Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI parcurge o perioadă deosebită în
evoluţia sa. Ample şi fundamentale reforme lansate în anii 2015-2019 s-au
cristalizat prin rezultate concrete. Obiectivele principale ale acestei metamorfoze
au consolidat calitatea învăţămâtului universitar, au cultivat excelenţa în cercetarea
universitară în spiritul performanţei şi competitivităţii la nivel local, naţional şi
internaţional, ne-am dezvoltat şi modernizat infrastructura instituţiei, creându-ne o
nouă imagine în cadul MAI şi societate.
În anul 2020 Academia va împlini 30 de ani de la fondare. În vederea
continuării îmbunătăţirii imaginei instituţiei şi calităţii studiilor este necesară
analiza situaţiei curente şi determinarea obiectivelor şi priorităţilor pentru viitor.
Din aceste considerente elaborarea unui plan strategic al Direcţiei studii şi
management al calităţii a devenit o necesitate categorică şi necondiţionată.
Planul strategic al Direcţiei studii şi management al calităţii este un
document de planificare ce defineşte principalele direcţii de dezvoltare, obiectivele
individuale a managementului calităţii în Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI
pentru următorii trei ani.
Acest plan strategic va permite şi crea contexte concrete nu numai pentru
buna funcţionare a Direcţiei dar, în mod prioritar o va dezvolta. Obiectivele
strategice cu acţiunile concrete de realizare au la baza lor dorinţa comunităţii
academice de a continua, dezvolta şi consolida ceea ce este valoros şi bun,
contribuind la dezvoltarea educaţiei, ştiinţei şi culturii naţionale, la formarea şi
perfecţionarea resurselor umane înalt calificate şi nu în ultimul rând îmbunătăţirea
calităţii studiilor în cadrul Academiei, ai căror beneficiari de bază sunt studenţii,
angajatorul. Strategia managerială urmăreşte asigurarea şi creşterea continuă a
calităţii procesului didactic, dezvoltarea avantajoasă a relaţiilor de colaborare cu
instituţii prestigioase de învăţământ şi cercetare, cu mediul socio-economic, fapt ce
a condus la recunoaşterea Academiei ca o instituţie orientată spre performanţe
academice.
Pentru a menţine aceste poziţii, pentru a putea aspira la accesul Academiei în
topul celor mai bune instituţii de învăţământ superior din ţară cât şi din cadrul
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responsabilităţilor managementului instituţiei în scopul asigurării compatibilităţii
misiunii cu obiectivele învăţământului superior şi consolidării unei culturi
organizaţionale bazate pe performanţă şi calitate.
Pentru realizarea misiunii, declarată de către Direcţia studii şi management
al calităţii, Planul strategic pentru perioada 2020-2022 include un obiectiv de bază
şi acţiuni strategice pentru domeniul prioritar: învăţământ, cercetare ştiinţifică,
studenţi, relaţii internaţionale, comunicare şi imagine, dezvoltare instituţională.
Aşadar OBIECTIVUL STRATEGIC este: dezvoltarea şi consolidarea
calităţii ofertei educaţionale ca instituţie de interes naţional în dezvoltarea şi
producerea de cunoaştere avansată, precum şi integrarea în spatiul European al
învăţământului superior şi al cercetării, validată prin recunoaşterea internaţională
ce se va realiza prin următoarele acţiuni strategice:
1. Menţinerea procesului de formare profesională la nivelul unor standarde
de calitate, prin care să asigure recunoaşterea competitivităţii studiilor la Academie
în ţară şi peste hotare.
2. Planificarea strategică a activităţilor Academiei în domeniul asigurării
calităţii.
3. Coordonarea planurilor de învăţământ, din perspectiva formării
competenţelor profesionale, a abordărilor interdisciplinare şi a problematicii
actuale a domeniului de formare profesională.
4. Dezvoltarea curriculumului la unităţile de curs/module, cu axarea
procesului didactic pe student, cu accent pe realizarea lucrului individual şi
aplicarea tehnologiilor didactice interactive.
5. Sporirea continuă a calităţii programelor de studii în Academie.
6. Evaluarea continuă a unităţilor de curs/module de către studenţi,
absolvenţi, beneficiari, angajatori etc., urmată de analiza şi utilizarea rezultatelor în
atribuirea cursurilor.
7. Conlucrarea, chestionarea permanentă a absolvenţilor programelor de
studii în vederea modernizării programelor de formare profesională.

8. Realizarea parteneriatului educaţional cu angajatorii / reprezentanţii
pieţei muncii în vederea modernizării programelor de formare profesională.
9. Creşterea dimensiunii internaţionale a programelor de studii (programe
de studii predate în limbi străine).
10. Asigurarea procesului de formare profesională cu cadre ştiinţificodidactice de înaltă competenţă prin formare continuă.
11. Utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv a platformelor electronice în
procesul de formare profesională.
12. Aprecierea de către catedrele de specialitate a serviciilor de formare
profesională, ca şi sursă de actualizare a programelor de formare iniţială,
modalitate de identificare a instituţiilor - bază pentru stagiile de practică,
modalitate de stabilire a parteneriatului educaţional.
13. Promovarea programelor de studii integrate / interdisciplinare.
14. Modernizarea şi promovarea unui management al calităţii participativ, cu
implicarea activă a structurilor la nivel de facultate (profesori şi studenţi) şi cu
reprezentanţii pieţei muncii.
15. Implementarea unui mecanism eficient de evaluare internă şi
autoevaluare a calităţii procesului educaţional.
16. Modernizarea strategiei de ghidare şi consiliere în carieră a studenţilor.
17. Crearea unui mecanism de monitorizare a evoluţiei profesionale a
absolvenţilor.
18. Monitorizarea implicării active a structurilor de autoguvernare
studenţească.
19. Stimularea implicării partenerilor în dezvoltarea programelor de licenţă,
master.
20. Atragerea de cadre didactice şi ştiinţifice invitaţi, cercetători, experţi de
talie internaţională de la universităţi şi centre de cercetare de prestigiu pentru
activităţi academice în cadrul Academiei.
21. Analiza periodică (anuală) a calităţii activităţilor din Academie.

