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1. Scopul Codului de asigurare a calităţii
Codul descrie sistemul de management cu procesele şi procedurile care asigură
implementarea şi îmbunătăţirea calităţii în Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.

2. Documente de referinţă







Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 75/2005 - privind asigurarea calităţii,
Legea nr. 87/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei,
Hotărârea Guvernului nr. 1418/ 2006 - pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a
standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei
Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii
serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior

3. Principii fundamentale
Accesarea spaţiului concurenţial al învăţământului superior naţional presupune promovarea
unor activităţi de asigurare a calităţii pentru toate procesele organizate la nivel de universitate. În
scopul atingerii acestui obiectiv major, universitatea şi-a propus dezvoltarea unui sistem de
management al calităţii academice care să garanteze permanent calitatea proceselor şi activităţilor
din universitate şi să permită îmbunătăţirea continuă a acestora.
Asigurarea calităţii ca parte a managementului calităţii se concentrează asupra generării şi
furnizării încrederii în faptul că cerinţele calităţii vor fi îndeplinite.
Asigurarea internă a calităţii vizează managerii şi angajaţii organizaţiei şi se obţine prin
implementarea unui sistem de management al calităţii.
Asigurarea externă a calităţii vizează clienţii potenţiali şi clienţii existenţii, se obţine prin
implementarea şi certificarea unui sistem de management al calităţii.
Principiile de referinţă care au stat şi vor rămâne la baza activităţilor care vizează calitatea
academică sunt: conformitatea cu cerinţele Spaţiului European al Învăţământului Superior,
responsabilitatea instituţională, transparenţa informaţiilor de interes public, diversitatea
instituţională, cooperarea cu toate componentele sistemului educaţional, centrarea pe rezultatele
studenţilor, identitatea instituţională, îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor şi a
managementului instituţional.
Introducerea sistemului de management al calităţii în universitate este determinată de
orientarea spre performanţă a tuturor activităţilor, de creşterea competitivităţii acestora şi de crearea
şi dezvoltarea unei culturi a calităţii, atât în privinţa personalului propriu, cât şi în rândurile
studenţilor.
Principiile legiferate care guvernează învăţământul superior şi la care managementul
universităţii a subscris sunt:
a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
b) principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde
de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale;
c) principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală
şi social-economice;
d) principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale
maxime, prin gestionarea resurselor existente;
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e) principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii
implicaţi direct în proces;
f) principiul răspunderii publice - în baza căruia managementul răspunde public de
performanţele obţinute;
g) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi dialogului
intercultural;
h) principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor culturale
ale poporului român;
i) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale, privind păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale,
lingvistice şi religioase;
j) principiul asigurării egalităţii de şanse;
k) principiul autonomiei universitare;
l) principiul libertăţii academice;
m) principiul transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a
rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora;
n) principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi
doctrine politice;
o) principiul incluziunii sociale;
p) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
q) principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia fizică şi prin
practicarea activităţilor sportive;
r) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare;
s) principiul respectării dreptului la opinie al studentului ca beneficiar direct al sistemului
de învăţământ.
În toate activităţile noastre, promovăm moralitatea, profesionalismul, inteligenţa, bunul simţ,
conştiinciozitatea, consecvenţa, eficienţa, imaginaţia, inspiraţia, logica, optimismul, perseverenţa,
responsabilitatea, tactul, voinţa, comunicarea, credibilitatea, curajul.
Managementul Universităţii Ştefan cel Mare a stabilit propriile principii după care se
ghidează în asigurarea calităţii pentru atingerea misiunii declarate:
a) principiul excelenţei - toate procesele şi activităţile din universitate să fie orientate spre
excelenţă;
b) principiul accesibilităţii - cunoştinţele predate să fie accesibile tuturor studenţilor şi să
ţină seama de timpul aferent studiului;
c) principiul flexibilităţii - planurile de învăţământ şi cunoştinţele predate să fie în
concordanţă cu schimbările din economie;
d) principiul moralităţii - în toate procesele şi activităţile desfăşurate să fie dominante
principialitatea, imparţialitatea, cinstea, corectitudinea, modestia, respectul pentru
munca celorlalţi;
e) principiul competenţei - inteligenţa, discernământul, fermitatea, consecvenţa şi
competenţa personală să primeze;
f) principiul continuităţii - cunoştinţele temeinice să se concretizeze în consolidarea
priceperilor şi desprinderilor;
g) principiul legării teoriei cu practica - înarmarea studenţilor cu cunoştinţele şi deprinderi
legate de problemele producţiei şi practicii pedagogice;
h) principiul motivaţiei - toate activităţile să fie retribuite în conformitate cu pregătirea
profesională şi cu calitatea muncii prestate;
i) principiul însuşirii active şi conştiente a cunoştinţelor - provocarea şi menţinerea unei
atitudini conştiente şi active la toţi studenţii;
j) principiul eficienţei şi eficacităţii - motivaţia, capacitatea de autoperfecţionare, uşurinţa
în luarea deciziei să fie determinante;
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k) principiul asigurării conexiunii inverse - rezultatele acţiunilor sunt urmărite prin prisma
performanţei iar acolo unde nu este atinsă se modifică mărimile de intrare.

