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Universitatea Liberă internațională din Republica Moldova (ULIM) a fost fondată la 16 octombrie 1992, prin
Hotărârea Guvernului nr. 676 din 16 octombrie 1992. ULIM este o organizație necomercială, cu statut elaborat conform
Codului Civil al Republicii Moldova, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, numărul de înregistrare –
1002600005679. ULIM activează cu respectarea tuturor normelor de drept stabilite pentru sistemul universitar național.
Misiunea ULIM constă în:
a) transmiterea şi asigurarea vitalităţi dialectice a cunoaşterii, a valorilor culturale naţionale şi universale
prin intermediul învăţământului şi cercetării;
b) educarea noilor generaţii în spiritul valorilor democraţiei participative şi cetăţeneşti, cu respectarea
drepturilor individuale şi colective, într-un cadru umanist, pacifist şi tolerant, care permite dezvoltarea
multilaterală a fiecărui membru al societăţii fără nici o discriminare;
c) sprijinul plenar şi necondiţionat al societăţii în perpetuă mişcare şi tuturor membrilor săi, întru
asigurarea dezvoltării şi progresului economic, tehnico-ştiinţific, pentru asigurarea unei calităţi a vieţii demne
de fiinţa umană la începutul mileniului trei. Transmiterea și asigurarea vitalității dialectice a cunoașterii și
valorilor culturale naționale și universale prin intermediul învăţământului şi cercetării.
Obiectivele privind asigurarea calităţii:

 Integrarea şi aplicarea eficientă a reglementărilor naţionale şi internaţionale cu privire la asigurarea
calităţii în învăţământul superior;
 Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de management al calităţii la toate nivelurile şi structurile din
Universitatea în vederea creşterii eficienţei şi eficacităţii acestuia prin îmbunătăţirea evaluării şi autoevaluării
activităţii didactice şi ştiinţifice, individuale şi pe colective;
 Revederea şi îmbunătăţirea sistemului de evaluare a activităţii individuale, pe criterii cât mai obiective,
astfel încât gradul de satisfacţie personală să fie în acord cu efortul depus în interesul instituţiei;
 Asigurarea unui grad ridicat de conştientizare a responsabilităţii pentru serviciile pe care Universitatea
le asigură comunităţii;
 Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor instructive-educative şi de cercetare ştiinţifică.
Politica de Asigurare a Calităţii are la bază următoarele documente de referinţă externe şi interne:
 Codului Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17 iulie 2014;
 Standarde şi linii directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului
Superior (ESG), aprobate în cadrul Conferinței Ministeriale din Erevan, 14-15 Mai 2015;
 NOMENCLATORUL domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.482 din 28 iunie 2017;
 Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate, aprobat prin
Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1625 din 12.12.2019;
Politica de Asigurare a Calităţii, împreună cu documentele reglementorii şi procedurile de asigurare şi
evalluare a calităţii, creează cadrul general pentru planificarea, monitorizarea, evaluarea şi îmbunătăţirea
continuă a calităţii în universitate.
Politica de Asigurare a Calităţii în ULIM vizează următoarele aspecte principale:
• Promovarea unui proces de instruire şi educaţie de calitate, centrat pe nevoile studenţilor şi corelat cu
cerinţile pieţei muncii;
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 Elaborarea, monitorizare şi implementarea unui program de asigurare a calităţii în organizarea şi
desfăţurarea activităţilor didactice;
 Promovarea calităţii procesului de instruire şi educaţie, a performanţelor studenţiolor şi a satisfacţiei
studenţilor;
 Armonizarea şi compatibilizarea cu programe de studii similare de la nivel naţional şi internaţional.
• Evaluarea sistematică şi îmbunătăţirea calităţii ofertei educaţionale
 Evaluarea internă anuală a programelor de studii, bazată pe standarde de calitate naţionale şi
internaţionale;
 Analiza şi revizuirea finalităţilor de studii, planurilor de studii şi a currculumurilor în concordanţa cu
dinamica pieţei muncii şi prevederile Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor
privind pregătirea specialiştilor în învăţământul superior;
 Evaluarea externă a planurilor de studii, noi aprobate, în vederea autorizării acestora, a programelor de
studii pentru acreditare şi a programelor de studii pentru reacreditare;
 Analiza nevoilor, evaluarea satisfacţiei angajatorilor, implementarea de strategii integrate de educaţie
şi cercetare ştiinţifică.
• Participarea activă a studenţilor la procesul de asigurarea calităţii
 Integrarea reprezentanţilor studenţilor în structurile decizionale la toate nivelurile: plan de
studii/facultate / universitate;
 Implicarea studenţilor în procesul de instruire, educaţie şi cercetare;
 Evaluarea sistematică a satisfacţiei studenţilor privind calitatea studiilor şi a proceselor în Universitate.
• Dezvoltatrea şi îmbunătăţirea calităţii resurselor umane şi activităţii de cercetare
 Formarea şi consolidarea, în comunitatea academică, a unei noi culturi a calităţii în cadrul căreia,
conştientizarea fiecărui cadru didactic şi a fiecărui student vizavi de calitatea proceselor de predare-învăţare
şi cercetare, va reprezenta preocuparea permanentă a celor care deţin atribuţii în domeniul asigurării calităţii;
 Selectarea, dezvoltarea şi managementul performaţelor personalui didactic pentru asigurarea
competenţelor necesare de cercetare, instruire şi predare;
 Evaluarea internă periodică a performanţelor resurselor umane, bazată pe criterii de calitate
instituţionale.
• Transparenţa şi comunicarea privind asigurarea calităţii
 Asigurarea accesului liber la informaţiile referitoare la calitate pentru întreaga comunitate academică;
 Extinderea gradului de cooperare la nivel regional / naţional / internaţional.
 Actualizarea şi publicarea periodică informaţiilor referitoare la oferta educaţională şi alte servicii
pentru comunitate.
Responsabilitatea pentru asigurarea calităţii în Universitatea Liberă Internațională din Moldova revine
Rectorului ULIM. Totodată, implementarea Politicii de Asigurare a Calităţii reprezintă o problemă a întregii
Universităţi, incluzind structurle de managemnet de la toate niverule, personalul didactic şi de cercetare,
studenţii şi alte categorii de personal. Responsabilitatea pentru dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a
sistemului de management al calitatăţii este delegată Consiliului pentru Asigirarea Calităţi (CpAC),
coordonată de Prorector pentru pentru Strategie Academică și Programe de Studii. La nivelul fiecărei facultăţi,
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decanul desemnează un reprezentant în CpAC, care la rândul lor asigură funcţionarea Comisiei Interne pentru
Asigurarea Calitate (CIAC) a Facultăţii.

