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Anexa 4 
 
 

PREVEDERILE PLANULUI OPERA łIONAL 

PENTRU ANUL 2007 

  Pentru anul 2007, Universitatea "Ovidius” ConstanŃa îşi propune să continue dezvoltarea 

şi consolidarea instituŃiei, în următoarele planuri : 

I.         IN  PLAN  ACADEMIC 

a) In anul universitar 2006-2007 se vor solicita autorizări de noi Programe de studii de 
licenŃă, după cum urmează : RelaŃii InternaŃionale şi Studii Europene ; 
Restaurare/Conservare ; Pictură ; Ceramică ; Teologie Ortodoxă – Pictură 
monumentală bisericească şi domeniile de doctorat Agricultură şi Medicină 
Dentară. 

b) Universitatea "Ovidius" îşi manifestă deschiderea faŃă de : 
♦ Implementarea  planurilor de învăŃământ în sensul DeclaraŃiei de la Bologna, în 

conformitate   cu  Legea nr. 288/2004, OUG 75/2005 privind asigurarea calităŃii 
educaŃiei cu modificările ulterioare, HG 404/2006 privind organizarea şi desfăşurareea 
studiilor universitare de masterat cu modificările ulterioare şi HG 567/2005 privind 
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat cu modificările ulterioare; 

♦ Formarea  de   consorŃii   universitare,  prin  libera  asociere   a  universităŃilor  în 
conformitate cu prevederile legale şi Legea nr. 288/2004. 

 
c) Se va acŃiona în vederea dezvoltării învăŃământului de formare continuă prin 

înfiinŃarea la nivelul UniversităŃii a unui Centru de Formare Continuă ; 
 
d) Se   vor   înfiinŃa   noi   programe   de studii cerute de piaŃa muncii.   Se   va   acŃiona   în   

vederea consolidării învăŃământului  în cadrul programelor de studii existente; 
 
e) Vor fi întreprinse acŃiuni specifice în vederea atragerii la studii a studenŃilor străini 

plătitori de valută; 
 
f) Se va acŃiona pentru înfiinŃarea în continuare de noi programe de studii masterale  şi şcoli 
doctorale. 
 
 
 

II.    CERCETAREA ŞTIIN łIFICĂ 
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Cercetarea ştiinŃifică în cadrul UniversităŃii "Ovidius" ConstanŃa se va axa pe : 
a) ÎnfiinŃarea de noi centre de cercetare interdisciplinare acreditate de C.N.C.S.I.S. Se vor 
 intreprinde demersuri pentru reevaluarea centrelor existente pentru acreditare sau reconfirmarea 
 acreditării. Se va urmări crearea de centre de excelenŃă şi institute de cercetare  
 
b) Organizarea  unor   manifestări   ştiinŃifice   naŃionale   şi   internaŃionale,   conform 

calendarului   prezentat  în  Anexă ;   
 
c) Catedrele  vor elabora  proiecte  în vederea câştigării  de  granturi   şi  a    încheierii de 

 contracte de consultanŃă, cercetare-proiectare, fondurile astfel obŃinute urmând a  fi 
 direcŃionate spre îmbunătăŃirea dotării laboratoarelor; 

 
d) Se vor organiza şcoli de vară, în domeniul filologiei, ştiinŃelor inginereşti, biologiei, 

fizicii, stomatologiei, farmaciei, ştiinŃelor economice, medicină, istorie şi ştiinŃe politice, 
psihologie şi ştiinŃe ale educaŃiei; 

 
e) Consiliul pentru cercetarea ştiinŃific ă al Senatului va impulsiona dezvoltarea cercetării 

ştiinŃifice performante în toate domeniile şi specializările UniversităŃii ; 
 
f )  La nivelul fiecărei facultăŃi, care nu are în componenŃa ei un centru de cercetare 

acreditat de CNCSIS, se va acŃiona în vederea definirii unei direcŃii de cercetare 
prioritare care să se dezvolte şi să se transforme ulterior în centru de cercetare. 

 
g) FacultăŃile vor depune aplicaŃii pentru câştigarea de granturi şi se vor implica, în contracte 

de cercetare-proiectare şi consultanŃă cu agenŃi economici din judeŃ, contribuind astfel la 
dezvoltarea socio-economică a judeŃului şi a zonei. 