4. Management strategic
Întreaga activitate din Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, inclusiv cea
managerială, la toate nivelurile, este subordonată misiunii şi obiectivelor strategice asumate de
Senatul acesteia. În scopul realizării cât mai eficiente a activităţii de conducere şi ţinând seama de
provocările recente din instituţiile de învăţământ superior, precum şi de experienţa proprie, strategia
managerială este elaborată dintr-o perspectivă flexibilă în care universitatea inovativă
(antreprenorială) trebuie să răspundă într-un sens cât mai larg celor trei funcţii fundamentale:
 Furnizor de educaţie, care să asigure societăţii resurse umane înalt calificate;
 Furnizor de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică şi inovare tehnologică;
 Furnizor de servicii pentru comunitatea căreia îi aparţine prin furnizarea de consultanţă, transfer
tehnologic, cunoştinţe avansate capabile să asigure dezvoltarea şi creşterea economică a
societăţii.
Principiile de bază ale managementului universitar adoptat de conducerea universităţii sunt:
 Formarea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale, ca principală resursă instituţională care
să susţină schimbările substanţiale de abordare şi management şi să garanteze succesul în
competiţia de pe piaţa educaţională a învăţământului superior;
 Promovarea principiului autonomiei universitare la toate nivelurile simultan cu
profesionalizarea managementului academic şi administrativ;
 Asigurarea dimensiunii inovative a universităţii prin dezvoltarea managementului strategic şi
perfecţionarea competenţelor de planificare strategică la nivelul departamentelor şi facultăţilor;
 Armonizarea dintre managementul academic şi cel administrativ prin îmbunătăţirea căilor de
comunicare şi a procedurilor de luare a deciziilor;
 Responsabilizarea factorilor care asigură managementul calităţii la nivel de facultate şi
departament prin formarea continuă a echipelor de lucru, prin implicarea în proiecte naţionale,
internaţionale şi diseminarea experienţei pozitive acumulate prin dezbateri şi informaţii asupra
calităţii;
 Managementul resurselor umane prin creşterea nivelului de instruire a cadrelor didactice în
perfecţionarea metodelor de predare interactivă, centrate pe student şi analiza în echipă a
proceselor de restructurare curriculare;
 Utilizarea cu maximă eficienţă a tuturor resurselor materiale din universitate şi diversificarea
bazei de finanţare prin răspuns adecvat la solicitările societăţii;
 Asigurarea echilibrului între eficienţă şi operativitate în luarea deciziilor şi conducerea
colectivă, democratică şi transparentă;
 Implicarea studenţilor în activitatea decizională privind viaţa universitară şi sprijinirea
pregătirii reprezentanţilor organizaţiilor studenţeşti pentru această misiune;
 Organizarea întregii activităţi manageriale dintr-o perspectivă sistemică pe baza feed-back-ului
şi managementului informaţional, dar şi prin instruirea factorilor de decizie în domeniul
tehnicilor de comunicare.
Direcţiile strategice ale asigurării calităţii la nivel universitar
Asigurarea calităţii programelor de studiu
Implicarea activă şi responsabilă a tuturor cadrelor didactice, de-a lungul întregii perioade de studiu,
în vederea furnizării de programe analitice la disciplinele oferite cu obiective şi metode de predare
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centrate pe nevoile de dezvoltare ale studenţilor, cu includerea unor tematici care să corespundă
schimbărilor produse în toate sectoarele economice.
Evaluarea programelor de studiu
Supunerea evaluării interne şi externe a tuturor programelor de studiu din universitate pentru a
stabili modul în care este asigurată respectarea cerinţelor din standardele de calitate şi îndeplinirea
indicatorilor de performanţă pentru nivele de calificare de tip licenţă şi master.
Urmărirea performanţei corpului profesoral
Evaluarea periodică a cadrelor didactice pe linie didactică, de cercetare şi administrativă de către
studenţi, colegi şi management în vederea diseminării şi sprijinirii performanţei academice prin
recompensare salarială şi nonsalarială.
Dezvoltarea relaţiilor cu mediu universitar internaţional
Susţinerea participării studenţilor şi cadrelor didactice la iniţierea şi extinderea contactelor didactice
şi ştiinţifice prin intermediul programelor de schimburi cu facultăţi şi universităţi din străinătate,
prin participării la manifestări internaţionale, prin participare la cursuri de vară sau prin
desfăşurarea practicii de specialitate.
Promovarea calităţii în cercetare
Dezvoltarea cercetării şi sprijinirea colectivelor care realizează proiecte de cercetare tehnologică şi
fundamentală, dezvoltarea şi acreditarea de centrelor de cercetare pentru transformarea în centre de
excelenţă, asigurarea sprijinului pentru publicarea rezultatelor cercetării în publicaţii cotate la nivel
internaţional şi asigurarea dezvoltării de şcoli doctorale.
Implementarea sistemului de management adecvat
Managementul universităţii urmăreşte prin actul decizional motivarea, în vederea implicării active
şi responsabile, a tuturor cadrelor didactice pentru aplicarea procedurilor şi regulamentelor,
preocuparea şi participarea pentru îmbunătăţirea continuă sistemului de management al calităţii în
scopul orientării spre excelenţa predării şi cercetării.
Punerea în practică a strategiei universităţii se face în conformitate cu planificarea
activităţilor descrisă prin Planul strategic al universităţii, elaborat pentru o perioadă de 4 ani, în
concordanţă cu potenţialul său material şi uman, pe baza planurilor strategice ale facultăţilor,
departamentelor şi serviciilor, respectiv a planului operaţional anual. Gradul de îndeplinire a
diverselor obiective stabilite prin planul operaţional anual este prezentat în rapoartele de specialitate
ale diferitelor structuri operaţionale ale universităţii. După analiza şi aprobarea în şedinţe ale
Senatului, aceste rapoarte sunt făcute publice pe site-ul universităţii.

