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Introducere 
 
 

Documentul programatic prin care Universitatea din Craiova dovedeşte asumarea 

responsabilităŃilor pentru domeniile de actvitate specificate în Carta Universitară este Planul 

Strategic de Dezvoltare InstituŃională.  

 

Unul din obiectivele concrete ale planului strategic de dezvoltare al universităŃii îl 

constituie introducerea sistemelor de management al calităŃii. łinând cont de importanŃa din 

ce în ce mai mare acordată conceptului de calitate în sistemul de educaŃie, în cadrul planului 

operaŃional 2006, au fost stipulate direcŃiile de acŃiune pentru eficientizarea sistemului de 

management al calităŃii deja existent şi s-au punctat, dintr-o perspectivă pragmatică, 

obiectivele specifice. 

 
Manualul de Asigurarea CalităŃii, elaborat de către universitate, în colaborare cu 

toate facultăŃile, oferă cadrul prin care managementul universitar conlucrează la asigurarea 

şi la continua dezvoltare a instituŃiei de învăŃământ superior. Planul de calitate oferă, de 

asemenea, baza pentru stabilirea priorităŃilor în cadrul activităŃilor desfăşurate în 

universitate, plecând de la ideea că nu trebuie efectuate mereu schimbări, dar că acestea sunt 

necesare. 

 

Prin oferirea unui cadru de transparenŃă totală, universitatea intenŃionează să 

stimuleze cunoaşterea planurilor de calitate de către toŃi membrii implicaŃi din organizaŃie. 

Se crează astfel bazele unui schimb de soluŃii şi de experienŃă şi, în plus, se oferă 

posibilitatea dezvoltării unei perspective comune asupra asigurării calităŃii. 

 
Activitatea de elaborare a planului de calitate în învăŃământul superior este un proces 

în care sunt implicaŃi mai mulŃi participanŃi: cadre didactice, studenŃi, manageri şi personal 

auxiliar. Prezentul manual oferă o imagine clară a strategiilor manageriale cu privire la 

asigurarea calităŃii. 

 

 

Director Departament Mnanagementul CalităŃii,  

 

       Prof. univ. dr. ing. Paul Rinderu             

 



 4 

 
InformaŃii generale 
 
A. Calitatea...................................................................................................................5 

 
B. Planul de calitate......................................................................................................5 
 
C. Utilizarea manualului de calitate..............................................................................8 
 
ConŃinutul manualului 

1. Introducere...................................................................................................................15 

2. Corelarea cu planul de calitate anterior........................................................................15 

3. Calitatea învăŃământului...............................................................................................16 

3.1. Calitatea activităŃii didactice.................................................................................16 

3.2. Mediul educaŃional................................................................................................16  

4. Procesul de predare şi învăŃare.....................................................................................17 

4.1. Curriculum şi programe analitice...........................................................................17 

4.2. StudenŃi..................................................................................................................19 

4.3. Cadre didactice......................................................................................................20 

4.4. CapacităŃile de învăŃământ.....................................................................................21 

5. Infrastructura şi susŃinerea  procesului de învăŃământ..................................................22 

5.1. Structura organizatorică.........................................................................................22 

5.2. Servicii suport........................................................................................................24 

5.3. Materiale didactice.................................................................................................25 

6. ÎnvăŃământul superior: date cantitative..........................................................................26 

6.1. StudenŃi...................................................................................................................26 

6.2. Cadre didactice........................................................................................................28 

6.3. AbsolvenŃi...............................................................................................................29 

7. Managementul calităŃii...................................................................................................30 

7.1. Evaluarea învăŃământului de către studenŃi.............................................................31 

7.2. Evaluarea învăŃământului de către cadrele didactice...............................................31 

7.3. Evaluarea învăŃământului de către absolvenŃi.........................................................32 

7.4. Evaluarea învăŃământului de către mediul extern....................................................33 

8. Rezumatul măsurilor corective de îmbunătăŃire continuă...............................................34 

Anexe.....................................................................................................................................35 

 

 



 5 

INFORMAłII GENERALE 
 
A. Calitatea 

 
Universitatea din Craiova are ca prioritate principală calitatea. Aceasta este 

considerată un criteriu esenŃial pentru toate activităŃile desfăşurate: educaŃionale, de 

cercetare ştiinŃifică şi servicii.  

 

Asigurarea unui învăŃământ de calitate necesită o abordare sistematică a 

asigurării calităŃii. StudenŃii devin tot mai critici, nu numai ca urmare a opŃiunii lor 

educaŃionale, dar şi ca rezultat al educaŃiei primite. ImportanŃa managementului 

calităŃii (ce cuprinde ghiduri pentru alegerea formei de învăŃământ, ierarhizări pe 

domenii şi universităŃi) devine tot mai mare, iar universităŃiile sunt evaluate funcŃie 

de îndeplinirea obiectivelor propuse şi realizarea obiectivelor lor. De aceea, se 

impune cu necesitate orientarea  spre asigurarea calităŃii în învăŃământul superior, 

ceea ce face posibilă evaluarea la timp a şanselor şi a lipsurilor, astfel încât erorile să 

poată fi corectate şi să poată fi introduse schimbări, respectiv îmbunătăŃiri în 

activitatea academică. 

 
Calitatea învăŃământului superior nu este un concept unilateral. Acesta constă 

într-un număr mare de aspecte, corelate între ele, cum ar fi: implicarea cadrelor 

didactice şi a studenŃilor, a întregii organizaŃii, a infrastructurii, a capacităŃilor de 

studiu şi a performanŃelor. În considerarea acestor aspecte se impun cu prioritate 

absolută cerinŃele calitative şi anume: profesori universitari buni, studenŃi cu 

pregătire corespunzătoare locului ocupat, o ofertă diferenŃiată a programelor de 

studii, existenŃa unei organizaŃii integre, prestarea de servicii de informare în mass-

media, etc. 

Diversele cerinŃe calitative sunt formulate prin obiective în planurile de 

dezvoltare strategice ale universităŃii şi facultăŃilor.  

 
B.  Planul de calitate 

 

Asigurarea calităŃii în învăŃământul superior reprezintă o abordare sistematică 

privind modul de lucru şi gândire. Asigurarea calităŃii este în continuă îmbunătăŃire, 
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prin intermediul unui proces de planificare, în care, permanent, se ridică întrebarea: 

”ce intenŃii sau cerinŃe obiective sunt formulate şi ce rezultate concrete trebuie 

atinse?”. Pentru a putea acŃiona asupra calităŃii este important să se stabilească 

obiectivele şi scopurile finale. În acest scop universitatea a elaborat, în colaborare cu 

facultăŃile, un instrument ajutător, prin care instituŃiile de învăŃământ şi consiliile de 

conducere ale acestora pot să acŃioneze structurat asupra asigurării calităŃii. Acest 

instrument se numeşte planul de calitate. 

În planul de calitate se dezvoltă obiectivele stabilite, activităŃile şi rezultatele 

din procesul de învăŃământ, în raport cu cadrele didactice, studenŃii, capacităŃile de 

învăŃământ, cu mediul extern etc. Este un document dinamic, care este actualizat în 

permanenŃă. Aici sunt stabilite responsabilităŃile privind rezultatele.  

 
Planul de calitate face parte din gama vastă de activităŃi din domeniul asigurării 

calităŃii, cum ar fi vizite de audit şi inspecŃii, precum şi ciclul de planificare cu 

considerarea responsabilităŃilor. Asigurarea calităŃii din Universitatea din Craiova 

are, ca urmare, următoarele caracteristici, şi anume este: 

− transparentă, specifică şi controlabilă; 

− organizată sistematic; 

− cadrele didactice şi studenŃii sunt implicaŃi în procesul asigurării calităŃii; 

− este un proces continuu şi orientat pe rezultate. 
 

Manualul de asigurarea calităŃii 

Pentru asigurarea abordării consecvente la nivelul întregii universităŃi a 

asigurării calităŃii, s-a decis să se acŃioneze pe baza unui plan, care să fie identic 

pentru toate formele de învăŃământ, bazat pe modelul EFQM (European Foundation 

for Quality Management), cu respectarea cerinŃelor AgenŃiei Române de Asigurarea 

CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior (ARACIS). FacultăŃile pot realiza, în mod facil, 

schimbul de informaŃii prin comunicare între ele. De asemenea din informaŃiile 

centralizate la  nivelul universităŃii, se pot extrage informaŃii, de exemplu, despre 

strategia de dezvoltare instituŃională. În plus, prin această modalitate se stimulează 

capacitatea de a împărtăşi din experienŃa acumulată. Această modalitate de lucru 

trebuie să ducă la atingerea unui nivel bun de performanŃă a studenŃilor, în ceea ce 

priveşte pregătirea şi respectiv succesul lor pe piaŃa muncii cât şi în societate. 
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Evaluarea nivelului de performanŃă al studenŃilor şi cadrelor didactice precum 

şi a personalului auxiliar se realizează pe baza unor proceduri specifice. De asemenea 

este proiectată o procedură de evaluare a unei specializări după sistemul EFQM. 

