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Strategia managementului calităŃii pentru învăŃământul la
distanŃă
1. Obiective
Misiunea Departamentului ID din cadrul UniversităŃii Aurel Vlaicu din Arad este
de a coordona furnizarea de servicii de educaŃie la distanŃă în concordanŃă cu nevoile
educabililor şi cu standardele de calitate ale ARACIS.
Obiectivele calităŃii în sistemul ID sunt în concordanŃă cu politica referitoare la
calitate asumată în cadrul UniversităŃii Aurel Vlaicu din Arad, respectiv:
- universitatea stabileşte cifrele de şcolarizare anuale precum şi criterii de
admitere realiste, în concordanŃă cu resursele universităŃii şi cerinŃele pieŃei şi de comun
acord cu Ministerul tutelar;
- proiectarea planurilor de învăŃământ şi a fişelor disciplinelor/programelor
analitice pentru formele de învăŃământ ID se face în conformitate cu cerinŃele care derivă
din cifrele de şcolarizare stabilite, precum şi cu resursele disponibile;
- programarea şi derularea activităŃilor didactice se efectuează anual sau
semestrial după caz şi cuprinde: stabilirea orarului, încărcarea sălilor, planificarea
examenelor, restanŃelor, etc.;
- universitatea planifică adecvat procesul de evaluare internă;
- universitatea asigură cadrul implementării unui sistem de perfecŃionare a
întregului personal implicat în procesul de educaŃie;
- analizele de management al calităŃii se realizează la cel mai înalt nivel, la nivel
de facultate şi al departamentului ID;
- în Universitate se stabilesc acŃiuni corective şi acŃiuni preventive ori de câte ori
apar neconformităŃi.
Planificarea sistemului de management al calităŃii este efectuată în scopul
îndeplinirii cerinŃelor legate de managementul proceselor şi a obiectivelor calităŃii,
precum şi pentru integrarea sistemului de management al calităŃii în sistemul de
management strategic al universităŃii.
ÎmbunătăŃirea continuă se realizează prin utilizarea politicii referitoare la calitate,
a obiectivelor calităŃii, a rezultatelor auditurilor, a analizelor datelor, a acŃiunilor
corective şi preventive precum şi a analizei efectuate de management.

Analiza sistemului de management al calităŃii efectuată de conducerea
departamentului şi a facultăŃilor în care se desfăşoară programe de studiu la ID se face
anual, sau ori de câte ori este necesar, după caz.
Obiective strategice generale ale calităŃii pentru ÎnvăŃământul la DistanŃă
Îndeplinirea misiunii asumate de Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi de
Facultatea de ŞtiinŃe Exacte, inclusiv pentru specializările de la forma de învăŃământ la
distanŃă, are în vedere următoarele obiective mai importante:
- orientarea spre excelenŃa predării, cercetării şi educaŃiei, care să ofere
studenŃilor posibilitatea de a-şi dezvolta capacităŃile de cercetare ştiinŃifică, prin
implicarea lor atât în proiecte iniŃiate pe plan local, cât şi naŃional sau european;
- realizarea unei calităŃi reale a procesului de predare-învăŃare, prin folosirea
unor tehnologii didactice în continuă modernizare şi perfecŃionare adaptat sistemului elearning;
- diversificarea ofertei educaŃionale şi a serviciilor de instruire prin cursuri de
perfecŃionare pentru diferite categorii de beneficiari, precum şi a formelor specifice de
pregătire în cadrul procesului de învăŃare pe parcursul întregii vieŃi active;
-asigurarea condiŃiilor pentru acreditarea şi reacreditarea specializărilor de la
învăŃământul la distanŃă, în conformitate cu normele şi standardele prevăzute de
ARACIS, precum şi transformarea acestor norme şi standarde în indicatori de
performanŃă;
- promovarea unui curriculum modern şi flexibil, în concordanŃă cu valorile
europene ale societăŃii bazate pe cunoaştere, dezvoltând interdisciplinaritatea şi
metodologiile de predare, învăŃare şi evaluare a cunoştinŃelor adaptat învăŃământului la
distanŃă;
- realizarea unei pregătiri ştiinŃifice şi de specialitate a studenŃilor compatibilă cu
standardele europene şi cu posibilitatea acestora de a opta pentru anumite rute de studiu,
care să le permită o integrare rapidă în activitatea profesională;
- regândirea modalităŃilor de desfăşurare a activităŃilor didactice, astfel încât
studentul să acumuleze, în primul rând, metode de analiză, metodologii de cercetare,
modele de organizare a activităŃii şi să înveŃe să participe creativ la activităŃile de
formare, prin sesiuni de activităŃi faŃă în faŃă şi cu ajutorul platformei e-Learning;
- implicarea cadrelor didactice într-un sistem competitiv de evaluare ştiinŃifică,
profesională şi didactică, prin instituirea unui sistem de criterii obiective asupra
activităŃilor desfăşurate şi a performanŃelor obŃinute în fiecare an universitar;
- extinderea experienŃei privind participarea cadrelor didactice la servicii de
consultanŃă şi expertiză, referitoare la dezvoltarea economiei locale şi regionale sau în
proiecte de cercetare ştiinŃifică naŃionale şi internaŃionale şi implicarea studenŃilor de la
ID în astfel de activităŃi;
- promovarea cooperării cu instituŃii de profil din Ńară şi străinătate, prin
încheierea de parteneriate şi acorduri bilaterale sau prin programe educaŃionale comune,
în scopul conferirii unei dimensiuni europene a învăŃământului la distanŃă din cadrul
FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice şi a FacultăŃii de ŞtiinŃe Exacte.

