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PREZENTAREA UNIVERSITĂłII OVIDIUS DIN CONSTANłA 
 

CERINłE NORMATIVE OBLIGATORII 

 

1. Cadrul juridic 

Universitatea „Ovidius“ ConstanŃa este o instituŃie de învăŃământ superior de stat, parte 

componentă a sistemului de învăŃământ din România, autonomă, cu caracter deschis, cu 

personalitate juridică. În baza autonomiei, Universitatea „Ovidius“ ConstanŃa are dreptul de a se 

autoconduce, autoorganiza, potrivit necesităŃilor proprii şi cu respectarea prevederilor legale. Este o 

instituŃie de stat care funcŃionează pe baza principiului autonomiei şi al răspunderii publice şi care 

dispune de liberate universitară potrivit legislaŃiei în vigoare. 

În urma procesului de evaluare instituŃională, prin decizia Biroului Executiv al Consiliului 

A.R.A.C.I.S., din data de 21.01.2010, Universitatea „Ovidius“ ConstanŃa a obŃinut calificativul 

GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT (Certificat A.R.A.C.I.S.). 

Conform evaluării MECTS din 2011, Universitatea „Ovidius“ ConstanŃa a fost încadrată în 

categoria UniversităŃi de educaŃie şi cercetare ştiinŃifică (Monitorul Oficial_6.09.2011). În urma 

ierarhizării programelor de studii pe domenii, Universitatea „Ovidius“ ConstanŃa are 2 programe în 

categoria A, 17 programe în categoria B, 12 programe în categoria C, 3 programe în categoria D şi 8 

programe în categoria E (Lista ierarhizare programe de studii). 

Cadrul juridic şi organizatoric al funcŃionării UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa (inclusiv 

ale facultăŃilor şi specializărilor) îl constituie următoarele documente oficiale:  

� Ordin al Ministrului ÎnvăŃământului şi Culturii nr. 654 / 3 august 1961 de înfiinŃare a 

Institutului Pedagogic din ConstanŃa (click UOC 1);  

� Decretul Consiliului de Stat nr. 147/1974 care vizează trecerea secŃiei cu profil filologic la 

durata de 4 ani (click UOC 2); 

� Decretul Consiliului de Stat nr. 209/1977 de transformare a Institutului Pedagogic în Institut 

de ÎnvăŃământ Superior cu o singură facultate de învăŃământ tehnic şi pedagogic (click UOC 

3); 
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� Decret al Consiliului de Stat nr. 213/1984 care atestă tranformarea Institutului de ÎnvăŃământ 

Superior în Institut de Subingineri, cu structura de facultate subordontă Institutului de 

ConstrucŃii din Bucureşti (click UOC 4); 

� H.G. nr. 225 / 27.03.1990 de transformare a Institutului de Subingineri în Universitatea 

„Ovidius” din ConstanŃa (click UOC 5). 

Aşadar, Universitatea “Ovidius” ConstanŃa a fost înfiinŃată şi funcŃionează în baza H.G. nr. 

225 / 27.03.1990 prin transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea din ConstanŃa 

(click UOC 5). 

Prin Adresa Ministrului ÎnvăŃământului şi ŞtiinŃei numărul 978/17.04.1991 Universitatea din 

ConstanŃa se denumeşte Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa (click UOC 6). 

1 .1. Adresa şi principalele locaŃii 

Sediul UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa este Bulevardul Mamaia, nr. 124, ConstanŃa, 

COD 900527, OP nr. 03, iar datele de contact sunt următoarele:  

Tel/Fax: 0241 - 606 467; 0241 – 606 433; 0241 – 511 512 (click UOC 7). 

 

1. 2. Misiunea instituŃiei 

Universitatea „Ovidius“ ConstanŃa are ca scop fundamental formarea unei puternice 

comunităŃi academice în care primează atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinŃifice şi 

didactice, împreună cu preponderenŃa unei culturi bazate pe excelenŃă. 

Prin misiunea sa, Universitatea urmăreşte promovarea şi susŃinerea comunităŃii academice 

la nivel naŃional şi internaŃional prin dezvoltarea unei componente culturale specifice.  

Misiunea UniversităŃii „ Ovidius” ConstanŃa cuprinde trei dimensiuni: 

             (1) Dimensiunea de cercetare ştiinŃifică, constând în organizarea şi desfăşurarea în condiŃii 

legale a activităŃii de cercetare ştiinŃifică, dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanŃă, expertiză, 

servicii; orientarea Centrelor de Cercetare spre excelenŃă în diverse domenii de expertiză ale 

facultăŃilor;  

(2) Dimensiunea didactică, constând în pregătirea de specialişti cu studii superioare, prin 

toate formele de învăŃământ universitar şi postuniversitar prevăzute de lege, în profilurile şi 
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specializările pentru care este legal acreditată sau autorizată: studii de licenŃă - masterat –doctorat şi 

studii postuniversitare;   

 (3) Dimensiunea civică şi culturală, constând în organizarea vieŃii culturale, artistice şi 

sportive din spaŃiul universitar pentru ca Universitatea „Ovidius” ConstanŃa să dobândească, pe 

lângă statutul de centru de pregătire didactică, profesionlă şi de cercetare ştiinŃifică şi atributul de 

principal centru de educaŃie, civilizaŃie şi cultură al comunităŃii socio-economice din zona în care îşi 

desfăşoară activitatea.   

Universitatea îsi asumă misiuni de pregătire a resurselor umane necesare societăŃii, 

economiei de piaŃă, prin activităŃi didactice, de cercetare ştiinŃifică fundamentală şi aplicativă, de 

educaŃie permanentă, cooperare interuniversitară, de dezvoltare şi modernizare a bazei materiale. 

InstituŃia îşi asumă, de asemenea, şi misiunea de centru principal de cercetare ştiinŃifică 

fundamentală şi aplicată în diverse domenii. 

În scopul realizării misiunii sale, Universitatea „Ovidius” ConstanŃa utilizează şi dezvoltă 

resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor didactic şi de cercetare ştiinŃifică pe de o 

parte, ca  şi a componentei civic-sociale şi culturale pe de altă parte, la standardele de calitate 

specifice SpaŃiului European al ÎnvăŃământului Superior şi al Cercetării.  

Asumându-şi, misiunea de cercetare şi formarea de specialişti cu pregătire superioară în 

domeniile vieŃii economico-sociale, Universitatea „Ovidius” ConstanŃa îşi desfăşoară activitatea şi 

se dezvoltă în conformitate cu Planul strategic de dezvoltare elaborat pentru o perioadă de 4 ani 

(click UOC 8), precum şi obiectivele înscrise în Planul OperaŃional Anual. 

