DECLARAȚIA RECTORULUI
privind politica
Universității de Stat „Bogdan Petruceicu Hasdeu” din Cahul
în domeniul calității,
în anul universitar de studii 2016-2017

Universitatea de Stat „Bogdan Petruceicu Hasdeu” din Cahul (USC) consideră
managementul calității activității sale didactice și de Cercetare-Dezvoltare-Inovare ca pe un proces
menit să ridice continuu nivelul absolvenţilor săi şi să garanteze în faţa societăţii că aceştia au
cunoştinţele, deprinderile şi competenţele declarate.
În calitate de Obiective în domeniul calității pentru anul universitar de studii 20162017, USC, prin întreaga sa ofertă educaţională şi de cercetare, va acorda o atenţie prioritară
identificării şi satisfacerii cerinţelor şi aşteptărilor societăţii locale, regionale şi naţionale,
precum şi cultivării comunicării cu aceasta, în vederea sporirii contribuţiei sale la o dezvoltare
durabilă.
I. Privind identificarea şi satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor comunității locale, regionale şi
naţionale, precum şi cultivarea comunicării cu aceasta:
 Urmează a fi încurajată comunicarea, colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile
mediului de inserţie socială, local, regional şi naţional, care furnizează principalii beneficiari
şi parteneri externi ai universităţii.


Este necesară introducerea şi menţinerea unui sistem de actualizare calitativă continuă a
ofertei educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, astfel încât să răspundă în cel mai înalt grad
aşteptărilor şi cerinţelor beneficiarilor Universitții.

 În vederea păstrării partenerilor şi estinderii numărului lor, conducerea universităţii consideră
mediatizarea rezultatelor obţinute şi a potenţialului ei uman şi tehnic, cultivarea
legăturilor cu generaţiile de absolvenţi, ca mijloace şi obiective permanente.
II. Privind compatibilizarea şi alinierea activităţilor universităţii la practicile academice
evoluate din ţările Uniunii Europene şi a altor state cu nivel înalt de dezvoltare:
 În perspectiva integrării europene şi a dobîndirii unei recunoaşteri internaţionale, USC va
aborda crearea, asistarea, dezvoltarea şi încurajarea relaţiilor cu universităţi de tradiţie şi
de perspectivă din ţările Uniunii Europene şi din alte ţări, ca un mijloc de aliniere la
standardele şi politicile instituţionale universitare avansate şi ca un criteriu de recunoaştere a
prestigiului în mediul academic internaţional.
 Universitatea urmează să acorde o importanţă majoră compatibilizării ofertei sale
educaţionale, sub raport organizatoric şi de conţinut, din perspectiva cantităţii, calităţii şi
actualităţii cunoştinţelor profesionale teoretice şi practice şi a competenţelor concrete cultivate,
cu cea a universităţilor din spaţiul academic național și european, în vederea creşterii
capabilităţii de integrare a universităţii în diversele reţele internaţionale.
III. Privind satisfacerea cerinţelor şi necesităţilor studenților și propriului personal, referitor
la crearea şi menţinerea în instituţie a unui climat corespunzător:
 USC consideră studenţii atît ca beneficiari interni, cît şi ca beneficiari externi şi va urmări,
cu maxim interes, să satisfacă cerinţele şi aşteptările lor privind calitatea serviciilor
educaţionale – formative şi informative - şi adecvanţa acestora la exigenţele pieţei forţei de
muncă, dar şi cele legate de climatul în care aceste servicii sunt oferite.
 Conducerea universităţii va asigura un climat de activitate care să motiveze şi să promoveze
valoarea şi performanţa individuală şi colectivă a propriului personal - corpul profesoral
împreună cu personalul administrativ.
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 Conducerea universităţii consideră importantă comunicarea cu personalul universității și il va
informa asupra problemelor concrete ale universităţii şi asupra tendințelor naţionale şi
internaţionale din domeniu, va asigura transparenţa decizională şi preocuparea pentru
identificarea aşteptărilor şi nevoilor pe care personalul le are ca mijloace de primă importanţă
pentru asigurarea în instituţie a unui climat corespunzător de activitate.
IV. Privind îmbunătăţirea continuă a activităţilor din universitate, în mod prioritar pe
principalele ei dimensiuni: învăţământ, cercetare ştiinţifică şi inserţie socială:
 Conducerea instituţiei va sprijini îmbunătăţirea continuă a activităţii de învăţământ din
universitate în ceea ce priveşte structura şi actualitatea ofertei, cultivarea deprinderilor de
muncă individuală şi colectivă, promovarea mijloacelor şi metodelor moderne de predare,
pregătire şi evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor studenţilor.
 Conducerea instituţiei va sprijini dezvoltarea şi consolidarea activităţii de cercetare ştiinţifică în
vederea întăririi capacităţii universităţii de a promova cunoşterea, de a fi utilă societăţii şi de a
atrage resurse extrabugetare, din fonduri publice şi private naţionale şi internaţionale.
 În stabilirea programului de îmbunătăţire a activităţii, conducerea universităţii va consulta
opiniile tuturor părţilor interesate.
Cheia politicii universităţii în domeniul calităţii constă în asumarea responsabilităţii pentru
contribuţia adusă la realizarea obiectivelor instituţiei de către toţi membrii comunităţii.
În numele Senatului și a administrației Universității de Stat „Bogdan Petruceicu Hasdeu” din
Cahul solicit personalului instituției să se implice în menţinerea şi perfecţionarea Sistemului de
Management al Calităţii, să cunoască şi să îndeplinească cerinţele precizate în documentația cu
privire la sistemul de Management al Calității şi să acţioneze continuu pentru realizarea obiectivelor
noastre în domeniul calităţii.

Andrei POPA,
dr. hab., prof.univ.
Rector USC
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