Anexa nr.9
STRATEGIA
PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN USH 2010–2014
(Sinteză)
În Universitatea Spiru Haret, Strategia privind asigurarea calităţii constituie referinţa de bază pentru fundamentarea
obiectivelor şi programelor de pregătire şi instruire a studenţilor şi masteranzilor, precum şi pentru asigurarea standardelor
necesare unui învăţământ de calitate, în conformitate cu cerinţele naţionale şi europene.
Strategia este concepută în scopul asigurării funcţionării optime a învăţământului universitar, cercetării ştiinţifice şi
implicării Universităţii în activitatea socială, economică şi culturală a ţării, precum şi al transformării Universităţii într-un
puternic factor de propagare a învăţământului, ştiinţei şi culturii în spiritul valorilor naţionale şi europene.
Obiectivele strategice formulate reprezintă expresia voinţei comunităţii academice de a participa la competiţia pe
plan naţional şi internaţional pentru crearea şi dezvoltarea unui sistem de valori în concordanţă cu interesele şi
necesităţile privind afirmarea fiinţei umane în actualul context social. Pentru perioada de referinţă Universitatea Spiru Haret
a stabilit următoarele obiective strategice globale, pe termen scurt şi mediu:
- asigurarea unui management performant;
- consolidarea continuă a cadrului şi climatului instituţional;
- consolidarea şi dezvoltarea infrastructurii proprii;
- creşterea permanentă a calităţii procesului educaţional;
- continuarea implementării unei culturi procalitate în toate domeniile activităţii academice;
- diversificarea activităţii de cercetare ştiinţifică, valorificarea superioară a potenţialului creativ al Universităţii şi
fructificarea deplină a rezultatelor cercetării;
- diversificarea şi amplificarea relaţiilor internaţionale;
- perfecţionarea profesională, promovarea şi motivarea resurselor umane;
- promovarea imaginii Universităţii în mediul academic, economic şi social, intern şi extern.
Strategia privind asigurarea calităţii a fost fundamentată în concordanţă cu misiunea şi structura Universităţii,
stabilite prin lege şi susţinute de Carta universitară, precum şi de documentele sistemului de management al calităţii.
Aceasta confirmă faptul că:
- Universitatea Spiru Haret este o instituţie de învăţământ superior liberă, deschisă, autonomă atât din punct de
vedere academic, cât şi economico-financiar;
- îşi afirmă autonomia şi acţionează, ca semnatară a Magna Charta Universitatum, pentru transpunerea, în spaţiul
european al învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice, a normelor şi valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.
Strategia privind asigurarea calităţii atestă faptul că pentru atingerea obiectivelor propuse Universitatea Spiru
Haret utilizează toate structurile manageriale de la nivel central (senat, consiliu de administraţie), precum şi unităţile
funcţionale (facultăţi, departamente), institute şi centre de cercetare, centre-suport şi structuri tehnico-administrative
(biblioteci, laboratoare), comisii de specialitate la nivel central şi de facultate, respectiv comisii de evaluare şi asigurare a
calităţii şi comisii de audit intern al calităţii. De asemenea, în acest demers sunt implicate şi participă plenar, cadrele
didactice, potrivit competenţelor, precum şi studenţii/ masteranzii, beneficiarii direcţi ai ofertei educaţionale.
Strategia privind asigurarea calităţii abordează următoarele domenii fundamentale ale activităţii educaţionale:
învăţământul , cercetarea ştiinţifică, relaţiile internaţionale, managementul (academic şi administrativ), resursele umane,
infrastructursa şi finanţarea, stabilind obiectivele strategice specifice fiecărui domeniu, pe baza datelor obţinute în urma
cunoaşterii situaţiei fiecărui domeniu de activitate.
Din analiza conţinutului strategiei rezultă că:
- în domeniul învăţământului, Universitatea are drept coordonate documentele internaţionale referitoare la
Procesul Bologna, iar ca ax beneficiarii interni şi externi ai procesului educaţional;
- Universitatea are o politică eficientă de recrutare a studenţilor, în acord cu misiunea şi obiectivele sale, asigurând
capacităţi optime de cuprindere a studenţilor recrutaţi şi orientarea lor către specializările solicitate pe piaţa muncii;
- activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi funcţionează potrivit cerinţelor actuale la nivel naţional şi
internaţional, fiind circumscrisă cercetării colective şi individuale şi desfăşurată în institute şi centre de cercetare;
- Universitatea dezvoltă relaţii internaţionale în concordanţă cu legislaţia naţională şi internaţională în materie,
asigurându-se transpunerea reglementărilor, normelor şi valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna în spaţiul
învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice;
- funcţiile managementului academic şi administrativ sunt în deplină concordanţă cu misiunea Universităţii, iar
sistemul de conducere răspunde principiilor de organizare şi funcţionare, respectiv: autonomia universitară deplină,
libertatea academică, asigurarea calităţii, înalta competenţă profesională, nediscriminarea, cooperarea,
responsabilitatea, solidaritatea;
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- Universitatea Spiru Haret dispune de o infrastructură proprie adecvată, capabilă să ofere servicii educaţionale de
calitate, formată dintr-o reţea de calculatoare de ultima generaţie, racordate la Internet, platforma de e-learning de tip
Blackboard, utilizând, în acelaşi timp, serviciile oferite prin intermediul televiziunii, radio-ului, editurii şi complexului
tipografic;
- sursele de finanţare se constituie din: taxe de studiu şi alte taxe şcolare, venituri din realizarea de programe de
cercetare ştiinţifică, expertiză, consultanţă, prestări de servicii, donaţii, sponsorizări şi alte surse legal constituite.
*
Obiectivele strategice stabilite pentru fiecare domeniu al activităţii educaţionale susţin pe deplin cerinţele dezvoltării
instituţionale şi contribuie la îndeplinirea misiunii Universităţii în perioada de referinţă, respectiv:
a) formarea de specialişti cu nivel superior de pregătire, asigurând acestora calificări profesionale care să le ofere şanse reale
în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă;
b) dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, stimularea gândirii şi forţelor creative, valorificarea multilaterală a procesului de
creaţie ştiinţifică, artistică, sportivă etc.

2