Printre obiectivele strategice se numără: 

� formarea specialiştilor cu pregătire superioară în domeniile vieŃii economico-sociale; 

� asumarea misiunii de centru principal de cercetare ştiinŃifică fundamentală şi aplicată în 

diverse domenii; 

� participarea la dezvoltarea economică şi socială locală şi regională, prin mijloace specifice; 

� organizarea unor consorŃii pentru cooperare interculturală şi interetnică în zona Mării Negre. 

Obiectivele generale ale UniversităŃii „Ovidius” ConstanŃa ce decurg din misiunea 

asumată sunt următoarele:  
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• avansarea către un sistem european de diplome şi certificate de studii superioare, sistem care 

să fie compatibil la nivel internaŃional; 

• asumarea unui rol activ al universităŃilor europene în relaŃia lor cu mediul extra-universitar; 

• promovarea mobilităŃii transeuropene a studenŃilor, corpului profesoral şi cercetătorilor din 

universitate; 

• întărirea cooperării europene în asigurarea calităŃii educaŃiei, concomitent cu dezvoltarea 

încrederii reciproce în mecanismele interne folosite de universităŃile europene pentru asigurarea 

calităŃii; 

• promovarea dimensiunii europene a învăŃământului superior prin dezvoltarea unor programe 

comune; 

• stimularea universităŃilor în furnizarea unor programe de educaŃie şi formare profesională pe 

tot parcursul vieŃii; 

• recunoaşterea necesităŃii de a implica studenŃii în procesul decizional din universitate. 

 

1. 3. Carta universitară şi regulamentele specificate prin Cartă 

În prezent, Universitatea „Ovidius“ ConstanŃa este o instituŃie de învăŃământ şi de cercetare 

care stă sub semnul interculturalităŃii, parte componentă a sistemului de învăŃământ de stat din 

România. Este o instituŃie furnizoare de educaŃie non-profit, autonomă, cu caracter deschis, cu 

personalitate juridică, care este organizată şi funcŃionează potrivit Cartei universitare (click UOC 

9), în baza legislaŃiei în vigoare. 

Structurile academice, competenŃele decizionale, modul de alegere a organismelor de 

conducere la nivelul UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa, principiile şi normele specifice după care 

îşi desfăşoară activitatea membrii comunităŃii universitare în spaŃiul universitar propriu, precum şi 

reglementările privind activitatea personalului didactic auxiliar şi tehnic-administrativ sunt descrise 

în Carta universitară.  

Cadrul general privind disciplina muncii în cadrul instituŃiei ovidiene, necesar pentru 

derularea în condiŃii optime a activităŃii interne a universităŃii este stabilit prin Regulamentul de 

ordine interioară, actualizat şi aprobat în şedinŃa Senatului UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa  din 

data de 18 decembrie 2008. 
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Activitatea de învăŃământ şi cercetare desfăşurată în cadrul Universitatea „Ovidius“ 

ConstanŃa este structurată pe facultăŃi, catedre, departamente, legăturile între aceste entităŃi fiind 

prezentate în Organigrama privind structura de educaŃie şi de cercetare ştiinŃifică (click UOC 10), 

iar în structura serviciilor tehnico-administrative sunt cuprinse direcŃii, departamente, servicii, 

birouri şi alte unităŃi tehnico-administrative.  

Activitatea studenŃilor de la studiile universitare de licenŃă, de masterat, doctorat şi de la 

studiile postuniversitare de rezidenŃiat este reglementată intern prin Regulament cadru pentru 

activitatea universitară a studenŃilor (click UOC 11) şi prin Metodologia privind organizarea şi 

desfăsurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licenŃă (click UOC 12), în care sunt 

descrise condiŃiile şi mecanismul de admitere, condiŃiile de promovare şi trecere de la un an de 

studiu la altul, în funcŃie numărul de puncte-credite, precum şi condiŃiile necesare efectuării de 

transferuri, prelungiri de şcolaritate, întreruperi de studii, echivalări şi reînmatriculări şi prin 

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat (click UOC 13). 

Activitatea doctoranzilor se desfăşoară în baza unui Regulament privind organizarea studiilor 

universitare de doctorat (click UOC 14). 

În ceea ce priveşte mecanismul de alegere a reprezentanŃilor studenŃilor în Consiliile 

facultăŃilor, senat şi în alte structuri este clar descris în Carta UniversităŃii şi în Regulamentul cadru 

pentru activitatea universitară a studenŃilor (click UOC 11). Mecanismul de alegere este 

democratic şi transparent, nediscriminatoriu şi nu limitează dreptul studenŃilor de a reprezenta şi de 

a fi reprezentaŃi. 

Toate activităŃile instituŃiei respectă Carta UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa cu 

regulamentele aferente, elaborată în concordanŃă cu măsurile de reformă instituŃională ale instituŃiei 

furnizoare de educaŃie şi cercetare. ConŃinutul integral al Cartei este, în permanenŃă, transmis 

întregii comunităŃi academice, prin difuzarea/diseminarea în format tipărit şi electronic 

(http://www.univ-ovidius.ro). 

 

2. Conducerea UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa 

Conducerea UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa este asigurată de Senatul UniversităŃii, ales 

legal, conform dispoziŃiilor în vigoare, constituit din: rector, cinci prorectori care coordonează 
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diverse domenii de activitate, decanii facultăŃilor şi directorii de departamente, un cancelar, un 

director general administrativ, un director economic şi un secretar şef, reprezentanŃii cadrelor 

didactice alese la facultăŃi şi reprezentanŃi ai studenŃilor, care reprezintă1/4 din total membri. 

În cadrul UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa alegerile se realizează succesiv, la nivelul 

catedrelor, al facultăŃilor, şi al universităŃii conform Metodologiei de organizare a alegerilor în 

structurile şi funcŃiile de conducere academică (click UOC 15), fiind organizate de conducerile în 

exerciŃiu la nivelul respectiv, cu respectarea calendarului alegerilor stabilit de Biroul Senatului, în 

condiŃiile dispoziŃiilor legale şi cu respectarea Cartei UniverstăŃii (click UOC 9). 

Coform legislaŃiei în vigoare, Rectorul a fost validat de către M.E.C.T.S. (click UOC 16) 

prin Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului şi Sportului nr. 3498/12.03.2012. 

 

 

3. Personalul didactic 

Universitatea „Ovidius” ConstanŃa organizează semestrial concursuri publice pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante existente în statele de funcŃiuni ale catedrelor. Concursurile 

sunt organizate cu respectarea condiŃiilor legale privind anunŃarea acestora în publicaŃii cu arie de 

acoperire naŃională (click UOC 17) şi prin publicarea posturilor scoase la concurs în Monitorul 

Oficial al României (click UOC 18).  

