
 
 

 

 
 

 

DECIZIA 

Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional 

nr. 8 din 24.02.2017 

cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de studii superioare de licență 

141.09.04/141.09.05 Limba și literatura engleză și germană, forma de învățământ cu frecvență, 

solicitat de către Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 

pe data de 25 octombrie 2016, dosarul ISACPSL – 49 

 

În baza informațiilor prezentate de către instituția de învățământ în raportul de 

autoevaluare, a dovezilor aduse și a constatărilor făcute în timpul vizitei de evaluare externă de pe 

data de 29 noiembrie 2016, comisia de evaluare externă, în componența: președinte Ana Guţu și 

membrii Svetlana Caterenciuc, Veronica Neagu, Liliana Foșălău, Valentina Coropcean, Ana Vivdici 

și Gheorghe Budu, (aprobată la şedinţa Consiliului de Conducere al ANACIP din 31.10.2016, 

proces-verbal nr. 11) a elaborat raportul de evaluare externă care a fost remis instituției pe data de 

09.01.2017, pe marginea căruia au fost primite comentarii pe data de 23.01.2017. Ca urmare a 

analizei comentariilor, comisia de evaluare externă a perfectat raportul final de evaluare externă a 

calității programului de studii și l-a prezentat în cadrul ședinței Consiliului de Conducere de pe 

17.02.2017. 

În baza concluziilor prezentate în Raportul de evaluare externă și a dezbaterilor, s-a 

constat că standardele de acreditare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, corespund parțial cerințelor stabilite, 

precum și neîndeplinirea standardului de evaluare minim obligatoriu al indicatorului de performanță 

5.1.2. Ca urmare, în baza atribuțiilor legale pe care le deține, Consiliul de Conducere al Agenției 

Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional a decis de a propune suspendarea 

procesului de evaluare externă pentru o perioadă de un an a programului de studii 

141.09.04/141.09.05 Limba și literatura engleză și germană, forma de învățământ cu frecvență. 

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 10 zile de la recepționare, în strictă 

conformitate cu rigorile impuse de lege. 
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