 
Ciclul integral de perfecŃionare 

Considerând cele arătate în Manualul calităŃii, respectiv la domeniul activităŃii 

de predare şi învăŃare, prezentat în capitolul 4, organizaŃia stabileşte planul anual de 

calitate ori continuă planul existent, proiectat pe o perioadă dată. În planul de calitate 

sunt incluse toate elementele legate de calitatea învăŃământului superior. 

ÎmbunătăŃirea calităŃii este un proces de schimbare, în cadrul căruia se evidenŃiază 

următoarele patru etape: 

• formularea obiectivelor concrete şi a normelor de calitate; 

• colectarea informaŃiilor necesare; 

• analizarea situaŃiei existente; 

• stabilirea şi implementarea acŃiunilor necesare pentru perfecŃionarea activităŃii. 

Procesul este parcurs pe domenii şi astfel se pune în funcŃiune ciclul de 

îmbunătăŃire/perfecŃionare. În fiecare caz, se analizează, din nou, în ce măsură au fost 

respectate obiectivele propuse şi se aleg acŃiunile următoare necesare. 

 
Instrument intern de îmbunătăŃire 

Planul de calitate este elaborat de către conducerea universităŃii. Acest plan 

este un instrument ajutător pentru dirijarea şi monitorizarea calităŃii învăŃământului 

superior şi funcŃionează ca plan de lucru pentru managerii din procesul de învăŃământ 

şi respectiv a colectivelor de cadre didactice universitare. Acest plan cuprinde 

obiectivele formulate ca fiind scopuri realiste, fezabile şi concrete şi stabileşte 

angajamentele necesare. Astfel se crează o documentaŃie de bază pentru estimarea 

costurilor, distribuirea mijloacelor, a sarcinilor şi responsabilităŃilor, realizându-se 

corelaŃia dintre conŃinutul planificării pe facultăŃi, întocmit pe mai mulŃi ani şi 

resursele bugetare alocate. 
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 Responsabilitatea privind rezultatele 

Alături de îmbunătăŃirea calităŃii, planurile de calitate au, de asemenea, şi 

funcŃia externă de stabilire a responsabilităŃilor ce revin în obŃinerea de rezultate. 

Responsabilitatea presupune discutarea împreună a rezultatelor şi măsurilor 

referitoare la obiectivele fixate. Această procedură are loc atât la nivelul conducerii 

universităŃii, la nivelul facultăŃilor, cât şi pe plan extern. 

Planul de calitate din universitate este corelat cu ciclurile de planificare pe facultăŃi. 

Pe baza raportului anual, Colegiul Senatului discută împreună cu decanul facultăŃii 

despre rezultatele obŃinute.  

 

C. Utilizarea manualului 
 
• Ciclul de îmbunătăŃire 

 

 
 
 
 

Fig. 1. Etapele ciclului de îmbunătăŃire 

 
 

Planul de calitate are ca premisă ciclurile de îmbunătăŃire. Un ciclu de 

îmbunătăŃire constă în parcurgerea celor patru etape evidenŃiate în figura 1.  

 

 

AcŃiune 
corectivă Planificare 

Verificare AcŃiune  

• Remedii imediate 
• AcŃiuni viitoare 

• Raportat la obiective 
• Aplicarea metodelor 

• Obiective 
• Metode 

• Pregătire 
• Efectuare 
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Obiectiv 

Prin obiectiv se înŃelege formularea unei perspective a calităŃii referitoare la 

un aspect specific al învăŃământului superior (cadre didactice, organizaŃie, 

capacităŃile de învăŃământ etc.) şi prezentarea acesteia în sarcini concrete. Care este 

situaŃia dorită sau rezultatul dorit şi care sunt criteriile (fezabile)?  

Obiectivele sunt deduse din perspectiva pe termen lung şi se referă la o 

perioadă de un an, trebuind să fie formulate cât mai concret posibil. 

Elaborarea procedurilor de evaluare este activitatea prin care se colectează 

informaŃiile referitoare la starea existentă de fapt. Ce informaŃie este relevantă pentru 

a putea decide dacă obiectivul a fost îndeplinit şi cum se colectează informaŃiile? 

Stare existentă de fapt 

SituaŃia existentă de fapt este comparată cu scopurile fixate. Se analizează 

măsura în care scopurile au fost îndeplinite şi cerinŃele satisfăcute. 

 

AcŃiune 

Ce măsuri se impun din analizarea situaŃiei de fapt? În acest context trebuie să 

se ia în consideraŃie măsurile concrete de îmbunătăŃire pe termen scurt precum şi 

ajustarea/corectarea obiectivelor, ca şi adaptarea corespunzătoare a procedurilor de 

evaluare. Se propun măsurile concrete de îmbunătăŃire, prin care se intenŃionează 

corelarea în conformitate cu proiectele iniŃiale, ca şi îmbunătăŃirea continuă a calităŃii 

învăŃământului superior. Aceasta înseamnă de fapt că o acŃiune preconizată în acest 

context, trebuie să fie însoŃită de un plan de implementare,  în care se menŃionează 

cel puŃin cine a atribuit sarcina, scopul, rezultatul vizat şi planificarea termenelor. 

 
Întrebările la care trebuie să se răspundă sunt: 

• Care sunt obiectivele urmărite? Ce criterii, cerinŃe calitative sunt implicate? 

• Ce proceduri există în prezent pentru a putea evalua realismul obiectivelor 

vizate? Cine este responsabil, pentru ce şi cu cine trebuie să se discute? 

• Care sunt rezultatele evaluării? În ce măsură au fost atinse obiectivele stabilite? 

• Ce acŃiuni întreprindeŃi în următoarea perioadă de planificare conform 

indicaŃiilor obŃinute în urma evaluării? 

• IndicaŃii de proces 
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Abordarea manualului 

Manualul trebuie privit ca o listă de verificare. Toate elementele trebuie să fie 

stipulate în planul de calitate, manualul nefiind obligatoriu în ierarhizarea 

informaŃiilor. Este posibilă trimiterea la alte paragrafe. 

 
Suport 

ToŃi participanŃii doresc calitatea. Este preocuparea comună a cadrelor 

didactice, a studenŃilor şi finanŃatorilor. Deci, este evident faptul că planul de calitate 

este întocmit şi actualizat în urma discuŃiilor cu toŃi participanŃii implicaŃi în 

învăŃământul superior. 

 

Utilizarea termenilor 

“PiaŃa” primară pentru planul de calitate este instituŃia de învăŃământ superior; 

utilizatorii sunt cadrele didactice, studenŃii şi finanŃatorii diverselor specializări. 

Aceasta înseamnă că utilizarea termenilor este în funcŃie de propria cultură 

organizaŃională. Planul de calitate trebuie să devină un document de lucru. CerinŃele 

care se formulează în  acest plan trebuie să se refere la abordarea creativităŃii şi 

stimularea acŃiunilor. 

 

Actualizarea 

Fiecare instituŃie de învăŃământ superior trebuie să dispună de un plan de 

calitate actualizat. Alegerea manierei de “actualizare” a acestor planuri de calitate se 

poate realiza de-a lungul întregului an, ori într-o anumită perioadă a anului, la libera 

alegere a instituŃiei de învăŃământ superior. 

 
Raporturile cu alte documente 

Planul de calitate se raportează la diverse alte documente, care se întocmesc în 

instituŃia de învăŃământ superior, pe domenii parŃiale ori pentru o anumită funcŃie 

specifică. Pentru a acŃiona cât mai eficient posibil, unul dintre punctele importante de 

pornire este armonizarea şi corelarea conŃinutului.  

În anexa 1 se oferă o privire de ansamblu a acestor documente şi a relaŃiei lor 

cu planul de calitate. 
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Elaborarea planului de lucru 

Fiecare activitate este concepută în baza unui plan de implementare, prin care 

se prevede: cine a atribuit sarcina, scopul, rezultatul dorit, planificarea perioadei de 

timp şi o estimaŃie bugetară. 

În acest scop se poate folosi formularul tip prezentat în anexa 2. 
 