CondiŃiile de participare la concurs sunt cele în vigoare ale MECTS, referitoare la vechimea 

legală şi la îndeplinirea cerinŃelor privind activitatea didactică şi de cercetare ştiinŃifică, precum şi 

metodologia proprie descrisă în Regulamentul privind desfăşurarea concursurilor de promovare în 

posturile didactice şi de cercetare universitare (click UOC 19). 

SituaŃia personalului didactic şi de cercetare cu norma de bază în Universitatea „Ovidius“ 

ConstanŃa, pe grade didactice, categorii de vârstă şi competenŃe (licenŃă şi doctorat) este prezentată 

în (click Anexa 1A la fişa vizitei). La începutul anului universitar 2011-2012, Universitatea 

„Ovidius” ConstanŃa dispune de un corp profesoral propriu de învăŃământ şi cercetare de 719 cadre 

didactice titularizate în învăŃământul superior.  

Întregul personal didactic, precum şi cel didactic auxiliar şi administrativ al UniversităŃii 

„Ovidius“ ConstanŃa respectă cerinŃele legale de ocupare a posturilor. Încadrarea personalului 
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didactic pe funcŃiile didactice şi de cercetare se desfăşoară în conformitate cu: Regulamentul privind 

desfăşurarea concursurilor de promovare în posturile  didactice şi de cercetare universitare (click 

UOC 19). Cadrele didactice sunt evaluate în conformitate cu Regulamentul privind  evaluarea 

periodică a calităŃii personalului didactic (click UOC 20). Periodic, întregul corp profesoral al 

UniversităŃii este supus unei evaluări a cunoştinŃelor de specialitate, a capacităŃii didactice de 

transmitere a cunoştinŃelor către studenŃi, a potenŃialului de cercetare ştiinŃifică şi al deontologiei 

profesionale, în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea performanŃelor profesionale 

individuale anuale ale personalului didactic (click UOC 21). 

În cele şapte şcoli doctorale sunt confirmaŃi în calitate de conducători de doctorat 57 de 

profesori universitari (click UOC 22).  

Majoritatea preparatorilor şi asistenŃilor au absolvit modul psipopedagogic sau sunt înscrise 

la acest modul în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic. 

ToŃi titularii de discipline din cadrul UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa au elaborat cursuri 

şi alte lucrări de specialitate necesare desfăşurării în condiŃii optime a procesului de învăŃământ 

(condiŃie, de altfel, impusă şi de titularizarea pe post), care acoperă integral problematica prevăzută 

în programele analitice. Conducerea UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa asigură editarea lucrărilor 

sus-menŃionate, iar lucrările apărute în alte edituri sunt achiziŃionate şi puse la dispoziŃia studenŃilor 

într-un număr corespunzător în cadrul bibliotecilor, prin Editura University Press şi Tipografia 

proprie. 

Recunoaşterea activităŃii de cercetare ştiinŃifică se face prin acordarea unui premiu pentru 

valorificarea internaŃională a rezultatelor cercetării ştiinŃifice, autori de articole ISI. Acesta se 

acordă numai autorilor din instituŃie şi este însoŃit de o recompensă financiară reprezentată de 

echivalentul în lei al sumei de 1000 de Euro pentru articole publicate în reviste cotate ISI. Premierea 

vizează, în principal, susŃinerea cheltuielilor de publicare şi a unor mobilităŃi de documentare.  

Evaluarea activităŃii performanŃelor profesionale ale cadrelor didactice din Universitatea 

„Ovidius” ConstanŃa se realizează în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea 

performanŃelor profesionale individuale anuale ale cadrelor didactice (click UOC 21) şi cu 

Regulament privind evaluarea periodică a calităŃii personalului didactic (click UOC 20). 
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În Universitatea „Ovidius” ConstanŃa promovarea în funcŃiile didactice se desfăşoară în 

conformitate cu normele legale în vigoare şi cu Regulamentul privind desfăşurarea concursurilor 

de promovare în posturile didactice şi de cercetare universitare (click UOC 19). 

Strategia UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa de perfecŃionare a procesului de învăŃământ a 

vizat şi o multitudine de preocupări desfăşurate concomitant: creşterea numărului de cadre didactice 

titulare, creşterea ponderii cadrelor didactice cu grade didactice superioare, perfecŃionarea 

permanentă a pregătirii profesionale şi didactice prin învăŃământul postuniversitar şi doctoral, 

perfecŃionarea cunoştinŃelor teoretice şi practice ale cadrelor didactice prin participarea la stagiile de 

pregătire din străinătate, dezvoltarea aptitudinilor şi preocupărilor în domeniul cercetării ştiinŃifice 

prin participarea la derularea contractelor de cercetare ştiinŃifică, în special prin CNCSIS şi 

valorificarea rezultatelor obŃinute în urma cercetării (studii, articole, monografii), intensificarea 

preocupărilor de elaborare şi editare de materiale didactice: cursuri, caiete de aplicaŃii practice, 

culegeri, suporturi de curs, utilizarea de noi metode şi tehnici în cadrul procesului de învăŃământ: 

predare/seminarizare cu ajutorul calculatorului electronic, video-retroproiectorului, modernizarea 

bazei de materiale prin dotarea corespunzătoare a sălilor de curs şi seminar, calculatoare din ultima 

generaŃie. 

 

4. Patrimoniul 

FinanŃată din venituri proprii, fonduri provenind de la bugetul de stat, precum şi din alte 

surse de finanŃare, conform legislaŃiei în vigoare, Universitatea „Ovidius” ConstanŃa dispune de un 

spaŃiu universitar format din 27 clădiri proprii, închiriate şi în folosinŃă, în suprafaŃă totală de 

48.377 mp. SuprafaŃa utilă, destinată efectiv activităŃilor didactice (săli de curs, săli de seminar, 

laboratoare şi săli lectură) este de 22.938 mp, din care 18.275 mp reprezintă suprafaŃa clădirilor 

proprii,  celelalte fiind clădiri în care se desfăşoară activitatea  pe baza contractelor de colaborare, 

cu suprafaŃă de 4.663 mp. Astfel, suprafaŃa utilă proprie reprezintă 80% din totalul suprafeŃelor 

utilizate ca spaŃii de învăŃământ. Toate spaŃiile sunt dotate cu echipamente care corespund unor 

standarde înalte şi care asigură desfăşurarea unui proces de învăŃământ de calitate, în concordanŃă 

cu planurile de învăŃământ şi cu numărul de studenŃi (click Anexa 2A la fişa vizitei). Activitatea 
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didactică şi de cercetare ştiinŃifică a UniversităŃii „Ovidius” ConstanŃa se desfăşoară în următoarele 

clădiri (click Anexa 2B la fişa vizitei):  

Clădirea Universitate, situată pe bulevardul Mamaia, nr. 124, este cea mai veche clădire din 

patrimoniu.  

