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PLANUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII *

ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

pentru anul universitar 2016-2017 

Elaborarea planului de asigurare a calităţii în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport promovează următoarele principii ale managementului calităţii, în acord cu tendinţele 

actuale la nivel european şi internaţional:

• universitatea are responsabilitatea principală pentru calitatea activităţilor pe care le 

desfăşoară şi pentru asigurarea calităţii lor;

• asigurarea calităţii ţine cont de nevoile şi aşteptările studenţilor, ale tuturor celorlalţi actori 

şi ale societăţii: universitatea identifică cerinţele prezente şi viitoare ale pieţei forţei de 

muncă şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile pe care le oferă, asigurând satisfacerea 

lor integrală;

• implicarea personalului, care presupune: punerea în valoare a competenţelor, cunoştinţelor 

şi experienţei în relaţia cu domeniul productiv şi cu celelalte părţi interesate; împărtăşirea 

cunoştinţelor şi a experienţei în cadrul colectivelor fiecărei entităţi funcţionale;

• participarea studenţilor în procesul de asigurare a calităţii prin: apartenenţa la structurile de 

asigurare a calităţii; participarea la procesul de evaluare a cadrelor didactice şi a 

Programelor de studii ş.a.

• asumarea răspunderii pentru rezolvarea problemelor, implicarea activă în identificarea 

oportunităţilor de îmbunătăţire, dezvoltarea unui spirit creativ în definirea viitoarelor 

obiective ale universităţii şi dezvoltatea continuă a unei culturi a calităţii;

• abordarea sistemică la nivelul conducerii prin integrarea proceselor care intervin în relaţia 

cu beneficiarii şi cu celelalte părţi interesate, cu cele corespunzătoare activităţilor din 

interiorul universităţii (definirea cerinţelor referitoare la conducere, identificarea şi 

asigurarea resurselor necesare, desfăşurarea proceselor, până la evaluarea şi analiza 

rezultatelor, în scopul identificării posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor 

educaţionale oferite);

• creşterea continuă a calităţii tuturor proceselor, analiza periodică a criteriilor de evaluare 

stabilite pentru a identifica zonele în care trebuie realizate îmbunătăţiri, recunoaşterea 

contribuţiei personale a fiecărui membru al comunităţii academice;

• planificarea strategică si transparenţa decizională.
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