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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

Universitatea „Ovidius “din 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“ din 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 ceea ce priveşte dimensiunea instituŃională, structura UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa
cuprinde 16 facultăŃi (http://www.univ-ovidius.ro/pagini/contact). Pentru structura programelor de
studii universitare de licenŃă şi de masterat, inclusiv menŃionarea Rapoartelor emise de ARACIS,
datele pentru anul universitar 2012-2013 sunt reprezentate în ANEXA UOC 1.
 I.1.2. Cadrul juridic de organizare şi funcŃionare

Cadrul juridic şi organizatoric al funcŃionării UniversităŃii „Ovidius“ din 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 (ANEXA UOC 2);


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

durata de 4 ani (ANEXA UOC 3);
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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
(ANEXA UOC 4);


Decretul 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 (ANEXA UOC 5);


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

„Ovidius“ din ConstanŃa (ANEXA UOC 6).
Aşadar, Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa a fost înfiinŃată şi funcŃionează în baza H.G.
nr. 225 / 27.03.1990 prin transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea din ConstanŃa
(ANEXA UOC 6). Prin Adresa Ministrului ÎnvăŃământului şi ŞtiinŃei numărul 978/17.04.1991
Universitatea din ConstanŃa se denumeşte Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa (ANEXA UOC
7).
 I.1.3. Adresa şi principalele locaŃii

Sediul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa este situat în 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.
 I.1.4. Misiunea UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa

Universitatea „Ovidius“ din 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“ din 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,
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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 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“ din 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.
În scopul realizării misiunii sale, Universitatea „Ovidius“ din 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.
Din punct de vedere instituŃional, considerăm că misiunea fiecăreia dintre specializări, atât
la studiile universitare de licenŃă, cât şi la programele de studii universitare de masterat
(didactică şi de cercetare) este în concordanŃă cu cea stabilită prin Planul Strategic al universităŃii,
dar şi bine proiectată, astfel încât să răspundă cerinŃelor comunităŃii socio-economice.
În ceea ce priveşte evoluŃia instituŃiei, precizăm faptul că 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“ din ConstanŃa a obŃinut calificativul GRAD DE ÎNCREDERE
RIDICAT (ANEXA UOC 8).
Conform evaluării MECTS din 2011, Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa a fost încadrată
în categoria „UniversităŃi de educaŃie şi cercetare ştiinŃifică“. În urma ierarhizării programelor de
studii pe domenii, instituŃia 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 (ANEXA UOC 9).
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Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa a parcurs în anul 2012 etapele certificării EN ISO
9001:2008, realizat de TÜV Austria, iar certificatul pentru sistemul de management conform EN
ISO 9001:2008 a fost eliberat în data de 6 iulie 2012 (ANEXA UOC 10).
În perioada 13-15 ianuarie şi 9-12 aprilie 2013, Universitatea a fost evaluată de experŃi
AsociaŃiei UniversităŃilor Europene (EUA). Acest proces de evaluare (Institutional Evaluation
Programme - IEP, www.eua.be/iep), ce s-a derulat în două etape, desfăşurat de AsociaŃia
UniversităŃilor Europene (EUA), o agenŃie externă de asigurare a calităŃii, a vizat analizarea
capacităŃii UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa, ca instituŃie de educaŃie şi cercetare ştiinŃifică,
de a răspunde misiunii sale, prin infrastructura şi managementul său academic şi administrativ.
 I.1.5. Carta universitară şi regulamentele specificate prin Cartă

Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa este instituŃie publică de învăŃământ superior, cu
personalitate juridică, parte componentă a sistemului de învăŃământ de stat din România, autonomă,
cu caracter deschis, constituită din 16 facultăŃi. InstituŃia este organizată şi funcŃionează potrivit
Cartei Universitare, în condiŃiile Legii EducaŃiei NaŃionale nr. 1/2011. Structurile academice,
competenŃele decizionale, modul de alegere a organismelor de conducere la nivelul UniversităŃii
„Ovidius“ din 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
- ANEXA UOC 11 şi regulamentele aferente ale acesteia (http://www.univ-ovidius.ro/regulamente).
Carta Universitară este accesibilă întregii comunităŃi academice, atât în format tipărit cât şi
electronic, pe site-ul universităŃii (http://www.univ-ovidius.ro/despre-uoc/carta).
 I.1.6. Integritate academică

Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa are un Cod de etică şi deontologie profesională prin
care sunt prevăzute valorile libertăŃii academice, autonomiei universitare şi integrităŃii etice şi
dispune de practici şi mecanisme clare pentru aplicarea codului (ANEXA UOC 12). Membrii şi
studenŃii comunităŃii universitare sunt obligaŃi să respecte codul deontologic, codul muncii şi toate
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celelalte dispoziŃii care reglementează activitatea educativ profesională şi de cercetare. Codul de etică
şi deontologie profesională universitară stipulează clar ce practici şi mecanisme sunt aplicate de
către Comisia de Etică (ANEXA UOC 13 şi ANEXA UOC 14).
I.2. Activitatea managerială şi structurile instituŃionale
În cadrul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa alegerile se realizează conform Metodologiei
de organizare a alegerilor în structurile şi funcŃiile de conducere academică ale UniversităŃii
„Ovidius“ din ConstanŃa (ANEXA UOC 15), fiind organizate în condiŃiile dispoziŃiilor legale şi
cu respectarea Cartei Universitare.
Coform legislaŃiei în vigoare, Rectorul a fost validat de către M.E.C.T.S. (ANEXA UOC 16)
prin Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului şi Sportului nr. 3498/12.03.2012.
Ulterior, Rectorul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa a încheiat un contract de management cu
Senatul Universitar. Rectorul reprezintă legal instituŃia în relaŃiile cu terŃii şi realizează conducerea
executivă a universităŃii, fiind ordonatorul de credite al instituŃiei. Totodată, Rectorul ales îşi
prezintă, în faŃa Senatului UniversităŃii, Planul Managerial (ANEXA UOC 17) pentru mandatul
confirmat. Pornind de la acest Plan Managerial se întocmesc Planul strategic al universităŃii şi
Planul operaŃional anual. Aceste planuri sunt aplicate conform unor practici şi mecanisme de
urmărire riguroasă şi sunt cunoscute de întreaga comunitate academică.
Prin Ordinul Ministerului EducaŃiei NaŃionale nr. 4994MD din 06.09.2013 s-a aprobat
exercitarea de către domnul prof.univ.dr. Ion Bordeianu a calităŃii de ordonator de credite al
UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa.
Senatul UniversităŃii şi Consiliul de AdministraŃie (ANEXA UOC 18) reprezintă autoritatea în
spaŃiul universitar, conform Legii NaŃionale a EducaŃiei (Legea nr. 1/2011). Respectarea
competenŃei decizionale şi a ierarhiei este garantată. Senatul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa
reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare. AtribuŃiile
Senatului sunt conforme prevederilor art. 213 din Legea nr. 1/2011, a Cartei UniversităŃii (ANEXA
UOC 11) şi a Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Senatului (ANEXA UOC 19).
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Activitatea de învăŃământ şi cercetare desfăşurată în cadrul UniversităŃii „Ovidius“ din
ConstanŃa este structurată pe facultăŃi, departamente, legăturile între aceste entităŃi fiind prezentate
în Organigrama privind Structura de ÎnvăŃământ şi de Cercetare (ANEXA UOC 20) şi în
Organigrama privind Structura Serviciilor Tehnico-Administrative (ANEXA UOC 21), iar în
structura serviciilor tehnico-administrative sunt cuprinse direcŃii, departamente, servicii, birouri şi
alte unităŃi tehnico-administrative.
I.3. Personalul didactic
SituaŃia personalului didactic şi de cercetare cu norma de bază în Universitatea „Ovidius“ din
ConstanŃa, pe grade didactice, categorii de vârstă şi competenŃe (licenŃă şi doctorat) este prezentată
în ANEXA UOC 22. La începutul anului universitar 2012-2013, Universitatea „Ovidius“ din
ConstanŃa a dispus de un corp profesoral propriu de învăŃământ şi cercetare de 708 cadre didactice
titularizate în învăŃământul superior.
SituaŃia privind numărul şi structura posturilor didactice (profesori, conferenŃiari, lectori, şefi
de lucrări, asistenŃi, preparatori) este descrisă în ANEXA UOC 23. Numărul şi structura
personalului didactic cu norma de bază (pe grade didactice şi pe categorii de vârstă) este redat în
ANEXA UOC 24. SituaŃia posturilor didactice şi a posturilor destinate personalului didactic auxiliar
şi de cercetare precum şi a personalului nedidactic poate fi consultată accesând ANEXA UOC 25.
În ceea ce priveşte numărul de conducători de doctorat, doctori şi doctoranzi (din instituŃie) pe
domenii doctorat, pentru anul universitar 2012/2013 situaŃia este următoarea: conducători
ştiinŃifici în domeniile: Filologie (6), Istorie (4), Teologie (9), Medicină (19), Medicină Dentară (2),
Biologie (5), Matematică (5) şi Inginerie civilă (5); doctoranzi (475) şi doctori confirmaŃi (405) ANEXA UOC 26.
Întregul personal didactic, precum şi cel didactic auxiliar şi administrativ al UniversităŃii,
respectă cerinŃele legale de ocupare a posturilor. În acest sens, pentru personalul didactic există şi se
aplică Regulamentul de ocupare a posturilor didactice (ANEXA UOC 27). Cadrele didactice
sunt evaluate în conformitate cu Regulamentul privind