 

III. ACTIVITATEA DIDACTIC Ă 

Principalele direcŃii de dezvoltare a activităŃii didactice în anul 2006 vor fi : 

 

a) Definitivarea sistemului computerizat integrat (care cuprinde evidenŃa 
şi monitorizarea rezultatelor profesionale ale studenŃilor) prin interfaŃarea sistemului 
de gestiune integrat al studenŃilor; 

 
b) Dimensionarea   optimă   a   cifrelor   de   şcolarizare   şi  a   numărului    de    formaŃii   

de studiu, din punct de vedere didactic şi financiar ; 
 
c) Se va urmări  îmbunătăŃirea planurilor de învăŃământ, a modularizării cursurilor, 

comasării  seriilor  de  studii,  procentului  de  discipline  opŃionale  şi  raportului              
ore  curs/ore aplicaŃii ; 

 
d) Se vor aloca fondurile necesare bunei desfăşurări a practicii de vară ; 

 
e) Se va acŃiona în vederea promovării schimbului de cadre didactice şi 

extinderea sistemului de predare în limbi de circulaŃie internaŃională ; 
 
f) Se  vor consolida lectoratele  de  limbi  străine din cadrul FacultăŃii de Litere; 

 
g) Vor continua să fie susŃinute financiar performanŃele tinerelor cadre didactice 

valoroase şi a studenŃilor merituoşi; 
 
h) Se va  edita   Ghidul de studii  al UniversităŃii pentru anul universitar 2007-2008. 
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IV. BAZA MATERIAL Ă   

Pentru anul 2007, Universitatea îşi propune :          

a) Finalizarea şi punerea în funcŃiune a construcŃiei (modul laboratoare) pentru Facultatea de 
Medicină Generală, Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie şi Facultatea de ŞtiinŃe ale 
Naturii şi ŞtiinŃe Agricole; 

 
b) Finalizarea şi punerea în funcŃiune a construcŃiei Căminului Nr. 2 Pescărie (441 locuri); 

 
c) Clarificarea regimului juridic al patrimoniului UniversităŃii; 

 
d) Continuarea lucrărilor de consolidare şi reamenajare a corpurilor de clădire din vechiul      

campus (ReparaŃii capitale la aripa veche precum şi continuarea lucrărilor de reparaŃii şi 
mansardare la Cămin nr. 1 ); 

 
e) Continuarea  dezvoltării bazei materiale specifice învăŃământului la distanŃă; 
 
f) Continuarea modernizării laboratoarelor prin achiziŃii de echipamente performante; 
 
g) Finalizarea laboratorului  de simulatoare la Facultatea de Medicina Dentară şi Farmacie; 
 
h) Dezvoltarea laboratorului de transplant celular la Facultatea de Medicină Generală; 
 
i) Amenajarea unei hale industriale (energetică, electronică, maşini-unelte) pentru Facultatea de      

Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă; 
 
j) Demararea  lucrărilor de construcŃie a Bisericii Ortodoxe din Campusul Nou; 
 
k) Continuarea dezvoltării Bazei Sportive prin amenenajarea de noi terenuri de sport.         

Acoperirea terenurilor de tenis, handbal, baschet şi realizarea de spaŃii de cazare (17 
camere x 3 locuri/cameră aferente acestei baze sportive) ; 

 
l) Demararea lucrărilor la Clădirile cumpărate de la Petromin, în vederea amenajării            

unui Complex Sportiv si a unui Centru de ConferinŃe, Sediu administrativ şi spaŃii de              
învăŃământ. Resursele financiare vor fi asigurate de către M.Ed.C., din surse proprii şi 
surse atrase; 

 
m) Amenajarea laboratoarelor aferente specializărilor fizică –electronică, sudură, agricole şi 

jurnalism (laborator multimedia);  
 
n) Amenajarea unui modul de laboratoare (energetică, fizică tehnologică), spaŃii 

administrative (Centru pentru formare continuă, Birou Statistică ComunicaŃii şi 
Programare) şi spatii pentru Centru ID-IFR; amenajarea şi extinderea spaŃiilor destinate 
„Centrului de orientare profesională şi psihologică; 

 
o) Finalizarea amenajarii spatiilor de la Policlinica nr.2 pentru Medicină Dentară; 
 
p) Finalizarea lucrărilor de amenajare a unor spaŃii pentru tipografia universităŃii, în campusul 

din bd. Mamaia 124, proiectarea şi începerea lucrărilor unei aule de 500 locuri în cadrul 
acestui obiectiv; 

 
q) Finalizarea proiectării şi începerea lucrărilor pentru realizarea obiectivului „Tehnopol” în 

cadrul programului IMPACT  
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r) Începerea demersurilor de a cuprinde în planul de investiŃii al UnităŃii Centrale de Management 

