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DECLARAȚIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂȚII 

 

Componentă a sistemului naţional de învăţământ, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 

este o instituţie publică cu atribuţii în domeniul învăţământului artistic superior, al  cercetării ştiinţifice și 

creației artistice. AMTAP reuneşte sub aceeaşi cupolă toate genurile de artă, asigurând în acelaşi timp şi 

pregătirea viitorilor lucrători şi manageri din domeniul culturii, dar și a viitoarelor cadre didactice pentru 

învățământul artistic, oferind programe de studii de licență, masterat și doctorat, cursuri de formare 

continuă. 

AMTAP promovează modelul de universitate clasică care îmbină educația cu producerea de noi 

cunoștințe (prin cercetare) și de noi opere de artă (prin creația artistică). 

Ca parte componentă a sistemului de învățământ național, AMTAP implementează politica 

educațională a Republicii Moldova orientată spre dezvoltarea unui învățământ universitar democratic, 

umanist, competitiv, deschis și flexibil.  

Activitatea AMTAP este fundamentată pe un sistem de valori pe care le promovează și de care 

se conduce în formularea misiunii și obiectivelor sale strategice. Acestea sunt: integritatea, umanitatea, 

libertatea, diversitatea, toleranța, incluziunea.  

În cadrul diferențierii și diversificării instituționale a sistemului de învățământ superior din Republica 

Moldova, AMTAP se dezvoltă în mod autonom, cu asumarea următoarelor misiuni strategice: 

 menținerea statutului de bastion al culturii ”clasice”, ”academice”;  

 păstrarea, perpetuarea și promovarea valorilor cultural-artistice naționale;  

 formarea avansată a specialiştilor pentru domeniile muzicii, artei teatrale, coregrafice, 

multimedia, artelor plastice şi decorative, designului şi culturologiei, dar şi în pregătirea viitoarelor 

cadre didactice și manageriale pentru sfera culturii şi artelor;  

 educarea profesioniștilor calificați, competenți și competitivi care se pot adapta cerințelor unei 

societăți dinamice în schimbare; 

 producerea și transmiterea cunoștințelor științifice în domeniile enumerate și a celor adiacente, 

contribuind astfel la îmbogățirea patrimoniului cunoașterii universale, precum și la menținerea și 

dezvoltarea capacității și performanțelor profesionale ale cadrelor didactice și personalului de 

cercetare; 

 oferirea serviciilor sociale şi culturale membrilor comunităţii academice,  dar şi celor din afara ei, 

prin dezvoltarea, valorificarea şi promovarea valorilor științifice și cultural-artistice;  

 realizarea echilibrului necesar între cultura artistică, ştiinţifică şi cea umanistă; cristalizarea 

culturii politice şi civice;  

 schimbarea mentalităţii şi atitudinilor, promovarea relaţiilor internaţionale. 

AMTAP promovează politica educaţională a Republicii Moldova axată pe dezvoltarea unui 

învăţământ universitar democratic, umanist, deschis şi flexibil, bazat pe valorile culturii, artei şi ştiinţei 

naţionale şi universale realizabile prin:  

 Asigurarea şanselor egale la învăţătură pentru toate categoriile de populaţie;  

 Crearea unui sistem flexibil de pregătire a cadrelor adaptat la piaţa actuală şi de perspectivă a 

muncii și la necesitățile dezvoltării culturii și artei naționale;  

 Formarea cetăţeanului Republicii Moldova prin prisma respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului.  

În acord cu  sistemul de valori promovate și cu misiunile strategice Academia de Muzică, Teatru și 

Arte Plastice se angajează să ofere o educație de calitate superioară tuturor studenților și să-și 

îmbunătățească constant performanța academică și artistică prin implementarea Sistemului de 

management al calității. Pentru aceasta ne-am stabilit următoarele obiective de calitate: 

1) Dezvoltarea îmbunătățirea permanentă a cadrului de politici pentru asigurarea calității în 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;  

2) Consolidarea capacităților resurselor umane pentru promovarea culturii calității în instituție prin 

angajarea unui personal academic performant; 

3) Dezvoltarea personalului ca o condiție indispensabilă a creșterii nivelului calității studiilor; 

4) Promovarea culturii calității la nivelul tuturor structurilor instituționale;  
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5) Focusarea permanentă asupra problema asigurării calității studiilor și a tuturor serviciilor oferite de 

AMTAP; 

6) Modernizarea și îmbunătățirea continua a programelor de studii la toate nivelurile de învățământ 

prin cercetare și creație artistică pentru a răspunde nevoilor studenților noștri și a le oferi 

oportunități solide de carieră; 

7) Asigurarea proceselor de autoevaluare periodică a activității didactice, științifice și de creație; 

8) Dezvoltarea și modernizarea bazei didactico-materiale a instituției pentru oferirea de condiții 

optime și facilități moderne de învățare; 

9) Stimularea studierii și aplicării în activitate a limbilor străine și a tehnologiilor informaționale; 

10) Îmbunătățirea serviciilor oferite de Bibliotecă, fonotecă, mediatecă – subdiviziuni care participă la 

schimbările inovative și implementarea noilor tehnologii, asigurând păstrarea colecţiilor cu valoare 

durabilă fiind astfel o verigă între trecut şi viitor; 

11) Crearea unei comunități academice formate din studenți și personal care să se respecte reciproc 

și care să promoveze valorile noastre de integritate, umanitate, libertate, diversitate, toleranță și 

incluziune; 

12) Perfecționarea continuă a managementului instituțional prin implementarea unor activități 

administrativ-financiare şi de suport de calitate. 

 

Pentru a ne atinge aceste obiective de calitate, ne concentrăm pe următoarele principii: 

 Comunicarea eficientă cu studenții noștri și toți membrii comunității academice. 

 Asigurarea unui personal profesional și dedicat care să încurajeze și să sprijine studenții noștri în 

procesul lor de învățare. 

 Asumarea responsabilității pentru rezultatele activităților noastre academice. 

 Promovarea unui mediu de învățare bazat pe încredere și respect. 

 Asigurarea unor facilități adecvate și tehnologii moderne pentru a sprijini procesul de învățare al 

studenților noștri. 

 Participarea activă la comunitatea academică internațională prin colaborări internaționale și 

schimburi academice. 

 Folosirea unor metode și instrumente eficiente de măsurare, evaluare și îmbunătățire a calității. 

Această politică de asigurare a calității instituționale va fi comunicată tuturor studenților și 

personalului academic și va fi revizuită periodic pentru a ne asigura că reflectă în mod adecvat 

angajamentul nostru față de calitate. 

 

Rector AMTAP      prof.univ., dr. Victoria MELNIC 

 