evaluarea periodică a calităŃii

personalului didactic (ANEXA UOC 28). Periodic, întregul corp profesoral al UniversităŃii este
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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 de predare (ANEXA UOC 29).
I.4. Cercetarea ştiinŃifică
Universitatea „Ovidius“ din 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, instituŃia dezvoltă abilităŃi
de cercetare studenŃilor şi tinerelor cadre didactice.
Referitor la modalităŃile de organizare a activităŃii de cercetare ştiinŃifică, s-a constituit
Consiliul ŞtiinŃific al UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa format din reprezentanŃi desemnaŃi al
celor 16 facultăŃi, prezidat de Rector şi coordonat de Prorectorul desemnat cu cercetarea ştiinŃifică
aprobat de Consiliul de administraŃie şi validat de Senatul UniversităŃii. A fost constituită Comisia
de specialitate cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare la nivelul Senatului
UniversităŃii. De asemenea, s-a creat, prin HCA şi validat de Senatul UniversităŃii, Departamentul
de Cercetare ŞtiinŃifică şi Management de Proiecte (DCMP) care asigură conducerea executivă
a activităŃii de cercetare ştiinŃifică, dezvoltare-inovare şi relaŃii cu mediul economico-social, prin
directorul de departamene şi personalul de specialitate care acoperă sarcinile şi atribuŃiile
departamentului.
La activitatea de cercetare ştiinŃifică desfăşurată în cadrul UniversităŃii „Ovidius“ din
ConstanŃa participă cadre didactice, alte categorii de angajaŃi, studenŃi, masteranzi, doctoranzi şi
orice alte categorii de cursanŃi ai universităŃii, în conformitate cu Regulamentul cercetării
ştiinŃifice (ANEXA 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, de facultăŃi 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.
- 12 -

