 
Puţin 

mulţumit 
Deloc 

mulţumit 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
N
r. 

% 

Consilierea academică (alegerea cursurilor, 
organizarea programului de studiu, învăţare 
eficientă) 

3 13,04 10 43,47 9 39,13 2 8,69   

Consiliere cu privire la implicarea în activităţi 1 4,34 9 39,13 9 39,13 3 13,04 1 4,34 
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extrauniversitare din cadrul USM 

Evenimente dedicate carierei în universitate 
(târguri de locuri de muncă, întâlniri cu 
angajatorii, etc.) 

2 8,69 9 39,13 4 17,39 4 17,39 4 17,39 

Consiliere privind managementul carierei 2 8,69 6 26,08 7 30,43 6 26,08 2 8,69 

 

6. Vă rugăm să evaluaţi o serie de aspecte generale privind universitatea: 

 

Aspecte generale privind 
universitatea 

Acord total Acord Nici / nici Dezacord Dezacord total 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Sunt satisfăcut de mediul de dezvoltare 
profesională şi personală oferit de USM 

2 8,69 13 56,52 4 17,39 4 17,39   

Am încredere că diploma obținută va fi garanţia 
unor competenţe profesionale valoroase pe 
piaţa muncii şi în viaţă 

5 21,73 17 73,91 6 26,08 1 4,34 4 17,39 

Dacă ar fi să aleg din nou, aş alege tot această 
universitate 

8 34,78 5 21,73 7 30,43 2 8,69 1 4,34 

Aş recomanda această universitate şi altora 
persoane  

5 21,73 10 43,47 5 21,73 2 8,69 1 4,34 

Această universitate mă ajută să îmi ating 
obiectivele în viaţă 

4 17,39 9 39,13 5 21,73 3 13,04 2 8,69 

Universitatea este deschisă să primească 
feedback din partea studenţilor pentru a se 
îmbunătăţi 

1 4,34 16 69,56 4 17,39 2 8,69 2 8,69 
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Chestionar de identificare a necesităților utilizatorilor bibliotecii USM 

Stimate respondent! 

De sinceritatea răspunsurilor dumneavoastră, vor depinde rezultatele sondajului și dezvoltarea viitoare 

a bibliotecii USM.  Vă mulțumim anticipat pentru colaborare! 

1. Sunteti utilizator al bibliotecii USM? 

1.1. Da 

1.2. Nu 

1.3. Utilizez foarte rar serviciile bibliotecii USM 

2. Dacă nu utilizați, indicați cauzele: 

2.1. Lipsa timpului liber 

2.2. Nu am nevoie să citesc 

2.3. Tot de ce am nevoie, găsesc de acasă pe internet 

2.4. Mă limitez la achiziția cărților și revistelor în librării 

2.5. Nu-mi place să merg la bibliotecă 

2.6. Nu sunt mulțumit de dotarea fondului de carte din biblioteca USM 

2.7. La bibliotecă găsesc puține cărți noi de specialitate 

2.8. Când merg la bibliotecă, nu găsesc informatia necesară, de aceea nu frecventez 

2.9. Număr redus de titluri de ziare și reviste de specialitate 

2.10. Utilizez propria biblioteca de acasă 

2.11. Nu există acces liber la fondul de carte 

2.12. Opțiunea dumneavoastră ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Ce ar putea trezi interesul DVS de a merge la biblioteca USM? 

3.1. Expoziție de cărți noi 

3.2. Acces la Internet 

3.3. Disponibilitatea serviciilor de: multiplicare, imprimare, scanare etc. 

3.4. Noi tipuri de servicii, exemplificaţi (Opțiunea dumneavoastră):______________________ 
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___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Sunteți mulțumiți de calitatea și plenitudinea fondului bibliotecii USM? 

4.1. Da 

4.2. Nu 

4.3. Parțial 

4.4. Dacă "Nu", vă rugăm să specificați motivul: ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Ce va împiedică să beneficiaţi în mod activ de serviciile bibliotecii USM? 

5.1. Lipsa timpului personal 

5.2. Durata mare a perioadei de așteptare la eliberarea literaturii solicitate 

5.3. Fondul de carte insuficient 

5.4. Număr limitat de ziare și reviste de specialitate  

5.5. Dotare tehnico-materială slabă 

5.6. Mă limitez la cumpărarea cărților și revistelor din librării 

5.7. Am suficient acces la informaţii de pe internet de acasa 

5.8. Folosesc propria biblioteca de acasă. 

 

6. Pentru confortul de a lucra într-o bibliotecă, aveți nevoie de: 

6.1. Sală cu acces liber la informații pe diferite tipuri de suport (rafturi de cărți, reviste, mass-media, 

surse electronice) 

6.2. Disponibilitatea tehnicii de multiplicare, copier: xerox, scaner, imprimantă și alte servicii 

6.3. Altele (ofertele dvs.)_______________________________________________-

___________________________________________________________________________ 

 

7. Anul de studii: _____________________ 

8. Specialitatea: ________________________ 
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АНКЕТА 

Анкета для изучения потребностей пользователей библиотеки  

Государственного Унивеситета Молдовы 

Уважаемый респондент! 

