
 

 

 

STRATEGIA ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN  

CADRUL FACULTĂŢII DE  

PSIHOLOGIE, ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI și ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

pentru perioada 2021-2025 

 

Această strategie a fost discutată și aprobată în ședința Consiliului Facultății de Psihologie, Științele 

Educației și Asistență Socială din data de 24.09.2021 

 

Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii 

instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se 

formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele.  

Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. Rezultatele 

învăţării sunt exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi aptitudini care se obţin prin 

parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de studii.  

Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o 

organizaţie furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de 

referinţă.  

 

Comisia pentru asigurarea calităţii procesului educaţional îndeplineşte următoarele atribuţii: 

1. coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii;  

2. elaborează anual un raport de evaluare privind calitatea educaţiei; 

3. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii procesului educational. 

 

În evaluarea calităţii educaţiei, comisia va urmări:  

  plasarea învăţării - ca proces - în centrul demersului didactic; 

  orientarea învăţării spre formarea de competenţe specifice, prin folosirea 

strategiilor participative în activitatea didactică; 

  flexibilizarea ofertei de învăţare; 

  adoptarea conţinutului învăţării la accentele specifice carierei profesionale; 

  individualizarea parcursurilor universitare, motivante pentru studenţi; 

 creşterea responsabilităţii învăţământului superior faţă de beneficiarii educaţiei şi 

diversificarea implicării acestuia în viaţa comunităţii locale. 

Excelenţa în educaţie şi cercetare nu poate fi atinsă fără un management adecvat al calităţii 

bazat pe o cultură a calităţii. La nivelul Facultăţii de Psihologie, Științele Educației și Asistență 

Socială îl constituie contribuţia la îndeplinirea cerinţelor impuse de atingerea obiectivelor 
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strategice asumate. Asigurarea calității programelor de studiu ale Facultății este un proces de bază 

în evoluția spațiului european al învățământului superior. 

 

Menținerea unui sistem de management al calității impune atingerea următoarelor deziderate: 

 Îmbunătățirea continuă a performanțelor prin corelarea necesităților și cerințelor 

studenților cu cerințele pieței muncii; 

 Ameliorarea calitativă a proceselor de învățare și predare; 

 Asigurarea unui management performant; 

 Îmbunătățirea pregătirii profesionale și în domeniul calității a întregului personal; 

 Promovarea învățării pe parcursul vieții prin oferirea unor programe de formare 

profesională de calitate; 

 Asigurarea calității cercetării științifice, câștigarea și menținerea imaginii Facultății prin 

dezvoltarea direcțiilor de cercetare existente și identificarea unor direcții noi, care pot 

crește vizibilitatea rezultatelor cercetării prin publicații de înalt nivel științific, organizarea 

și participarea la conferințe naționale și internaționale. 

 

Din această perspectivă se impun următoarele acţiuni: 

1. Creşterea calităţii activităţilor educaţionale şi de cercetare prin contribuţii la dezvoltarea 

mecanismelor şi procedurilor interne de autoevaluare. 

2. Realizarea unui învăţământ de calitate şi promovarea transparenţei cu privire la calitatea procesului 

de învăţământ. 

3. Evaluarea anuală a rezultatelor obţinute la programele de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat. 

4. Aprecierea anuală a activităţii cadrelor didactice prin autoevaluare, evaluare colegială şi evaluare 

de către studenţi. 

Direcţiile strategice ale asigurării calităţii  
Asigurarea calităţii programelor de studiu 

Implicarea activă şi responsabilă a tuturor cadrelor didactice în vederea furnizării de fișe de 

disciplină oferite cu obiective şi metode de predare centrate pe nevoile de dezvoltare ale 

studenţilor, cu includerea unor tematici care să corespundă schimbărilor produse în toate sectoarele 

economice. 

 

Evaluarea programelor de studiu 

Supunerea evaluării interne şi externe a tuturor programelor de studiu pentru a stabili 

modul în care este asigurată respectarea cerinţelor din standardele de calitate şi îndeplinirea 

indicatorilor de performanţă pentru nivele de calificare de tip licenţă şi master. 

Urmărirea performanţei corpului profesoral 

Evaluarea periodică a cadrelor didactice pe linie didactică, de cercetare şi administrativă 

de către studenţi, colegi şi management în vederea diseminării şi sprijinirii performanţei academice 

prin recompensare salarială şi nonsalarială. 

Promovarea calităţii în cercetare 

Dezvoltarea cercetării şi sprijinirea colectivelor care realizează proiecte de cercetare 

tehnologică şi fundamentală, dezvoltarea şi acreditarea de centrelor de cercetare pentru 

transformarea în centre de excelenţă, asigurarea sprijinului pentru publicarea rezultatelor cercetării 

în publicaţii cotate la nivel internaţional. 