Regimul juridic: proprietate. Construită în anul 1936, reabilitată în anul 2002, clădirea 

dispune de o suprafaŃă de 7.678 mp, din care suprafaŃă utilă este de 4.451,3 mp împărŃiŃi în 25 săli 

curs cu 1.600,5 mp, 7 săli de seminar cu 252,64 mp, 56 laboratoare cu 2.538,16 mp şi 1 sala lectură 

cu 60 mp. 

 În spaŃiile acestei clădiri îşi desfăşoară activitatea de învăŃământ şi cercetare următoarele 

facultăŃi: Matematică şi Informatică; Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă; Fizică, 

Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului; ŞtiinŃe ale Naturii şi ŞtiinŃe Agricole; Psihologie 

şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei; ConstrucŃii; Arte, Departamentul de ÎnvăŃământ la DistanŃă şi 

ÎnvăŃământ cu FrecvenŃă Redusă, Centrul de Consiliere EducaŃională şi Profesională, 

Departamentul de Asigurare a CalităŃii ÎnvăŃământului Superior. Tot în acest perimetru se 

regăsesc Rectoratul, Aula Magna, care găzduieşte toate evenimentele importante, precum şi 

birourile conducerii şi administraŃiei UniversităŃii „Ovidius” ConstanŃa. 

Clădirea Campus 1 este situată pe aleea UniversităŃii, nr. 1.  

Regimul juridic: proprietate. Construită în anul 1998, clădirea dispune de o suprafaŃă de 

9.000 mp, din care suprafaŃă utilă este de 3.049 mp împărŃiŃi în 27 săli curs cu 1.992 mp, 16 săli de 

seminar cu 655 mp, 8 laboratoare cu 322 mp şi 2 săli de lectură cu 80 mp.  

În spaŃiile acestei clădiri îşi desfăşoară activitatea de învăŃământ şi cercetare următoarele 

facultăŃi: ŞtiinŃe Economice; Litere; Drept şi ŞtiinŃe Administrative; Istorie şi ŞtiinŃe Politice; 

Teologie; Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei; 

Clădirea Campus 2 este situată pe aleea UniversităŃii, nr. 1.  

Regimul juridic: proprietate. Construită în anul 2008, clădirea dispune de o suprafaŃă de 

12.000 mp, din care suprafaŃă utilă este de 4.452 mp împărŃiŃi în 8 săli curs cu 804 mp, 3 săli de 

seminar cu 154 mp, 86 laboratoare cu 3.494 mp, 
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În spaŃiile acestei clădiri îşi desfăşoară activitatea de învăŃământ şi cercetare următoarele 

facultăŃi: Medicină Generală; Medicină Dentară; ŞtiinŃe ale Naturii şi Ştiinte Agricole; 

Farmacie; 

Clădirea FacultăŃii de Medicină Dentară este situată pe str. Ilarie Voronca, nr. 7; Regimul 

juridic: proprietate. Construită în anul 2002, clădirea dispune de o suprafaŃă de 839 mp, din care 

suprafaŃă utilă este de 412 mp împărŃiŃi în 1 sală curs cu 110 mp, 13 laboratoare cu 302 mp. 

 Cele trei clădiri unde îşi desfăşoară activitatea Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport, 

situate pe bdul Alexandru Lăpuşneanu, nr. 143, reprezintă baza nautică formată din  şase terenuri de 

sport-volei, baschet, handbal şi tenis, pista de atletism care pot fi utilizate şi iarna datorită 

acoperişului presostatic din dotare, o sala de forŃă şi una de gimnastică, toate acestea fiind  

amplasate pe malul lacului Siutghiol;  

Regimul juridic: proprietate. Construită în anul 2008, clădirea dispune de o suprafaŃă de 

6.187 mp, din care suprafaŃă utilă este de 3.480 mp împărŃiŃi în 7 săli curs cu 275 mp, 2 săli de sport 

cu 280 mp, 7 terenuri cu 3151 mp. 

Clădirea FacultăŃii de ConstrucŃii este amplasată pe str. Unirii, nr. 27. 

Regimul juridic: proprietate. Construită în anul 2007, clădirea dispune de o suprafaŃă de 1.354 

mp, din care suprafaŃă utilă este de 677,53 mp împărŃiŃi în 3 săli curs cu 185,34 mp, 3 săli de 

seminar cu 85,08 mp, 2 laboratoare cu 356,66 mp şi 1 sală de lectură cu 50.45 mp.  

Clădirile FacultăŃii de Medicină Dentară sunt situate pe: 

- aleea Nufărului, nr. 2;  

- str. Corbului nr. 2A;  

- str. Corbului, nr. 3;  

- Policlinica nr. 2, str. Stefan cel Mare, nr.133  

Clădirea de pe aleea Nufărului, nr. 2: 

Regimul juridic: în folosinŃă gratuită a spaŃiilor, dispune de o suprafaŃă de 180 mp, din care 

suprafaŃă utilă este de 90 mp împărŃiŃi în 5 laboratoare; 

Clădirea de pe str. Corbului nr. 2A  

Regimul juridic: în folosinŃă gratuită a spaŃiilor, dispune de o suprafaŃă de 540 mp, din care 

suprafaŃă utilă este de 301 mp împărŃiŃi în 16 laboratoare cu 301 mp; 
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Clădirea de pe str. Corbului, nr. 3  

Regimul juridic: în folosinŃă gratuită a spatiilor, dispune de o suprafaŃă de 442 mp, din care 

suprafaŃă utilă este de 288 mp împărŃiŃi în  3 Sali de curs cu 120 mp si 4 laboratoare cu 168 mp; 

Policlinica nr. 2 situată pe str. Stefan cel Mare, nr.133  

Regimul juridic: în folosinŃă gratuită a spaŃiilor, dispune de o suprafaŃă de 432 mp, din care 

suprafaŃă utilă este de 220 mp împărŃiŃi în 11 laboratoare. 

Clădirea FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice este situată pe strada Ion Vodă, nr. 58;  

Regimul juridic: închiriere, dispune de o suprafaŃă de 2203 mp, din care suprafaŃă utilă este 

de 1.274 mp împărŃiŃi în 19 săli de curs cu 916 mp, 8 săli seminar cu 278 mp, 2 laboratoare cu 80 

mp. 