5. Structura Sistemului de management al calităţii
Sistemul de management al calităţii reprezintă un ansamblu de structuri organizatorice,
resurse, procese şi proceduri ce au ca scop implementarea calităţii.
Sistemul de management al calităţii a fost structurat şi adaptat specificului universităţii şi
ţine seama de factorii interni şi externi care-l pot influenţa.
În Universitatea Ştefan cel Mare s-au creat structuri organizatorice care să permită
implementării şi îmbunătăţirii calităţii actului didactic, de cercetare şi administrativ: Comisii de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi Biroul de Audit Public Intern. Comisia de evaluare şi asigurare a
calităţii la nivel de universitate (CEAC) şi comisiile la nivelul celor nouă facultăţi au fost constituite
în conformitate cu prevederile legale. Acestea lucrează în mod integrat şi dezvoltă permanent o
cultură a calităţii în universitate, prin luarea în considerare a valorilor, normelor şi activităţilor
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pentru iniţierea, evaluarea şi monitorizarea activităţilor didactice şi de cercetare din universitate.
CEAC dezvoltă activităţi de benchmarking, urmărind activităţile similare ale universităţilor din ţară.
De asemenea s-a format un corp de evaluatori interni care efectuează auditul rapoartelor de
autoevaluare la nivel de universitate, înainte de a fi aprobate în Senatul universităţii.
Au fost numiţi responsabili pentru asigurarea calităţii la nivel de facultate, precum şi
responsabili la nivelul programelor de studii pentru monitorizarea permanentă a programelor de
studiu şi a modului de integrare a noilor tehnologii centrate pe student, privind îmbinarea predării
cu învăţarea şi cu metodele de examinare şi evaluare. În acest mod s-a realizat implicarea şi
responsabilizarea unui număr mare de cadre didactice precum şi transmiterea eficientă a
informaţiilor spre şi dinspre managementul facultăţilor către managementul universităţii.
O mare atenţie s-a acordat cunoaşterii de către studenţi a documentelor elaborate în
universitate şi identificarea opţiunilor lor prin cooptarea reprezentanţilor acestora în comisiile
menţionate.

6. Atribuţii
Fiecare din organismele implicate în asigurarea calităţii au regulamente proprii de
organizare şi funcţionare din care reies atribuţiile lor.
Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii de la nivelul facultăţilor au atribuţii similare cu
cele ale CEAC din universitate, adaptate la nivelul facultăţilor.
Strategia în domeniul calităţii, planurile operaţionale, regulamentele, procedurile, sistemele
de evaluare sunt elaborate de CEAC şi apoi sunt supuse dezbaterii publice, urmată de aprobarea în
Consiliul de administraţie şi Senatul universităţii. Documentele în forma finală sunt publicate pe
site-ul calităţii şi sunt accesibile în sistemul Intranet şi Internet.
Descrierea pe larg a atribuţiilor şi responsabilităţilor se regăseste în Regulamentele cadru de
organizare şi funcţionare.

