 aprobă procedurile obiective și transparente referitoare la proiectarea activității
didactice;
 aprobă criteriile de evaluare și procedurile obiective și transparente referitoare la
evaluarea studenților, cadrelor didactice, programelor de studii elaborate de
catedre/departamente, lucrărilor metodico-didactice ale cadrelor didactice;
 aprobă procedurile obiective și transparente referitoare la accesibilitatea resurselor de
învățare;
 monitorizează asigurarea calității de către rectorat, consiliile facultăților,
catedre/departamente și de către cadrele didactice;


În domeniul creșterii calității:
 Elaborează propuneri de îmbunătățire a programelor de studii, activității cadrelor
didactice și activității managementului academic;

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Consiliului Calității al USM este alcătuit din:
Membri din oficiu: Prorectorul pentru activitatea didactică - Președinte.
Șeful Secției Managementul Calității, Evaluare și Dezvoltare CurricularăVice-președinte.
Adjunctul șefului Secției Managementul Calității, Evaluare și Dezvoltare
Curriculară - secretar;
președinții Comisiilor de Asigurare a Calității de la Facultățile USM;
Membri aleși:
2 reprezentanți ai studenților, delegați de ASUSM.
2 reprezentanți ai angajatorului, propuși de Facultățile USM (prin rotație).
CONDUCEREA EXECUTIVĂ
Conducerea executivă este exercitată de către Președintele Consiliului Calității, iar în lipsa
acestuia de către vicepreședinte.
Atribuțiile Președintelui:
 asigura armonizarea politicii calității cu politica generala a Universității;
 asigură conducerea și coordonarea Consiliului;
 proiectează activitatea Consiliului;
 este responsabil de buna funcționare a Consiliului;
 intermediază relațiile cu Senatul și Consiliul de Administrație al USM.
În îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, Președintele emite decizii.
Atribuțiile Vicepreședintelui:
 colaborează cu Președintele în exercitarea funcțiilor acestuia;
 asigură informarea membrilor Consiliului Calității despre tematica ședințelor de lucru;
 rezolvă problemele operative ce intervin în activitatea Consiliului Calității;
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 asigura armonizarea grupurilor de lucru ale Consiliului Calității;
 coordonează elaborarea programelor de studii, cercetări, analize asupra calității procesului
didactic la USM;
 preia atribuțiile Președintelui în lipsa acestuia.
Responsabilitățile Secretarului CQ:
 Transmite mesaje către membrii CQ;
 Efectuează înregistrările aferente SAQ;
 Întocmește procesele verbale ale şedinţelor CQ;
 Documentează şi alte activităţi pe care i le stabileşte preşedintele și vice-președintele CQ
cu privire la documentele SAQ.
DISPOZIȚII FINALE:
 Lista membrilor CQ este aprobată anual de către Senatul USM.
 CQ se convoacă în ședințe ordinare o dată pe lună pe parcursul anului de studiu.
 Prorectorul pentru activitate didactică poate convoca CQ în ședințe extraordinare,
ori de cate ori este necesar.
 Şedinţele sunt conduse de către preşedintele CQ, iar în absenţă de vice-președinte.
 Discuţiile în cadrul şedinţelor sunt libere, nici un participant nu are dreptul de a
întrerupe sau de a îngrădi luările de cuvânt.
 CQ ia decizii în chestiuni ce țin de competenţa lui şi stabilește persoanele
responsabile de aplicarea deciziilor. Dacă există divergenţe de păreri, deciziile se
supun votului. Hotărârile CQ sunt adoptate prin vot deschis cu majoritate simplă în
prezenta a cel puțin 2/3 din membri.
 Conţinutul luărilor de cuvânt se consemnează în procesele verbale ale CQ.
Secretarul CQ întocmește procesele verbale. Procesele verbale sunt semnate de către
persoana care conduce şedinţa şi de către persoana care a întocmit procesul verbal.
 Data şi tematica şedinţei se anunţă prin convocator cu cel puţin 3 zile înainte de
desfăşurarea acesteia (Anexa 1). Calea de comunicare este prin e-mail.
 Deciziile CQ privind starea sau managementul calității în USM vor fi înaintate de
către preşedintele CQ spre validare Consiliului de Administrație al Universităţii de
Stat din Moldova.
 Membrii CQ informează conducerile Facultăților USM pe care le reprezintă şi aplică
deciziile CQ în cadrul acestora.
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Anexa 1
CONVOCATOR

Se convocă şedinţa Consiliului Calității al USM pentru:
Data____/_________, Ora________
Loc de desfăşurare____________________

Ordinea de zi:
1. ......
2. ......
3. .......

LISTA
persoanelor convocate

Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nume, Prenume /
/ gradul, titlu/

Funcţia

Semnătura

PREŞEDINTE CQ
____________________________
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Anexa 2

PROCES VERBAL nr. ______
al Consiliului Calității Universității de Stat din Moldova
din data de „____”________________2014

Ordinea de zi:
1. ......
2. ......
3. ......

Se consemnează conţinutul luărilor de cuvânt.

Consiliul Calității a decis:
1.........
2........
3........

Secretar CQ ____________________
Preşedinte CQ _________________________
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