От искренности ваших ответов будут зависеть результатыопроса и будущее развитие 

библиотеки. Заранее благодарны за сотрудничество! 

1. Являетесь ли вы пользователем библиотеки ГУМ? 

1.1.Да 

1.2. Нет 

1.3. Посещаю, но редко 

2. Если нет, то укажите причины: 

2.1. Недостаток свободного времени 

2.2. Нет потребности читать 

2.3. Все, что мне надо, узнаю дома из Интернета 

2.4. Ограничиваюсь покупкой книг и журналов в магазинах 

2.5. Не нравится ходить в библиотеку 

2.6. Не устраивает состав книжного фонда в библиотеке 

2.7. В библиотеке мало новых книг 

2.8. Когда хожу в библиотеку, не нахожу нужную мне информацию 

2.9. Небольшой перечень выписываемых газет и журналов в библиотеке 

2.10. Пользуюсь собственной домашней библиотекой 

2.11. Нет свободного доступа к книжному фонду 

2.12. Ваш вариант ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Что бы могло побудить вас посещать библиотеку? 

3.1.Выставки новых книг 

3.2.Возможность доступа к сети Интернет 
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3.3.Наличие сервисных услуг (ксерокопия, распечатка, сканирование) 

3.4.Новые виды услуг, например (Ваш вариант) : 

______________________________________________ _____________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой фонда библиотеки? 

4.1. Да 

4.2. Нет 

4.3. Частично 

4.4. Если «Нет» обязательно укажите причину: 

_________________________________________________ _________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Что мешает активно пользоваться услугами библиотеки? 

5.1. Недостаток личного времени 

5.2. Долгие сроки ожидания выдачи литературы 

5.3. Состав книжного фонда 

5.4. Небольшой перечень выписываемых газет и журналов в библиотеке 

5.5. Слабая материально-техническая база библиотеки 

5.6. Ограничиваюсь покупкой книг и журналов в магазинах 

5.7. Достаточно информации получаю из Интернета в домашних условиях 

5.8. Пользуюсь собственной домашней библиотекой 

6. Для комфортной работы в библиотеке Вам необходимо: 

6.1. Зал для свободного доступа ко всем видам носителей информации (книги, 

журналы,электронные носители) 

6.2. Наличие ксерокса, сканера, принтера и других сервисных услуг 

6.3. Другое (ваши предложения)_______________________________________________ 

7.  Год обучения______________ 

8. Специальность _______________________ 
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Rezultatele chestionării sunt următoarele: 

La întrebarea:  Sunteți utilizator al Bibliotecii USM? Numai ¼ din studenți au răspuns ”Da” și 42 

– Utilizez foarte rar serviciile bibliotecii USM. Prezintă un motiv de îngrijorare numărul mare de 

studenți care au afirmat că NU utilizează serviciile bibliotecii USM.  Cauzele indicate de cei care 

nu utilizează au fost: Găsesc informațiile necesare pe Internet (38 de răspunsuri), 21 de studenți 

au invocat lipsa timpului liber și 20 – nu găsesc informațiile necesare când merg la bibliotecă. 

1. Nu sunt informat cu fondul bibliotecii, personalul nu e dispus sa informeze studenții; 

2. Am fost o singura data si doamna de acolo a fost foarte agresiva, de aceea evit sa mai 

merg; 

3. Nu sunt informata cu procedura de a lua cârti la biblioteca; 

4. Putina informație despre accesul la biblioteca; Nu stiu cum sa iau o carte. 

La întrebarea:  Ce ar putea trezi interesul DVS de a merge la biblioteca USM? 54 de studenți 

au menționat disponibilitatea serviciilor de multiplicare, scanare, imprimare a unor material 

necesare pentru a putea continua lucurul cu informațiile și acasă, deoarece biblioteca nu lucrează 

în weekend și după ora 17.00, de asemenea în pauza mare – 13.00 – 13.30. expozițiile de carti 

noi (35 de răspunsuri) de asemenea ar putea trezi interesul pentru a merge la bibliotecă.  Alte 

motive specificate: 

1. Mai multe carti si reviste de specialitate; 

2. Registru/catalog online unde pot fi vizualizate toate titlurile volumelor in biblioteca; 

3. Eliberarea cartilor la domiciliu; 

4. Acces direct la anumite documente/articole prin intermediul unei biblioteci digitale; 

5. Carti in format digital, carti audio; 

6. Accesul mai liber la carti, dificultatea apare din cauza cautarii unei tematici in functie de 

cod; 

7. O atitudine mai primitoare din oartea bibliotecarei, adica de a ajuta la gasirea cartilor, 

acces mai liber; 

8. Vointa proprie; 

9. De baut cafea; 

10. Transferarea informatiei in format electronic; 

11. Atmosfera linistita ce permite insusirea materialului mai usor. Acces usor la anumite 

carti, surse; 

