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PREAMBUL
În conformitate cu Strategia de dezvoltare a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi prevederile
normative, stipulate în Codul Educației al Republicii Moldova, Ghidul utilizatorului ECTS, Ghidul de
implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Regulamentul de organizare a studiilor în
învățământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Recomandările-cadru privind structurile
de management intern al calității aprobate prin Dispoziția ME nr. 503 din 27.11.2014), Recomandările cu privire
la participarea studenților în asigurarea calității formării profesionale în învățământul superior aprobate prin
Ordinul ME nr. 738 din 05.08.2016, Planului-cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul
II) și integrate aprobat prin Ordinul MECC nr.120 din 10.02.2020, Regulamentul cu privire la organizarea și
funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească aprobat prin Ordinul ME nr. 969 din 10.09.2014, alte
acte normative, prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare a activităţii de identificare a opiniei
studenţilor privind calitatea studiilor la ULIM. Sondajul anonim al opiniei studenţilor are drept scop asigurarea
feed-back-ului serviciile educaţionale şi activităţile didactice pentru a menţine şi îmbunătăţi performanţa şi a
asigura calitatea educaţională de excepţie în strictă conformitate cu rigorile Declarației de la Bologna (1999) și
Comunicatului de la Berlin (2003). Sondajul de opinie constituie un instrument important prin care se obţin
informaţii privind conţinutul cursurilor şi calitatea predării, eficienţa activităţii structurilor administrative şi a
serviciilor educaţionale. Evaluările studenţilor se adresează actorilor câmpului educațional şi au rolul de a oferi
informaţii pentru mai multe categorii de persoane: profesori – îmbunătăţirea cursurilor şi a metodelor de predare;
conducerea (rectorat, decanate, catedre, departamente) – pentru eficientizarea managementului calităţii
serviciilor educaţionale, luarea deciziilor de personal; departamentele preocupate de oferirea de servicii
educaţionale (DIB, servicii tehnice etc.) – evidenţa şi optimizarea serviciilor şi facilităţilor; studenţi – alegerea
conştientă şi eficientă a cursurilor.
I.
DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Procedura de chestionare se efectuează anual în cadrul facultăţilor, la toate formaţiile de studii
(învățământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, studii de licenţă, masterat și doctorat).
1.2. Organizarea sondajului anonim, operaţionalizarea informaţiei şi analiza rezultatelor este coordonată de
Consiliul pentru Asigurarea Calității (CpAC), ține cont de opiniile Consiliului Administrativ, ale altor structuri
universitare, inclusiv organizaţiile studenţeşti, şi se realizează în baza unui proiect unic la nivel de universitate.
Conţinutul chestionarului este elaborat, discutat şi aprobat în conformitate cu câteva principii: a) principiul
confidenţialităţii – asigurarea anonimităţii studenţilor participanţi la chestionare; b) principiul transparenţei –
cunoaşterea de către student a rolului normativ şi funcțional al rezultatelor sondajului; c) principiul respectului
reciproc între părţile procesului de evaluare, respectarea căruia se asigură prin procedura de aplicare a
chestionarului, operaţionalizare a rezultatelor, elaborare a concluziilor şi recomandărilor finale.
1.3. Efectele normative ale sondajului anonim se reflectă în formularea unei aprecieri calitative
cuantificabile, la nivelul facultăţii şi universităţii, ca o componentă a evaluării performanţelor profesionale
individuale ale personalului didactic şi a performanţelor generale ale structurilor administrative şi educaţionale
din ULIM.
1.4. Efectele funcţionale ale sondajului anonim se reflectă în autoreglarea în sensul îmbunătăţirii continue a
calităţii procesului educaţional şi a prestaţiei cadrelor didactico-ştiințifice.
1.5. În scop organizațional cadrul didactic, decanul, şeful catedrei, organizaţiile studenţeşti pot utiliza şi
alte demersuri de evaluare a prestaţiei educaţionale proprii sau a structurii organizaţionale, cu caracter general
sau în scopul cercetării unui aspect special al procesului educaţional (după caz), în vederea cunoaşterii
impresiilor şi opiniilor studenţilor.
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PROCEDURA DE EFECTUARE A SONDAJULUI ANONIM ȘI UTILIZAREA
REZULTATELOR CHESTIONĂRII
2.1. Conţinutul chestionarului este examinat şi actualizat în fiecare an universitar, analizat în şedinţele
Consiliului de Administrare şi CpAC, prin consultanţa structurilor administrative şi a organizaţiilor studenţeşti.
II.