6. Politici şi direcţii ale managementului universităţii centrate pe calitate
Politica referitoare la calitate adoptată de rectorul universităţii creează direcţia generală şi
asigură cadrul pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor propuse. Declaraţia de politică a rectorului
se re regăseşte în Anexa 1.
6.1. Performanţa universităţii (capacitatea instituţională)
Politica
Realizarea unui management universitar participativ performant, urmărind menţinerea sub
control şi îmbunătăţirea continuă a proceselor de bază din universitate, respectiv: admitere, predare,
evaluare, cercetare etc.
Scop
dezvoltarea, implementarea şi menţinerea unui plan strategic integrat privind activitatea
educaţională şi procesele suport, aliniat asigurării calităţii academice;
consolidarea managementului universităţii printr-o delimitare clară a atribuţiilor,
competenţelor şi responsabilităţilor diferitelor structuri şi funcţii de conducere;
menţinerea la standarde înalte a facilităţilor şi resurselor necesare dezvoltării procesului
educaţional şi de cercetare;
crearea în universitate a unui mediu în care întreg personalul să fie responsabilizat şi încurajat
spre performanţă;
realizarea unei bune comunicări între diferitele structuri organizaţionale şi manageriale,
precum şi între cadre didactice şi studenţi;
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iniţierea de parteneriate cu mediul socio-economic în scopul susţinerii activităţilor practice şi
a recrutării / integrării forţei de muncă formată din absolvenţii universităţii;
dezvoltarea de programe de studiu integrate pentru obţinerea de diplome comune.

6.2. Procesul de învăţământ
Politica
Desfăşurarea procesului de învăţământ la parametri cel puţin egali cu ai universităţilor din
ţară şi din comunitatea europeană. Asigurarea dezvoltării programelor de formare continuă pentru
utilizarea tehnologiilor informaţiei şi a comunicării în formarea profesională a studenţilor şi pentru
satisfacerea cerinţelor angajatorilor.
Scop
actualizarea curriculei universitare prin structurarea mai bună a disciplinelor pe ani de studiu,
ţinând cont de competenţele vizate, precum şi reexaminarea ponderii diferitelor grupe de
discipline;
creşterea conţinutului practic-aplicativ al procesului didactic şi dezvoltarea capacităţilor de a
desfăşura activităţi aplicative cât mai accesibile studenţilor;
revizuirea şi reactualizarea metodelor şi mijloacelor de predare – învăţare – evaluare şi
adaptarea lor la standardele educaţionale ARACIS şi la cele europene;
orientarea învăţării spre formarea de competenţe specifice, cu focalizarea pe folosirea
strategiilor participative în activitatea didactică;
analiza inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii şi încorporarea rezultatelor în perfecţionarea
programelor de studiu.
6.3. Cercetare ştiinţifică
Politica
Participarea managerilor universitari la realizarea politicilor naţionale şi europene în
domeniul cercetării – dezvoltării, asigurarea coerenţei şi continuităţii, valorificarea potenţialului şi a
resurselor de cercetare-dezvoltare şi inovare în plan regional.
Scop
desfăşurarea unei intense activităţi de marketing orientată spre „piaţa” cercetării ştiinţifice
fundamentale şi aplicative;
implicarea în mai mare măsură a cadrelor didactice şi a studenţilor doctoranzi în accesarea de
proiecte şi programe de cercetare finanţate din fonduri naţionale şi europene;
continuarea organizării de manifestări ştiinţifice de anvergură, în diverse domenii, cu
participare naţională şi internaţională;
contractarea de noi proiecte finanţate la nivel naţional şi internaţional;
participarea la programe majore de îmbunătăţire a dotării laboratoarelor şi cabinetelor;
crearea unor structuri eficiente, la nivelul universităţii şi al facultăţilor, pentru evaluarea,
selecţia şi monitorizarea programelor de cercetare şi dotare propuse.
6.4. Resurse umane
Politica
Crearea unui climat care să încurajeze responsabilitatea şi iniţiativa, promovarea instruirii şi
perfecţionării continue, precum şi evaluarea periodică a atribuţiilor individuale în realizarea
obiectivelor universităţii. Cultivarea spiritului de apartenenţă instituţională.
Scop
elaborarea unei metodologii de perfecţionare continuă a întregului personal al universităţii;
revizuirea procedurilor de evaluare sau de autoevaluare în acord cu politica performanţei
universitare;
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evaluarea periodică a activităţilor personalului didactic, cuprinse în fişa postului didactic, şi
ale personalului didactic auxiliar şi administrativ;
dezvoltarea spiritului de responsabilitate al întregului personal al universităţii şi întărirea
spiritului de lucru în echipă;
evaluarea multicriterială a cadrelor didactice ca rezultat al autoevaluării, evaluării colegiale,
evaluării de către studenţi, al evaluării de către directorul de departament.