2. Analiza SWOT
Puncte tari: existenŃa unui nucleu de cadre didactice cu experienŃă; personal
didactic relativ tânăr; centru de cercetări în domeniul marketingului acreditat de CNCSIS
şi a Centrului de ConsultanŃă şi Cercetări în Economie(în cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe
Economice), respectiv centrul de cercetare „Modele matematice şi sisteme informatice”
din cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe Exacte; participarea cadrelor didactice la programe de
cercetare în calitate de membru al echipei sau ca director de proiect; bază materială
corespunzătoare; dotări cu infrastructură IT şi cu lucrări de specialitate adaptate
sistemului de învăŃământ la distanŃă; „încrederea ridicată’ acordată universităŃii cu
prilejul evaluării ARACIS; acreditarea a două programe de studiu ID din cadrul FacultăŃii
de ŞtiinŃe Economice(CIG şi FB) în octombrie 2009.
Puncte slabe: insuficienta antrenare a studenŃilor de la ID în activitatea de
cercetare ştiinŃifică; lipsa de consecvenŃă în urmărirea măsurilor de îmbunătăŃire a
calităŃii procesului instructiv - educativ; insuficienta conlucrare cu reprezentanŃii ligii
studenŃilor în promovarea unor acŃiuni sau proiecte comune.
OportunităŃi: numărul mare de cadre didactice în perioada de pregătire doctorală
avansată; patru cadre didactice îşi continuă perfecŃionarea prin al doilea doctorat în cadrul
FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice; prestigiul dobândit de cele două facultăŃi în cadrul cărora
se derulează programele de studiu ID ca urmare a calităŃii ofertei de studiu; rapida
adaptare a absolvenŃilor la exigenŃele profesionale şi buna lor integrare pe piaŃa muncii;
buna colaborare existentă pe plan local cu mediul de afaceri; solicitările formulate de
factorii locali şi naŃionali în legătură cu expertiza furnizată de specialiştii facultăŃii.
AmeninŃări: scăderea naturală a populaŃiei de vârstă şcolară; restructurările
produse pe piaŃa forŃei de muncă ca urmare a crizei economice mondiale; resurse
financiare limitate pentru plata studiilor; mobilitatea studenŃilor în spaŃiul european, în
condiŃiile concurenŃei educaŃionale;
3. DirecŃii prioritare
Din perspectiva cerinŃelor de calitate stabilite de ARACIS, în cadrul
învăŃământului la distanŃă se va acŃiona în următoarele direcŃii prioritare:

Planul de învăŃământ al fiecărui program de studii va include:
calificarea la care conduce programul respectiv de studii, obiectivele programului
exprimate sub forma competenŃelor generale, disciplinele de învăŃământ, ponderea
fiecărei discipline exprimată prin condiŃii de studiu, succesiunea disciplinelor şi a
formelor de evaluare pe parcursul studiilor, modul de finalizare a programului de studii;
Catedrele facultăŃilor şi Departamentul de Matematică-Informatică
vor urmări ca programa analitică a unei discipline să prezinte competenŃele specifice
disciplinei, structura tematică a disciplinei, bibliografia pentru studiul individual