2.2. Aplicarea chestionarului se realizează în a doua jumătate a anului universitar sub egida unei comisii
constituite în scopul pregătirii logistice şi organizatorice a sondajului anonim, exercitării conducerii directe a
întregii desfăşurări a evaluării. Comisia este aprobată nominal din cadrul facultăţii/departamentului, căruia i se
fixează atribuţii de ordin organizatoric, tehnic şi administrativ cu referinţă la sondajul anonim al studenţilor, cu
participarea reprezentanților guvernanței studențești de la universitate. Comisia stabileşte parametrii
eşantionului, distribuie un număr de chestionare, corespunzător numărului de studenţi de la facultate, selectează
şi instruieşte studenţii-operatori. Aplicarea chestionarului se efectuează de studenţi selectaţi în calitate de
operatori. Distribuirea şi completarea se face în sălile de curs sub supravegherea operatorului de sondaj și/sau
prin utilizarea de platforme care permit crearea de formulare, distribuirea și colectarea evaluărilor online.
2.3. În compartimentul care vizează datele despre respondent chestionarele conţin informaţie despre facultate,
specialitate, an de studii, în scop de anonimat nu se indică date onomastice ale respondentului.
2.4. La prima etapă de prelucrare a rezultatelor sondajului anonim se întocmeşte o bază de date de către
studenţii-operatori, după care informaţia este prelucrată statistic. Prelucrarea statistică se realizează sub
îndrumarea persoanei responsabile de organizarea sondajului anonim. Baza de date este conservată şi păstrată
doi ani.
2.5. Informaţia cantitativă este analizată de persoana responsabilă, întocmindu-se un raport, care ulterior: a)
este analizat si vizat de CpAC; b) este prezentat la şedinţa Senatului ULIM; c) este oferit decanilor şi şefilor de
catedre care îl examinează, discută rezultatele cu cadrele didactice, includ informaţia în rapoartele anuale; d)
este folosită pentru a elabora acţiuni în vederea ameliorării situaţiei etc.
2.6. Informaţia este utilizată în actualizarea politicilor educaţionale de calitate ale facultăţilor/ catedrelor,
universităţii.
III.
REGULILE DE ORGANIZARE A SONDAJULUI ANONIM
3.1. Evaluarea se realizează de către studenţi în condiţii de anonimat. Cadrul didactic sau reprezentanţii
structurilor evaluate nu au acces direct sau indirect la identitatea evaluatorului.
3.2. Studenţii au libertatea de a participa sau nu la sondajul anonim şi de a face aprecieri fără a avea obligaţia
de a evalua toate cadrele didactice cu care au lucrat în perioada la care se raportează evaluarea, sau de a oferi
aprecieri tuturor structurilor administrativ-educaţionale.
3.3. Sunt interzise acţiunile de manipulare, condiţionare sau de influenţare directă sau indirectă a studenţilor
în libera exprimare a opiniilor proprii.
3.4. Datele primare, prelucrate cât şi cele statistice pot fi utilizate în scopuri de serviciu: cercetare,
management organizaţional, marketing educaţional sau instituţional etc.
3.5. Procedura de evaluare se aprobă de Senatul Universităţii şi are o valabilitate de utilizare de minim patru