Raport de autoevaluare
Prezentarea UniversităŃii
CerinŃe normative obligatorii

Pentru lista proiectelor de cercetare aflate în derulare din Universitatea „Ovidius“ din
Constanta se poate consulta ANEXA UOC 31, iar lista publicaŃiilor se regăseşte pe site-ul
instituŃiei: http://www.univ-ovidius.ro/cercetare-uoc/publicatii.
.
Urmărirea activităŃii de valorificare a cercetării ştiiŃifice din Universitatea „Ovidius“ din
ConstanŃa este realizată printr-un set de indici care se referă la:
1. Lista lucrărilor publicate în reviste cu factor de impact calculat şi scorul relativ de influenŃă
cumulat (ANEXA UOC 32);
2. Lista lucrărilor publicate în reviste cu factor de impact calculat şi fără scor relativ de influenŃă
cumulat (ANEXA UOC 33);
3. Lista lucrărilor publicate în reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social Science)
(ANEXA UOC 34);
4. Lista lucrărilor publicate în reviste din Arts and Humanities (ANEXA UOC 35);
5. Lista lucrărilor publicate în volume ale conferinŃelor indexate (ISI Proceedings) (ANEXA UOC
36);
6. Lista articolelor publicate în reviste din strainătate indexate BDI sau în reviste categoria B+
(CNCSIS) (ANEXA UOC 37);
7. Lista articolelor publicate în reviste de specialitate naŃionale recunoscute CNCSIS (categoria B)
(ANEXA UOC 38);
8. Lista cărŃilor, de unic autor sau coordonate, publicate la edituri internaŃionale (ANEXA UOC
39);
9. Lista cărŃilor, de unic autor sau coordonate, publicate la edituri CNCSIS (ANEXA UOC 40);
10. Lista capitolelor de carte publicate la edituri internaŃionale (ANEXA UOC 41);
11. Lista capitolelor de carte publicate la edituri naŃionale recunoscute de CNCSIS (ANEXA UOC
42);
12. Lista unităŃilor proprii de cercetare este prezentată în cadrul ANEXEI UOC 43, iar situaŃia
periodicelor ştiinŃifice este redată în ANEXA UOC 44;
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13. Preocupările instituŃionale privind organizarea de manifestări ştiinŃifice şi cultural artistice în
anul 2012 şi cele programate pentru anul 2013 sunt centralizate în ANEXA UOC 45 şi ANEXA
UOC 46.
14. Angajată puternic în implementarea şi aplicarea procesului Bologna, în integrarea în SpaŃiul
European al ÎnvăŃământului Superior, Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa desfăşoară
importante şi valoroase activităŃi de cercetare ştiinŃifică, cu rezultate notabile, concretizate în
articolele publicate în reviste de prestigiu.
I.5. 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“ din ConstanŃa dispune de un
spaŃiu universitar format din 27 clădiri proprii, închiriate şi în folosinŃă, în suprafaŃă totală de
48.257,6 mp. (ANEXA UOC 47).
InstituŃia de învăŃământ dispune de 5 cămine, din care 4 cămine moderne aflate în proprietate
şi 1 în folosinŃă temporară, cu o capacitate totală de 380 camere şi 1.520 locuri de cazare (ANEXA
UOC 48). În căminele UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa pot fi cazaŃi studenŃi care nu au
domiciliul stabil în municipiul ConstanŃa, care nu au avut abateri disciplinare şi nu au fost
sancŃionaŃi disciplinar (http://www.univ-ovidius.ro/studenti/info-camine-cazare).
Universitatea „Ovidius“ din 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 B-dul Mamaia, nr. 124. În incinta instituŃiei funcŃionează şi un cabinet
medical (general şi dentar) la care au acces studenŃii.
Biblioteca Universitară funcŃionează într-un corpus construit în anul 1933, iniŃial cu destinaŃia
de şcoală generală, situat pe B-dul Mamaia la nr. 126 şi care însumează o suprafaŃă de aproape
1.000 mp şi cuprinde spaŃii de depozitare (10), săli de lectură cu o capacitate de 200 de locuri,
servicii tehnice (3), spaŃii pentru expoziŃii (3), cabinete individuale de studiu (9), săli cataloage (2),
la care se adaugă

filiale cu o capacitate totală de 150 de locuri (http://www.univ-

ovidius.ro/biblioteca). Reglementările Bibliotecii în relaŃia cu utilizatorii sunt descrise în
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Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Bibliotecii UniversităŃii „Ovidius“ din
ConstanŃa (ANEXA UOC 49).
Editura UniversităŃii, „Ovidius University Press“, cu marcă înregistrată la OSIM, a fost
reevaluată de către CNCSIS pentru anii 2010-2012 cod CNCSIS 192, putând fi recomandată
Consiliului NaŃional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor Universitare (CNATDU) pentru
recunoaşterea lucrărilor publicate. Editura este inclusă în Catalogul editorilor şi distribuitorilor de
carte din

