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Rezumat 

 

 

Teza conține: 61 pagini, 14 ilustrații, 4 tabele, 36 surse bibliografice. 

 

Cuvinte cheie: educație, calitate, management, învățământ profesional tehnic post secundar, 

asigurarea calității, program de formare profesională, calificări. 

Obiect de studiu: Calitatea 

Scopul propus: de a valorifica politicile educaționale ce țin de asigurarea, gestionarea calității în 

sistemul de învățământ existente. 

 

Lucrarea conține: * analiza documentelor de politici educaționale, obiectivelor identificate din 

proiecte de dezvoltare a ÎPT și nivelul de realizare a acestora în vederea 

asigurării calității a procesului de învățământ și a produselor finite; 

Pentru a evita distribuția datelor cu caracter personal, numele reale ale personalului didactic 

(posibil și alte date) au fost modificate prin utilizarea codificării. 

 

* recomandări particulare către CT al UTM – instituție publică Învățământ 

Profesional Tehnic post secundar. 

 
 
 
 



 

 

Summary 

 

 

The thesis contains: 61 pages, 14 illustrations, 4 tables, 36 bibliographic sources. 

 

Keywords: education, quality, management, post-secondary technical vocational education, 

quality assurance, vocational training program, qualifications. 

 

Object of study: Quality  

 

The proposed goal: to capitalize on educational policies related to insurance, quality management 

in the existing education system. 

 

The paper contains: * analysis of educational policy documents, objectives identified in TVET 

development projects and the level of their achievement in order to 

ensure the quality of the educational process and finished products; 

 

In order to avoid the distribution of personal data, the real names of the teaching staff (possibly 

also other data) have been changed by using encryption. 

 

* particular recommendations to the TC of TUM - public institution Post-

secondary Technical Vocational Education. 

 
 
 
 



 
 

Introducere 

 

Interesul este stârnit  de perioada relativ scurtă de aplicare a ghidului managementului 

calității pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic, publicat în 2017 și succedat de 

valurile COVID-19, abia după doi ani de la inițierea oficială a implementării acestui ghid. 

Acesta a și provocat analiza sectorului  educațional, în special învățământul profesional tehnic 

post-secundar, astfel generând titlul lucrării date ”Managementul calității în învățământul 

profesional tehnic”. 

Subiectul abordat este unul popular și mediatizat, în contextul apariției învățământului 

dual. Anume acesta a indus după sine promovare, regulamente, strategii, metodologii, un 

monitoring activ; cu alte cuvinte claritate în cerințele impuse ierarhic, structură. 

Managementul calității, mai exact Sistemul de Management al Calității deseori este 

asociat cu branduri cunoscute, companiile mari din sectorul privat. Și iată că această sintagmă 

apare vizavi de cuvântul învățământ. 

Interesant este impactul implementării a noilor viziuni, ajustate de ghiduri și 

metodologii.  

Evaluarea impactului de fapt îi aparține MECC, însă aprofundarea în studierea acestui 

subiect, mai cu seamă rezultatele acestei cercetări, ar prezenta interes și direcții de meditație 

pentru elaborarea planurilor de asigurare a sustenabilității sistemului educațional, și a calității 

vieții în sine. Acest proces vizează specialiști din diferite domenii, expertiză.  

Lucrarea dată va înregistra nivelul de realizare a obiectivelor propuse pentru asigurarea calității 

ÎPT și va stabili unele noi în concordanța cu noile acte normative. 
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