Facultatea de Arte îşi desfăşoară activitatea în regim de închiriere, pe lângă spaŃiile proprii, şi la: 

Imobilul SC Lacrista Account SRL, situată pe str. Stefan cel Mare, nr. 75, unde utilizează 6 sali cu 

o suprafata de 1000 mp;  

Teatrul de  Păpuşi Elpis, situat pe str. Aristide Caratzali, nr. 16, unde utilizează sala de conferinŃe 

de 450 mp; 

Compania de Servicii şi ConsultanŃă, situată pe b-dul Mamaia nr. 296, unde dispune de o suprafaŃă 

totală de 278 mp împărŃiŃi în 8 săli de curs cu 160 mp, 2 săli seminar cu 40 mp, 3 laboratoare cu 60 

mp şi o sală de lectură de 20 mp; 

Galeria de Arta Mamaia, situata pe b-dul Mamaia, nr. 298-300, în suprafaŃă de 150 mp.  

Clădirile FacultăŃii de Farmacie, situate pe: 

Aleea Dealului, nr. 3,  

Regimul juridic: în folosinŃă gratuită a spaŃiilor, dispune de o suprafaŃă de  474 mp, din care 

suprafaŃă utilă este de 298 mp împărŃiŃi în 2 săli de curs cu 86 mp, 6 laboratoare cu 212 mp; 

Aleea Nufărului, nr. 2;  

Regimul juridic: în folosinŃă gratuita a spatiilor, dispune de o suprafaŃă de 206 mp, din care 

suprafaŃă utilă este de 96 mp împărŃiŃi în 1 sală de seminar cu 24 mp, 2 laboratoare cu 72 mp; 

Institutul NaŃional de Cercetare Dezvoltare Marina „Grigore Antipa”, bdul Mamaia, nr. 300.  

Regimul juridic: închiriere, dispune de o suprafaŃă de 370 mp, din care suprafaŃă utilă este de 347 

mp împărŃiŃi în 5 laboratoare cu 347 mp. 
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Căminele studenŃeşti.  

Universitatea „Ovidius” ConstanŃa dispune de 6 cămine, din care 4 cămine moderne aflate în 

proprietate şi 1 în folosinŃă temporară, cu o capacitate totală de 383 camere şi 1.532 locuri de cazare 

(click Anexa 2C la fişa vizitei). 

Căminele C1 şi C2, complet reabilitate, se află pe bulevardul Mamaia, nr.124. 

Căminul C1: 

Regimul juridic: proprietate. Construit în anul 1960, căminul a fost reabilitat în anul 2008, dispune 

de 69 de camere studenŃeşti, cu un număr de 276 de locuri, 3 săli de lectură a câte 30 de locuri. 

Căminul C2: 

Regimul juridic: proprietate. Construit în anul 1961, a fost reabilitat în anul 2006, dispune de 91 de 

camere studenŃeşti, cu număr de 364 de locuri, 3 săli de lectură a câte 30 de locuri. 

 

Căminele Faleză Nord1 şi Faleză Nord2 sunt situate pe Aleea StudenŃilor, nr.1 

Căminul Faleză Nord 1: 

Regimul juridic: proprietate. Construit în anul 1998, căminul dispune de 72 de camere studenŃeşti, 

cu număr de 288 de locuri, 1 sală de lectură cu 40 de locuri. 

Căminul Faleză Nord 2: 

Regimul juridic: proprietate. Construit în anul 2008, căminul dispune de 127 de camere studenŃeşti, 

cu număr de 508 de locuri, 3 săli de lectură a câte 40 de locuri. 

 Toate cele patru cămine sunt dotate cu mobilier modern, băi proprii, oficii pentru prepararea 

hranei, iar studenŃii cazaŃi în camerele respective beneficiază de acces la internet şi televiziune prin 

cablu. Cazarea studenŃilor în cămine se face în limita locurilor disponibile, Ńinându-se cont de 

performanŃa universitară, dar şi de situaŃia socială, contra cost integral sau parŃial. La acoperirea 

costurilor contribuie şi subvenŃia de la bugetul de stat. Locurile în cămine sunt repartizate pe 

facultăŃi. Pentru completarea solicitărilor, la repartizarea în cămine contribuie şi locurile din 

Căminul Grup Scolar „Vasile Pârvan”. 

Căminul Grup Scolar „Vasile Pârvan”: 
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Regimul juridic: administrare directă, dispune de 24 de camere studenŃeşti, cu număr de 96 de 

locuri. 

 Universitatea „Ovidius” ConstanŃa dispune şi de un spaŃiu propriu, special amenajat pentru 

preparea şi servirea mesei de către  studenŃi şi cadre didactice, respectiv Cantina UniversităŃii, 

situată pe  bdul Mamaia, nr.124. 

Regimul juridic: proprietate. Construită în anul 1962, reparată capital în anul 2002, modernizată în 

anul 2009, dispune de 260 locuri. 

 

Biblioteca Centrală Universitară are sediul pe b-dul Mamaia, nr. 126. 

Regimul juridic: proprietate. Reabilitată în anul 2004, Biblioteca dispune de o suprafaŃă de 

4.430 mp, din care 1.081,88 reprezentând săli de lectură. 

Cuprinde spaŃii de depozitare (10), săli de lectură cu o capacitate de 500 de locuri, servicii 

tehnice (3), spaŃii expoziŃii (3), cabinete individuale de studiu (9), săli cataloage (2), la care se 

adaugă 4 filiale cu o capacitate de 250 de locuri în sălile de lectură în alte locaŃii, tipografie si 

legatorie. 

SpaŃiile bibliotecii s-au extins cu un nou modul în suprafaŃă construită de peste 1.500 mp, 

care încorporeaza noi săli de lectură, 1 biblioteca electronica cu 66 posturi pe o suprafata de cca 350 

mp, 2 moderne amfiteatre ce dispun de cca 400 locuri si 320 mp, birouri si cabinete.  

Totodată, Editura UniversităŃii „Ovidius” ConstanŃa, University Press, împreună cu 

tipografia care o deserveşte beneficiază de spaŃii adecvate în acelaşi corpus. Universitatea „Ovidius“ 

ConstanŃa dispune de Tipografie proprie, care funcŃionează în cladirea anexă a Bibliotecii. 