6.5. Performanţa studenţilor şi a absolvenţilor
Politica
Antrenarea şi implicarea studenţilor şi absolvenţilor în toate procesele şi activităţile
specifice procesului de învăţământ şi de cercetare, inclusiv în acela de asigurare a calităţii
instituţionale, în vederea responsabilizării acestora.
Scop
implicarea studenţilor în actul de decizie la diverse niveluri şi dezvoltarea în rândul acestora a
unei noi culturi instituţionale, a educaţiei antreprenoriale, implicarea reală în viaţa
universităţii;
facilitarea participării studenţilor la evaluarea programelor de studiu, la publicarea şi
interpretarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenţi;
îmbunătăţirea accesului studenţilor la resursele de învăţare şi la consilierea în carieră;
revizuirea regulamentelor şi contractelor de studiu, astfel încât să cuprindă toate detaliile cu
privire la drepturile şi obligaţiile profesionale ale studenţilor;
evaluarea studenţilor prin lucrări, teste şi alte forme care asigură o motivare mai mare pentru
învăţare şi o asimilare mai bună a cunoştinţelor.
iniţierea studenţilor de la toate nivelurile în activitatea de cercetare fundamentală şi aplicativă.
6.6. Eficacitatea educaţională
Politica
Monitorizarea permanentă a modului de îndeplinire a standardelor şi indicatorilor de
performanţă de către toate programele de studii, de la toate nivelurile şi asigurarea unei preocupări
permanente referitoare la centrarea învăţării pe student, rezultatele învăţării, asigurarea feed-backului, formarea competenţelor, a abilităţilor şi a aptitudinilor adecvate.
Scop
revizuirea procedurilor privind admiterea la programele de studii, întocmirea, avizarea şi
aprobarea curriculei universitare şi a programelor analitice;
monitorizarea permanentă a programelor de studii şi autoevaluarea acestora;
revizuirea şi modificarea programelor de studii existente şi analiza oportunităţii de a propune
noi domenii / specializări;
monitorizarea permanentă a evoluţiei studenţilor;
conştientizarea răspunderii sociale şi publice a tuturor celor implicaţi în derularea programelor
de studii din universitate şi asumarea responsabilităţii acestora pentru calitatea contribuţiei
lor;
întocmirea de rapoarte anuale de evaluare internă privind calitatea educaţiei din universitate şi
publicarea / afişarea acestora.
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6.7. Managementul calităţii
Politica
Managementul calităţii reprezintă o sarcină permanentă a conducerii universităţii şi o
obligaţie a tuturor angajaţilor, fiecare salariat fiind responsabil de activitatea pe care o desfăşoară.
Scop
elaborarea strategiei asigurării calităţii academice în universitate şi a strategiei Comisiei de
evaluare şi asigurare a calităţii;
dezvoltarea continuă a culturii organizaţionale în universitate bazată pe managementul
strategic şi al calităţii şi operaţionalizarea acesteia la nivelul tuturor facultăţilor,
departamentelor, serviciilor şi compartimentelor din universitate;
constituirea şi funcţionarea structurilor instituţionale pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor de evaluare şi asigurare a calităţii academice;
evaluarea periodică a implementării şi aplicării Sistemului de management al calităţii din
universitate şi propunerea de soluţii preventive / corective sau de îmbunătăţire a activităţilor
desfăşurate.
6.8. Cooperarea naţională şi internaţională
Politica
Susţinerea internaţionalizării universităţii şi promovarea imaginii ei, ca forum de educaţie,
ştiinţă şi cultură.
Scop
crearea, asistarea dezvoltarea şi încurajarea relaţiilor cu universităţi de tradiţie şi de
perspectivă din ţările UE şi din alte ţări;
alinierea la standardele şi politicile instituţionale avansate, ca un criteriu de recunoaştere a
prestigiului nostru în mediul academic internaţional;
intensificarea activităţilor de benchmarking şi valorificarea rezultatelor obţinute;
actualizarea paginii web într-o limbă de circulaţie internaţională
iniţierea de companii şi modalităţi de promovare a ofertei educaţionale şi a rezultatelor
activităţilor din diverse domenii
intensificarea activităţilor de cooperare în regiunea de nord – est a României.

