
ANUNT
ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR PROGRAMELOR DE STUDII 

REALIZATE ÎN CADRUL ACADEMIEI „ȘTEFAN CEL MARE” A MAI

Stimați absolvenți, în conformitate cu art.HO, alin.5 din Codul educației al 
Republicii Moldova nr. 152/2014; art.2, alin. 6 din HG 616/2016; Ghidul de evaluare 
externă a programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și studii superioare 
integrate/ ciclul II master, aprobat prin decizia Consiliului de conducere al ANACEC, 
proces verbal nr. 73 din 01.04.2022; pct. 17 subacțiunea 1.3.5. din Planul de activitate 
al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI pentru anul 2022 și Planul anual de activitate 
al Direcției studii și management al calității a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 
Vă anunțăm că în perioada 18 - 22.07.2022, Academia va organiza chestionarea 
absolvenților instituției în vederea evaluării calității studiilor oferite de Academie, 
conținutul programului de studii, corespunderii competențelor absolvenților 
programelor de studii cu cerințele pieței muncii, competitivitatea absolvenților pe 
piața muncii, activitățile de predare-învățare-evaluare de la programele de studii și a 
nivelului de prestație/ evoluție profesională a absolvenților Academiei.

Rezultatele chestionării vor servi drept temei de îmbunătățire a procesului 
educațional derulat în cadrul programelor de studii, conținutul programelor de studii, 
fapt care va avea un impact benefic în pregătirea calitativă a viitorilor absolvenți/ 
angajați ai MAI și corespunderii competențelor absolvenților programelor de studii cu 
cerințele pieței muncii. Ca urmare va fi întocmit un raport general însoțit de un plan 
de măsuri de îmbunătățire a calității programelor de studii.

Intr-u realizarea obiectivului menționat, prin intermediul Direcției politici de 
personal și învățământ a MAI, Va fi pus la dispoziția absolvenților linck-ul cu 
chestionarul respectiv.

Vă mulțumim anticipat pentru participare!

*Notă: Chestionarul va fi accesibil începând cu data de 18.07 ora 10°n până la data 
de 22.07 ora 17°° 2022.
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