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I

Dispozi{ii generale

Art.

1. Regulamentul de organizare qi funcfionare a Consiliului calitdlii al Universitdlii de

Stat ,,Alecu Russo" din Bdlli (USARB) stabilegte misiunea, obiectivele strategice, competenfele
gi responsabilitAfile,

atribuliile Consiliului calitdlii al USARB.

Art. 2. Consiliul calitifii este un organ consultativ al Senatului USARB in domeniul
calitdlii.

Art. 3. Misiunea Consiliului calitdlii constd in

elaborarea conceptuald gi monitorizarea

implementdrii sistemului de management al calitdlii in Universitatea de Stat ,,Alecu Russo" din

Bdlli precum gi asigurarea adaptdii continue a acestuia la cerinfele invdldmintului superior
nafional gi european din perspectiva exigenlelor vieJii sociale..

Lrt.4. Prezentul Regulament

(1)

este elaborat in temeiul:

Codul Educafiei al Republicii Moldova,lngeam. I52 din

17

.07.2014.

(2) Ordinului Ministrului Edudcafiei nr. 849 din 29.11.2010 privind
de dezvoltare a invdldmintului pentru

Strategia consolidatd

arii20lI-2015.

(3) Pevederilor Capitolului VII. Managementul calitilii universitare al Statului USARB,
aprobat prin Hotdrirea Senatului Universitd{ii de Stat ,,Alecu Russo" din Bdl}i, procesverbal nr. 7 din 2.01.2013.

(4) Prevederilor Capitolului IV. Strategia calitdlii al Planului de dezvoltare

strategicd. a

USARB pentru perioada 2013-2018 aprobat prin Hotirirea Senatului Universitatii

de

Stat ,,Alecu Russo" din Bdlli, proces-verbal nr. 11 din 20.03 .2013.

(5) Manualului Calitdlii

al Universitalii de Stat,,Alecu Russo" din BEI1i, Edigia

2,Revizia2,

aprobat prin Hotdrirea Senatului Universitdtii de Stat ,,Alecu Russo" din Bdlli, procesverbal m. 16 din 25.06.2014.

(6) Politicii USARB in domeniul calitdtii.
Capitolul

II

Obiectivele strategice

Art. 5. Consiliul calitdlii asigurd atingerea urmdtoarelor obiective

strategice:
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(1) Elaborarea conceptuald a sistemului de management al calitdlii, in sensul definirii
structurii lui organizatorice gi fucnfionale, precum gi a modului de integrare a lui in
managementul strategic al Universitdfii.

(2) Elaborarea Strategiei de implementare a sistemului de management al calitdlii in
USARB qi supunereaei dezbaterii in Senatul Universitdlii.

.

(3) Definirea cerinlelor calitative ce trebuie stipulate in politica calitdfii a USARB.
(4) MenJinerea la un nivel inalt a sistemului de asigurare a calitSlii implementat in USARB.
(5) Dezvoltarea gi menfinerea unui sistem de monitorizare internd a calititii tuturor
proceselor din USARB.

(6)

Stabilirea gi monitorizarea activitdlilor ce vrmeazd. a

fi

derulate in scopul organizdrii gi

desfdgurdrii evaludrilor externe.

(7) Analiza rezistenlelor obiective gi subiective

care pot

fi

generate de implementarea

sistemului de asigurare a calitdlii in USARB qi propunerea soluliilor privind depdgirea
1or.

(8) Evaluarea procesului de implementare a managementului calitaJii in USARB

gi

identificarea solutiilor corective. dacd este cazuI.

Capitolul

III

Competenfe gi responsabilitnfi

Art. 6. Consiliul calitalii

aI

USARB are urmdtoarele competenle gi responsabilitdli:

(1)

Elaboreazdqi promoveivd

(2)

Coopereazd,

politici

de acfiune, pentru cregterea calit5lii in USARB.

cu Ministerul Educaliei al Republicii Moldova, Agenlia Nalionald de

Asigurare a Calitdlii in invdldmintul Profesional in vederea cregterii calitnlii educafiei gi
cercetdrii in USARB.

(3) Stabileqte prioritdlile asigurdrii calitSfii.
(4) Elaboreazd, qi face publice propriile proceduri ale Sistemului

de management al

calitifii,

documentalia specificd a asigurdrii calitElii gi coordoneazd aplicarea acestera.

(5) Elaboreazdanual Raportul de evaluare internd privind
gi de cercetare qtiinlificd din USARB gi

(6)

calitatea serviciilor educationale

il prezintd Senatului.

Elaboreazd propuneri de imbunitdlire a calitdlii serviciilor educaJionale gi de cercetare

gtiin!ific5.
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(7) Aprobd indicatorii de performanli pentru evaludrile inteme.
(8) Aprobd calendarul desfdgurdrii instruirilor anuale privind Sistemul de management
calitdlii,

(9)

a

al

misiunilor de evaluare internd gi componenfa echipelor de experfi.

Analizeazd.

qi apreciazd. raportul de autoevaluare anuald a activitdtii Departamentul de

management al calitdgii.
(

1

0) Formuleazd propuneri

privind r evizuirea Manualului calitdlii.

(ll)Elaboreazd propuneri privind imbun6tafirea programelor de studii qi a proceselor
desfdgurate in USARB.

Capitolul IV
C o mpon en

la, or ganizarea gi function a rea

Art.7. Consiliul calitalii

C

onsiliului

c

alititii

al USARB are urmdtoarea componenfd:

(1) Reprezentantul Rectorului pentru Sistemul de management al calitdlii (SMC)
pregedinte.

