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Abstract 

It is known that currently, there is talk of more and more about quality in education but also about the 

quality of education! The problem is that the two phrases are used most often mixed without making 

any distinction between their meanings. Excessive use them in different contexts, creating the false 

feeling that they have the same meaning. However, in our opinion, quality in education has a 

completely different meaning the quality of education. This paper examines in the first part, meaning 

the concept of quality in education, in terms of quality management in education, followed in a 

subsequent paper (Part II of the paper) to be analyzed in detail the concept of quality of education 

from the perspective of the educational product. 
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