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Magna Charta UniversitatumMagna Charta Universitatum, , BolognaBologna, 1988, 1988
Principii fundamentale ale universităţilor:

• Universitatea este o instituţie autonomă,

• Educaţia  şi cercetarea în universităţi trebuie să 
fie inseparabile.

• Libertatea în cercetare şi educaţie este principiul 
fundamental al vieţii universitare.

• O universitate este legătorul tradiţiilor umaniste 
europene.
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DeclaraDeclaraţţia de la ia de la BolognaBologna, 1999, 1999
1. Adoptarea unui sistem de diplome comparabile.

2. Adoptarea unui sistem de învăţământ bazat pe două cicluri: undergraduate şi 
graduate.

• Primul ciclu (durata nu mai puţin de 3 ani) – diploma pentru o calificare 
relevantă  pentru piaţa europeană.

• Al doilea ciclu – diploma de master.

3. Stabilirea unui sistem de credite, precum ECTS, ca mijloc adecvat de 
promovare a mobilităţii.

4. Promovarea mobilităţii.

5. Promovarea cooperării europene în domeniul asigurării calităţii.

6. Promovarea dimensiunilor europene în educaţia universitară: dezvoltarea 
curriculară, cooperarea  inter-instituţională, programe integrate de studiu, 
training şi cercetare.
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ConferinConferinţţa de la Berlin (18a de la Berlin (18--19 septembrie 2003)19 septembrie 2003)
Obiectivul principal al Uniunii Europene:Obiectivul principal al Uniunii Europene:

Europa – cea mai competitivă şi dinamică economie 
bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere 
economică sustenabilă, care să ofere locuri de muncă mai bune 
şi o mai mare coeziune socială.

Piloni principali ai societPiloni principali ai societăăţţii bazate pe cunoaii bazate pe cunoaşştere:tere:

• Spaţiul European al învăţământului superior;

• Spaţiul European al Cercetării Ştiinţifice.
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ConferinConferinţţa de la Berlin (18a de la Berlin (18--19 septembrie 2003)19 septembrie 2003)

Stabilirea principalelor direcţii de acţiune pentru perioada 2003-2010:

Obiective prioritare Obiective prioritare –– termen 2005:termen 2005:

1. Asigurarea calităţii învăţământului  prin dezvoltarea 
de noi mecanisme instituţionale, naţionale şi europene.

2. Adoptarea unei structuri a programelor de studii 
bazate pe cicluri: licenţă, masterat, doctorat.

3. Promovarea mobilităţii studenţilor şi a personalului 
academic şi administrativ.
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ConferinConferinţţa de la Berlin (18a de la Berlin (18--19 septembrie 2003)19 septembrie 2003)

Adoptarea unei structuri a programelor de studii bazate pe 
cicluri (licenţă, masterat, doctorat) impune:

1. Elaborarea unui sistem comparabil şi compatibil de 
calificări universitare (direcţie de studiu, nivel, 
cunoştinţe, competenţe, profil).

2. Elaborarea unui nomenclator al calificărilor universitare 
operaţional în Spaţiul European al Învăţământului 
Superior.
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Opţiunea I

2V4-224--283260TOTAL pe disciplinele facultative

V2-112--141630LGL21.20Metod. cercet ştiinţif.-econom.2.

V2-112--141630LSL13.18Comerţ şi urbanism comercial1.

DISCIPLINI FACULTATIVE (liber alese)

5E, 3C301151429-14210224448TOTAL ore pe disciplinele obligatorii şi opţionale

1E, 1C61336-14304892TOTAL ore pe disciplinele opţionale

C2--22---3030ASA25.312. Geopolitica şi 
Geoglobalistica

C2-112--141630ASA22.101. Psihologie social-economică

Opţiunea II

E4-224--303262ASA14.102. Merc. Produselor  
nealimentare

E41124-14163262ASA14.091. Merc. Produselor alimentare

DISCIPLINI OPŢIONALE (la alegere)

4E, 2C24-121123--180176356TOTAL ore pe disciplinele obligatorii

C3-4-4--62-62OGO44.02Limba modernă de afaceri I6.