(2) $eful Departamentului de management al calitdJii (DMC) (3) Metodist DMC - secretar.
(4)

Preqedintele Comisiei pentru invdfdmint, evaluare gi asigurare

USARB

(5)

vice-pregedinte.

-

a calitdgii a

Senatului

membru.

Pregedinlii comisiilor pentru evaluarea gi asigurarea calitdtli ale facultdlilor USARB

-

membri.

(6) 2 reprezentan[i ai studenlilor

delegali de Senatul studenlesc al USARB

(7) Doi rcprezentanli ai angajatorilor

-

delegati

de facultdlile

-

membri.

USARB (prin rotafie)

-

membri.

Art. 8. Componenfa nominald a Consiliului calitalii

Art. 9. Consiliul calitalii

se intrunegte lunar

se aprobd anual prin ordinul Rectorului

in gedin!6 ordinard,

precum gi

in gedinJd

extraordinard, ori de cite ori e nevoie, la convocarea pregedintelui sau a vice-pregedintelui, atunci
cind pregedintele nu este prezent.

Art. 10. $edinfele sunt conduse de cdtre pregedintele Consiliului calitdlii, iar in

lipsa

acestuia de cdtre vice-pregedinte.

Art. 11. $edinfele
membri.

se deruleazd

in

prezen[a a cel pufin doui treimi din numirul total de
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Art. L2. Data, ora gi locul gedinfei, odinea de zi, materialele necesare sunt aduse la
cunogtinfa membrilor Consiliului calitalii cu cel pulin 3 zlle calendaristice inainte de
desftgurarea acesteia. (Anexa 1)

Art. 13. in cazul

nerealizdrli cvorumului, gedinJele pot

fi

reprogramate pentru aceeagi

sdptdmind sau pentru sdptimina urmdtoare.

Art. 14. Secretarul Consiliului calitdlii

constatS gi menfioneazdinprocesul-verbal (Anexa 2)

constituirea cvorumului. in lipsa cvorumului, qedinla se suspendd gi se reprogrameazd.

Art.

L5. Deciziile Consiliului calit6lii se adoptd cu votul a cel pulin jumdtate plus unu din

numdrul total al membrilor prezenfi.

Art. 16. Conlinutul ludrilor de cuvint se consemneazd intr-un proces verbal intocmit

de

secretarul Consiliului calitdtii. Procesul-verbal este semnat de cdtre preqedintele qedinJei gi
secretar.

Art. 17. Consiliul calitdfii poate invita la gedinfe gi alte persoane din afara componenlei
acestuia.

Art. L8. Deciziile Consiliului calitdlii sunt aduse la cunoqtinfa membrilor Biroului Senatului
USARB gi sunt validate de acesta.

Art. 19. Activitatea Consiliului calitdtii este analizatd anual in cadtul Senatului USARB.
Capitolul V

Atribufiile
Art. 20. Pregedintele Consiliului calitdlii

are urmdtoarele

atribufii:

(1)

Asigurd, armonizarea politicii calitdlii cu politica generald a Universitifii.

(2)

Conduce gedinlele Consiliului calitdlii gi coordoneazd activitatea acestuia.

(3

)

Planifrcd activitatea Consiliului calitSlii.

(4) Informeazdpeiodic Biroul Senatului despre activitatea Consiliului calitdtii.
(5) Promoveazd in Biroul Senatului Hotdririle Consiliului cattafli.
(6)

Este responsabil de activitatea Consiliului calitdlii.

Art.2l.

Vice-pregedintele Consiliului calitdlii are urmdtoarele atribufii:

(1) Colaboreazd cu Pregedintele Consiliului calitdfii in exercitarea funcfiilor acestuia.
(2) Asigura informarea membrilor Consiliului calitdlii despre tematica gedinlelor de lucru.
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(3) Relizeazd. analize referitoare la calitatea activitSlilor didactice gi gtiinlifice desfdgurate in
Universitate.

(4) Preia atribuliile Pregedintelui in lipsa acestuia.

Art.22. Secretarul Consiliului calitdlii are urmdtoarele atribufii:
(

1

) Transmite

mesaj

e/ avizel

materiale membrilor Consiliului calitalii.

(2) Efectueazd inregistrdrile aferente Sistemului de asigurare a calitdlii.
(3) intocmegte procese-verbale ale gedinfelor Consiliului calitdfii.
(4) Documenteazd" qi alte activitafi referitoare la Sistemul de asigurarc a calitdgii pe care i le
stabile gte conducerea

Consiliului calitd.tii.

Capitolul VI
Dispozifii finale

Art. 23. Aprobarea Regulamentului de orgartizarc qi funcJionare a Consiliului calitdlii

se

face de cdtre Senatul USARB prin vot deschis, cu majoritatea simpld.

Lrt.24. Modificarea prezentului Regulament line de competenfa Senatului USARB prin vot
deschis, cu majoritatea simpld.
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Anexa 1.

Aviz

laora

(ora)
va avea loc Aedinfa Consiliului calitdfii al USARB.
(data)

in

Ordinea de zi:
1.

2.
3.

data

public[rii anuntului

Pregedintele Consiliului calitdlii
(semn6tura)

(locul de deslaqurare agedinJei)
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Anexa 2.

Proces-verbal nr.
al gedin{ei Consiliului caHtn{ii USARB

din data de rr_"

20

Ordinea de zi:
1.

2.
3.

Au fost prezenli
Nr. d/r

Semnitura

Funcfia

Nume. Prenume

I
2.
3.

Au luat cuvint (se consemneazd confinutul lu[rilor de cuvint):
1.

2.
3.

S-a hotdrit:
1.

2.
3.

S

ecretarul Consiliului calitdf

ii
(semnatura)

Pregedintele gedinlei

