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BORDAN Valeriu, dr., conf. univ.

1. Consiliul de Asigurare a Calității – este un organ consultativ al Senatului
și Consiliului de Administrație în domeniul calității, cu un rol integrator și
de implementare a managementului calității la nivelul Universității de Stat
din Tiraspol.
2. Misiunea Consiliului de Asigurare a Calității este de a stabili, documenta,
implementa, menţine şi îmbunătăţii sistemul de management al calităţii din
cadrul Universității de Stat din Tiraspol, în deplină concordanţă cu cerinţele
învăţămîntului superior al Republicii Moldova şi ale celui european.

Obiective strategice:












Elaborarea conceptuală a sistemului de asigurare a calității, în sensul definirii
structurii lui organizatorice şi funcţionale, precum şi a modului de integrare a
acestuia în managementul strategic al universităţii;
Implementarea strategiei și a sistemului de asigurare a calității în toate
domenii le de activitate din cadrul Universității de Stat din Tiraspol;
Stabilirea obiectivelor, activităților si rezultatelor ce se doresc a fi obținute
prin implementarea sistemului de asigurare a calității, în prim plan fiind
calitatea studiilor și a viitorilor specialiști conform domeniilor de formare;
Analiza dificultăților obiective şi subiective, care pot fi generate de
implementarea sistemului de asigurare a calității şi propunerea de
soluţii privind depăşirea acestora;
Evaluarea periodică a procesului de implementare a managementului calității
în cadrul Universității de Stat din Tiraspol și identificarea soluțiilor corective;
Elaborarea măsurilor de evaluare internă și gestiunea acțiunilor de evaluare
externă a programelor de studii și a instituției universitare.