E4-224--303262OSO52.01Bazele contabilităţii5.

E6-235--304878OSO12.05Marketing general şi industrial4.

C3-123--143246OSO23.39Dreptul afacerilor3.

E3-123--143246OSO21.10Economia unităţilor economice2.

E5-224--303262OFO21.02Marcoeconomie1.

DISCIPLINI OBLIGATORII

Zeze 
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PrelTotal
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(puncte 
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ORE pe săptămânăORE

Tip. 
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COD 
discipDenumirea disciplineiN. 

Crt

Conţinutul planului de studii în baza ECTS                      ANUL II de studii      SEMESTRUL III 



CONCONŢŢINUTUL GHIDULUI STUDENINUTUL GHIDULUI STUDENŢŢESC A.S.E.M.ESC A.S.E.M.

1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului 
didactic în instituţiile de învăţământ superior universitar 
din Republica Moldova .

2. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
procesului de studii în A.S.E.M. în baza Sistemului de 
Credite Academice Transferabile.

3. Sistemul de evaluare a cunoştinţelor studenţilor.

4. Planul de învăţământ la specialitate pe întreaga perioadă 
a studiilor .

5. Informaţii privind serviciile prestate de Biblioteca 
ştiinţifică A.S.E.M..
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Sistemul de evaluare a cunoştinţelor studenţilor în ASEMSistemul de evaluare a cunoştinţelor studenţilor în ASEM
Pentru studenţii anului I, II, III.Pentru studenţii anului I, II, III.

1,00100
0,1010Frecvenţa10

0,1010Reuşita curentă10

0,2020Teste10

0,6060Examen (test) final10

6=4*554321

Nota 
finală

Nota 
obţinutăCoeficientulPonderea 

%Parametrii (criterii)Nota 
maximă

1,00100

0,1010Reuşita curentă10

0,2525Teste10

0,6565Examen (test) final10

6=4*554321

Nota 
finală

Nota 
obţinutăCoeficientulPonderea 

%Parametrii (criterii)Nota 
maximă

Pentru studenţii anului IV, V.
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ASEM ASEM 

CHESTIONAR CHESTIONAR 

Opinia studenţilor privind calitatea procesului Opinia studenţilor privind calitatea procesului 
instructiv educativinstructiv educativ
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Noiembrie, 2003 Chestionarul este anonim
ASEMASEM

CHESTIONARCHESTIONAR
opinia studenţilor privind calitatea procesului instructiv-educativ

Nivelul înalt al cunoştinţelor şi competenţelor viitorilor specialişti constituie unul din obiectivele primare ale ASEM. 
Pentru noi este deosebit de importantă opinia Dumneavoastră privind calitatea procesului instructiv – educativ şi 
finalitatea lui. Astfel, în scopul identificării problemelor privind performanţele academice ale studenţilor şi determinării 
direcţiilor de soluţionare a lor, Senatul ASEM efectuează acest sondaj de opinie. 

Suntem absolut convinşi că informaţia şi opiniile Dumneavoastră vor fi foarte preţioase pentru cercetarea noastră, de 
aceea, vă rugăm să ne ajutaţi să le obţinem prin răspunsurile voastre sincere şi obiective. 

Vă Mulţumim pentru Colaborare!

Pentru a completa chestionarul, citiţi cu atenţie întrebările şi toate variantele de răspuns, încercuind varianta care
corespunde opiniei Dumneavoastră. În cazul în care nu găsiţi varianta de răspuns potrivită , introduceţi în spaţiile libere 
propria opţiune.