12. Consultatii; 

13. Consultant, manager. 

62 de studenți chestionați au menționat că sunt parțial mulțumiți de calitatea și plenitudinea 

fondului bibliotecii USM. Ca motive de nemuțumire au fost specificate:  

1. Insuficienta de surse informative; 

2. Sunt puține calculatoare; 

3. Inca nu am avut posibilitatea de a vizita biblioteca USM; 

4. Lipsa de material in domeniul economiei, mai ales cind merge vorba despre realizarea 

referatelor; 

5. Carti vechi, informatia nu este actuală. 

 

La întrebarea:  Ce va împiedică să beneficiaţi în mod activ de serviciile bibliotecii USM? 37 

de studenți au invocate lipsa timpului personal și 39 au menționat că au sufficient acces la 
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informații din Internet de acasă.  22 de studenți au specificat  că Fondul de carte este insuficient, 

19 studenți – Durata mare a perioadei de așteptare la eliberarea literaturii, 18 raspunsuri – dotare 

slabă tehnico-materială. 

Studenților li s-au solicitat sugestii pentru a crește gradul de comfort pentru a lucre în bibliotecă. 

Din cei chestionați 69 au menționat accesul la informație pe diferite tipuri de suport și 

disponibilitatea tehnicii de multiplicare, copiere. Alte sugestii specificate de studenți au fost: 

1. Ar fi bine sa ne permită sa luam anumite cărți/ reviste acasă, pentru ca câteodată nu e 

comod sa stai mult timp la biblioteca, sau ai nevoie de o carte nu doar de o singura data, 

sau vreau sa o citesc acasă daca ea e voluminoasa; 

2. Liniste, acces liber la informația necesara; 

3. Prezența unui consultant. 

 

Rezultatele chestionării studenților Facultății Stiințe Economice (învățământ frecvență de zi, 

ciclul I Licență) în perioada  13 – 17 martie, 2017 referitor la serviciile bibliotecii USM. 

 

Diagrama 1. Răspunsuri oferite la întrebarea:  Sunteți utilizator al Bibliotecii USM? 
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Diagrama 2. Răspunsuri oferite la întrebarea:  Dacă nu utilizați, indicați cauzele 

 

Diagrama 3. Răspunsuri oferite la întrebarea:  Ce ar putea trezi interesul DVS de a merge la biblioteca 

USM? 
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Diagrama 4. Răspunsuri oferite la întrebarea:  Sunteți mulțumiți de calitatea și plenitudinea fondului 

bibliotecii USM? 

 

Diagrama 5. Răspunsuri oferite la întrebarea:  Ce va împiedică să beneficiaţi în mod activ de serviciile 

bibliotecii USM? 
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Diagrama 6. Răspunsuri oferite la întrebarea:  Pentru confortul de a lucra într-o bibliotecă, aveți nevoie 

de… 
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2. Calculatoare cu jocuri; 

3. Am fost o singura data si doamna de acolo a fost foarte agresiva, deaceea evit sa mai 

merg; 

4. Nu sunt informata cu procedura de a lua carti la biblioteca; 

5. Putina informatie despre accesul la biblioteca; 

6. Nu stiu cum sa iau o carte. 

3.4 

1. Mai multe carti si reviste de specialitate; 

2. Registru/catalog online unde pot fi vizualizate toate titlurile volumelor in biblioteca; 

3. Eliberarea cartilor la domiciliu; 

4. Acces direct la anumite documente/articole prin intermediul unei biblioteci digitale; 

5. Carti in format digital, carti audio; 

6. Accesul mai liber la carti, dificultatea apare din cauza cautarii unei tematici in functie de 

cod; 

7. O atitudine mai primitoare din oartea bibliotecarei, adica de a ajuta la gasirea cartilor, 

acces mai liber; 

8. Vointa proprie; 

9. De baut cafea; 

10. Transferarea informatiei in format electronic; 

11. Atmosfera linistita ce permite insusirea materialului mai usor. Acces usor la anumite 

carti, surse; 
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12. Consultatii; 

13. Consultant, manager. 

4.4 

1. Insuficienta de surse informative; 

2. Sunt putine calculatoare; 

3. Inca nu am avut posibilitatea de a vizita biblioteca USM; 

4. Lipsa de material in domeniul economiei, mai ales cind merge vorba despre realizarea 

referatelor; 

5. Carti vechi, informatia nu este actuala. 

6.3 

1. Ar fi bine sa ne permita sa luam anumite carti/ reviste acasa, pentru ca citeodata nu e 

comod sa stai mult timp la biblioteca, sau ai nevoie de o carte nu doar de o singura data, 

sau vreau sa o citesc acasa daca ea e voluminoasa; 

2. Liniste, acces liber la informatia necesara; 

3. Cafea, ceai si biscuiti; 

4. Anturaj placut, o atmosfera linistita si calda; 

5. Liniste; 

6. Consultant. 

 

 