 
Proceduri 

• Universitatea din Craiova dispune de un plan de calitate cuprins în planul său 

strategic; 

• Anual se operează o actualizare a planului; 

• Alături de capitolele planului, se detaliază capitolele programei universitare din 

planul strategic de dezvoltare; 

• Planul de calitate, ce porneşte de la conceperea studiului de autoevaluare, se 

înaintează Colegiului Senatului, o dată la 4 ani; 

• Planul de calitate este ajustat/readaptat, îmbunătăŃit ca urmare a vizitei de audit.  
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CONłINUTUL MANUALULUI 
 

1. Introducere 

Se realizează o prezentare a structurii academice (universitate, facultate) din 

punct de vedere al structurii organizaŃionale şi al structurii de management. Se 

evidenŃiază rolul planului de calitate în cadrul facultăŃii/univesităŃii. Încadrarea în 

ciclurile politicii educaŃionale şi strategia. 

 
Aici se prezintă modul în care se realizează asigurarea calităŃii în cadrul 

universităŃii/facultăŃii şi maniera în care se utilizează planul de calitate. 

 
2. Corelarea cu planul de calitate anterior 

Scopuri/Măsuri/Rezultatele obŃinute. 
 
Corelarea cu planul ciclului anterior este punctul de pornire pentru întocmirea 

planului actual. Ce v-aŃi propus şi ce rezultate s-au obŃinut? 

 
3. Calitatea învăŃământului 

 
3.1. Calitatea activităŃii didactice 

• Planul de învăŃământ/Curriculum 

• StudenŃi 

• Cadre didactice 

• Infrastructura 

 
În toate aspectele relevante ale procesului de învăŃământ se pune accentul pe 

calitate. Aceste perspective formează cadrul de referinŃă din care se deduc scopurile 

şi obiectivele concrete. 

 

3.2.  Mediul educaŃional 

Care este mediul educaŃional? 

Ce proceduri de investigaŃie sunt întrebuinŃate? 

Care sunt cerinŃele formulate? 
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În acest context se acordă atenŃie mediului educaŃional care stabileşte 

cerinŃele pentru actualele practici educaŃionale. 

 
4. Procesul de predare şi învăŃare 

4.1. Curriculum şi programe analitice  

4.2. StudenŃii 

4.3. Cadrele didactice 

4.4. CapacităŃile de învăŃământ 

 
În acest capitol se tratează despre calitatea programei analitice a cursurilor, 

cât şi nivelul curriculumului pentru programul de studii. În acest context, se 

evaluează calitatea, din perspectiva cadrelor didactice şi a studenŃilor. 

 
5.  Infrastructura şi susŃinerea procesului de învăŃământ 

5.1. Structura organizatorică 

5.2. Servicii suport 

5.3. Materiale didactice 

 
Ce cerinŃe se formulează referitor la infrastructura şi activitatea de susŃinere 

a învăŃământului superior (consiliere, asistenŃa de studii, asigurarea cazării) pentru 

a se garanta o calitate satisfăcătoare a învăŃământului? 

 
6. ÎnvăŃământul superior: date cantitative 

6.1. StudenŃi 

6.2. Cadre didactice 

6.3. AbsolvenŃi 

 
Aici se prezintă datele cantitative care oferă indicii privind respectarea 

normelor de calitate stabilite referitor la fluxul de intrare, progresele înregistrate pe 

parcursul studiilor şi după absolvire.  
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7. Managementul calităŃii 

7.1.Evaluarea învăŃământului de către studenŃi 

7.2 Evaluarea învăŃământului de către cadrele didactice 

7.3 Evaluarea învăŃământului de către absolvenŃi 

7.4 Evaluarea învăŃământului de către mediul extern 

 
Acest capitol tratează despre calitate în învăŃământul superior cât şi despre 

modul în care este percepută aceasta şi evaluată de către alŃii. 

Cum ajung să cunoască/să evalueze diversele părŃi, respectiv diferiŃii 

participanŃi calitatea învăŃământului superior/educaŃiei oferite? 

 
 

8. Rezumatul măsurilor corective de îmbunătăŃire continuă 
 

Acest capitol cuprinde o privire de ansamblu asupra tuturor măsurilor care 

sunt prezentate de la capitolul 4 până la capitolul 7, inclusiv. 
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1. Introducere 
 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

În introducere se prezintă modul în care se realizează asigurarea calităŃii. 

În mod concret, se pun următoarele întrebări: 

• Care este funcŃia planului de calitate în învăŃământul superior? 

• În ce mod este încadrat planul de calitate în ciclurile politicii instituŃionale a 

universităŃii/facultăŃii? 

• Cum se întocmeşte planul de învăŃământ, cine sunt persoanele implicate în 

formularea lui? (cadrele didactice, studenŃii, terŃe părŃi?) 

• (Cum) Sunt informate cadrele didactice şi studenŃii despre conŃinutul acestuia? 

• Cui îi revine responsabilitatea pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 

planului de calitate? 

• Cum devin transparente/publice/analizabile rezultatele? 

 
 
2. Corelarea cu planul de calitate anterior 
 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

Acest capitol cuprinde o retrospectivă asupra tuturor obiectivelor care au fost 

formulate în anul anterior pentru planul de calitate (rezumat în capitolul 8) şi o 

explicaŃie succintă privind rezultatele obŃinute. 

Pentru aceasta se utilizează matricea scopurilor/măsurilor din capitolul 8 cu privire la 

planul anterior al calităŃii, care este completată cu o nouă coloană “rezultate obŃinute” 

 
Concret, trebuie formulate următoarele întrebări: 

• Ce obiective au fost formulate în planul de calitate anterior? 

• Ce măsuri sunt prevăzute? 

• Ce rezultate au fost obŃinute în anul trecut? 
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3. Calitatea învăŃământului 
 
3.1 Calitatea activităŃii didactice 
 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor. 

Acest capitol se referă la importanŃa care se acordă calitaŃii învăŃământului 

superior şi pe cerinŃele care sunt formulate din partea mediului extern. Conducerea 

universitară acordă o atenŃie deosebită obiectivelor şi criteriilor privind realizarea 

unei calităŃi superioare a învăŃământului superior. Care este viziunea către care se 

aspiră şi cum se raportează aceasta la cea a concurenŃilor? 

La acest capitol sunt incluse şi punctele din planul strategic de dezvoltare al 

UniversităŃii Craiova. 

 

Concret, trebuie formulate următoarele întrebări: 

• Care este accentul pus de dumneavoastră pe calitatea învăŃământului superior? 

• Ce calitate doriŃi să oferiŃi, care este viziunea către care aspiraŃi?  

• Din ce perspectivă: 

− a planului de învăŃământ, a programei analitice?; 

− a studenŃilor?; 

− a cadrelor didactice?; 

− a infrastructurii şi a activităŃilor de susŃinere a învăŃământului superior?. 
 

3.2 Mediul educaŃional 
 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

Referitor la mediul învăŃământului superior se pune întrebarea ce cerinŃe 

externe de calitate sunt relevante pentru calitatea acestuia. Denumirea de mediu este 

amplă, de aceea trebuie luate în consideraŃie mai multe elemente, cum ar fi: 

• EvoluŃiile referitoare la “fluxul de intrare” (recrutarea şi selectarea studenŃilor);  

• EvoluŃiile referitoare la “fluxul de ieşire” (piaŃa forŃei de muncă pentru absolvenŃi, 

angajatori); 

• Forme similare de învăŃământ superior din străinătate; 

• EvoluŃiile social-culturale; 

• EvoluŃiile politice/ economice/ manageriale. 
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Concret, trebuie formulate următoarele întrebări: 
 

3.2.1. Mediul şi procedurile de investigare 

• Ce “medii” sunt pentru dumneavoastră relevante în acest moment având în vedere 

învăŃământul superior? 

• Pe baza căror proceduri investigaŃi mediul? 

• Cine sunt cei implicaŃi în aceasta? 

• Cum devin rezultatele transparente/publice/analizabile? 
 

3.2.2. SituaŃia de fapt 

• La ce rezultate au condus procedurile de investigare formulate? 

• Ce cerinŃe de calitate sunt prevăzute prin intermediul diferitelor componente ale 

mediului pentru învăŃământul superior? 

• Ce intenŃii au fost exprimate? 

 
 

4. Procesul de predare şi învăŃare 
 
4.1. Curriculum şi programe analitice  
 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

Acest paragraf se referă la calitatea programului de studii de învăŃământ 

superior. Elementele componente joacă roluri diferite în asigurarea calităŃii 

programului de învăŃământ superior, în funcŃie de definiŃia dumneavoastră cu privire 

la calitate. În orice caz, importante sunt următoarele patru aspecte şi legătura dintre 

ele: 

• Conceptul didactic/metodele didactice. ÎnvăŃare-învăŃare, valorificarea 

informaŃiei şi tehnologiei comunicaŃiilor, etc. 

