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Promovarea calității în educație este unul dintre principiile fundamentale ale 

Facultății Științe Economice . 

Misiunea facultăţii Ştiinţe Economice constă în instruirea cadrelor de un înalt nivel 

profesional cu abilităţi şi competenţe valoroase pentru economia naţională a ţării, 

capabile să se integreze în comunitatea europeană şi internaţională.  

Prezenta Strategie are ca scop asigurarea desfăşurării proceselor didactice și de 
cercetare în conformitate cu cerințele de asigurare a calităţii studiilor universitare la 
nivel național și internațional şi în acord cu criteriile de evaluare externă (națională 
și/sau europeană) a programelor de studii. 

În vederea realizării acestui obiectiv principal, în următorii ani activitățile Facultății 

Științe Economice a USM vor viza următoarele: ACȚIUNI STRATEGICE: 

 

ACȚIUNE STRATEGICĂ 1. ASIGURAREA ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII  

OFERTEI EDUCAȚIONALE 

Direcţii principale:  

 Actualizarea şi îmbunătăţirea permanentă a conţinutului cursurilor şi a altor 
materiale didactice, în concordanţă cu cerinţele pieţei europene a  muncii;   

 realizarea de parteneriate durabile cu organizaţii din mediul academic şi 
economic; 

 continuarea procesului de adaptare a planurilor de învăţământ, în vederea 
corelării procesului didactic cu necesităţile partenerilor de pe piața muncii ai 
facultăţii astfel încât absolvenţii să aibă şanse reale de inserție profesională;  

 continuarea acţiunilor de armonizare şi îmbunătăţire a curriculum-ului la 
discipline, a fişelor de discipline, actualizarea informaţiilor predate, în vederea 
creşterii gradului de compatibilitate cu programe similare din UE şi reflectării 
progresului şi ştiinţific;  

 îmbunătăţirea activităţiilor de desfășurare a stagiilor de practică a studenţilor 
la partenerii facultăţii, în corelare cu abordarea, în cadrul proiectelor de 
specialitate, tezelor de licență/ master, a unor teme stabilite de comun acord 
cu reprezentanții pieței muncii;  

 dezvoltarea unor noi cursuri la solicitarea mediului economic;  
 promovarea programelor de studii integrate / interdisciplinare.  
 îmbunătăţirea activităţilor de promovare a programelor de studii coordonate 

de facultate atât prin cooptarea studenţilor din anii mari, cât şi a 
reprezentanţilor partenerilor ai facultăţii.  

 creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare, ca pârghie 
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principală de obţinere şi consolidare a încrederii studenţilor, angajatorilor şi 
celorlalţi actori de pe piaţa educaţiei în programele şi serviciile oferite de 
Facultatea Științe Economice;  

 Implementarea unui mecanism eficient de evaluare internă şi autoevaluare a 
calităţii procesului educaţional. 

 crearea unui mecanism de monitorizare a evoluţiei profesionale a 
absolvenţilor. 

 analiza şi revizuirea competenţelor, planurilor de învăţământ şi a fişelor de 
disciplină în concordanţă cu dinamica pieţei muncii şi cu prevederile Cadrului 
Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din Republica Moldova;  

 evaluarea internă a programelor de studii de la toate formele de învăţământ, 
bazată pe standardele de calitate recunoscute la nivel naţional şi european;  

 inițierea evaluării externe a programelor de studii nou înfiinţate în vederea 
autorizării acestora pentru acreditare. 
  

ACȚIUNE STRATEGICĂ 2.  ASIGURAREA CALITĂȚII  CU REFERIRE LA 

PERSONAL PRIN PROMOVAREA  RELATIILOR DE COMUNICARE SI 

COLABORARE BAZATE PE RECUNOASTEREA PERFORMANȚELOR 

ACADEMICE, DE CERCETARE ȘI IMPLICARE 

Direcţii principale:  

 adoptarea unei strategii, în concordanţă cu cea de la nivel de universitate, 
pentru asigurarea în viitor a resursei umane a facultăţii, prin: promovarea 
cadrelor didactice titulare care îndeplinesc condiţiile impuse la nivel naţional, 
angajarea unor tineri valoroşi pe posturi didactice, selectarea unor tineri 
doctoranzi şi cercetători postdoctorat cu perspective reale de a deveni cadre 
didactice sau cercetători; 

 conceperea şi implementarea unei politici eficiente a resurselor umane 
implicate în procesele educaționale şi de cercetare la Facultatea Științe 
Economice care să vizeze aspecte cum sunt: definirea clară a standardelor de 
evaluare şi promovarea performanţei academice; stimularea unui climat care 
să încurajeze iniţiativa, creativitatea şi responsabilitatea; faciliatarea formării 
continue etc.;  

 perfecţionarea continuă a resurselor umane implicate în procesul didactic 
(inclusiv în utilizarea metodelor avansate de predare, învăţare şi evaluare) şi 
de cercetare prin cursuri postuniversitare şi instruiri periodice;  

 sprijinirea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale prin plata 
unor taxe de publicare, participare la conferinţe de prestigiu, în limita 
resurselor financiare alocate facultăţii/departamentelor;  

 stimularea publicării de către cadrele didactice ale facultăţii a unor lucrări 
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didactice valoroase, concomitent cu promovarea metodelor moderne de 
predare/învăţare/evaluare în acord cu principiile educaţiei centrate pe 
student;  

 elaborarea cerințelor și  aplicarea consecventă a acestora pentru evaluarea 
periodică a calităţii personalului didactic, pe baza căreia se va realiza periodic 
o evaluare multicriterială a performanţelor fiecărui membru al corpului 
profesoral din Facultate ţinând cont de activitatea didactică desfăşurată, 
activitatea de cercetare, prestigiul profesional etc.;  

 adaptarea procesului de formare profesională la nivelul unor standarde de 
calitate, prin care să asigurăm recunoaşterea competitivităţii studiilor la USM 
în ţară şi peste hotare.  
 

