UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
Consiliul de Asigurare a Calității
PLAN OPERATIONAL
Anul de studii 2014-2015
OBIECTIVE
1. Analiza Strategiei Sectoriale de Dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educația2020”(capitolul Calitatea) a Ministerului Educației și implementarea acestei strategii în
Universitatea de Stat din Tiraspol.
2. Evaluarea permanentă a programelor educaționale oferite de facultățile universității
conform procesului Bologna și îmbunătățirea conținuturilor cursurilor oferite.
3. Acreditarea internațională a programului Matematică și informatica din cadrul
facultății FMTI (de către agenția germană AQAS).
4. Autoevaluarea internă a tuturor programelor ciclului I - licență și pregătirea acestora
pentru evaluarea și acreditarea națională de către agenția Republicii Moldova ANACIP.
5. Actualizarea aplicației informatice pentru admiterea 2015 și îmbunătățirea activității
serviciului de ghidare în carieră și formare continuă.
6. Monitorizarea permanentă a respectării procedurilor privind asigurarea calității în
cadrul programelor de studii.
7. Extinderea ofertei educaționale la catedre (e-Learning si a cursurilor digitale CLMS)
și generalizarea utilizării platformei informatice de suport didactic.
8. Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu instituțiile preuniversitare din țară și cu mediul
socio-economic și încheierea a noi contracte cu privire la realizarea stagiilor de practică a
studenților.
9. Dezvoltarea cooperării inter-universitare interne și externe în scopul sporirii mobilității
academice.
10. Creșterea implicării UST în noi proiecte naționale și internaționale educaționale și de
cercetare.
11. Cu prilejul aniversării a 85 ani ai Universității de Stat din Tiraspol și a
Învățământului superior din Republica Moldova de organizat manifestări științifice
naționale si internaționale și antrenarea în activități de cercetare ai studenților
universității.
12. Managementul eficient al resurselor umane și perfecționarea personalului didactic si
auxiliar.
13. Implicarea consiliului de asigurare a calității în perfecționarea mecanismelor de
stimulare materială a cadrelor didactice și personalului auxiliar.
14. Susținerea materială a studenților de către UST prin programul de burse, premii si
ajutoare bănești.
15. Creșterea calității serviciilor oferite prin obiective noi de investiții – Sala de Sport
(blocul II), biblioteca universității, renovarea laboratoarelor, sălilor de curs, etc.
16. Cercetarea studiilor de fezabilitate și noi proiecte pentru dezvoltare instituțională și
sporirea calității serviciilor oferite de universitate.
Aprobat de Consiliul de Asigurare a Calității
al Universității de Stat din Tiraspol
în şedinţa din 18.11.2014