Fondurile de publicaŃii ajung, în prezent, la peste 500.000 de unităŃi de evidenŃă: cărŃi, 

publicaŃii periodice şi seriale, lucrări de referinŃă, monografii, manuscrise, documente audio-

vizuale, discuri, CD-Rom-uri şi sunt structurate pe următoarele colecŃii: colecŃiile sălilor de lectură: 

134.945 titluri; colecŃiile fondului de împrumut la domiciliu: 178.816 titluri; colecŃiile publicaŃiilor 

periodice şi seriale: 91.749 titluri; colecŃiile fondului de referinŃă: 5.730 titluri; colecŃiile 

bibliotecilor filiale: 34.286 titluri; colecŃiile fondului special (ediŃii princeps, carte rară, carte veche,  

cărŃi cu autograf, manuscrise, albume, hărŃi, etc.): 40.445 titluri. 
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În urmă cu zece ani, biblioteca a intrat într-o nouă fază, cea a bibliotecii informatizate: În 

acest sens, s-a achiziŃionat din Israel, în anul 2000 softul ALEPH 500, căruia i s-a adăugat şi un 

hard pe măsură – (două servere puternice, 150 de calculatoare, imprimante, scanere, CD-writere.) 

Biblioteca UniversităŃii are acces la următoarele baze de date:  

„SPRINGER LINK” Database – 1.200 titluri,  

„EMIS” EUROPEAN MATHEMATICAL SOCIETY - 10.000 titluri. 

AgenŃia NaŃională de Cercetare ŞtiinŃifică a pus la dispoziŃia noastră, cu titlu de donaŃie 

următoarele baze de date:  

„SCOPUS” – 15.000 titluri;  

„EMBASE” – 7.000 titluri;  

„PERIODICAL INDEX ONLINE” – 5.720 titluri;  

„CHADWYCK HEALEY” – LITERATURE ONLINE – 454 titluri;  

„MODERN LANGUAGE ASSOCIATION INTERNATIONAL BIOGRAPHY” – 4.400 titluri. 

Prin intermediul Institutului NaŃional de Informare şi Documentare, Universitatea 

„Ovidius” ConstanŃa are acces gratuit la conŃinutul anului 2009 al următoarelor platforme de 

reviste ştiinŃifice de cercetare în formt integral şi baze de date bibliografice şi bibliometrice livrate 

prin intermediul Internet-ului, după cum urmează: 

� Platforma de reviste ştiinŃifice de cercetare în format online, livrată prin intermediul 

Internetului: ScienceDirect; 

� Platforma de reviste ştiinŃifice de cercetare în format online, livrată prin intermediul 

Internetului: SpringerLink; 

� Platforma de reviste ştiinŃifice de cercetare în format online, livrată prin intermediul 

Internetului: ProQuest Academic Research Library; 

� Platforma de reviste ştiinŃifice de cercetare în format online, livrată prin intermediul 

Internetului: EBSCO; 

� Platforma de reviste ştiinŃifice de cercetare în format online, livrată prin intermediul 

Internetului: Cambridge University Press; 
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� Baza de date bibliografică şi bibliometrică în format online, fără alt support magnetic, pe 

hârtie sau în altă formă fizică, cuprinzând reviste ştiinŃifice, livrate prin intermediul 

internetului: Thomson Web Science; 

� Baza de date bibliografică şi bibliometrică în format online, fără alt support magnetic, pe 

hârtie sau în altă formă fizică, cuprinzând reviste ştiinŃifice, livrate prin intermediul 

internetului: Thomson Journals Citations Report; 

� Baza de date bibliografică şi bibliometrică în format online, fără alt support magnetic, pe 

hârtie sau în altă formă fizică, cuprinzând brevete, livrate prin intermediul internetului: 

Thomson Derwent Patent Index. 

 
5. Activitatea financiară 

Fundamentarea tehnică şi elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli constituie un 

instrument de bază al managementului financiar în Universitatea „Ovidius” ConstanŃa, activitate 

care intră în atribuŃiiile DirecŃiei Contabilitate. 

 DirecŃia Contabilitate din cadrul UniversităŃii „Ovidius” ConstanŃa  este condusă de către 

directorul economic. 

Universitatea „Ovidius“ ConstanŃa are buget propriu de venituri şi cheltuieli (click UOC 

23) atât pentru activitatea didactică, cât şi cea de cercetare constituit din alocaŃiile Ministerului de 

resort (respectiv finanŃare de bază şi complementară) completat cu resurse proprii (venituri din 

taxele de şcolarizare, taxele de înmatriculare, admitere, venituri din cursuri post-universitare, 

venituri din activitatea de cercetare ştiinŃifică, donaŃii şi sponsorizări). Bugetul de venituri şi 

cheltuieli al UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa este întocmit şi supus aprobării Senatului, iar 

execuŃia acestuia este urmărită de către Directorul Economic al instituŃiei. 

Senatul UniversităŃii analizează şi aprobă anual execuŃia Bugetului de Venituri de Cheltuieli 

(click UOC 24). 

Universitatea “ Ovidius” ConstanŃa dispune de cod fiscal şi conturi bancare (click UOC 25) 

Directorul Economic întocmeşte situaŃiile financiare semestrial şi anual (bilanŃul contabil, 

contul de rezultat patrimonial,  execuŃia bugetară pe fiecare capitol de cheltuieli, situaŃia fluxurilor 

de trezorerie, situaŃii privind modificări ale capitalului propriu, situaŃia fondurilor speciale, a 
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obligaŃiilor restanŃe) (click UOC 26); asigură gestionarea optimă a resurselor financiare, respectiv a 

resurselor bugetare şi extrabugetare; urmăreşte execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli; se ocupă 

de organizarea, conducerea şi controlul activităŃilor financiar-contabile prin care se asigură 

evidenŃierea în contabilitate a operaŃiunilor potrivit condiŃiilor legale (click UOC 24). 

 Contul de execuŃie bugetară, situaŃiile financiare precum şi întreaga activitate financiar-

contabilă au făcut obiectul controlului CurŃii de Conturi - Camera de Conturi ConstanŃa. Auditarea 

situaŃiilor financiare se face de către Compartimentul de Audit Intern, şi anual, Curtea de Conturi 

efectuează verificarea activităŃii financiar-contabile a instituŃiei. Raportul întocmit de Curtea de 

Conturi, precum şi rapoartele Compartimentului de Audit Intern sunt analizate în Senat şi făcute 

publice. MenŃionăm că în anul 2004, Curtea de Conturi a avut şi atribuŃia de audit extern al 

situaŃiilor financiare. 

Taxele de şcolarizare sunt calculate la nivelul UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa în 

concordanŃă cu costurile medii de şcolarizare pe an de învăŃământ public finanŃat de la buget pe 

fiecare domeniu în parte (ştiinŃe, inginerie, construcŃii, învăŃământ medical, farmaceutic, arte) pe 

fiecare formă de învăŃământ (ZI, ID, FR) şi pe fiecare ciclu de studii în parte (licenŃă, masterat, 

doctorat). 