ACȚIUNE STRATEGICĂ 3.  CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI CU 

STUDENTII. 

Direcţii principale:  

 recunoaşterea valorii studenţilor cu rezultate profesionale deosebite; 
 încurajarea studenţilor să facă propuneri de îmbunătăţire a activităţilor 

desfăşurate în facultate;  
 respectarea opiniei studenţilor ca beneficiari ai serviciilor educaționale; 
 eficientizarea activităţii de tutorat pentru toate programele de studii de 

licenţă şi masterat coordonate de facultate, în direcţia îmbunătăţirii 
rezultatelor profesionale ale studenţilor şi, mai ales, a diminuării abandonului 
studiilor în primii ani de studiu;  

 încurajarea studenţilor în a participa la concursuri profesionale şi competiţii 
naţionale şi internaţionale.   

 

ACȚIUNE STRATEGICĂ 4.  ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII LA FACULTATE 

Direcţii principale:  

 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul 
tuturor subdiviziunilor organizatorice ale Facultăţii pentru îndeplinirea 
cerinţelor de calitate impuse prin structurile naţionale şi actele normative din 
domeniul educaţiei;   

 formarea şi consolidarea, în comunitatea academică, a unei noi culturi a 
calităţii în cadrul căreia, conştientizarea fiecărui cadru didactic şi a fiecărui 
student vizavi de calitatea proceselor de predare-învăţare şi cercetare, va 
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reprezenta preocuparea permanentă a celor care deţin atribuţii în domeniul 
asigurării calităţii;  

 asigurarea unui nivel ridicat de transparenţă şi comunicare a demersurilor 
privind calitatea instituţională  prin accesul liber al tuturor membrilor 
comunităţii universitare la informaţiile privind calitatea, precum şi prin 
publicarea periodică şi revizuirea informaţiilor referitoare la oferta de studii 
şi celelalte servicii oferite de Universitate.    

 stabilirea unui dialog flexibil şi permanent cu toate categoriile de beneficiari ai 
serviciilor educaționale (angajatori, studenţi, absolvenți etc.) privind 
competenţele cerute pe piaţa muncii, proiectarea programelor de studii în 
raport cu aceste cerinţe şi corelarea lor cu exemple de bune practici în 
domeniu disponibile la nivel naţional şi internaţional;  

 îmbunătăţirea instrumentelor de evaluare de către studenţi, absolvenţi şi 
angajatori a structurii şi calităţii ofertei educaţionale a Facultăţii şi integrarea 
feed-back-ului generat cu ajutorul acestora în strategiile viitoare de 
dezvoltare;   

 creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice din Universitate în 
diverse acţiuni menite să promoveze imaginea facultății și a USM în cadrul 
mediului academic, economic şi social;  

 

ACȚIUNE STRATEGICĂ 5.  CREȘTEREA GRADULUI DE 

INTERNAȚIONALIZARE A PROGRAMELOR 

Direcţii principale:  

 intensificarea schimburilor de studenţi, prin programe de mobilitate, cu 
universităţile partenere din UE şi non-UE;  

 compatibilizarea ofertei educaţionale a FȘE cu cea a universităţilor din Spaţiul 
Economic al învăţământului superior (şi nu numai) din perspectiva 
competenţelor conferite, a calităţii şi actualităţii cunoştinţelor acumulate, a 
abilităţilor practice dezvoltate şi/sau a atitudinilor formate prin parcurgerea 
fiecărui program de studii; 

 facilitarea accesului studentilor la programele de mobilitate prin organizarea 
seminarelor privind importanța mobilității; 

 încheierea de contracte bilaterale și parteneriate cu privire la scimbul de 
studenți, activități comune de cercetare, școli de vară etc. 

 creşterea dimensiunii internaţionale a programelor de studii (oferirea de 
cursuri, programe de studii în limbi străine, cu diplome duble).  

 

Cele cinci acțiuni strategice vor fi îndeplinite prin efortul comun al tuturor colegilor 
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din facultate, prin implicarea atât a conducerilor celor patru departamente cât şi a 

membrilor Consiliului facultăţii, în asigurarea pregătirii unor absolvenţi de calitate, 

cu grad înalt de inserţie pe piaţa forţei de muncă şi a obţinerii unor rezultate de 

prestigiu în cercetarea ştiinţifică.      

CADRUL ORGANIZATORIC AL IMPLEMENTĂRII ACESTEI STRATEGII 

Responsabilitatea pentru implementarea prezentei Strategii revine Comisiei pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii. În acelaşi timp însă, desfăşurarea unei activităţi de 

calitate reprezintă problema-cheie a structurilor manageriale de la toate nivelurile 

ierarhice, a personalului didactic, a studenţilor şi a celorlalte categorii de personal 

din cadrul facultății.  

De asemenea, în cadrul catedrelor există persoane responsabile cu problemele 

privind asigurarea calităţii la acest nivel.  

      Prezentul Plan strategic a fost aprobat de Consiliul Facultăţii Științe Economice în 

data 19.12.2013 

 

 

 

 


