Acest act a fost elaborat
şi adoptat la iniţiativa
Comisiei de Asigurare a Calităţii
din cadru! Facultăţii de Drept

REGULAMENT
privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea
periodică a programelor de studii
Preambul
Regulamentul stabileşte cadrul de desfăşurare a procesului de iniţiere,
aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a programelor de studii universitare de
licenţă şi de masterat din Universitatea de Studii Europene din Moldova, formele de
învăţământ cu frecvenţă la zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.
Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative referitoare la
învăţământul superior:

> Legea învăţământului Republicii Moldova nr. 547-XIII, din 21.07.1995
Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de
învăţământ superior, ciclul I nr. 142-XVI din 07.07.2005
> Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat
prin Hotărârea Colegiului METS nr. 3.1. din 23.02.2006 şi pus în aplicare
prin ordinul nr. 140 din 25.02.2006
> Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind
organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor, aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei nr. 881 din 18.12.2009
> Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat,
ciclul II, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1455 din 24 decembrie 2007
> Regulamentul de funcţionare al Universităţii de Studii Europene din
Moldova, aprobat de Senatul USEM, proces verbal nr. 7 din 28 iunie 2005
> Regulamentele Universităţii de Studii Europene din Moldova
Art. 1
(1)
Programele de studii universitare reprezintă un grup de unităţi curriculare
de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, planificate astfel încât să
ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă şi printr-un supliment de
diplomă.
(2)
Programele de studii se supun reglementărilor legale în vigoare referitoare
la asigurarea calităţii în învăţământul superior.
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(3) Desfăşurarea procesului de iniţiere, aprobare, monitorizare şi evaluare
periodică a programelor de studii este reglementată prin proceduri specifice.
Art. 2
(1) Facultatea este unitatea funcţională care elaborează şi gestionează
programele de studii.
(2) Managementul unui program de studii este asigurat de către decanul
facultăţii respective, care poate fi asistat de o echipă din care fac parte cel mult două
cadre didactice. Membrii acestei echipe sunt desemnaţi de decanul facultăţii.
Iniţierea şi aprobarea programelor de studii
Art. 3
(1) Iniţierea unui program de studii urmăreşte o mai bună adaptare a ofertei de
programe a universităţii la cerinţele mediului socio-economic, cu respectarea
cerinţelor de calitate academică.
(2) Iniţierea unui program de studii se realizează la propunerea catedrei, cu
avizul Consiliului facultăţii, sau la propunerea Senatului USEM.
(3) Responsabilul de proces este Prorectorul pentru activitatea didactică.
Art. 4
(1) Iniţierea programelor de studii se bazează pe analize complexe privind
mediul extern şi intern al universităţii, finalizate printr-un studiu preliminar.
(2) Analiza mediului extern se referă la evaluarea contextului economic şi
socio-cultural naţional şi internaţional.
(3) Analiza mediului extern identifică nevoile de instruire şi formare
profesională, cu respectarea reglementărilor referitoare la educaţie elaborate de
organisme naţionale şi internaţionale.
(4) Analiza mediului intern se referă la evaluarea ofertei existente de programe
de studii, a obiectivelor strategice şi a resurselor disponibile ale universităţii.
(5) Studiul preliminar cuprinde informaţii referitoare la:
a) piaţa muncii;
b) corespondenţa cu Cadrul Naţional al Calificărilor;
c) încadrarea în strategia catedrei/ facultăţii;
d) asigurarea resurselor necesare la nivelul standardelor de calitate;
e) proiectul de plan de învăţământ.
Art. 5
(1) Organizarea în universitate a unui nou program de studii se face cu
aprobarea Senatul universităţii, la propunerea Consiliului facultăţii.
(2) După aprobarea de către Senat, proiectarea noului program de studii se
realizează prin elaborarea documentelor care descriu traseul profesional, cu
asigurarea concordanţei cu calificarea oferită.
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(3)
Documentele noului program de studii sunt analizate în catedra şi validate
de către Consiliul facultăţii.
Monitorizarea şi evaluarea internă a programelor de studii
Art. 6
(1) Programele de studii universitare sunt supuse unui proces de monitorizare
şi evaluare internă în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii continue a calităţii.
(2) Responsabilitatea privind monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii
programelor de studii revine Comisiei pentru evaluare internă şi asigurare a calităţii şi
decanului facultăţii respective.
Art. 7
(1) Monitorizarea programelor de studii se realizează sistematic şi include
acţiuni planificate de analiză a rezultatelor şi activităţilor specifice programului de
studii, precum şi audituri interne de calitate.
(2) înregistrările obţinute prin monitorizarea şi evaluarea internă a programelor
de studii stau la baza analizelor desfăşurate la nivel de departament şi facultate pentru
stabilirea de măsuri corective şi preventive.
Art. 8 Comisiei pentru evaluare internă şi asigurare a calităţii la nivelul de
universitate elaborează anual raportul privind calitatea programelor de studii din
universitate, supuse analizei Senatului USEM.
Art. 9 Pe baza evaluării interne a programelor de studii, Senatul universităţii
poate dispune intrarea în lichidare sau oprirea temporară a programelor de studii
neperformante, la propunerea Consiliului facultăţii şi a Senatului USEM, fără a
prejudicia studenţii.
Evaluarea externă a programelor de studii
Art. 10.
(1) Evaluarea externă periodică a programelor de studii se face la cererea
universităţii şi are la bază procesul de autoevaluare.
(2) Desfăşurarea procesului de autoevaluare a programelor de studii are la bază
ghiduri şi proceduri interne, armonizate cu metodologiile de evaluare internă a
calităţii aplicate la nivel naţional.
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