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Recomandări cu privire la implementarea şi îmbunătăţirea
sistemului de management al calităţii în instituţiile de învătămînt superior
o

în scopul realizării prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi tineretului nr. 734 din 
24.04.2009 privind implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii (SMC) 
în instituţiile de învăţămînt superior, Ministerul Educaţiei a solicitat instituţiilor de învăţămînt 
superior din republică prezentarea unei informaţii cu privire la sistemele instituţionale de 
management al calităţii.

în urma analizei rapoartelor prezentate de instituţiile de învăţămînt superior, s-a constatat 
că o parte dintre acestea au constituite structuri de management al calităţii, elaborează şi 
implementează proceduri, instrucţiuni şi manuale de management al calităţii, dezvoltă 
mecanisme proprii de evaluare internă a calităţii. Totodată, s-a constatat că sînt şi instituţii de 
învăţămînt superior care nu au formate asemenea structuri, iar în unele rapoarte ale celor care le- 
au prezentat predomină doar nişte repere teoretice, dar şi indicaţii cadrelor didactice pentru 
asigurarea predării -  învăţării - evaluării: se va realiza, se vor elabora, se vor organiza, vor aplica 
etc.

Examinînd informaţiile prezentate de instituţiile de învăţămînt superior, dar şi în urma 
verificării sesiunilor de vară -  iarnă, se pot evidenţia unele probleme vizavi de funcţionarea 
sistemelor de management al calităţii, inclusiv:

Insuficienţa competenţelor în domeniul managementului calităţii la persoanele 
implicate în asigurarea calităţii în cadrul universităţilor;

(Auditorii interni sînt cadre didactice cu o sarcină didactică completă, astfel v 'bOru.
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implicarea lor în diverse audituri este dificilă;
-  ) Mentalităţi, atitudini şi comportamente reactive în locul celor proactive;

Perceperea asigurării şi îmbunătăţirii calităţii ca fiind o “datorie” exclusivă a
personalului de execuţie;

Integrarea managementului calităţii constituie o schimbare majoră în cultura 
instituţiei şi se confruntă, de obicei, de rezistenţa personalului şi a structurilor existente;

Personalul didactic este tentat să limiteze calitatea numai la rezultatele activităţii
didactice;

Cultura organizaţională este dominată de strategia inoportună de a corecta 
greşelile, dar nu a preveni posibilele erori;

Evaluarea activităţii instituţiei, prioritar, prin prisma obiectivelor cantitative, în 
detrimentul celor calitative',

Insuficienţa programelor şi proiectelor de finanţare naţionale în asigurarea calităţii
în educaţie etc.