• Curriculum (planul complet de învăŃământ, pe etape). În acest context sunt 

importante: termenele finale, încărcarea planului de învăŃământ, planificarea orară 

şi corelarea dintre diferitele cursuri. 

• Programe analitice. ConŃinutul problemelor tratate pe capitole şi subcapitole, pe 

număr de ore, activităŃi şi documentare bibliografică obligatorie şi facultativă. 

• Cursurile. Aici este vorba de aspectele comune tuturor cursurilor.  
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Scopurile didactice, materialele didactice, formele de activitate, mijloacele 

didactice, evaluarea, încărcarea sub raportul numărului de ore săptămînal şi 

interacŃiunea dintre cadrul didactic şi student. 

• Formele de evaluare. Metodele utilizate pentru evaluare, frecvenŃa evaluării, 

responsabilităŃi pentru fixarea nivelului şi standardelor pentru evaluare, 

responsabilitatea pentru conŃinutul examenelor şi altor forme de evaluare. 

 
Concret, trebuie formulate următoarele întrebări: 
 

4.1.1.Obiective 

• Ce obiective concrete sunt stabilite cu privire la calitatea programului de studii, 

formulate ca rezultate dorite? 

• Ce cerinŃe de calitate sunt stabilite? 

• Care sunt criterii fezabile?  
 

4.1.2.Proceduri de evaluare 

• Care sunt procedurile de evaluare a programului de studii de învăŃământ superior 

în raport cu curriculumul, etapele şi nivelul diferitelor cursuri? 

• Cine sunt persoanele implicate în aceasta? 

• Cum realizaŃi obŃinerea de rezultate transparente/publice/analizabile? 
 

4.1.3.SituaŃia de fapt 

• Care sunt rezultatele evaluării? 

• În ce măsură au fost atinse obiectivele fixate? 

• În ce măsură s-au satisfăcut criteriile de calitate? 

 
4.1.4.AcŃiuni 

Concluzia din paragraful 3 oferă motivaŃia unor acŃiuni specifice în unul din 

următoarele domenii? 

1. Ce măsuri concrete planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt obiectivele 

îmbunătăŃirii vizate pe termen scurt? 

2. Obiectivele iniŃiale (cele din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie specifică? 

3. Care sunt îmbunătăŃirile necesare procedurilor de evaluare? 
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4.2. StudenŃi 
 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

Acest paragraf se ocupă de studenŃi, fără a prezenta datele numerice din punct 

de vedere cantitativ, ce vor fi discutate în paragraful 6.1. Paragraful se referă la 

cerinŃele calitative pe care le stabiliŃi vis-à-vis de studenŃi, deseori exprimate în 

aşteptările pe care le aveŃi faŃă de studenŃi, ori în cerinŃele pe care le formulaŃi.  

 

Concret, trebuie să luaŃi în consideraŃie: 

• CunoştinŃele existente/abilităŃi; 

• Eforturile depuse în timpul procesului de învăŃământ; 

• Participarea la activităŃile didactice; 

• MotivaŃia, implicarea, atitudinea; 

• Progresul obŃinut pe parcursul studiilor. 
 
 
Concret, trebuie formulate următoarele întrebări 
 

4.2.1 Obiective 

• Ce obiective concrete sunt stabilite cu referire la asigurarea calităŃii privitor la 

studenŃi, formulate ca rezultate vizate/aşteptate? 

• Ce cerinŃe de calitate sunt stabilite? 

• Care sunt criteriile fezabile? 
 

4.2.2 Procedura de evaluare 

• Pe baza căror proceduri operaŃi evaluarea şi în ce măsură, studenŃii, satisfac 

cerinŃele formulate? 

• Cine sunt persoanele implicate în aceasta? 

• Cum realizaŃi obŃinerea de rezultate transparente/publice/analizabile? 
 

4.2.3. SituaŃia existentă de fapt 

• Care sunt rezultatele evaluării? 

• În ce măsură s-au atins scopurile formulate? 

• În ce măsură sunt satisfăcute criteriile de calitate? 
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4.2.4 AcŃiune 

Concluzia din paragraful 3 justifică acŃiunile specifice într-unul din următoarele 

domenii? 

1. Ce măsuri concrete planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt obiectivele 

îmbunătăŃirii proiectate pe termen scurt? 

2. Obiectivele iniŃiale (din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie? 

3. Care sunt îmbunătăŃirile necesare de efectuat în procedurile de evaluare? 

 
 

4.3 Cadrele didactice 
 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

Acest paragraf se referă la atenŃia pe care o acordaŃi cadrelor didactice. 

Referirea se face la cerinŃele calitative pe care le aveŃi faŃă de cadrele didactice, sub 

forma aşteptărilor universităŃii vis-à-vis de cadrele didactice, respectiv cerinŃele pe 

care le formulaŃi pentru ele. 

 

Concret trebuie să luaŃi în consideraŃie: 

• CompetenŃele pe domenii/specializări; 

• Calificările didactice; 

• CompetenŃele organizaŃionale/manageriale; 

• Implicarea în procesul de învăŃământ şi respectiv faŃă de studenŃi; 

• DisponibilităŃile faŃă de studenŃi; 

• Orientarea externă. 

 
Concret, trebuie formulate următoarele întrebări 
 

4.3.1 Obiective 

• Ce obiective concrete sunt stabilite cu referire la calitate pentru cadrele didactice, 

formulate prin prisma rezultatelor considerate? 

• Ce cerinŃe de calitate sunt stabilite? 

• Care sunt criteriile de realizare? 
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4.3.2 Procedura de evaluare 

• Pe baza căror proceduri efectuaŃi evaluarea şi în ce măsură cadrele didactice 

satisfac cerinŃele formulate? 

• Cine sunt persoanele implicate în evaluare? 

• Cum realizaŃi obŃinerea ca rezultatele să fie transparente/publice/analizabile? 
 

4.3.3. SituaŃia de fapt 

• Care sunt rezultatele evaluării? 

• În ce măsură s-au atins obiectivele formulate? 

• În ce măsură sunt satisfăcute criteriile de calitate? 

 
4.3.4 AcŃiune 

Concluzia din paragraful 1 justifică acŃiunile specifice luate într-unul din următoarele 

domenii? 

1. Ce măsuri concrete vă planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt scopurile 

îmbunătăŃirii proiectate pe termen scurt? 

2. Obiectivele iniŃiale (din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie? 

3. Care sunt îmbunătăŃirile necesare de efectuat în cadrul procedurilor de evaluare? 
 
 

4.4 CapacităŃile de învăŃământ 
 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

Acest paragraf ia în consideraŃie capacităŃile de studiu de care dispune 

Universitatea din Craiova. În ce măsură sunt studenŃii capabili să-şi completeze 

studiile în perioada de timp determinată fără impedimente inutile? 

Aici trebuie să se considere următoarele aspecte: 

• InformaŃii privind programul de studii pentru studenŃi (sau potenŃialii studenŃi); 

• Procesul didactic (sistemul de monitorizare); 

• ConsultanŃa şi asistenŃa în programul de studii; 

• Încărcarea planificată şi încărcarea de fapt, reală, a programului de studii pe 

perioada de derulare a studiului; 

• DistribuŃia examenelor şi posibilităŃile de calificare obŃinute. 
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Concret, trebuie formulate următoarele întrebări 
 

4.4.1 Obiective 

• Ce înŃeles acordaŃi dumneavoastră conceptului capacităŃii programului de 

învăŃământ superior? 

• Ce obiective concrete sunt stabilite cu privire la capacităŃile de studiu, formulate 

prin prisma rezultatelor vizate? 

• Care sunt cerinŃe de calitate formulate? 

• Care sunt criteriile fezabile? 

• Există, de exemplu, o rată de abandon a studiilor estimată iniŃial? 

 
4.4.2 Procedura de evaluare 

• Pe baza căror proceduri operaŃi evaluarea şi în ce măsură satisface organizaŃia 

noastră în acest moment cerinŃele în privinŃa capacităŃilor de studiu? 

• Cine sunt persoanele implicate în aceasta? 

• Cum realizaŃi obŃinerea de rezultate transparente/publice/analizabile? 
 

4.4.3. SituaŃia de fapt 

• Care sunt rezultatele evaluării? 

• În ce măsură s-au atins scopurile formulate? 

• În ce măsură sunt satisfăcute criteriile de calitate? 

 
4.4.4 AcŃiune 

Concluzia din paragraful 3 justifică acŃiuni specifice într-unul dintre 

următoarele domenii? 

1. Ce măsuri concrete planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt obiectivele 

îmbunătăŃirii pe termen scurt? 

