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Managementul de la cel mai înal nivel al UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE ARTE, a
stabilit ca principală direcţie a politicii sale manageriale realizarea procesului de învăţământ
cu respectarea legislaţiei în domeniul educaţiei, în condiţiile autonomiei universitare,
într-un cadru concurenţial din ce în ce mai accentuat.
În acest scop, rectorul UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE ARTE hotărăşte proiectarea,
implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii în conformitate cu
ISO 9001:2008 prin integrarea standardelor de control intern/managerial şi s-a angajat
pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia în baza căruia urmăreşte să dezvolte
următoarele obiective principale:
 Satisfacerea cerinţelor studenţilor prin furnizarea actului didactic de calitate care să
asigure un nivel superior de educaţie şi instruire pe termen mediu şi lung;
 Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate pentru a contribui la dezvoltarea
personală şi profesională a studenţilor UNAB;
 Implementarea OMFP nr. 946/2005 privind codul controlului intern, cu modificările
si completările ulterioare, cu respectarea obiectivelor asumate prin cartă;
 Indentificarea, evaluarea şi eliminarea riscurilor asociate activităţilor/acţiunilor de
realizarea obiectivelor în toate compartimentele de specialitate ale UNAB;
 Instruirea şi conştientizarea personalului privind managementul calităţii şi
standardele de control intern/ managerial;
 Îmbunătăţirea infrastructurii facultăţilor şi dezvoltarea departamentelor din cadrul
UNAB prin modernizare şi implementarea sistemului informatic managerial
secretarial;
 Organizarea expoziţiilor de diplomă pentru ciclurile de licenţă şi master în spații
adecvate;
 Crearea unei culturi organizaţionale bazate pe conceptul de evaluare;
 Evaluarea planului de învăţământ, a necesarului de cadre didactice, de promovare,
precum şi evaluarea colegială a profesorilor şi a profesorilor de către studenţi;
 Îmbunătăţirea continuă a calităţii procesului de învăţământ prin îmbunatăţirea
performanţei cadrelor didactice şi realizarea unei conduite orientate spre calitate.
 Asigurarea resurselor umane şi materiale pentru realizarea politicii şi obiectivelor
calităţii stabilite;
Pentru procesele de bază au fost stabiliţi indicatori de performanţă şi valori ţintă a
căror realizare se analizează pentru a se verifica îmbunătăţirea ei continuă.
Pentru procesele de bază au fost stabiliţi indicatori de performanţă şi valori ţintă a
căror realizare se analizează pentru a se verifica îmbunătăţirea ei continuă.
Politica şi obiectivele calităţii sunt comunicate în cadrul UNAB, acestea fiind înţelese
şi aplicate de către toţi salariaţii.
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