 

 



Implementarea sistemului de management adecvat 

Se urmăreşte prin actul decizional motivarea, în vederea implicării active şi responsabile, 

a tuturor cadrelor didactice pentru aplicarea procedurilor şi regulamentelor, preocuparea şi 

participarea pentru îmbunătăţirea continuă sistemului de management al calităţii.  

Direcții de acțiune:  

1. Respectarea și îndeplinirea cerințelor explicite și implicite ale tuturor părților interesate, 

studenți, membri ai comunității academice, precum și alte părți interesate din mediul extern. 

2. Creşterea competitivităţii serviciilor educaționale și de cercetare oferite clienților, prin utilizarea 

de metode și procedee de lucru moderne și performante; 

 3. Asigurarea resurselor necesare pentru derularea proceselor pentru implementarea, menținerea 

și funcționarea în condiții de eficacitate a sistemului de management al calității;  

4. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului; 

5. Îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității;  

6. Elaborarea și actualizarea documentelor sistemului de management al calității privind strategia 

în domeniul calității, regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de calitate etc.  

7. Asigurarea, pe baza standardelor de calitate, a capacității Facultății de a satisface așteptările 

beneficiarilor, de a produce și disemina informații sistematice, coerente și credibile, public 

accesibile, despre calitatea educației;  

 

Componenta educaţie  

Strategii specifice:  

- creşterea calităţii activităţilor didactice prin optimizarea planurilor de învăţământ, îmbunătăţirea 

metodelor de predare şi evaluare, precum şi prin valorificarea experienţei cadrelor didactice;  

- elaborarea şi aplicarea de noi metode didactice de predare-învăţare;  

- dezvoltarea gândirii orientate spre rezolvarea problemelor practice;  

- creşterea ponderii cursurilor on-line;  

- integrarea în cadrul cursurilor şi laboratoarelor a unor date/informaţii/noutăţi, rezultate din 

activităţile de cercetare proprii sau din literatura recentă;  

- adaptarea programelor de studii la cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;  

- reorientarea abordării studiilor masterale şi postuniversitare în funcţie de cererea pieţei forţei de 

muncă;  

- formarea deprinderilor practice prin implicarea studenţilor în activităţile de cercetare;  

- acordarea importanţei cuvenite practicii studenţilor prin reevaluarea modului de desfăşurare;  

- susţinerea programelor de practică individuală de tip internship a studenţilor, căutarea de 

posibilităţi de parteneriate cu potenţiali angajatori în vederea acordării de sprijin financiar pentru 

pregătirea studenţilor;  

- evaluarea transparentă și corectă a activităţii profesionale a personalului didactic;  

 

Indicatori de performanţă:  

- rezultatele evaluării on line a prestaţiei cadrelor didactice de către studenţi;  

- gradul de acoperire a disciplinelor cu materiale didactice proprii;  

- numărul de absolvenţi angajaţi în domeniu pe piaţa forţei de muncă;  

- procentul de studenţi înscrişi la masterat şi doctorat;  

- numărul de programe de studiu la nivel licenţă și master;  

- conţinutul şi calitatea programelor de studiu; 



- numărul total de studenţi cuprinşi în grupuri de cercetare/echipe de proiect raportat la numărul 

total de cadre didactice implicate în acestea. 

 

Componenta cercetare ştiinţifică  
  

Strategii specifice:  

- elaborarea unor proceduri de inventariere a competenţelor existente şi evaluare a cercetării, 

pentru definirea unor direcţii de cercetare prioritare.  

- evaluarea activităţilor de cercetare şi evaluarea academică, ţinând cont de criteriile stabilite la 

nivel de departamente - facultate - universitate;  

- încurajarea şi stimularea cadrelor didactice şi de cercetare să participe la competiţiile pentru 

obţinerea proiectelor de cercetare cu finanţare internă şi internaţională;  

- identificarea unor domenii de cercetare strategice, de excelenţă, care să implice şi componenta 

inter- şi transdisciplinară;  

- organizarea periodică de Sesiuni de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor,  

pentru prezentarea realizărilor ştiinţifice; 

- colaborări mai strânse şi schimburi de experienţă cu instituţii de învăţământ şi de cercetare 

partenere;  

- utilizarea celor mai importante rezultate ale cercetării ştiinţifice proprii în activitatea didactică;  

Indicatori de performanţă:  

- numărul anual şi calitatea publicaţiilor internaţionale/naţionale;  

- numărul de sesiuni de comunicări/conferinţe/seminarii organizate; - numărul de cursuri noi 

bazate pe direcţii proprii de cercetare. 

 

 

Președinte Comisie Calitate, 

Lector univ. dr. Ana Maria Lăzărescu 

 
 

 