2. Obiectivele iniŃiale (din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie? 

3. Ce îmbunătăŃiri necesită a fi aplicate procedurilor de evaluare? 
 

5. Infrastructura şi susŃinerea procesului de învăŃământ 
 
5.1 Structura organizatorică 
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Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

Acest paragraf se referă la maniera în care facultatea, catedra, departamentul 

din cadrul universităŃii este dotată, având în vedere realizarea calităŃii procesului de 

învăŃământ. Ce organisme de concepere a politicilor educaŃionale şi de decizie sunt 

implicate în asigurarea calităŃii procesului de învăŃământ şi care este contribuŃia 

oferită de acestea? În acest context este vorba atât de conducerile formale ca şi de 

alte tipuri de grupuri şi comisii cu caracter nepermanent, care se implică în cadrul 

organizaŃiei în asigurarea calităŃii procesului de învăŃământ. 

 

Concret, trebuie luat în consideraŃie, de exemplu, următoarele caracteristici ale 

diferitelor organisme şi comitete: 

• Sarcini, atribuŃii şi responsabilităŃi; 

• Domeniile de referinŃă; 

• Resurse umane; 

• Mod de lucru/executarea sarcinilor. 

 
Concret, trebuie formulate următoarele întrebări: 
 

5.1.1. Obiective 

• Ce obiective concrete sunt stabilite cu privire la asigurarea calităŃii în 

Universitatea din Craiova şi în diferitele structuri academice atunci când ne 

referim la contribuŃia adusă la calitatea procesului de învăŃământ? 

• Care sunt cerinŃe de calitate stabilite? 

• Care sunt criteriile de realizare? 
 

5.1.2 Procedura de evaluare 

• Pe baza căror proceduri decideŃi dacă structura organizaŃională a universităŃii şi a 

diferitelor structuri din cadrul acesteia îndeplinesc sarcinile şi criteriile formulate? 

• Cine sunt persoanele implicate în acest context? 

• Cum realizaŃi obŃinerea de rezultate transparente/publice/analizabile? 
 

5.1.3. SituaŃia existentă de fapt 

• Care sunt rezultatele evaluării? 
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• În ce măsură s-au atins obiectivele formulate? 

• În ce măsură sunt satisfăcute criteriile de calitate? 

 
5.1.4 AcŃiune 

Concluzia din paragraful 3 justifică acŃiunile specifice într-unul din următoarele 

domenii? 

4. Ce măsuri concrete planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt scopurile îmbunătăŃirii 

pe termen scurt? 

5. Obiectivele iniŃiale (din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie? 

6. Care sunt îmbunătăŃirile necesare pentru procedurile de evaluare? 
 

5.2 Servicii suport 
 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

Acest paragraf se referă la serviciile suport ale învăŃământului, care îşi aduc şi ele 

contribuŃia la asigurarea calităŃii, în acest context având deseori loc primul contact cu 

studenŃii. Este vorba despre activităŃile care sunt organizate de obicei în serviciile cu 

“Probleme de învăŃământ şi studenŃeşti”. 

 
Concret, în cazul serviciilor suport, trebuie luate în considerare, printre altele, 

următoarele aspecte: 

• InformaŃii despre studiu; 

• Înscrierea studenŃilor; 

• Activitatea de consultanŃă /asistenŃă în desfăşurarea studiilor; 

• Dimensiunea internaŃională; 

• Înregistrarea progreselor pe perioada de studiu (de asemenea, cu privire la timpul 

de studiu şi performanŃele obŃinute); 

• Furnizarea de material didactic; 

• Comisia de examinare; 

• Fixarea examenelor. 

 
Concret, trebuie formulate următoarele întrebări 
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5.2.1. Obiective 

• Ce scopuri concrete sunt stabilite referitor la asigurarea calităŃii pentru serviciile 

suport, formulate ca rezultate vizate? 

• Ce cerinŃe de calitate sunt stabilite? 

• Care sunt criteriile fezabile? 
 

5.2.2 Procedura de evaluare 

• Pe baza căror proceduri decideŃi dacă serviciile suport satisfac cerinŃele? 

• Cine sunt persoanele implicate în aceasta? 

• Cum realizaŃi ca rezultatele obŃinute să fie transparente/publice/analizabile? 
 

5.2.3. SituaŃia existentă de fapt 

• Care sunt rezultatele evaluării? 

• În ce măsură s-au atins obiectivele formulate? 

• În ce măsură sunt satisfăcute criteriile de calitate? 

 

5.2.4 AcŃiune 

Concluzia din paragraful 3 justifică întreprinderea de acŃiuni specifice într-

unul din următoarele domenii? 

7. Ce măsuri concrete planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt obiectivele 

îmbunătăŃirii pe termen scurt? 

8. Obiectivele iniŃiale (din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie? 

9. Ce îmbunătăŃiri sunt necesare în cadrul procedurilor de evaluare? 
 
 

5.3 Materiale didactice 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

Dotările materiale se referă la calitatea învăŃământului superior prestat. Acest 

paragraf este orientat pe dotările didactice. Ce cerinŃe de calitate (de exemplu: 

disponibilităŃi, utilizare, etc.) sunt prevăzute pentru o serie de facilităŃi, cum ar fi: 

• SpaŃiile de învăŃământ; 

• Mijloacele didactice, aparatură, computere, rechizitele didactice; 

• Biblioteca, centrele de informare; 

• Mijloacele de comunicare, e-mail. 
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Concret, trebuie formulate următoarele întrebări 
 

5.3.1. Obiective  

• Ce obiective concrete sunt stabilite cu referire la asigurarea calităŃii în privinŃa 

dotărilor materiale, formulate ca rezultate vizate/aşteptate? 

• Care sunt cerinŃe de calitate stabilite? 

• Care sunt criteriile fezabile? 
 

5.3.2 Procedura de evaluare 

• Pe baza căror proceduri decideŃi dacă dotările satisfac cerinŃele formulate? 

• Cine sunt persoanele implicate în aceasta? 

• Cum realizaŃi obŃinerea de rezultate transparente/publice/analizabile? 
 

5.3.3. SituaŃia de fapt 

• Care sunt rezultatele evaluării? 

• În ce măsură s-au atins obiectivele formulate? 

• În ce măsură sunt satisfăcute criteriile de calitate? 

 
5.3.4 AcŃiune 

Concluzia din paragraful 3 justifică acŃiuni specifice într-unul din următoarele 

domenii? 

 

10. Ce măsuri concrete planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt obiectivele 

îmbunătăŃirii proiectate pe termen scurt? 

11. Obiectivele iniŃiale (din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie? 

12. Care sunt îmbunătăŃirile necesare de efectuat în cadrul procedurilor de evaluare? 
 

6. ÎnvăŃământul superior: date cantitative 
 

  6.1 StudenŃi 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

În acest paragraf se abordează datele numerice cantitative referitoare la comunitatea 

studenŃească: 

• Flux de intrare: analiza fluxului de intrare a studenŃilor 

• Flux progresiv:  - examinarea preliminară a randamentului/eficienŃei; 
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- durata medie a studiilor; 

- absolvirea studiilor, renunŃarea la studii, abandon; 

• Flux de ieşire: analiza fluxului de ieşire al absolvenŃilor: 

- învăŃământ de performanŃă; 

- numărul diplomelor; 

• Urmărirea grupurilor Ńintă; EvidenŃa studenŃilor pe sexe, etnii, niveluri sociale, 

regiuni, Ńări, continente; 

• Schimburi internaŃionale. 

 
 
Concret, trebuie formulate următoarele întrebări: 
 

6.1.1. Obiective 

• Ce obiective concrete sunt stabilite cu referire la aspectul cantitativ/numeric al 

procesului de învăŃământ, formulate ca rezultate aşteptate? 

• Ce rezultate sunt urmărite: cifre de şcolarizare Ńintă? 
 

6.1.2 Procedura de evaluare 

• Pe baza căror proceduri evaluaŃi măsura în care au fost obŃinute rezultatele dorite? 

• Cine sunt persoanele implicate în aceasta? 

• Cum realizaŃi obŃinerea de rezultate transparente/publice/analizabile? 
 

6.1.3. SituaŃia existentă de fapt 

• Care sunt rezultatele evaluării? 

• În ce măsură s-au atins obiectivele formulate? 

• În ce măsură sunt satisfăcute criteriile calitative? 

 

6.1.4 AcŃiune 

Concluzia din paragraful 3 justifică anumite acŃiuni specifice, luate într-unul din 

următoarele domenii? 

13. Ce măsuri concrete planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt obiectivele 

îmbunătăŃirii proiectate pe termen scurt? 