7. Procesele universitare
Abordarea calităţii s-a realizat pornind de la misiunea universităţii precizată în Carta
Universitară. Sistemul de management al calităţii este proiectat pornind de la Declaraţia de politică
a rectorului şi se bazează pe o structură organizatorică definită şi pe documente care permit
asigurarea continuităţii proceselor manageriale, ca urmare a desfăşurării proceselor de bază şi
suport. În universitate au fost identificate procese de bază şi suport, Anexa 2, prin care se stabilesc
şi se asigură mijloace şi metode pentru ţinerea sub control a sistemului de management al calităţii.
Procesele didactice sunt descrise în proceduri care acoperă cerinţele exprimate în
standardele elaborate de ARACIS. Descrierea proceselor s-a realizat prin regulamente şi proceduri
care acoperă cerinţele:
A. Capacitatea instituţională
 Procese privind stabilirea structurilor instituţionale, administrative şi manageriale
 Procese privind constituirea bazei materiale necesare desfăşurării educaţiei
B. Eficacitate educaţională
 Procese privind stabilirea conţinutului programelor de studiu
 Procese privind evaluarea rezultatelor învăţării
 Procese privind desfăşurarea cercetării ştiinţifice
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Procese privind managementul financiar

C. Managementul calităţii
 Procese privind asigurarea calităţii
 Procese privind iniţierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activităţilor
desfăşurate
 Procese privind evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
 Procese privind asigurarea accesibilităţii la resursele necesare învăţării
 Procese privind constituirea bazei de date, actualizată sistematic, referitoare la asigurarea
internă a calităţii
 Procese privind asigurarea transparenţei informaţiilor de interes public cu privire la programele
de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite
 Procese privind asigurarea funcţionalităţii structurilor de asigurare a calităţii educaţiei
Procesele universitare sunt sprijinite de o serie de regulamente şi de proceduri regăsite în
Anexa 3.

8. Indicatori de performanţă
Aplicarea politicii referitoare la calitate de către managementul Universităţii Ştefan cel Mare
şi de către managementul structurilor organizatorice existente are în vedere excelenţa, competenţa şi
răspunderea. Aprecierea lor se realizează printr-un set de indicatori care permit evaluarea lor
numerică.
Indicatorii sunt corelaţi cu cerinţele externe, constituie elemente de benchmarking.
Cuprinderea lor se realizează în planurile strategice adoptate de conducere o dată la patru ani şi în
planurile operaţionale elaborate anual. Indicatorii permit dezvoltarea mecanismelor de control
intern al calităţii în vederea aplicării sistemului de asigurare a calităţii aprobat de senatul
universităţii.
În Universitatea Ştefan cel Mare se utilizează pentru evaluarea calităţii următoarele
componente: domenii (didactic, cercetare, stagii practice, relaţii internaţionale, activităţi cu caracter
administrativ), criterii, proceduri proprii, standarde şi indicatori de performanţă, regăsiţi în
metodologiile de evaluare externă a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor
de performanţă utilizaţi de ARACIS.
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Anexa 1
DECLARAŢIE DE POLITICĂ ŞI AUTORITATE
ÎN DOMENIUL CALITĂŢII
Sub aspectul cunoştinţelor furnizate, al relevanţei lor, al competenţelor pe care le
formează, al cercetărilor ştiinţifice şi al soluţiilor practice pe care le produce, învăţământul
condiţionează astăzi performanţele, competitivitatea şi bunăstarea.
În contextul globalizării societăţii, calitatea învăţământului nu poate fi judecată fără
standarde educaţionale comune pentru diferite profesii şi specializări şi fără proceduri fiabile de
asigurare a calităţii.
Asigurarea calităţii este un proces colectiv prin care universitatea certifică faptul că
standardul diplomelor sale şi al calităţii procesului instructiv-educativ se menţine la nivelul fixat
prin misiunea universităţii.
În scopul atingerii acestui obiectiv major, universitatea trebuie să-şi menţină sistemul de
management al calităţii universitare prin care să demonstrăm că:
 diplomele şi certificatele acordate la încheierea studiilor deschid pentru studenţi, pe
piaţa internă şi internaţională, perspectiva unei prezenţe profesionale competitive şi creează premise
favorabile pentru obţinerea statutului social şi material-financiar ţintit de aceştia;
 obiectivele tuturor programelor de studii sunt stabilite în mod corespunzător exigenţei
pieţei de muncă şi nivelului de performanţă caracteristic fiecărui domeniu;
 mijloacele şi resursele disponibile pentru atingerea acestor obiective sunt adecvate;
 activitatea academică proprie se situează la nivelul standardelor academice şi
profesionale stabilite.
Scopul sistemului de management al calităţii nu este numai garantarea unei calităţi
corespunzătoare a proceselor, ci şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora.
Pentru a întări şi consolida reputaţia şi performanţele universităţii noastre, este esenţial ca
întreg personalul didactic şi nedidactic să adere la politica şi procedurile calităţii, iar procesul de
învăţământ, de cercetare şi serviciile să fie îndreptate spre excelenţă.
În acest sens se vizează:
 introducerea de noi abordări ale procesului de predare-învăţare, la care accentul să fie
pus pe creşterea interactivităţii cursurilor şi pe actualizarea informaţiei;
 să se folosească sisteme de evaluare a cunoştinţelor dobândite de studenţi bazate pe
testarea competenţelor;
 implementarea principiilor eticii profesionale în toate compartimentele universităţii.
Mă angajez să pun în aplicare această politică, să pun la dispoziţia factorilor implicaţi
resursele materiale, informaţionale şi financiare necesare – în limita disponibilului alocat prin buget
–, să mobilizez întreg personalul universităţii în vederea atingerii obiectivelor propuse.
Politica devine obligatorie din momentul semnării ei.
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Anexa 2
MANAGEMENT INSTITUŢIONAL (viziune, misiune, politici, strategie, obiective)