ani. Pe baza acestei experienţe de minim patru ani urmează să se formuleze propuneri de îmbunătăţire a
procedurii.
3.6. Instrumentul de culegere a datelor este chestionarul ”Asigurarea calitǎţii studiilor universitare la
ULIM n
î contextul exigenţelor europene”.
3.7. Datele brute se centralizează şi se prelucrează cantitativ la nivelul comisiei de organizare a sondajului
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anonim, care gestionează baza de date, asigură prelucrarea statistică a chestionarelor şi consemnează rezultatele
finale. Chestionarele, după ce au fost prelucrate de comisie, se păstrează la decanate pentru o perioadă de trei
luni de la data încheierii sondajului anonim, după care pot fi anulate, asigurându-se confidenţialitatea tuturor
datelor primare şi intermediare, precum şi a rezultatelor finale ale evaluării.
3.8. La nivelul Comisiei se prelucrează datele, se elaborează rezultatele finale şi se întocmeşte documentul
cumulativ pe facultăţi, raportul general pe universitate şi date care indică la rezultatele evaluării fiecărui cadru
didactic în parte, ultimele fiind transmite prin intermediul decanatului persoanelor evaluate. Rezultatele finale
reflectă informația conform întrebărilor din chestionar, cu precizarea numărului de participanți.
3.9. Informaţia conţinută va fi utilizată de decanate/catedre/rectorat în scopul fundamentării unor măsuri
curente şi globale de îmbunătăţire continue a calităţii activităţii educative.
IV.
DISPOZIȚII FINALE
4.1. Prezentul regulament intră în vigoare din ziua aprobării de către Senatul Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova.
4.2. Orice modificare a prezentului Regulament se aprobă de către Senatul Universităţii Libere Internaţionale
din Moldova şi intră în vigoare începând cu ziua următoare celei în care a fost aprobată.
4.3. Decanii şi Şefii de catedră sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă prevederile prezentului Regulament
tuturor cadrelor didactico-ştiințifice de la facultăţi şi catedre.
4.4. Cadrele didactice vor aduce la cunoştinţă prevederile prezentului regulament tuturor studenţilor.
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ANEXA 1
SONDAJUL ANONIM „ASIGURAREA CALITǍŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA
ULIM ÎN CONTEXTUL EXIGENŢELOR EUROPENE”
Senatul, Rectoratul şi Consiliul Universitar de Asigurare a Calităţii realizează acest sondaj în scopul
cunoaşterii opiniei studenţilor cu referinţă la calitatea studiilor la ULIM. Chestionarul este propus
spre completare studenţilor. Rezultatele generalizate şi prelucrate statistic vor servi îmbunătăţirii
calităţii procesului educaţional. Va rugăm să completaţi cu atenţie acest chestionar, ținând cont de
următoarele: a) sondajul este anonim; b) citiţi atent întrebările şi răspunsurile propuse până a
completa; c) răspundeţi sincer şi imparţial, fără a vă lăsa pradă propriilor emoţii sau anumitor opinii
din exterior; d) opiniile, sugestiile, propunerile care n-au fost incluse în chestionar, pot fi expuse de
către Dvs. în punctul final sau pe verso.
Informaţie generalǎ
Indicaţi: facultatea la care studiaţi
studii