14. Obiectivele iniŃiale (din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie? 

15. Care sunt îmbunătăŃirile necesare de efectuat în cadrul procedurilor de evaluare? 
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6.2 Cadre didactice 
 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

În acest paragraf se abordează datele numerice cantitative referitoare la cadrele 

didactice: 

 
Concret, se referă, printre altele, la: 

• Numărul cadrelor didactice cu calificare de bază/superioare în învăŃământul 

superior; 

• Numărul cadrelor didactice care sunt implicate în evoluŃia învăŃământului; 

• Dezvoltarea bazei de resurse umane, repartiŃia pe universitate, facultăŃi, catedre, 

specializări, sexe, etnii, niveluri academice, etc. 

 
 
Concret, trebuie formulate următoarele întrebări 
 

6.2.1. Obiective 

• Ce obiective concrete sunt stabilite cu referire la aspectul numeric cantitativ al 

procesului de învăŃământ, formulate ca rezultate vizate/aşteptate? 

• Ce rezultate sunt urmărite: număr de cadre didactice Ńintă? 
 

6.2.2 Procedura de evaluare 

• Care sunt procedurile de evaluare a modalităŃii în care au fost obŃinute rezultatele 

dorite? 

• Cine sunt persoanele implicate în aceasta? 

• Cum realizaŃi obŃinerea de rezultate transparente/publice/analizabile? 
 

6.2.3. SituaŃia existentă de fapt 

• Care sunt rezultatele evaluării? 

• În ce măsură s-au atins obiectivele formulate? 

• În ce măsură sunt satisfăcute criteriile calitative? 
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6.2.4 AcŃiune 

 

Concluzia din paragraful 3 justifică acŃiuni specifice într-unul din următoarele 

domenii? 

1. Ce măsuri concrete planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt obiectivele 

îmbunătăŃirii proiectate pe termen scurt? 

2. Obiectivele iniŃiale (din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie? 

3. Ce îmbunătăŃiri sunt necesare în cadrul procedurilor de evaluare? 
 

 
6.3 AbsolvenŃi 
 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

În acest paragraf se abordează datele numerice cantitative privind absolvenŃii 

facultăŃii: 

Concret, aceste date sunt: 

• Numărul absolvenŃilor cu o carieră (corespunzătoare); 

• Numărul solicitanŃilor unui loc de muncă; 

• Sectoarele cu locuri de muncă disponibile pentru absolvenŃi. 

 
 
Concret, trebuie formulate următoarele întrebări 
 

6.3.1.Obiective 

• Ce obiective concrete sunt formulate în acest context? 

• Ce cerinŃe calitative sunt stabilite? 

• Care sunt criteriile fezabile? 

• Care sunt rezultatele dorite? (număr-Ńintă?) 

 
6.3.2 Procedura de evaluare 

• Care sunt procedurile prin care evaluaŃi în ce măsură s-au obŃinut rezultatele 

dorite? 

• Cine sunt persoanele implicate în acestea? 
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• Cum realizaŃi obŃinerea de rezultate transparente/publice/analizabile? 
 

6.3.3. SituaŃia existentă de fapt 

• Care sunt rezultatele evaluării? 

• În ce măsură s-au atins obiectivele formulate? 

• În ce măsură sunt satisfăcute criteriile calitative? 

 
6.3.4 AcŃiune 

Concluzia din paragraful 3 justifică acŃiuni specifice întreprinse într-unul din 

următoarele domenii? 

19. Ce măsuri concrete planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt obiectivele 

îmbunătăŃirii proiectate pe termen scurt? 

20. Obiectivele iniŃiale (din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie? 

21. Care sunt îmbunătăŃirile necesare de efectuat în cadrul procedurilor de evaluare? 
 
 

7. Managementul calităŃii 
 
Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 
 
Acest capitol se ocupă de aşa-numita “percepŃie a calităŃii” şi anume: 

evaluarea de către cei implicaŃi (atât pe plan intern cât şi extern) şi respectiv care 

dispun în privinŃa învăŃământului superior, respectiv cu referire la imaginea pe care o 

are învăŃământul superior: 

 
Concret se referă, printre altele, la următorii participanŃi implicaŃi în învăŃământul 
superior: 
 
• Viitorii studenŃi; 

• AbsolvenŃii; 

• Cadrele didactice; 

• PiaŃa forŃei de muncă naŃională şi internaŃională; 

• ReŃelele de educaŃie (inclusiv instruirea preuniversitară teoretică); 

• Comunitatea universitară; 

• InspecŃii, vizite, audit; 

• Mass-media. 
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7.1 Evaluarea învăŃământului de către studenŃi 
 

Concret, trebuie formulate următoarele întrebări: 
 

7.1.1. Evaluarea dorită 

• Care este modalitatea de evaluare intenŃionată? 

• Care sunt criteriile fezabile? 
 
 

7.1.2 Procedura de evaluare 

• Pe baza căror proceduri evaluaŃi în ce măsura s-a realizat evaluarea dorită? 

• Cine sunt persoanele implicate în aceasta? 

• Cum realizaŃi ca rezultatele să fie transparente/publice/analizabile? 
 

7.1.3. SituaŃia existentă de fapt 

• La ce rezultate au dus procedurile de evaluare menŃionate? Cum este apreciat 

programul de învăŃământ superior, respectiv cum este apreciată instituŃia în acest 

caz de către mediu? 

• S-au atins obiectivele formulate? 

• Sunt satisfăcute criteriile calitative? 

 
7.1.4 AcŃiune 

Concluzia din paragraful 3 justifică acŃiuni specifice întreprinse într-unul din 

următoarele domenii? 

22. Ce măsuri concrete planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt obiectivele 

îmbunătăŃirii pe termen scurt? 

23. Obiectivele iniŃiale (din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie? 

24. Care sunt îmbunătăŃirile necesare de efectuat în cadrul procedurilor de evaluare? 
 
 

7.2 Evaluarea învăŃământului de către cadrele didactice 
 

Concret, trebuie formulate următoarele întrebări: 
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7.2.1. Evaluarea dorită 

• Care este evaluarea intenŃionată? 

• Care sunt criteriile fezabile? 
 

7.2.2. Procedura de evaluare 

• Care sunt procedurile prin care evaluaŃi în ce măsură s-a realizat evaluarea 

dorită? 

• Cine sunt persoanele implicate în acestea? 

• Cum realizaŃi obŃinerea de rezultate vizibile/publice/analizabile? 
 
 

7.2.3. SituaŃia existentă de fapt 

• La ce rezultate au condus procedurile de evaluare menŃionate? Cum este apreciat 

programul de învăŃământ superior, respectiv cum este apreciată instituŃia în acest 

caz de către mediu? 

• S-au atins obiectivele formulate? 

• Sunt satisfăcute criteriile calitative? 

 
7.2.4 AcŃiune 

Concluzia din paragraful 3 justifică acŃiunile specifice întreprinse într-unul din 

următoarele domenii? 

25. Ce măsuri concrete planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt obiectivele 

îmbunătăŃirii proiectate pe termen scurt? 

26. Obiectivele iniŃiale (din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie? 

27. Care sunt îmbunătăŃirile necesare de efectuat/ aplicat procedurilor de evaluare? 

 
 

7.3 Evaluarea învăŃământului de către absolvenŃi 
 

Concret, trebuie formulate următoarele întrebări: 
 

7.3.1. Evaluarea dorită 

• Ce fel de evaluare se intenŃionează? 

• Care sunt criteriile fezabile? 
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7.3.2 Procedura de evaluare 

• Pe baza căror proceduri evaluaŃi în ce măsura s-a realizat evaluarea dorită? 

• Cine sunt persoanele implicate în aceasta? 

• Cum realizaŃi ca rezultatele obŃinute să fie transparente/publice/analizabile? 
 

7.3.3. SituaŃia de fapt 

• La ce rezultate au dus procedurile de cercetare menŃionate? Cum este apreciat 

învăŃământul, respectiv cum este apreciată Universitatea din Craiova de către 

mediu? 

• S-au atins obiectivele formulate? 

• Sunt satisfăcute criteriile calitative? 

 
7.3.4 AcŃiune 

Concluzia din paragraful 3 justifică acŃiuni specifice de întreprins într-unul din 

următoarele domenii? 

1. Ce măsuri concrete planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt obiectivele 

îmbunătăŃirii proiectate pe termen scurt? 

2. Obiectivele iniŃiale (din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie? 

3. Care sunt îmbunătăŃirile necesare de aplicat procedurilor de evaluare? 
 
 

7.4. Evaluarea învăŃământului de către mediul extern 
 

Concret, trebuie formulate următoarele întrebări 
 

7.4.1. Evaluarea dorită 

• Cine poate efectua clasificări, ierarhizări relevante pentru dumneavoastră (vezi şi 

paragraful 3.2.) 