CERINŢE
RESURSE
MATERIALE

RESURSE
FINANCIARE

INFORMAŢII

ACŢIUNI

ASIGURAREA ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII
P1, P2, .., P8 – Procese şi responsabilii acestora (Rector, Prorector, Directori, Şefi compartimente)
Procese suport: Planificare, proiectare, admitere, analiza acestora, aprovizionare, înregistrare documente, arhivare
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BIBLIOTECĂ

AUDIT
INTERN

CULTURAL
SPORTIV

JURIDIC

TEHNIC
ADMINISTRATIV

FINANCIAR CONTABIL

SECRETARIAT

FSE

FSEAP

FS

FLSC

FIG

FIMMM

FIESC

FIA

PROCESE DE BAZĂ (PRINCIPALE)
P1. ÎNVĂŢĂMÂNT
 Predare
 Învăţare
 Evaluare
P2. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
 Fundamentală
 Aplicativă
 Interdisciplinară / transdisciplinară
 Pe bază de contract (granturi)
P3. ASIGURARE RESURSE ŞI SERVICII
 Administrative
 Secretariat
 Juridic
 Bibliotecă etc
P4. DEZVOLTARE, ANALIZĂ ŞI ACTUALIZARE PROGRAME DE STUDII
P5. MARKETING UNIVERSITAR
P6. COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
P7. COMUNICARE, INFORMARE ŞI INSTRUIRE
P8. ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ (autoevaluare, evaluare externă, autorizare provizorie, acreditare, certificare,
perfecţionare)

EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

RESURSE
UMANE

CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

STRUCTURI
INSTITUŢIONALE

FEFS

FACULTĂŢI

SERVICII

COMPETENŢE
PROFESIONALE /
TEHNICE, COGNITIVE,
AFECTIV VALORICE
VALORI ŞI ATITUDINI

REZULTATELE
CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE (Doctorate,
contracte de cercetare,
lucrări ştiinţifice,
Monografii)

PRESTIGIU ŞI
RECUNOAŞTERE
LOCALĂ, NAŢIONALĂ
ŞI INTERNAŢIONALĂ

SATISFACŢIE

INTERCONECTAREA
LA SISTEMUL
EUROPEAN ŞI
INTERNAŢIONAL DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

INFORMAŢII

OPORTUNITĂŢI NOI
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Anexa 3
Regulamente şi proceduri
Regulamente structuri universitare
















R01 Carta USV 2012. Anexa 1
R02 Regulament intern USV
R06 Regulament Senat
R07 Statut Consiliul Cercetării
Metodologia de alegeri în USV 2012
Procedura iniţierii de proiecte de hotărâri
R08 Regulament cadru de organizare şi funcţionare a CAF
R09 Regulament cadru de organizare si funcţionare catedra
R13 Regulament cadru privind păstrarea evidenţa activităţii studenţilor
R15 Regulament funcţionare CEAC USV
R24 Regulament organizare şi funcţionare CCOC
R25 Regulament funcţionare DPPD
R26 Regulament funcţionare DCTI
R27 Regulament organizare Departament Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare
R39 Regulament Departamentul Management Programe Cercetare