specialitatea

anul de

ciclul de studii(subliniaţi) - licenţă – masterat – doctorat

I. În ce mǎsurǎ calitatea serviciilor administrative, educaţionale şi a facilitǎţilor existente la

universitate/ facultate corespunde aşteptǎrilor Dvs (Alegeţi câte un răspuns pe fiecare rând!)?

Deloc

1
I.1. Eficienţa serviciilor administrative
I.1.1. Accesul şi calitatea satisfacerii
solicitărilor de către rectorat
I.1.2. Accesul şi calitatea satisfacerii
solicitărilor de către OSA (Secţia Studii)
I.1.3. Accesul şi calitatea satisfacerii
solicitărilor de către decanat
I.1.4. Accesul şi calitatea satisfacerii
solicitărilor de către catedra de profil
I.1.5. Accesul şi calitatea satisfacerii
solicitărilor de către Secţia Contracte
studenţi
I.1.6. Accesul la informaţii utile cu privire la
universitate (informaţiile de pe pagina web,
anunţuri la aviziere)
I.1.7. Eficienţa organizaţiilor studenţeşti şi a
reprezentanţilor studenţilor
I.1.8. Altceva (indicaţi)
I.2. Eficienţa serviciilor educaţionale

În foarte
mică
măsur
ă
2

În
mică
măsur
ă
3

În
mare
măsur
ă
4

În
foarte
mare
măsură
5
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I.2.1. Informaţiile disponibile la
începutul fiecărui semestru despre
cursurile care vor fi
urmate
I.2.2. Informaţiile disponibile despre
cursurile
opţionale din care puteţi să alegeţi
I.2.3. Sprijinul oferit din partea tutorilor –
îndrumătorilor de grupă academică
I.2.4. Calitatea pregătirii didactice şi
ştiinţifice
a personalului didactic de la facultate
I.2.5. Facilitarea de către facultate a
participării
studenţilor la stagii de practică în domeniu
I.2.7. Orarul disciplinelor studiate
I.2.8. Servicii de consiliere, consultanţă în
carieră oferite studenţilor
I.2.9. Sprijinul pentru mobilităţi
internaţionale
I.2.10.Oferirea în cadrul universităţii
a oportunităţilor de a lua parte la
activităţi
extracurriculare(asociaţii,cercuri,div
erse
evenimente, etc.)
I.2.11. Altceva (indicaţi)
I.3. Eficienţa facilitǎţilor existente
I.3.1. Condiţiile igienico-sanitare existente
I.3.2. Serviciile de foto-copiere existente
I.3.3.Serviciile oferite la cantinele şi
cafetăriile studenţeşti din cadrul ULIM
(meniu, servire, program)
I.3.5. Calitatea serviciilor medicale oferite
în cadrul universităţii
I.3.6. Posibilitatea de a obţine un loc de
cazare în căminul studenţesc – dacǎ
solicitaţi!!!
(numărul locurilor, distribuirea acestora)
I.3.7. Calitatea condiţiilor de trai existente în
căminul studenţesc – dacǎ beneficiaţi!!!
I.3.8. Facilităţi şi servicii oferite studenţilor
cu
dezabilități
I.3.9.Altceva (indicaţi)
I.4. Baza materialǎ
I.4.1. Spaţiile dedicate activităţilor de
învăţare
(capacitatea spaţiilor, condiţii termice,
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acustice)
I.4.2. Echipamentele disponibile pentru
e
cursuril practice/laboratoare (dotare cu
echipamentele
necesare, starea tehnică a acestora)
I.4.3.Dotarea bibliotecilor
(diversitatea şi actualitatea
publicaţiilor, numărul de
exemplare, baze de date online)
I.4.4. Dotarea sălilor de curs cu tehnologii
informaţionale
I.4.5. Calitatea bazei materiale în general în
universitate
I.4.6. Calitatea bazei materiale la facultate
I.4.7.Altceva (indicaţi)
II. Apreciaţi în sistemul de 5 puncte capacitǎţile cadrelor didactico-ştiinţifice de a asigura
succesul Dvs. universitar şi calitatea procesului educaţional (Notaţi în fiecare coloană cu cifre:
1 – deloc suficient, 2 – suficient în foarte mică măsură, 3 – suficient în măsură medie, 4 – suficient
în măsură mare; 5 – foarte bine).