• Care este modalitatea intenŃionată de evaluare? 

• Care sunt criteriile ? 
 

7.4.2 Procedura de evaluare 

• Pe baza căror proceduri evaluaŃi în ce măsură s-a realizat evaluarea dorită? 

• Cine sunt persoanele implicate în aceasta? 

• Cum realizaŃi ca rezultatele obŃinute să fie transparente/publice/analizabile? 
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7.4.3. SituaŃia existentă de fapt 

• La ce rezultate au dus procedurile de cercetare menŃionate? Cum este apreciat 

programul de învăŃământ superior, respectiv cum este apreciată Universitatea din 

Craiova în acest context de către mediu? 

• S-au atins obiectivele formulate? 

• Sunt satisfăcute criteriile calitative? 

 
7.4.4 AcŃiune 

Concluzia din paragraful 3 justifică acŃiunile specifice întreprinse într-unul din 

următoarele domenii? 

31. Ce măsuri concrete planificaŃi să întreprindeŃi şi care sunt obiectivele 

îmbunătăŃirii pe termen scurt? 

32. Obiectivele iniŃiale (din paragraful 1) necesită o ajustare/corecŃie? 

33. Care sunt îmbunătăŃirile necesare de efectuat în cadrul procedurilor de evaluare? 

 
8. Rezumatul măsurilor corective de îmbunătăŃire continuă 
 

Puncte de referinŃă şi definirea conceptelor 

 

Acest capitol oferă o privire de ansamblu asupra obiectivelor şi 

măsurilor/acŃiunilor necesare de întreprins în vederea obŃinerii unor schimbări 

(îmbunătăŃire şi înnoire), care au fost prezentate în capitolele 4 până la capitolul 7, 

inclusiv. 

Pentru fiecare măsură/acŃiune se va menŃiona: 

• ConŃinutul; 

• Cine este responsabil de punerea în aplicare? 

• Care este perioada de derulare? 
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Anexa 1 
 

Modelul de Asigurare a CalităŃii EFQM 
(European Foundation for Quality Management) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientare spre rezultate 

Orientare înspre client 
Responsabilitate 

institu Ńională 

Dezvoltarea de 
parteneriate 

Stabilitate 
managerială 

ÎnvăŃare continuă, 
îmbunătăŃire, inovare Dezvoltare şi implicare 

resurse umane 

Management bazat pe 
procese şi realitate 
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Anexa 2 
 
Raportarea la alte instrumente/documente 
 

Planul de calitate reprezintă o componentă importantă a Managementului 
calităŃii în cadrul căreia organizaŃia este descrisă într-o manieră operaŃională. Acesta 
cuprinde: 
• Ghidul programului de studii; 
• Regulamentul de organizare şi funcŃionare; 
• Planul de calitate. 
 

Planul de calitate stabileşte care sunt cerinŃele facultăŃii, operează o analiză a 
situaŃiei existente de fapt şi determină care sunt priorităŃile în întreprinderea/luarea 
măsurilor de îmbunătăŃire/corecŃie. 
 

Ghidul programului de studii şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare 
oferă  exprimarea la nivelul detaliilor în privinŃa a “ce" trebuie să fie şi “cum” trebuie 
să fie. 
 

Ghidul programului de studii descrie cerinŃele facultăŃii în privinŃa nivelului şi 
conŃinutului procesului de învăŃământ. Subcapitolele referitoare la instrucŃie sunt 
descrise în ceea ce priveşte conŃinutul, nivelul şi încărcarea de studiu sub raportul 
numărului de ore pe săptămână. Este prezentat în acest context conŃinutul diferitelor 
modalităŃi de instrucŃie şi a diverselor specializări la absolvire. 
 

Regulamentul de organizare şi funcŃionare stabileşte care sunt relaŃiile dintre 
student, profesor şi instituŃie, drepturile şi obligaŃiile necesare pentru a putea 
parcurge un proces de învăŃământ superior care să se încheie cu succes. 

În continuare, planul de calitate are legătură şi cu următoarele documente: 
 

Regulamentul de studii şi examinare, inclusiv completările aduse acestuia, 
care este un document formal prevăzut legal, pe baza căruia se pot întocmi ghidul 
programelor de studii şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare. 
 

Reglementările pe facultate referitoare la calificările de bază şi cele 
superioare obŃinute prin programul de învăŃământ superior stabilesc cerinŃele de 
calitate pe care le prevede facultatea pentru cadrele didactice şi reglementează 
maniera în care se asigură satisfacerea acestor cerinŃe de către cadrele didactice. În 
cadrul planului de calitate se stabileşte modul de desfăşurare a evaluării procesului de 
predare şi care sunt activităŃile suplimentare introduse. 
 

În raportul anual se stabilesc responsabilităŃile în relaŃie cu mediul extern, în 
privinŃa rezultatelor, ca şi veniturile şi cheltuielile realizate. Planul de calitate oferă 
informaŃii şi la acest capitol. 
 

Studiul individual în vederea pregătirii vizitelor din exterior este în cea mai 
mare parte inclus în planul de calitate precum şi un rezumat al ghidului programelor 
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de studii. Studiul individual este momentul în care se reflectează în mod critic la 
conŃinutul integral al planului de calitate în sine. 

 
În încheiere, planul de calitate se raportează şi la planurile strategice multi-

anuale la nivelul facultăŃilor şi la bugetul pe facultăŃi. În planul multi-anual pe 
facultăŃi este stabilită strategia învăŃământului şi a cercetării din cadrul facultăŃilor. 
Referirile din acest context sunt determinante funcŃie de conŃinutul documentelor sus-
menŃionate. 
 

Bugetul facultăŃii stabileşte mijloacele disponibile pentru învăŃământul 
superior (personal şi material). În buget sunt preluate şi cheltuielile pentru proiectele 
de perfecŃionare şi pentru cele de reînnoire/corecŃie/ îmbunătăŃire, care rezultă din 
planul de calitate. 
 

În raportul de audit extern şi în aprecierea/ierarhizarea efectuată, referitoare la 
managementul administrativ se fac recomandări privind perfecŃionarea procesului de 
învăŃământ. Planul de calitate stabileşte măsurile ce trebuie întreprinse în acest sens. 
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Anexa 3 
 
Formatul de prezentare a proiectelor 
Titlul proiectului: 
Scurt rezumat: 
Director de proiect: 
 
1. Justificare/context: 

Scurtă descriere a motivaŃiei pentru iniŃierea proiectului, inclusiv analiza 
punctelor critice. Întrebarea “de ce”, de ce acest proiect? 
 
2. Obiectivele proiectului: 

Definirea obiectivelor proiectului. 
Obiectivele trebuie să fie clare şi fezabile. Întrebarea “ce”: ce se doreşte să se 
realizeze prin acest proiect? 
 
3. Descrierea concretă a rezultatului: 

O descriere a rezultatelor concrete finale ale proiectului. Ce anume trebuie să se 
obŃină? Care sunt rezultatele/produsele structurale fezabile ce trebuie atinse? Ce 
anume devine clar când proiectul se predă? 
 
4. Organizarea şi maniera de lucru 

“Cine ce face”: aici se menŃionează: (a) cine dispune/este responsabil/disponibil 
pentru întregul proiect (de exemplu, conducătorii de proiect); (b) care sunt 
persoanele/comisiile implicate în proiect (intern şi extern); (c) care sunt relaŃiile şi 
cum sunt delegate responsabilităŃile; (d) în ce manieră proiectul se încadrează în 
organizaŃia existentă; (e) modul în care se va realiza implementarea rezultatelor etc. 
 
5. Planificarea proiectului 

Data de începere şi de încheiere (data Ńintă) a proiectului.; fazele proiectului, 
evaluarea/momentele evaluării, momentele decizionale. Termene: menŃionarea 
termenelor de realizare a anumitor activităŃi dar, mai ales, de încheiere a acestora. 
 