1. Care este, după părerea Dumneavoastră, imaginea generală a procesului instructiv-educativ în ASEM?

( încercuiţi numărul care corespunde propriei opinii)

Foarte nefavorabilă    1   2   3   4   5   6   7      Foarte favorabilă

2. Care factori din lista de mai jos Vă determină într-o măsură mai mare  situaţia academică ?

1. cunoştinţele acumulate în liceu 6.   munca individuală

2. calitatea cursurilor 7.   propriile capacităţi

3. calitatea seminariilor 8.  posibilitatea copierii

4. severitatea profesorilor 9.   relaţiile personale

5. exigenţa profesorilor 10.  posibilitatea mituirii

11. alte variante _____________
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3. Indicaţi măsura în care expresiile de mai jos corespund opiniei 
Dumneavoastră privind calitatea procesului instructiv-educativ în ASEM:

17543210Sesiunea de examinare este 

16543210Testele includ materialul trecut la ore

15543210Aprecierea cunoştinţelor este obiectivă

14543210Există transparenţa reuşitei

13543210Eu cunosc criteriile de evaluare a cunoştinţelor

12543210Profesorii se comportă respectuos cu studenţii

11543210Profesorii oferă consultaţii în afara orelor

10543210Profesorii folosesc eficient timpul orelor de studii

9543210Profesorii definesc clar subiectele de examinare

8543210Profesorii sunt dispuşi să răspundă la întrebări în 
timpul orelor de studii

7543210Profesorii sunt competenţi

6543210Conţinutul unor discipline se repetă

5543210Fondul de timp rezervat seminarelor este suficient 
pentru însuşirea materiei

4543210Se oferă suporturi metodice utile

3543210Materia oferită este actuală

2543210Se cultivă abilităţi practice performante

1543210Primesc cunoştinţe teoretice temeinice

Dezacord total Acord totalNu ştiu
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4. Indicaţi trei motive care vă determină să nu învăţaţi la unele discipline:

1. incompetenţa profesorului 6. dorinţa de a sfida profesorul

2. frica inspirată de profesor 7. toleranţa profesorului

3. lipsa de obiectivitate 8. convingerea în posibilitatea de a copia

4. inutilitatea disciplinei 9. alte variante 

5. incompatibilitatea cu profesorul

5. Care motive vă determină sa nu frecventaţi orele de curs?

1. comportamentul profesorului 4. alcătuirea defectuoasă a orarului

2. nu aflu nimic nou 5. nevoia de a lucra pentru a-mi asigura existenţa

3. nu mă satisface programa de învăţământ 6. alte variante _____________________

6. Cât timp acordaţi, pe zi, în medie, pregătirii temelor  pentru acasă?

1. < 1 oră 2. 1- 2 ore 3. 2- 3 ore 4. > 4 ore

7. Care surse din lista de mai jos le folosiţi, de regulă, la pregătirea pentru seminarii?

1. conspectul temei 5. pagini web

2. manuale sau monografii recomandate 6. suporturi metodice oferite de profesor

3. reviste de specialitate 7. consultaţii

4. anuare statistice 8. alte variante ______________

8. Care ar fi, după părerea Dumneavoastră, raportul optim de timp între prelegeri şi seminarii (lucrări practice şi de 
laborator), care V-ar permite să însuşiţi mai bine disciplinele  ? 

1 2 3 4 5 6 7 Alte 
variante

Prelegeri, % 80 70 60 50 40 30 20
Seminarii, % 20 30 40 50 60 70 80

Conferinţa internaţională „Modernizarea învăţământului superior din Republica Moldova în contextul Procesului de la Bologna”



9. Care motive v-ar determina să frecventaţi orele de curs, chiar dacă prezenţa n-ar fi obligatorie? 

1. originalitatea predării 3. utilitatea practică a disciplinei

2. buna sistematizare a materiei 4. alte variante ______________________

10. Indicaţi două discipline  studiate pe parcursul anilor de studii care, în măsură mai mare:

V-a plăcut V-a displăcut
1. 3.
2. 4.

11. Repartizaţi 100 de puncte între componentele folosite la evaluarea cunoştinţelor, în funcţie de importanţa acestora 

1. frecvenţa                                                       __

2. manifestarea cunoştinţelor la seminar          __

3. nota medie a testărilor                                   __

4. cunoştinţele demonstrate la examenul final  __

Total                                                           100 puncte

12. Indicaţi care este principalul scop pentru care faceţi studii la ASEM:

1. obţinerea unei poziţii în societate 3. obţinerea cunoştinţelor

2. obţinerea unei diplome prestigioase 4. satisfacerea dorinţei părinţilor

5. alte variante _____________ 

13. În ultimul timp, pe pagina web a ASEM şi în alte surse de informaţii se indică un nivel înalt de mituire a 
profesorilor ASEM. Dacă binevoiţi, Vă rugăm să indicaţi cît de des vi s-a întâmplat să faceţi acest lucru:  