Numele, prenumele cadrului didactic

1. Este punctual la ore, dă dovadă de
corectitudine şi
tact în raport cu studenţii
2. Cursurile sunt consistente, oferă informaţii
necesare, interesante şi actuale
3. Utilizează rezultatele propriilor cercetări,
exemple
din practică
4. Foloseşte metode interactive, moderne în
predare
– stimulează participarea studenţilor prin
intervenţii şi întrebări
5. Utilizează noile tehnologii, tehnici şi tactici
variate, care facilitează înţelegerea disciplinei
6. Evaluează obiectiv cunoştinţele studenţilor şi
oferă feed-back privind evaluarea
7. Stimulează activitatea de cercetare ştiinţifică a
studenţilor
8.Asigură transparenţa conţinuturilor
curriculare la disciplina predată (prezintă
programa analitică, bibliografia obligatorie,
finalităţile la curs, criteriile
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de evaluare)

9. Are o ţinuta lingvistică demna si adecvata
stilului
academic
10. Materialul predat corespunde conţinutului
programei analitice
11. Adaptează informaţiile predate la nivelul de
înţelegere al studentului
12. Acordă sprijinul necesar studenţilor în
funcţie de
nevoile educaţionale ale acestora
13. Prezintă materiale eficiente pentru învăţarea
cursului (manuale, suport de curs,
materiale pe suport electronic)
III. Dacǎ aveţi sugestii sau observaţii cu privire la aspectele evaluate vǎ rugǎm sǎ le notaţi

mai
jos:
Arie de apreciere

Sugestii,
propuneri

Eficienţa serviciilor
administrative
Eficienţa serviciilor
educaţionale
Eficienţa facilităţilor
Baza materială
Prestaţia cadrelor
didactico-ştiințifice
Vǎ mulţumim pentru participare la chestionar !
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ANEXA 2
FIŞA DE EVALUARE, ÎNOCMITǍ ÎN CONFORMITATE CU REZULTATELE
SONDAJULUI ANONIM AL STUDENŢILOR ‖OPŢIUNI PENTRU ÎMBUNǍTǍŢIREA
CALITǍŢII STUDIILOR LA ULIM‖
Numele, prenumele cadrului didactic:
Facultatea:
Catedra:
universitar:

Anul

Total studenţi-respondenţi:
1.
Capacităţile cadrului didactic, care asigură succesul universitar şi calitatea procesului
educaţional, au fost apreciate în sistemul de 5 puncte: 1 – deloc suficient, 2 – suficient în foarte mică
măsură,
3 – suficient în măsură medie, 4 – suficient în măsură mare; 5 – foarte bine.
Rezultate
(medii
ale
Calitǎţi profesionale
aprecierilor)
1. Este punctual la ore, dă dovadă de corectitudine şi tact în raport cu studenţii
2. Cursurile sunt consistente, oferă informaţii necesare, interesante şi actuale
3. Utilizează rezultatele propriilor cercetări, exemple din practică
4. Foloseşte metode interactive, moderne în predare – stimulează participarea studenţilor
prin intervenţii şi întrebări
5. Utilizează noile tehnologii, tehnici şi tactici variate, care facilitează înţelegerea
disciplinei
6. Evaluează obiectiv cunoştinţele studenţilor şi oferă feed-back privind evaluarea
7. Stimulează activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor
8.Asigură transparenţa conţinuturilor curriculare la disciplina predată (prezintă programa
analitică, bibliografia obligatorie, finalităţile la curs, criteriile de evaluare)
9. Are o ţinuta lingvistică demna si adecvata stilului academic
10. Materialul predat corespunde conţinutului programei analitice
11. Adaptează informaţiile predate la nivelul de înţelegere al studentului
12. Acordă sprijinul necesar studenţilor în funcţie de nevoile educaţionale ale acestora
13. Prezintă materiale eficiente pentru învăţarea cursului (manuale, suport de curs,
materiale pe suport electronic)
2. Concluzii finale şi recomandări pentru îmbunătăţirea prestanţei formulate de şeful catedrei:
3. Concluzii finale şi recomandări pentru îmbunătăţirea prestanţei formulate de decanul facultăţii:

