
 Pagina 1/8

 

 

H.S. nr. 1121/22.09.2014 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

DEPARTAMENTULUI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII  

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

DACIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

UNIVERSITATEA „OVIDIUS“ DIN CONSTANŢA 

SENAT 
Aleea Universităţii nr. 1, Campus 

tel/fax +40 241511512 ; e–mail: senat@univ-ovidius.ro 



 
UNIVERSITATEA 

"OVIDIUS" DIN CONSTANŢA 
DACIS 

 

REGULAMENT 
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

DEPARTAMENTULUI PENTRU 
ASIGURAREA CALITĂŢII  

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 
DACIS 

 
COD: PO  - 02 - UOC 
 
Ediţia: 1 
 
Revizia: 0  

 

 Pagina 2/8

CAPITOLUL 1 
CONSIDERAŢII GENERALE 

 
 

ART.1 Prezentul regulament se referă la modul de organizare şi funcţionare a Departamentului 

pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior -  DACIS, din Universitatea „Ovidius“ din 

Constanţa. 

ART.2 Activitatea Departamentului pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior 

respectă cadrul legal în vigoare:                     

(1) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

(2) Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei. 

 (3) Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 

 
CAPITOLUL 2  

 
ÎNFIINŢARE, ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA DACIS 

 
     
ART.3 DACIS se înfiinţează prin Decizia Rectorului şi se află în subordinea directă a 

prorectorului responsabil cu problemele de învăţământ şi calitate, corespunzator Organigramei 

(parte integrantă a acestui regulament). 

ART.4 DACIS este un Departament de specialitate, structurat în două Direcţii şi un Secretariat 

 (1) compartimentul de Asigurare a Calitatii,  

 (2) compartimentul de Managent al Calitatii  

 (3) Secretariat DACIS.  

Activitatea din cadrul fiecarui compartiment este realizată de un număr de 3 cadre didactice 

titulare ale Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, cu competente/abilităţi în domeniul calităţii 

educaţiei.  



 
UNIVERSITATEA 

"OVIDIUS" DIN CONSTANŢA 
DACIS 

 

REGULAMENT 
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

DEPARTAMENTULUI PENTRU 
ASIGURAREA CALITĂŢII  

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 
DACIS 

 
COD: PO  - 02 - UOC 
 
Ediţia: 1 
 
Revizia: 0  

 

 Pagina 3/8

Totodată, membrii DACIS sunt aleşi pe baza criteriilor de prestigiu profesional şi moral, pe 

principii de competenţă profesională şi ştiinţifică.  

 

ART.5 DACIS este coordonat de prorectorul responsabil cu problemele de învăţământ şi calitate. 

Fiecare compartiment din structura DACIS este condus de către un responsabil de compartiment, 

cadru didactic titular cu competente dovedite in evaluarea calitatii, stabilit de Rector.  

Mandatul responsabilului de compartiment coincide, de regula, cu mandatul Rectorului.  

                      
CAPITOLUL 3  

MISIUNE, OBIECTIVE SI VALORI 
 
ART.6 Misiunea DACIS este asigurarea calităţii educaţiei, asa cum este prevazută de cadrul 

legislativ în vigoare. 

ART.7 DACIS are ca obiectiv interconectarea tuturor factorilor implicaţi în asigurarea calităţii 

educaţiei din Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, (conform Organigramei), pentru a crearea 

fluxul de informaţii, între toţi membrii comunităţii academice şi administrative, precum şi baza 

de date necesare fundamentării deciziilor  rectorului. 

ART.8 Valorile DACIS se refera la: profesionalism, obiectivitate, echitate, colegialitate, 

respectul faţă de lege, reglementările, procedurile instituţiei; precum şi ataşament faţă de istoria 

şi tradiţiile Universităţii „Ovidius“ din Constanţa. 

                         
 

CAPITOLUL 4  
ATRIBUTII 

 

ART.9  Pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea obiectivelor, DACIS îndeplineşte următoarele 

atribuţii: 

(1).Realizează evaluarea internă a calităţii educaţiei. Conceptul de „calitate a educaţiei” 

defineşte, conform legislaţiei actuale, ansamblul de caracteristici ale unui program de studii şi ale 
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furnizorului acestora, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele 

de calitate. 

 Evaluarea calităţii constă în examinarea multicriterială a măsurii în care Universitatea „Ovidius“ 

din Constanţa, ca organizaţie furnizoare de educaţie, şi programele acesteia îndeplinesc 

standardele şi standardele de referinţă. 

(2). Elaborează şi face publice propriile proceduri de evaluare internă a calităţii educaţiei. 