Nivelul taxelor de şcolarizare, în unele cazuri mai mici decât alocaŃia bugetară pe student 

echivalent se justifică prin faptul că studenŃii cu taxă înmatriculaŃi nu modifică, în majoritatea 

situaŃiilor numărul formaŃiilor de studiu (seria de predare, grupe şi subgrupe), iar acolo unde se 

modifică se constituie serii dimensionate la nivelul maxim prevăzut de lege. 

Cuantumul taxelor de şcolarizare este adus la cunoştinŃa studenŃilor prin diferite mijloace de 

informare, precum afişarea la avizierele secretariatelor, la casierii sau pe site-ul UniversităŃii 

„Ovidius“ ConstanŃa. Achitarea taxelor de şcolarizare se poate face la casieriile colectoare 

organizate în toate sediile instituŃiei, precum şi prin achitarea cu ordin de plata în contul 

UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa. 

PosibilităŃile de asistenŃă financiară a studenŃilor din partea UniversităŃii „Ovidius“ 

ConstanŃa sunt prevăzute în regulamentul Norme cu privire la acordarea burselor şi a altor forme 

de sprijin material pentru studenŃii şi cursanŃii din învăŃământul superior de stat, cursuri de zi, 

studii fără taxă şi studii cu taxă. Acestea sunt afişate pe site-ul instituŃiei, iar modul de utilizare a 
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taxelor este făcut public, prin intermediul Raportului cu privire la execuŃia bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi situaŃia patrimonială pe bază de bilanŃ, la finele fiecărui an calendaristic. 

 

6. StudenŃii 

În Universitatea „Ovidius“ ConstanŃa, admiterea se realizează pe baza unui set de criterii 

combinate: media examenului de bacalaureat, media generală a anilor de liceu, media obŃinută la 

diferite discipline din liceu, rezultatele la probe scrise, interviuri de selecŃie la programele de licenŃă 

şi masterate vocaŃionale. 

Pentru programele de licenŃă acreditate şi autorizate conform legii, la forma de învăŃământ 

zi, concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea şi desfăsurarea concursului 

de admitere la studii universitare de licenŃă 2011 (click UOC 12) şi în baza regulamentelor proprii 

ale celor 16 facultăŃi, în care sunt prevăzute particularităŃi privind desfăşurarea concursului de 

admitere. Astfel, la Facultatea de Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie şi Drept şi 

ŞtiinŃe Administrative, concursul de admitere constă într-o probă scrisă. La Facultatea de 

Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei, concursul de admitere se realizează pe bază de interviu. La 

facultăŃile vocaŃionale, Arte şi EducaŃie Fizică şi Sport, probele de concurs constau în probe de 

aptitudini practice. 

La programele Jurnalism şi Teologie, concursul constă într-o probă de aptitudini sub formă 

de interviu, la care se adaugă în diferite proporŃii media examenului de Bacalaureat. 

La celelalte facultăŃi, concursul de admitere se organizează pe bază de dosar, ierarhizarea 

candidaŃilor făcându-se în funcŃie de media de Bacalaureat, media din anii de liceu şi media unor 

discipline din liceu, specifice domeniului respectiv, luate în diferite ponderi. 

La programele de licenŃă, învăŃământ ID şi FR, admiterea candidaŃilor se face pe baza de 

dosar, luându-se în consideraŃie, în diferite proporŃii, stabilite prin regulamente proprii ale 

facultăŃilor, media de la Bacalaureat şi media anilor de liceu. Cadrul general de desfăşurare a 

învăŃământului ID şi FR este reglementat prin Regulamentul privind organizarea învăŃământului la 

distanŃă şi a învăŃământului cu frecvenŃă redusă în Universitatea “Ovidius” ConstanŃa (click UOC 

27). 
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Pentru a veni în sprijinul candidaŃilor, în vederea unei corecte informări şi a unei bune 

înŃelegeri a activităŃilor pe care aceştia le desfăşoară în cadrul întregului proces complex al admiterii 

este elaborat, tipărit, distribuit şi afişat pe site-ul UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa Ghidul 

candidatului la studenŃie (click UOC 28) în care sunt descrise întregul mecanism, algoritm şi etape 

al admiterii.  

Diferitele activităŃi legate de procesul de admitere sunt descrise riguros în cadrul 

Metodologiei privind organizarea şi desfăsurarea concursului de admitere la studii universitare de 

licenŃă 2011 (click UOC 12) distribuite şi cadrelor didactice într-o convocare specială dedicată 

procesului admiterii. 

Admiterea în învăŃământul superior de stat se face prin concurs strict în ordinea 

descrescătoare a mediilor generale obŃinute de candidaŃi, în funcŃie de sistemul de selecŃie şi de 

departajare, de opŃiunea candidaŃilor pentru un anumit domeniu sau formă de învăŃământ şi în limita 

numărului de locuri pentru care se organizează concursul.  

Universitatea „Ovidius” ConstanŃa are reglementată procedura de promovare a studentului 

dintr-un an de studiu în altul, în funcŃie de numărul punctelor de credit transferabile (ECTS) 

acumulate, în Regulamentul cadru pentru aplicarea sistemului de credite transferabile (click UOC 

29). 

Transferul studenŃilor de la Universitatea „Ovidius” ConstanŃa la alte instituŃii de 

învăŃământ superior, precum şi transferul de la alte centre la instituŃia ovidiană  nu se realizează în 

cursul anului universitar şi nici în primul şi ultimul an de studii (click UOC 11- Regulament privind 

activitatea universitară a studenŃilor). 

Rezultatele obŃinute de studenŃi pe parcursul şcolarizării sunt atestate prin Suplimentul de 

Diplomă, care este completată şi eliberată la finalizarea studiilor, împreună cu diploma de licenŃă. 

Pe parcursul anilor de studii sunt întocmite situaŃii şcolare ale studenŃilor, iar diplomele şi 

certificatele de absolvire a cursurilor de licenŃă, masterat, postuniversitare de specializare şi de 

perfecŃionare şi de doctorat sunt conferite absolvenŃilor cu respectarea condiŃiilor stabilite de lege. 

În anul universitar 2011-2012 Universitatea „Ovidius” ConstanŃa are un număr de 18.352 

studenŃi înmatriculaŃi la studii de licenŃă (14.250), masterat (2.844), doctorat (594) şi studii 
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postuniversitare de specialitate – rezindenŃiat (664) -  la toate formele de învăŃământ (ZI, FR, ID, 

alte forme-an pregătiror) – click Anexa 3 la fişa vizitei - studenŃi. 