                               1.Niciodată  2.O singură dată  3.Uneori 4.La fiecare sesiune
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14. Indicaţi  principala cauză care v-a influenţat să mituiţi:
1.  anume la acel examen nu eram pregătit 3. presiune din partea profesorului
2. a fost o decizie de grup 4. la recomandarea colegilor din anii mai mari

5. alte variante __________________ 

15. Ce aţi recomanda conducerii ASEM să întreprindă în vederea îmbunătăţirii reuşitei studenţilor
________________________________________________________________________________________________________

16. Facultatea: 1. Business şi Administrarea Afacerilor
2. Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică 
3. Contabilitate 
4. Economie Generală şi Drept
5. Finanţe
6. Relaţii Economice Internaţionale

17. Anul de studii: 1. anul II 2. anul III 3. anul IV 4. anul V

18. Reuşita medie obţinută la ultima sesiune: 1. < 7,00 2. 7,00 – 8.00 3. 8.00 – 9.00 4. >9.00

19. Reşedinţa până la începutul studiilor în ASEM:
1. Chişinău  2. Altă localitate urbană    3. Localitate rurală

20. Actualmente locuiţi:
1. cu părinţii 2. la cămin 3. la gazdă 4. altă variantă __________

21. Dacă ar fi cazul să Recomandaţi ASEM-ul cunoscuţilor, prietenilor, rudelor, aţi prezenta-o, ca fiind o instituţie de 
învăţământ economic :

1. Foarte bună    2. Bună 3. Nici-nici     4. Rea       5. Foarte rea

VĂ MULŢUMIM !
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CHESTIONARCHESTIONAR

dede evaluare evaluare a cursuluia cursului

Facultatea_____________                 Disciplina________________________

Anul de studii__________                 Profesorul________________________

       Pentru a evalua calitatea cursurilor predate la ASEM, vă rugăm să completaţi acest 
chestionar. Prin răspunsurile Dumneavoastră oneste şi bine gândite îl puteţi ajuta pe 
profesorul care a ţinut cursul să-şi îmbunătăţească atât conţinutul informativ cât şi metoda de 
predare.

Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii marcând cu “ √ ” căsuţa 
care corespunde opiniei dvs. Chestionarul este anonim.
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19. Profesorul în cadrul cursului a promoat o imagine poyitivă 
Academiei de Studii Economice

18. Profesorul a realizat cu eficacitate conexiuni cu alte discipline

17. Profesorul stăpâneşte materia predată

16. Profesorul apreciază obiectiv performanţele studenţilor

15. Criteriile de evaluare folosite de professor sunt clare

14. Evaluarea permanentă (seminarele, testele, chestionările)

13.  Profesorul a reuşit să transmită studenţilor încredere şi 
competenţă

12. Profesorul manifestă o atitudine pozitivă faţă de studenţi

11. Ţinuta şi manierele profesorului sunt adecvate

10. Expunerea profesorului este clară

9. Profesorul stimulează gândirea creativă a studenţilor

8. Profesorul încurajează activismul studenţilor

7. Profesorul satisface nevoile mele de dezvoltare personală şi 
formare profesională

6. Profesorul prezintă materia într-o manieră interesantă

5. Profesorul utilizează metode eficiente de predare 

4. Materialul predat este de actualitate şi bine documentat 
(bibliografie şi surse relevante)

3. Noţiunile cheie sunt suficient explicate

2. Conţinutul cursului este bine structurat

1. Programa cursului a fost clar prezentată

Dezacord 
totalDezacordNici/ 

niciAcord Acord 
totalAfirmaţii



20. Evaluaţi global competenţa didactică a profesorului subliniind unul din 
următoarele calificative:

Excelentă   Foarte bună   Bună  Slabă   Foarte slabă

21. Evaluaţi global valoarea educativă (de formare generală şi profesională) a 
cursului subliniind unul din următoarele calificative:

Foarte mare Mare Medie Scăzută Foarte 
scăzută

22. Vă rugăm să scrieţi sugestiile şi comentariile suplimentare pe verso foii.

Vă mulţumim pentru participare. Vă dorim să vă construiţi un parcurs educaţional 
calitativ pentru a deveni un specialist integru, competent şi competitiv.
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Propunerile şi sugestiile privind îmbunătăţirea procesului de evaluare al cursului pot fi înaintate la Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Formare 
Pedagogică al ASEM (bl. B, birou 813, tel. 24.52.49. intern: 449,  www.cdcfp.ase.md).