(3).Colaborează cu ARACIS sau cu o altă agenţie naţionala sau internaţională specializată, în 

pregătirea şi realizarea evaluării externe. 

(4).Stabileşte strategia şi procedurile adecvate pentru asigurarea calităţii educaţiei în 

Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, pentru crearea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii în 

instituţie, atât la nivelul personalului didactic şi administrativ, cât şi al studenţilor. 

(5). Verifică  modul de asigurare a calităţii educaţiei în domeniul  capacităţii instituţionale, ţinând 

cont de următoarele criterii:  

a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale; 

b) baza materială şi optimizarea utilizării bazei materiale; 

c) resursele umane şi modul în care sunt antrenate în asigurarea calităţii. 

(6).Urmăreşte realizarea eficacităţii educaţionale, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul 

de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:  

a) conţinutul programelor de studiu; 

b) rezultatele învăţării;  

c) angajabilitate; 

d) activitatea financiară a organizaţiei. 

(7). Implementează  managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii: 

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; 

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor 

desfăşurate; 
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c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării, inclusiv de către 

studenti; 

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; 

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; 

f) transparenţa informatiilor de interes public, inclusiv cele privitoare la programele de studii şi, 

după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;  

g) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii. 

(8). Controlează aplicarea strategiei şi procedurilor stabilite, pentru asigurarea calităţii educaţiei, 

la nivelul facultăţilor, departamentelor şi celorlalte structuri organizatorice ale Universităţii 

„Ovidius“ din Constanţa. Activitatea de control este astfel promovată încât să conducă la 

îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei. 

(9). Elaborează  metodologia asigurării calităţii în educaţie  folosind următoarele componente:  

a) criterii; 

b) standarde şi standarde de referinţă; 

c) indicatori de performanţă; 

d) calificări. 

(10).Consiliază structurile organizatorice ale Universităţii „Ovidius“ din Constanţa în procesul 

elaborării documentelor înaintate către ARACIS sau MEN. 

(11). Realizează şi actualizează baza de date, la nivel de universitate,  cu privire la principalele 

procese ce compun calitatea în educaţie:  

a) planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor asteptate ale învăţării; 

b) monitorizarea rezultatelor; 

c) evaluarea internă a rezultatelor; 

d) evaluarea externă a rezultatelor învăţării. 

(12.) Efectuează  activităţi de cercetare de marketing de tip „cercetare selectivă“ pentru culegerea 

periodică a părerilor/opiniilor absolvenţilor şi angajatorilor despre calitatea serviciilor 
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educaţionale oferite de Universitatea „Ovidius“ din Constanţa şi, pe această bază, construirea 

feedback-ului necesar în orientarea şi îmbunătirea calităţii educaţionale. 

(13). Publică rezultatele evaluarilor interne şi externe. 

(14). Organizează anual consultări cu conducerea facultăţilor şi a celorlalte entităţi din structura 

universităţii pentru a stabili priorităţile asigurării calităţii, pe termen scurt şi mediu. 

(15). Reprezintă Universitatea „Ovidius“ din Constanţa în relaţiile cu institutiile si organismele 

cu rol in evaluarea externa a calitatii educatiei, la nivel national (ARACIS si MEN) si 

international. 

 
 

CAPITOLUL 5 
DISPOZIŢII FINALE 

 

ART.10.  Activitatea DACIS începe din momentul aprobării în CA şi al validării de către 

Senatul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa şi are o durată nelimitată. 

ART.11  Activitatea are carater permanent, respectă structura din organigrama şi se desfăşoară 

sub conducerea responsabililor celor două compartimente din DACIS, în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare. Modalitatea de remunerare pentru activitatea desfăşurată, de către toţi 

membrii DACIS, se va stabili de către rector. 

ART.12  Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii corespunzătoare, DACIS va avea un sediu 

permanent în spaţiul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa şi va beneficia de dotarea  materială 

necesară îndeplinirii misiunii, obiectivelor şi atribuţiilor asumate. 

ART.13  DACIS  se dizolvă, de drept, odată cu apariţia unei cauze legale. 

ART.14 Modificarea prezentului Regulamentului de organizare şi funcţionare  se poate  face la 

propunerea  unui dintre cei doi directori, urmând aceeaşi procedură ca la înfiinţarea DACIS.  
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Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 

data de 29.08.2014, amendat și aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Ovidius“ din 

Constanţa din 22.09.2014 şi intră în vigoare începând cu această dată. 

 

Preşedintele Senatului Universităţii „Ovidius” din Constanţa 

Prof.univ.dr. Ion BOTESCU 
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