obligatoriu şi opŃional al studentului, criteriile şi modul de evaluare a rezultatelor în
învăŃare ale studentului, precum şi estimarea timpului total al activităŃilor de studiu
pretinse unui student;
Atât în actuala structură, cât şi în urma ajustărilor ce se
preconizează, se va avea în vedere atât concordanŃa dintre obiectivele generale şi cele
specifice ale programului de studiu, cât şi prevederile disciplinelor fundamentale, de
specialitate şi de suport interdisciplinar, respectiv, al celor obligatorii şi opŃionale;
În cadrul dezbaterilor ce vor fi organizate cu specialişti în
domeniu, vor fi analizate periodic aspectele legate de punctele de credit acordate fiecărei
discipline;
În concordanŃă cu Sistemul European al Creditelor Transferabile,
decanul, prodecanii şi şefii de catedre vor urmări respectarea cerinŃei conform căreia,
cantitatea de muncă intelectuală a unui student, aferente unui semestru, să corespundă cu
30 de credite de studiu. Pe această bază, programele de studii universitare de licenŃă vor
cumula minimum 180 de credite;
La sfârşitul unui ciclu de studii se va realiza o evaluare a
rezultatelor în învăŃare, exprimate în forma competenŃelor cognitive, profesionale şi
valorice, care sunt realizate de fiecare disciplină, precum şi modul de evaluare preconizat
în fişele disciplinelor;
Desfăşurarea examenului de licenŃă va urmări să probeze
capacităŃile unui student de a opera cu cunoştinŃele din domeniul de specialitate al unui
program de studii.
Referitor la aspectele de diferenŃiere în realizarea programelor de studiu şi a
relevanŃei acestora se vor avea în vedere următoarele direcŃii de acŃiune:
- Cu sprijinul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic se va trece
la extinderea unor tehnologii didactice diferenŃiate pentru învăŃământul la distanŃă,
precum şi la monitorizarea rezultatelor obŃinute prin practicarea acestor tehnologii
didactice;
- Începând cu anul universitar 2010-2011 se va lansa un proiect de cooperare interfacultăŃi, care să permită mobilitatea studenŃilor în interiorul universităŃii, cu ajutorul
transferului şi acumulării de credite de studiu .Acest proiect va da posibilitatea unui
traseu propriu de învăŃare, astfel încât, cel puŃin 20% din totalul creditelor cumulate la
sfârşitul programului de studiu de către un student să provină de la discipline liber alese;

- În definirea curriculară a unui program de studiu se va avea în vedere relevanŃa
calificării universitare pe piaŃa muncii şi concordanŃa programului respectiv cu sistemul
dezvoltării cunoaşterii din domeniu. Cel puŃin odată la cinci ani, programele de studiu vor

fi revizuite pe baza analizelor colegiale la care vor participa şi studenŃi, absolvenŃi,
reprezentanŃi ai angajatorilor şi alŃi beneficiari ale calificărilor universitare.

4. Plan de măsuri
În raport cu cerinŃele de calitate ale procesului de învăŃământ şi a rezultatelor pe
care se scontează în contextul integrării României în structurile Uniunii Europene sunt
avute în vedere:
- instituirea unui sistem de urmărire a modului în care sunt angajaŃi absolvenŃii
specializărilor de la forma de învăŃământ ID, astfel încât, în primii doi ani de la absolvire
ponderea încadrării acestora la nivelul calificării universitare să fie de 50%.
Departamentul ID va colabora în această acŃiune cu Departamentul de Consiliere în
Carieră şi Orientare profesională din cadrul UAV.
Termen: septembrie 2011
Răspunde:Prof. Doina Cheta-coordonator Departament Consiliere în carieră şi Orientare
profesională
- stimularea interesului studenŃilor pentru continuarea studiilor prin programele de
masterat, astfel încât ponderea studenŃilor înscrişi la aceste forme de pregătire să fie de
cel puŃin 50% dintre absolvenŃii ciclului universitar de licenŃă;
Termen: permanent
Răspund: Conf.univ.dr. Spînu Marian-Nicu- decanul FacultăŃii de ŞtinŃe Economice,
Conf.univ.dr. Sorin Nădăban-decanul FacultăŃii de ŞtiinŃe Exacte.
- constituirea unui colectiv de cadre didactice care să asigure consilierea în carieră a
studenŃilor, în orientarea cu privire la alegerea unor cursuri opŃionale, în implicarea
studenŃilor în proiecte de cercetare sau organizarea de stagii de practică în cadrul unor
unităŃi reprezentative pentru viitoarea profesie.
Termen: permanent
Răspunde: conf.univ.dr. Isac Florin
continuarea acŃiunilor de instruire a cadrelor didactice de la Facultatea de ŞtiinŃe
Exacte şi Facultatea de ŞtiinŃe Economice în utilizarea tehnologiilor specifice ID, în
actualizarea permanentă a materialelor de studiu în format ID (atât sub aspectul
conŃinutului ştiinŃific, cât şi al formatului corespunzător standardelor ARACIS pentru
ID).
Termen: permanent
Răspund: conf.univ.dr. Isac Florin- Director ID
Responsabilii ID pe facultate şi pe specializare

integrarea într-un sistem informatizat a tuturor activităŃilor specifice ID (activităŃi
didactice, activităŃi de suport a procesului educaŃional-secretariat, financiar-contabil,
activităŃi administrative) în scopul eficientizării întregului proces educaŃional şi
managerial al ID. Se va avea în vedere accesarea de fonduri prin depunerea de proiecte.
Termen: ianuarie 2012
Răspund: Lect.univ.drd. Grigorie Sanda- director al Incubatorului Tehnologic şi de
Afaceri din cadrul UAV; Conf.univ.dr. Isac Florin Lucian-director ID.

Director Departament ID,
Conf. Univ.dr. Florin Lucian Isac