SchimbSchimbăări structurale în organigrama A.S.E.M.ri structurale în organigrama A.S.E.M.

1.1. Centrul de Dezvoltare CurricularCentrul de Dezvoltare Curriculară ă 

şi Formare Pedagogică;şi Formare Pedagogică;

2. Centrul de Plasament 2. Centrul de Plasament 

şi Relaţii cu Agenţii Economici.şi Relaţii cu Agenţii Economici.
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A.S.E.M.  a devenit:A.S.E.M.  a devenit:

1. Membru al Asociaţiei Universităţilor Europene (A.U.E)1. Membru al Asociaţiei Universităţilor Europene (A.U.E)

2. Membru al Reţelei Universităţilor din Ba2. Membru al Reţelei Universităţilor din Bazzinul Minul Măării Negrerii Negre
(B.S.U.N) (B.S.U.N) 



LICEE,
ŞCOLI

UNIVERSITATEA CONSUMATORI;  
ANGAJATORI

PPăărţile interesate în asigurarea şi dezvoltarea calităţii rţile interesate în asigurarea şi dezvoltarea calităţii 
învăţământului superiorînvăţământului superior
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Organizarea învăţământului superior pe cicluriOrganizarea învăţământului superior pe cicluri

3  +  2  +  3

3  - 5   - 8

L  - M - D

Conferinţa internaţională „Modernizarea învăţământului superior din Republica Moldova în contextul Procesului de la Bologna”
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NOMENCLATORUL CALIFICNOMENCLATORUL CALIFICĂĂRILORRILOR

372.05. Managementul 
mediului...

372.04. Managementul 
proprietăţii intelectuale

372.03. Management 
social

372.02. Managementul 
resurselor umane

Master în Administrarea 
Afacerilor

372.01. Managementul 
firmei

Licenţiat în business şi 
administrare

372. 
Business şi 
administrare

37. Ştiinţe 
economice 
şi manage-
ment

5432
3. Ştiinţe sociale, 
economice şi 
drept

1
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= 17
ani studii 
superioare

Evaluarea duratei studiilor în învăţământul Evaluarea duratei studiilor în învăţământul 
preuniversitar preuniversitar şi universitar în Republica Moldova. şi universitar în Republica Moldova. 

I Până la 1992
10 ani 

(şcoala medie generală)

10 ani 
(şcoala medie generală)

11 ani 
(şcoala medie de cultură generală)

12 ani 
(liceu)

10 ani 
(şcoala medie generală)

II În prezent

III După reformare

4321

4 5321

14 ani 
(studii superioare)

=

15 ani 
(studii superioare)=

+

+

4 5321 16 ani 
(studii superioare)=+

+

+

4321 = 16 ani 
(studii superioare)

+ 1 2321
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Structura învăţământului superior şi nivele de acreditare.Structura învăţământului superior şi nivele de acreditare.

L

Universitate
II

Universitate
III

Universitate
I

Ciclul I 
(Licenţa)

Masterat 
profesional 

(2 ani)

Masterat 
ştiinţific 
(2 ani)

Masterat 
(2 ani)

Ciclul I 
(Licenţa)

Ciclul I 
(Licenţa)

D
Doctorat

(3 ani)

M
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Conferinţa de la Berlin (18 Conferinţa de la Berlin (18 –– 19 februarie, 2003)19 februarie, 2003)

“Responsabilitatea primară pentru 
asigurarea calităţii în învăţământul 
superior aparţine fiecărei instituţii”.
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VĂ   MULŢUMIM!
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