CursanŃii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulament privind activitatea 

universitară a studenŃilor (click UOC 11) şi cu Regulamentul cadru pentru aplicarea sistemului de 

credite transferabile (click UOC 29). 

De asemenea, achiziŃionarea unui program informatizat pentru gestionarea studenŃilor în 

cadrul secretariatelor constituie un element relevant şi, totodată, necesar în cadrul organizării 

procesului instructiv-educativ.  

 

7. Activitatea de cercetare  

Universitatea „Ovidius” ConstanŃa consideră dezvoltarea cercetării ştiinŃifice ca fiind un 

domeniu prioritar, un pilon al funcŃionării şi performanŃelor instituŃiei. 

În acest sens, prin structuri precum centre de cercetare, şcoala doctorală şi programe 

postdoctorale, menite să stimuleze crearea şi transferul de cunoaştere ştiinŃifică, în special 

multidisciplinară, Universitatea „Ovidius” ConstanŃa dezvoltă abilităŃi de cercetare studenŃilor şi 

tinerelor cadre didactice. 

Totodată, prin: 

• formarea, dezvoltarea şi diseminarea valorilor noii societăŃi bazate pe cunoaştere; 

• dezvoltarea capacităŃii de autoguvernare inteligentă a studenŃilor şi cursanŃilor bazată pe 

folosirea cunoştinŃelor în mediul economic şi social; 

• armonizarea şi promovarea valorilor ştiinŃifice, culturale şi etice în comunitatea regională, 

naŃională şi internaŃională; 

• realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaŃii din mediul academic şi de afaceri; 

• integrarea centrelor de cercetare în reŃelele europene de excelenŃă şi realizarea de cercetări 

fundamentale şi aplicative generatoare de cunoştinŃe; 

• dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă responsabilitate profesională şi civică, 

îşi propune să realizeze activitatea de cercetare la standarde de excelenŃă internaŃionale. 

 

În vederea realizării acestor deziderate, în cadrul UniversităŃii noastre se:  
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• încurajează şi sunt recunoscute cercetările ştiinŃifice fundamentale, finalizate prin articole, 

tratate, monografii, rapoarte, participări la manifestări ştiinŃifice; 

• stimulează participările la realizarea proiectelor de cercetare finanŃate prin Planurile 

NaŃionale de Cercetare Dezvoltare şi prin Programele internaŃionale; 

• susŃine organizarea de manifestări ştiinŃifice de referinŃă cu caracter naŃional şi internaŃional. 

La activitatea de cercetare ştiinŃifică desfăşurată în cadrul UniversităŃii “Ovidius” 

ConstanŃa participă cadre didactice, alte categorii de angajaŃi, studenŃi, masteranzi, doctoranzi şi 

orice alte categorii de cursanŃi ai universităŃii, în conformitate cu Regulamentul privind 

organizarea, funcŃionarea şi finanŃarea cercetării ştiinŃifice (click UOC 30). 

În universitatea noastră activitatea de cercetare se desfăşoară în cadrul programelor 

instituŃionale de cercetare ştiinŃifică, pe baza unor planuri elaborate anual la nivelul UniversităŃii 

„Ovidius” ConstanŃa, de facultăŃi, catedre şi/sau de unităŃile de cercetare create la nivelul lor, pe 

baza temelor prioritare, specific instituŃiei, din programele naŃionale şi cele internaŃionale, precum şi 

pe baza strategiei proprii cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare. Activitatea de cercetare 

ştiinŃifică, dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanŃă, expertiză şi alte servicii ştiinŃifice se 

desfăşoară în catedre, departamente şi centre de cercetare. În măsura în care portofoliul de 

programe, proiecte constituit sau în curs de constituire, impune o organizare specifică, atunci 

cercetarea ştiinŃifică se poate realiza şi prin unităŃi sau structuri distincte de cercetare-dezvoltare 

create la nivelul catedrelor, facultăŃilor sau universităŃii, cu aprobarea Senatului.  

Activitatea de cercetare ştiinŃifică în cadrul UniversităŃii „Ovidius” ConstanŃa este 

coordonată de Departamentul de Cercetare, care oferă logistică şi consultanŃă pentru a stimula 

implicarea în programe de cercetare şi colaborarea specialiştilor din diferite domenii 

(http://www.univ-ovidius.ro/cercetare/index.htm).  

Pentru a-şi îndeplini misiunea, Universitatea „Ovidius” ConstanŃa a elaborat obiectivele 

strategice pentru perioada 2008 – 2012 ce au fost definite având în vedere principalele aspecte ce 

caracterizează cercetarea ştiinŃifică de excelenŃă, pe plan naŃional şi internaŃional, în privinŃa 

tendinŃelor, cerinŃelor, oportunităŃilor şi exigenŃelor, cu luarea în considerare a dinamicii economice 

a Zonei de Sud-Est şi constau în: 
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1. Creşterea calităŃii cercetării în UOC prin stabilirea unor indicatori de performanŃă în 

cercetare, congruenŃi cu setul de standarde internaŃionale; 

2. Abordarea în cercetarea constanŃeană a unor direcŃii pe domenii strategice de cercetare cu 

specific local şi naŃional; 

3. Extinderea internaŃională şi îmbunătăŃirea infrastructurii de cercetare; 

4. Creşterea performanŃei resurselor umane pe planul cercetării ştiinŃifice, 

5. Recunoaşterea naŃională şi internaŃională a activităŃii de cercetare din universitate, 

6. Dezvoltarea de parteneriate naŃionale şi internaŃionale; 

7. Profesionalizarea serviciilor de management al cercetării. 

Modul de realizare a acestor obiective sunt specificate în Strategia Cercetării UniversităŃii 

„Ovidius” ConstanŃa prezentată în anexa click UOC 31. Activitatea de cercetare-dezvoltare este 

coordonată de Consiliul cercetării ştiinŃifice (click UOC 32) care funcŃionează în baza unui 

regulament (click UOC 33). Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt 

privind cercetarea sunt adoptate de Senat şi Consiliile facultăŃilor, odată cu specificarea practicilor 

de obŃinere şi de alocare a resurselor de realizare şi a modalităŃilor de valorificare. În acest sens, 

cadrele didactice sunt stimulate să manifeste o preocupare permanentă în ceea ce priveşte accesarea 

de noi proiecte de cercetare, pe măsura lansării competiŃiilor la nivel naŃional şi internaŃional.  

Cercetarea ştiinŃifică se organizează şi se desfăşoară prin proiecte şi teme, finanŃate sau 

nefinanŃate, cuprinse în programele instituŃionale ale catedrelor, facultăŃilor, departamentelor, 

centrelor de cercetare etc.  

 
 
  


