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Managementul sistemului de învățământ

Național (Codul Educației)

Local (decizii ale autorităților administrației            

publice locale)

Instituțional (Carta universitară,  

regulamentele instituționale)



Managementul învățământului superior
Nivele

1. Național 

Ministerul Educației 

2. Instituțional

structurile de conducere și 

administrative ale instituțiilor de 

învățământ superior.

Principii
• autonomia universitară și libertatea 

academică;

• responsabilitatea publică;

• conducerea strategică;

• gestionarea eficientă și transparentă



Momente-cheie ale managementului învățământului superior

Structura administrativă

Procesul didactic 
predare-învățare-evaluare

Cercetarea științifică

Relațiile: profesor-instituție; 

student-instituție;

profesor-student.



Structura administrativă

Noi structuri administrative la nivel

Național

• Agenția Națională de Asigurare a 

Calității în Învățământul Profesional

• Consiliul de etică și management 

universitar

Instituțional

• Consiliul pentru dezvoltare strategică 

instituțională;

• Organizarea consorțiilor și 

parteneriatelor;

• Regulamentului-cadru privind modul 

de alegere a rectorului instituției de 

învățămînt superior din Republica 

Moldova, Ordin nr. 09 din 14 ianuarie 

2015.



Procesul didactic în învățământul superior:
Autonomie universitară la nivelul activității didactice, dar și de cercetare

Aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor în învățământul  superior în baza Sistemului Național de 
Credite de Studiu 

Aprobarea, prin Legea 142 din 07 iunie 2005, a Nomenclatorului domeniilor de formare profesională.

Revizuirea Planului-cadru pentru studiile superioare ciclul I, ciclul II, în conformitate cu prevederile Codului 
Educației

Elaborarea Cadrului Național al Calificărilor

Programe comune de studii superioare, specialități duble și studii integrate.

Aprobarea Regulamentului-cadru privind stagiile de practică în învățământul superior, Ordin nr. 203 din 19 
martie 2014



Cercetarea științifică
Realizări

• Regulamentul privind organizarea studiilor
superioare de doctorat, ciclul III ( HG nr.1007 din
10.12.14)

• Ordin cu privire la dosarul, criteriile și indicatorii
de performanță în vederea autorizării de
funcționare provizorie a școlilor doctorale
ord.nr.118 din 06.03.15)

• Ordin cu privire la Recomandările cadru pentru
dezvoltarea planurilor de învățământ la ciclul III,
studii superioare de doctorat ( ord. nr. 119 din
06.03.15)

• În lucru Proiectul Regulamentului de organizare și
desfășurarea a programelor de postdoctorat;

• Indicatorii de performanță științifică pentru
dobândirea calității de conducător de doctorat în
Republica Moldova, document elaborat de CNAA,
urmând a fi avizat de Ministerul Educației

Priorități

• Aprobarea Planului de admitere la doctorat 

(organizat de această dată pe domenii și nu pe 

specialități)

• Organizarea Consiliului de experți naționali în 

vederea:

autorizării școlilor doctorale;

organizării competiției granturilor doctorale;

revizuirii Nomenclatorului specialităților 

științifice 



Relația profesor-instituție

• Elaborarea Proiectului Regulamentului

privind modul de ocupare a funcțiilor

didactice, științifico-didactice și științifice în

învăţămîntul superior; (în curs de aprobare)

• În proces de elaborare este Regulamentul

privind conferirea titlurilor științifico-

didactice.

• Drepturile și obligațiile personalului din

învățământul superior decurg din:

Carta universitară

Contractul individual de muncă

Legislația în vigoare



Relația student-instituție

• Aprobarea Regulamentului cu privire la

condiţiile de ocupare a locurilor cu

finanţare bugetară în instituţiile de

învăţămînt superior de stat din Republica

Moldova, ordin nr. 748 din 12.07.2013

• Aprobarea Regulamentului-cadru cu

privire la organizarea și funcționarea

structurilor de autoguvernanță

studențească, Ordin nr. 969 din 10

septembrie 2014

• Contractul de studii

• Reprezentarea studenților în cadrul

structurilor instituționale cu rol decizional,

consultativ sau administrativ.



Relația profesor-student
• Învățământul centrat pe student

• Studentul nu trebuie văzut ca un consumator de educaţie, ci ca un partener în luarea

deciziilor în învăţământ.

Există două domenii de comunicare între profesor şi student:

1. interacţiunea de ordin profesional 

2. interacțiunea de ordin psihologic

ambele reprezentă domenii de importanţă majoră pentru cei doi
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