6. Buget: 

O estimare a costurilor totale ale proiectului. 
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Anexa 4 
 
Indicatori de calitate (folosiŃi în cadrul UniversităŃii din Craiova) 
 
I. DOMENIUL “Capacitatea institu Ńională“ 
 
A. Organizare instituŃională 
 
1. Structuri instituŃionale 
- misiune instituŃională 
- strategii instituŃionale 
- politici instituŃionale 
- complexitatea echipei de top-management 
- complexitate structurală academică la nivel de instituŃie 
- direcŃionare transversală/verticală a subunităŃilor academice 
- complexitate structurală la nivel de subunitate academică 
- status-ul legislativ al fiecărui nivel organizaŃional 
- status-ul legislativ al fiecărui nivel organizaŃional 
 

2. Structuri administrative 
- complexitate structurală administrativă 
- interrelaŃionarea academic-administrativ la nivel instituŃional 
- interrelaŃionarea academic-administrativ la nivelul subunităŃilor academice 
- structuri administrative conexe 
   
B. Baza materială 
 
- SpaŃii de învăŃământ 
- SpaŃii de cercetare, laboratoare 
- CondiŃii oferite de către spaŃiile de învăŃământ (grad uzură, funcŃionalitate, ambient) 
- CondiŃii oferite de spaŃiile de cercetare, laboratoare (grad uzură, funcŃionalitate, ambient) 
- Biblioteci (numar de volume, ritm achiziŃie carte românească şi străină, abonamente) 
- SpaŃii pentru activităŃi asociate celor de învăŃământ şi cercetare (tipografii, edituri, clinici, 
staŃiuni didactice, centre de calcul) 
- SpaŃii cu destinaŃie lucrativă (ateliere de microproducŃie, ferme) 
- Volumul spaŃiilor cu destinaŃie socială pentru studenŃi 
- CondiŃiile oferite de spaŃiile cu destinaŃie socială pentru studenŃi 
- SpaŃii cu alte destinaŃii (terenuri şi săli de sport, săli de festivităŃi, cabane) 
   
C. Resurse umane  
 
1. StudenŃi 
- Procedura de selecŃie 
- Calitatea pregătirii studenŃilor admişi în anul I 
- Ponderea studenŃilor internaŃionali 
- Calitatea pregătirii absolvenŃilor  
- Raportul dintre studenŃii bugetari şi cei cu taxă 
- Ponderea studenŃilor din ciclul de master şi doctorat în totalul studenŃilor de la cursurile 
ciclului de licenŃă (bugetari şi cu taxă) 
- Ponderea studenŃilor care participă la programe cu finanŃare internaŃională 
- Numărul de studenŃi care revine la un cadru didactic  
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2. Cadre didactice 
- Ponderea posturilor didactice ocupate cu titulari în totalul posturilor legal constituite  
- Ponderea profesorilor şi conferenŃiarilor titulari în totalul personalului didactic cu norma 
de bază în universitate 
- Ponderea personalului didactic titular sub 35 de ani în totalul personalului didactic cu 
norma de bază în universitate 
- Ponderea personalului didactic titular cu titlul ştiinŃific de doctor în totalul personalului 
didactic cu norma de bază în universitate 
- Încărcarea orară a posturilor din statele de funcŃiuni/echilibrarea acestora  
- Gradul de deschiderea academică internaŃională  
- Gradul de deschidere academică naŃională  
 
3. Personal administrativ 
- Ponderea personalului tehnic/administrativ în totalul angajaŃilor instituŃiei 
- Ponderea personalului tehnic/administrativ angajat pe perioadă determinată în totalul 
personalului tehnic/administrativ  
- Nivelul de pregătire profesională a personalului tehnic/administrativ  

  
II. DOMENIUL “Eficacitatea educa Ńională” 
 
A. ConŃinutul programelor de studiu 
 
- Măsura în care programul de studiu se încadrează în realităŃile mediului social-economic-
cultural 
- Măsura în care planul de învăŃământ reflectă obiectivele programului de studiu 
- Ponderea disciplinelor fundamentale, de specialitate, complementare 
- Ponderea disciplinelor obligatorii, opŃionale, facultative 
- Stabilitatea planurilor de învăŃământ  
- ConŃinutul ştiinŃific al programelor analitice  
- Periodicitatea revizuirii programelor analitice  
- Corelarea diferitelor discipline din planul de învăŃământ  
- SusŃinerea activităŃii didactice cu materiale tipărite sau prezentate în format electronic  
- Mobilitatea studenŃilor intra- şi extra-instituŃională (la nivel de program de studiu)  
- Module de studiu  cu recunoaştere internaŃională  
 
B. Rezultatele învăŃării 
 
- Gradul de promovabilitate 
- Profile de notare ale studenŃilor   
- Implicarea studenŃilor la activităŃi legate de procesul didactic  
- Participarea studenŃilor şi rezultate obŃinute la concursuri naŃionale/ internaŃionale  
- Rezultatele studenŃilor obŃinute în activitatea de practică  
 
C. Activitatea de cercetare ştiin Ńifică 
 
- Granturi de cercetare caştigate prin competiŃie naŃională (granturile CNCSIS şi ale 
Academiei Române)  
- Contracte de cercetare internaŃionale 
- Granturi obŃinute în cadrul Programului “Cercetare de ExcelenŃă” 
 - Contracte obŃinute în cadrul Planului National de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare  
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- Contracte cu diverse companii din Ńară  
- Teze de doctorat finalizate  
- Articole publicate în reviste cotate 
- Cărti publicate în edituri recunoscute  
- Brevete sub protecŃie/Produse cu drept de proprietate intelectuală  
- Centre de cercetare sau creaŃie artistică acreditate/recunoscute  
- Reprezentări în academii 
- Premii obŃinute la nivel naŃional  
- Implicarea cadrelor didactice sub 35 de ani în activitatea de cercetare 
- Implicarea studenŃilor în activitatea de cercetare  
 
D. Activitatea financiară 
 
- Venituri realizate prin activităŃi proprii ale universităŃii  
- Venituri proprii din taxe şi alte activităŃi 
- Venituri proprii cămine-cantine  
- Venituri  din microproducŃie, activităŃi ale staŃiunilor didactice experimentale, grădini 
botanice etc.  
- Venituri din contracte de cercetare-proiectare  
- Venituri din granturi (finanŃate de la buget şi din surse externe)  
- Cheltuieli de personal, din alocaŃii bugetare/venituri proprii 
- Cheltuieli materiale din alocaŃii bugetare/venituri proprii   
- Cheltuieli pentru dotări din alocaŃii bugetare/venituri proprii  
- Cheltuieli pentru dotarea laboratoarelor (echipamente şi aparatură de laborator, software, 
documentaŃie) din alocaŃii bugetare/venituri proprii  
- Cheltuieli pentru achiziŃii de cărŃi, CD, abonamente reviste, abonamente on-line la 
biblioteci  
şi reviste, manuale universitare din alocaŃii bugetare/venituri proprii 
- Cheltuieli pentru investiŃii din alocaŃii bugetare/venituri proprii, inclusiv reabilitări şi 
consolidări   
- Cheltuieli pentru reparaŃii capitale din alocaŃii bugetare/venituri proprii  
- Numarul total de calculatoare funcŃionale in proprietatea universitatii 
 
III. DOMENIUL “Managementul calit ăŃii” 
 
A. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităŃii 
 
- DeclaraŃia pentru calitate a conducerii instituŃiei, existenŃa documentelor cadru necesare 
- Identificarea principalelor procese şi subprocese din instituŃie 
- Corelarea atribuŃiilor şi responsabilităŃilor la nivel de proces-subproces 
 
B. Proceduri privind ini Ńierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi 
activităŃilor desfăşurate 
 
-  Gradul de acoperire al activităŃilor din instituŃie 
- Gradul de detaliere al procedurii  
- Periodicitatea efectuării auditărilor interne 
- ExistenŃa planului de măsuri corective şi eficacitatea acestuia 
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C. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăŃării 
- Prezentarea clară a procedurii de evaluare 
- TransparenŃa procedurii de evaluare 
- ExistenŃa unor metode de evaluare încrucişată/reciprocă 
 
D. Proceduri de evaluare periodică a calităŃii corpului profesoral 
1. Proceduri de evaluare tip „peer-review” 
- Evaluarea activităŃii didactice 
- Evaluarea activităŃii de cercetare 
- Evaluarea profilului individual 
2. Proceduri de evaluare din partea studenŃilor 
- Gradul de cuprindere al respectivei activităŃi 
- Evaluarea activităŃii didactice 
- Evaluarea activităŃii de examinare 
- Evaluarea profilului individual 
 
E. Accesibilitatea resurselor adecvate învăŃării 
- Proceduri pentru evaluarea diferitelor categorii de resurse 
- Săli de curs/seminar 
- Laboratoare 
- Biblioteci, săli de lectură 
- Acces internet 
- Servicii conexe  
 
F. Baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităŃii 
- Canalele de comunicare specifice în problematica de interes 
- Structura bazei de date 
- Gradul de actualizare  
 
G. TransparenŃa informaŃiilor de interes public 
- Selectarea informaŃiilor cu caracter public 
- Modul de prezentare a informaŃiilor cu caracter public 
 
H. FuncŃionalitatea structurilor de asigurare a calităŃii educaŃiei 
- ExistenŃa structurilor la nivelul structurilor academice/administrative 
- FuncŃionalitatea structurilor la nivel instituŃional  
- Impactul asupra colectivului 
 
 
 