Regulamente structuri administrative












R28 Regulament CIC al administraţiei
R29 Regulament Serviciul Resurse Umane
R30 Regulament Oficiul juridic
R31 Regulament Editura Universităţii Suceava
R32 Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecii
R33 Regulament Compartiment Audit Public Intern
R34 Regulament Serviciul SPAT
R35 Regulamentul Comitetul de sănătate şi securitatea muncii
R36 Regulament Serviciul Financiar Contabil
R37 Regulament Serviciul tehnic investiţii
R38 Regulament Serviciul Social, cămine, restaurant studenţesc

Regulamente ID






R44 Monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicare bidirecţională
R45 Perfecţionarea personalului implicat în programele ID
R46 Evaluarea periodică a performanţelor coordonatorilor de disciplină şi tutorilor
R47 Monitorizarea planurilor de învăţământ ID
R48 Reactualizarea periodică a materialelor de studiu

Regulamente cadre didactice






R03 Codul de etică profesională
R04 Regulament Comisie de etică
R14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante
R20 Regulament pentru acordarea titlului de Profesor Emerit
R21 Regulament Doctor Honoris Cauza
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R22 Regulament pentru acordarea titlului de Senator de Onoare
R23 Regulament pentru acordarea Diplomei de Excelenţă
R42 Regulament privind evaluarea calităţii corpului profesoral
Regulamentul de acordare a gradaţiei de merit

Regulamente programe de studii









P01 Procedura privind elaborarea şi aprobarea Planurilor de învăţământ
P02 Procedura privind evaluare interna a rapoartelor de autoevaluare a programelor de
studii
P03 Procedura privind elaborare orar
R11 Regulament privind organizare studii doctorat
R40 Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a
programelor de studii
R41 Regulament privind organizarea programelor de studii de licenţă
R43 Regulament privind studii de masterat
R50 Regulament privind organizarea si desfăşurarea studiilor postuniversitare

Regulamente studenţi









Statutul studentului reprezentant din USV
R05 Regulament cadru privind activitatea profesională a studenţilor
R10 Regulament cadru acordare burse în USV
R12 Regulament cadru privind examinarea şi notarea studenţilor
PO-SC-06 Procedura privind acordarea unor burse speciale din venituri proprii Rectorat
PO-SG-11 Procedura privind reexaminare
PO-SG-12 Procedura privind examinare pentru restante in regim de credite
PO-CEAC-01 Procedura privind soluţionarea situaţiilor de încălcare a eticii academice

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare












PO-DRIPC-01 Procedura privind selecţia studenţilor care efectuează mobilităţi în cadrul
programului
PO-DRIPC-02 Procedura privind organizarea şi derularea mobilităţilor de studenţi
"outgoing", în cadrul programului Erasmus
PO-DRIPC-03 Procedura privind recunoaşterea academică a stagiilor în străinătate,
efectuate în programul Erasmus
PO-DRIPC-04 Procedura privind organizarea şi derularea mobilităţilor de personal
didactic şi nedidactic, în scop de predare/formare/monitorizare, în cadrul programului
Erasmus
PO-DRIPC-05 Procedura privind organizarea şi derularea mobilităţilor de studenţi
"incoming", în cadrul programului Erasmus
PO-DRIPC-06 Procedura privind calcul şi plata granturilor pentru studenţi şi personal, în
cadrul programului Erasmus
PO-DRIPC-07 Procedura privind deplasarea în străinătate
PO-DRIPC-08 Procedura privind organizarea stagiilor de cercetare doctorala si
postdoctorală în cadrul programului Eugen Ionescu
PO-DRIPC-09 Procedura privind eliberarea documentului de mobilitate Europass
PO-DRIPC-10 Procedura privind statutul studentului incoming free-mover
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Proceduri generale









PG 01 Redactarea procedurilor
PG 02 Managementul riscurilor şi elaborarea Registrului de riscuri
PO-DAC-03 Procedura privind ocuparea posturilor vacante prin cumul şi plata cu ora
PO-DAC-04 Procedura privind obţinerea conducerii de doctorat
PO-DAC-05 Procedura privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi
PO-DCTI-01 Procedura privind gestiunea conţinutului informaţional al paginilor web ale
universităţii
PO-DMP-01 Procedura privind plata obligaţiilor financiare pentru brevetele de invenţie
R-49 Regulament privind întocmirea statelor de funcţii

Acte de studii






PO-SG-01 Procedura privind comanda si primirea actelor de studii tipizate
PO-SG-02 Procedura privind completarea actelor de studii tipizate
PO-SG-03 Procedura privind eliberarea actelor de studii tipizate
PO-SG-04 Procedura privind întocmirea şi eliberarea duplicatelor actelor de studii
PO-SG-05 Procedura privind elaborarea, completarea şi eliberarea adeverinţelor
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