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CUPRINS
I. PREZENTAREA UNIVERSITĂłII “OVIDIUS” DIN CONSTANłA - CERINłE
NORMATIVE OBLIGATORII
I. 1. Cadrul juridic de organizare şi funcŃionare, misiune şi obiective
 I.1.1 Structura organizatorică a instituŃiei
 I.1.2. Cadrul juridic de organizare şi funcŃionare
 I.1.3. Adresa şi principalele locaŃii
 I.1.4. Misiunea UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa
 I.1.5. Carta universitară şi regulamentele specificate prin Cartă
 I.1.6. Integritate academică

I. 2. Activitatea managerială şi structurile instituŃionale
I. 3. Personalul didactic
I. 4. Cercetarea ştiinŃifică
I. 5. Patrimoniul
I. 6. StudenŃii
I. 7. Activitatea financiară
I. 8. Managemetul CalităŃii

DOMENIUL A: CAPACITATEA INSTITUłIONALĂ
CRITERIUL A.1 – Structurile instituŃionale, administrative şi manageriale
STANDARD - Misiune, obiective şi integritate academică
Misiune şi obiective
Integritatea Academică
Răspundere şi responsabilitate publică
STANDARD - Conducere şi administraŃie
Sistemul de conducere
Management strategic
AdministraŃie eficace

CRITERIUL A.2 - Baza materială
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STANDARD - Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate
SpaŃii de învăŃământ, cercetare şi pentru alte activităŃi
Dotare
Resurse financiare
Sistemul de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru
studenŃi

DOMENIUL B: EFICACITATEA EDUCAłIONALĂ
CRITERIUL B.1 - ConŃinutul programelor de studiu


STANDARD - Admiterea studenŃilor
Principii ale politicii de recrutare şi admitere
Practici de admitere
Structura programelor de studiu
DiferenŃiere în realizarea programelor de studiu
RelevanŃa programelor de studiu

CRITERIUL B.2 - Rezultatele învăŃării


STANDARD - Valorificarea calificării universitare obŃinute
Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaŃa muncii
Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare
Nivelul de satisfacŃie al studenŃilor în raport cu dezvoltarea profesională şi
personală asigurată de universitate
Centrarea pe student a metodelor de învăŃare
Orientarea în carieră a studenŃilor

CRITERIUL B.3 - Activitatea de cercetare ştiinŃifică


STANDARD - Programe de cercetare
Programarea cercetării
Realizarea cercetării
Valorificarea cercetării
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CRITERIUL B.4 - Activitatea financiară a organizaŃiei


STANDARD - Buget şi contabilitate
Bugetul de venituri şi cheltuieli
Contabilitate
Auditare şi răspundere publică

DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂłII
CRITERIUL C.1 - Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităŃii


STANDARD - Structuri şi politici pentru asigurarea calităŃii
Organizarea sistemului de asigurare a calităŃii
Politici şi strategii pentru asigurarea calităŃii

CRITERIUL C.2 - Proceduri privind iniŃierea, monitorizarea şi revizuirea
periodică a programelor şi activităŃilor desfăşurate


STANDARD - Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor

de studiu şi diplomelor ce corespund calificărilor
ExistenŃa şi aplicarea regulamentului privitor la iniŃierea, aprobarea,
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu
CorespondenŃa dintre diplome şi calificări

CRITERIUL C.3 - Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor
învăŃării


STANDARD - Evaluarea studenŃilor
Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea studenŃilor care
este aplicat în mod riguros şi consecvent
Integrarea examinării în proiectarea predării şi învăŃării pe cursuri şi programe
de studiu

CRITERIUL C.4 - Proceduri de evaluare periodică a calităŃii corpului profesoral
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STANDARD - Calitatea personalului didactic şi de cercetare
Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenŃi
Evaluarea colegială
Evaluarea personalului didactic de către studenŃi
Evaluarea de către managementul universităŃii

CRITERIUL C.5. - Accesibilitatea resurselor adecvate învăŃării


STANDARD - Resurse de învăŃare şi servicii studenŃeşti
Disponibilitatea resurselor de învăŃare
Programe de stimulare si recuperare
Servicii studenŃeşti

CRITERIUL C.6 - Baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea internă
a calităŃii


STANDARD - Sisteme de informaŃii
Baze de date şi informaŃii

CRITERIUL C.7. - TransparenŃa informaŃiilor de interes public cu privire la programele
de studiu şi după caz certificatele, diplomele şi calificările oferite


STANDARD - InformaŃie publică
Oferta de informaŃii publice

CRITERIUL C.8 - FuncŃionalitatea structurilor de asigurare a calităŃii educaŃiei,
conform legii


STANDARD - Structura instituŃionala de asigurare a calităŃii educaŃiei

este conforma prevederilor legala şi îşi desfăşoară activitatea permanent
Comisia coordonează aplicarea procedurilor şi activităŃilor de evaluare şi
asigurare a calităŃii

LISTĂ ANEXE
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