UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
Consiliul de Asigurare a Calității
PLAN OPERATIONAL Anul de studii 2017-2018
OBIECTIVE:
1. Implementarea în continuare în cadrul Universității de Stat din Tiraspol a Strategiei Sectoriale de
Dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”(capitolul Calitatea) elaborată de Ministerului
Educației.
2. Elaborarea raportului de activitate al UST pentru anul de studii 2016-2017 și asigurarea calității.
3. Participarea responsabililor de managementul calității în cadrul UST la seminarele cu privire la
elaborarea noilor planuri de învățământ, în corespundere cu noul nomenclator al specialităților
aprobat de Guvern și în corespundere cu planul cadru în vigoare.
4. Organizarea grupurilor de lucru și elaborarea rapoartelor de autoevaluare externă a programelor
de studii la master în scopul evaluării și acreditării.
5. Actualizarea aplicației informatice pentru admiterea 2018-2019 și îmbunătățirea activității
serviciului de ghidare în carieră și formare continuă.
6. Comisiile de asigurare a calității din cadrul facultăților vor monitoriza permanent respectarea
procedurilor privind asigurarea calității programelor de studii.
7. Îmbunătăţirea platformei Moodle prin organizarea cursurilor de formare și creşterea numărului
de cursuri plasate, materiale didactice postate şi a numărului de utilizatori (cadre didactice, studenţi,
profesori preuniversitari, etc).
8. Menținerea și dezvoltarea permanentă a relațiilor de cooperare cu instituțiile preuniversitare din
țară și cu mediul socioeconomic și încheierea a noi contracte cu privire la monitorizarea şi
realizarea stagiilor de practică ale studenților cu perspectiva angajării la lucru a studenților în
aceste instituții după absolvire.
9. Dezvoltarea cooperării inter-universitare interne și externe în scopul sporirii mobilității
academice.
10. Implicarea colaboratorilor UST în noi proiecte naționale și internaționale educaționale și de
cercetare.
11. Managementul eficient al resurselor umane și perfecționarea personalului didactic si auxiliar.
12. Implicarea consiliului de asigurare a calității în perfecționarea mecanismelor de stimulare
materială a cadrelor didactice și personalului auxiliar;
13. Susținerea materială a studenților UST prin programul de burse, premii si ajutoare materiale.
14. Sporirea calității serviciilor oferite de universitate prin investiții locale, noi proiecte pentru
dezvoltarea instituțională: dotarea sălii de sport, bibliotecii universității, renovarea laboratoarelor,
sălilor de curs, căminelor studențești, procurarea echipamentului, etc.
15. Consolidarea noilor programe de masterat şi evaluarea rezultatelor activităţilor de cercetare
efectuate în cadrul acestor programe.
16. Dezvoltarea de parteneriate cu mediul socio-economic şi cu patronatele pentru creşterea
gradului de angajare a tinerilor absolvenţi;
17. Creşterea numărului de mobilităţi ale studenților și profesorilor în cadrul diverselor proiecte,
convenţiilor Erasmus şi a altor acorduri de colaborare internaţională între universități.
18. Ajustarea reglementărilor instituționale în conformitate cu Codul Educației al Republicii
Moldova și îmbunătățirea calitativă permanentă a acestor acte normative.

Aprobat de Consiliul de Asigurare a Calității
al Universității de Stat din Tiraspol în şedinţa din 16.10.2017