al Proiectelor  de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare, cu finanŃare de la Banca Europeană de 
InvestiŃii pentru realizarea unui nou cămin studenŃesc şi a unei cantine care să deservească 
acest cămin cât şi cele două cămine Faleză Nord existente; 

 
s) Refacerea sistemului de canalizare menajeră şi pluvială precum şi hidroizolaŃiile subsolurilor 

clădirilor universităŃii din bd. Mamaia, fonduri  PHARE prin Ministrerul Intergrării Europene; 
 
t) Realizarea unui acoperiş mansardat, realizarea unei hidroizolaŃii la nivelul subsolului precum şi 

refacerea finisajelor interioare la subsol şi et II la clădirea FacultăŃii de Medicină Dentară şi 
Farmacie; 

u) Continuarea lucrărilor de dezvoltare a bazei materiale la Facultatea de ConstrucŃii din fonduri 
MEd. C 

V. COOPERĂRI  INTERUNIVERSITARE 

         Cooperarea interuniversitară se va axa pe următoarele direcŃii : 

a) Dezvoltarea cooperării cu institutele de cercetări şi întreprinderile reprezentative 
din zonă (Şantierul Naval ConstanŃa, Rompetrol, S.C. Oil Terminal SA, Petromar, 
Daewoo Mangalia, Centrala Atomo-Electrică Cernavodă, AdministraŃia Port 
CosntanŃa),  în vederea constituirii unui parc ştiinŃific si  tehnologic ; 
 

b) Dezvoltarea cooperării ştiin Ńifice cu universităŃi din Ńară şi străinătate în cadrul 
ReŃelei UniversităŃilor de la Marea Neagră, a ReŃelei UniversităŃilor Europene şi 
a programelor Socrates, Leonardo şi CEEPUS. Semanrea de acorduri cadru de 
colaborare cu universităŃi interesate ; 
 

c )   Dezvoltarea şi consolidarea legăturilor dintre Universitate şi mediul economic în 
vederea identificării domeniilor de interes ştiin Ńific şi al pregătirii for Ńei de muncă; 

 
d)   In baza acordurilor cadru de colaborare, încheiate cu diferite universităŃi 

partenere,conducerile facultăŃilor, departamentelor şi catedrelor vor întocmi programe 
de colaborare punctuale cu entităŃile echivalente din universităŃile partenere; 

 
e) Cooperarea cu UniversităŃi canadiene şi UniversităŃi americane în diverse domenii, 

conform protocolului şi continuarea cooperării cu Universitatea din Brest ş.a (Anexa I) 
 

f) Se vor organiza cursuri de vară şi se vor face demersurile necesare la M.Ed.C. 
pentru obŃinerea de burse pentru unii  participanŃi; 
 
VI.   STRATEGIA MANAGERIAL Ă. 

a) Se vor revizui periodic şi adapta legislaŃiei Carta universitară şi regulamentele de  
funcŃionare ; 

b) Se va îmbogăŃi dotarea bibliotecii universitare şi se va informatiza biblioteca, prin 
alocarea a minimum 1% din bugetele facultăŃilor. Se va reactiva Consiliul Director al  
Bibliotecii Universitare ; 
 

c) Se vor continua acŃiunile de marketing si promovare a imaginii universităŃii in vederea  
atragerii de studenŃi din Ńară şi din străinătate ; 
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d )        Se va reactualiza si dezvolta site-ul Internet al UniversităŃii ; 
 

VII. ASIGURAREA CALIT ĂłII ÎN ÎNV ĂłĂMÂNT  

 

a) Implementarea programelor de asigurare a calităŃii în învăŃământ, elaborarea „Manualului de Calitate al  
UOC  şi  a  Manualelor  de Calitate la nivel de FacultăŃi;  
 
b) La nivelul fiecărei facultăŃi, vor fi evaluate programele de studii;  
 
c) Vor fi evaluate  după criterii  specifice de calitate, compartimentele administrative din 

Universitate  
 
 Prezentul Plan Operativ a fost discutat şi aprobat în şedinŃa Senatului din                
data de 31 ianuarie 2007 
 
          
 
 
                 R  E  C  T  O R, DIRECTOR GENERAL AD-TIV., 
 
        Prof.univ.dr. Victor Ciupină                   Ing. LaurenŃiu Sîrbu 
 
 
 
ŞEF SERV. JURIDIC ŞI CONTENCIOS,                     DIRECTOR ECONOMIC, 
 
      Jurist Loredana –Maximiliana Dan                         Ec. LenuŃa Bobe



 


