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DISPOZITII GENERALE
Prezentul Regulament se aplicd la evaluarea calitafi procesului de inv6ldm6nt in cadruluniversit[Jii de Studii Politice qi Economice Europene,,constantin stere,, (uspEE,,c.Stere,,).

Regulamentul este elaborat in baza prevederilor codul Educatiei al Republicii Moldova,Nr'152 din 17'07'2014, publicat:24-10.2014 in Monitorul oficial,Nr. 319-32 4, art.Nr.: 634, dataintrarii in vigoare: 23'll'2014; Regulamenhrlui de orgarizarea studiilor in invatdmantul superior inbaza sistemului National de credite de Studiu, Hotir6rea colegiului Ministerului Educa{iei alRepublicii Moldova, nr' 4'2 din 22 octombrie 2015; carta Universitdlii care redd specificulinstitu{iei in sistemul de invi}dmdnt al RM, modul de aplicare a autonomiei universitare, misiuneadefinitorie USPEE ,,constantin Stere", gi alte acte normative interne care sunt parte componentii abazei normative de activitate a instituJiei.

Regulamentul stabileqte modalitatea de evaluare de citre studenfi a activitdlii desfh.qurate depersonalul didactic qi are ca scop analiza satisfacfiei studenfilor privind calitatea studiiloruniversitare, consideratr un element important al procesului de monitori zare intem[ a calitd{iipentru identificarea acliunilor necesare imbundt5lirii permanente a studiilor oferite, asigurarea
transparenfei qi a corectitudinii formularii politicilor privind calitateainstruirii.

I. DESCRIEREA PROCESULUI DE EVALUARE
2.1. Etape premergdtoare evaluirii

consiliul pentru Evaluarea gi Asigurarea calititii (CEAC) stabile;te planificarea
activit[filor de evaluare a personalului didactic qi a cursurilor de cdtre studenfi qi prop'ne
componenta comisiei care va desfr;ura aceste acliuni.

Comisia de evaluare va fi compusd din 5 membri aleqi, care reprezinti consiliul pentru
Evaluarea qi Asigurarea calitifii (CEAC) qi senatul studenfesc.

2.2. Desftqurarea ac{iunilor de evaluare

Acfiunile de evaluare gi monitorizare se vor desfiiqura in baza planului Operalional al
consiliului pentru Evaluarea qi Asigurarea calitiitii (CEAC) pentru anul universitar, pentru toate
disciplinele din planul de inv5f6m6nt, la orele de curs/seminar.

Chestionarul ,,calitatea studiilor universitare" este elaborat/redactat de cdtre Comisia de
evaluare gi aprobat in cadrul qedinlei Consiliului pentru Evaluarea qi Asigurarea Calitdtii (CEAC).

Chestionarul ,,calitatea studiilor universitare" cuprinde intrebdri adresate studenfilor
referitor la: informalie generald, informaliile cu privire la admitere , baza material6 qi dotarea
universitSlii, seviciile adminishative, activit6{i1e qi calitatea activitdfilor de predare-inv6fare-
evaluare;i altele.

Chestionarul,,calitatea studiilor
facultate, unui numdr de minim 10 -
universitar.

universitare" se aplicd anual, obligatoriu, in fiecare
25Yo din studenfii fiecirui facultdfii, la finele anului



Chestionarele sunt distribuite studenfilor de cdtre membrul comisiei de evaluare, care va
explica obiectivul acestuia qi modul de completare.

chestionarul se completeazdpinmarcarea unei variante (la discre{ie) pentru fiecare criteriu
de evaluare' in cazul in care studentul doreqte s5 corecteze unele rdspunsuri, va bara prin ha.qurarearlspunsului inifial.

Timpul alocat pentru explicaJii gi completarea chestionarului este de pdn6la 30 minute.
Dupd completare, chestionarele sunt predate comisiei de evaluare pentru ca datele sd fiecentralizate.

consiliul pentru Evaluarea gi Asigurarea calita{ii (CEAC) ia mdsuri ca procesul de evaluare
de cdtre studenfi sr fie efectuat cu respectarea confidenlialitdlii.

La finalul evaludrii comisia de evaluare face totarurile
evaluare.

2.3. Rezultatelor evaluErii

informafiei din chestionarele de

Dupd aplicare qi colectare chestionarele indeplinite se pun in plic qi sunt stocate la Consiliul
pentru Evaluarea qi Asigurarea Calitdfii (CEAC).

Membrii comisiei prelucreazd datele ;i analizeazd rezultatele ob{inute. Rezultatele
chestion6rii sunt discutate in cadrul qedin{elor Consiliului pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitdtii(CEAC) pentru a identifica solufii de imbundtdfire continud a calitiifii procesului didactic qi de
cercetare qtiinlificd.

Propunerile qi rezultatele obfinute in cadrul evaludrii sunt prezentate in cadrul qedinlei
Senatului USPEE qi apoi implementate de cdtre responsabilii in domeniul respectiv.

II. RESPONSABILITATI

consiliul pentru Evaluarea qi Asigurarea calit6Jii (CEAC) rdspunde pentru planificarea qi
realizarca acfiunilor de evaluare conform prezentei proceduri.

comisia de evaluare rdspunde pentru completarea chestionarului de
respectarea cerinfelor din prezentul regulament.

Responsabilii in domeniu monitorizeazd qi rdspund pentru implementarea propunerilor de
imbundtilire stabilite de cdtre Comisia pentru Asigurarea qi Evaluarea Calitatrii.

Responsabilii in domeniu rispund pentru implementarea propunerilor de imbunrtii{ire a
calit{ii studiilor universitare stabilite de Consiliul pentru Evaluarea gi Asigurarea calit6fii (CEAC).

Pistrarea chestionarelor de evaluare se va face conform procedurii specihce, prevdzute in
prezenful regulament.

ilI. DrsPozrTlr FINALE
Prezentul Regulament se aprobi la qedinfa Senatului USpEE ,oC.Stere,, din

qi inh[ in vigoare de la data adoptiirii.

Modificdrile Regulamentului pot fi efectuate de c6tre Consiliul pentru Evaluarea qi
Asigurarea calit6lii (CEAC) qi aprobate la qedinJa senatului uspEE,,c.stere,,.

cdtre studenfi, cu