România

şi

membră

a

AsociaŃiei

Editorilor din România

(http://www.univ-

ovidius.ro/editura-ovidius-university-press). Editura Ovidius University Press este o componentă a
sistemului organizaŃional al UniversităŃii, fără personalitate juridică şi fără cont bancar propriu, care
editează lucrări în regimul autofinanŃării prestaŃiei şi funcŃionează în baza unui Regulament propriu
(ANEXA UOC 50).
I.6. StudenŃii
În anul universitar 2012-20113 Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa, la data de
10.10.2012, număra 16 979 studenŃi înmatriculaŃi astfel: la studii de licenŃă (12.970), la studii de
masterat (2.918), doctorat (422) şi studii postuniversitare de specialitate – rezindenŃiat (669) - la
toate formele de învăŃământ: ZI, FR, ID, alte forme-an pregătiror (ANEXA UOC 51).
În Universitatea „Ovidius“ din 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 de licenŃă în Universitatea „Ovidius“ din
ConstanŃa în sesiunile iunie-iulie şi septembrie 2012 (ANEXA UOC 52) şi în baza
regulamentelor proprii ale celor 16 facultăŃi, în care sunt prevăzute particularităŃi privind
desfăşurarea concursului de admitere. Cadrul general de desfăşurare a învăŃământului ID şi FR este
reglementat prin Regulamentul privind organizarea ÎnvăŃământului la DistanŃă şi a
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ÎnvăŃământului cu FrecvenŃă Redusă în Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa (ANEXA
UOC 53).
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 instituŃiei Ghidul candidatului la studenŃie 2012
(ANEXA UOC 54) în care sunt descrise întregul mecanism, algoritm şi etape al admiterii.
Universitatea 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
de aplicare a sistemului de credite transferabile (ANEXA UOC 55). Transferul studenŃilor de la
Universitatea „Ovidius“ din 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.
La nivelul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa există şi se aplică şi alte regulamente ce
vizează asigurarea calităŃii învăŃământului pentru studenŃi: Codul Universitar al Drepturilor şi
ObligaŃiilor StudenŃilor (ANEXA UOC 56), Regulament privind activitatea profesională a
studenŃilor (ANEXA UOC 57), Regulament de evaluare a cunoştinŃelor şi competenŃelor
studenŃilor (ANEXA UOC 58), Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii sau de
plasament efectuate în cadrul mobilităŃilor ERASMUS (ANEXA UOC 59). Totodată,
posibilităŃile de asistenŃă financiară a studenŃilor din partea instituŃiei sunt prevăzute în Regulament
privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material (ANEXA UOC 60). De asemenea,
studenŃii beneficiază şi de servicii de consultanŃă psihologică sau de orientare în carieră oferite de
Centrul de Consiliere EducaŃională şi Profesională, care funcŃionează în baza unui regulament
propriu (ANEXA UOC 61). În sprijinul studenŃilor a fost înfiinŃat şi Centrul de ExcelenŃă cu
scopul de a acorde acestora o asistenŃă calificată, mai bine focalizată pe aptitudinile şi nevoile lor
de instruire, şi care să promoveze, totodată, şi metodologii/instrumente pentru continuarea şi în
mediu universitar constănŃean a valorilor autentice şi stimularea creativităŃii specifice (ANEXA
UOC 62). Şi Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă Ovidius ConstanŃa
(CFDPCO) promovează o ofertǎ educaŃională deschisǎ, variată, flexibilă şi adecvată competenŃelor
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noi cerute pe piaŃa muncii, atât pentru persoanele care au absolvit o facultate, cât şi pentru
persoanele cu studii medii (ANEXA UOC 63).
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 conform Regulamentului de organizare şi funcŃionare a căminelor şi cantinelor
studenŃeşti (ANEXA UOC 64).
I.7. Activitatea financiară
Fundamentarea tehnică şi elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli constituie un
instrument de bază al managementului financiar în Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa,
activitate care intră în atribuŃiiile DirecŃiei Contabilitate, condusă de către directorul economic.
Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa are buget propriu de venituri şi cheltuieli (ANEXA
UOC 65) 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 postuniversitare, venituri din activitatea de cercetare ştiinŃifică, donaŃii şi sponsorizări). Bugetul de
venituri şi cheltuieli al UniversităŃii 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.
Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa dispune de cod fiscal şi conturi bancare (ANEXA
UOC 66). În timpul anului s-a analizat în permanenŃă execuŃia bugetului şi s-au luat măsuri pentru
îmbunătăŃirea încasării veniturilor şi efectuarea cheltuielilor. Pentru intervalul 2008-2011,
prezentăm în anexă situaŃia privind indicatorii financiari (ANEXA UOC 67).
I.8. Managementul CalităŃii
În Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa unul din obiectivele privind asigurarea calităŃii
vizează dezvoltarea unei culturi a calităŃii la nivelul întregii comunităŃi academice, numai în aceste
condiŃii putându-se realiza atât misiunea instituŃiei, cât şi a fiecărei facultăŃi în parte (ANEXA UOC
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68). Pentru realizarea acestui obiectiv au fost create şi activate un ansamblu de structuri
operaŃionale necesare pentru coordonarea şi implementarea acŃiunilor de asigurare a calităŃii:
Comisia Senatului pentru Strategie, dezvoltare instituŃională şi managementul calităŃii, Comisia
pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii (C.E.A.C.), Departamentul de Asigurare a CalităŃii
ÎnvăŃământului Superior. La nivelul fiecărei FacultăŃi există o Comisie de Asigurare a CalităŃii, un
responsabil cu asigurarea calităŃii, dar şi coordonatori de program în vederea monitorizării şi
revizuirii periodice a programelor şi activităŃilor desfăşurate.
În cadrul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa modul de implicare al studenŃilor în procesul
de evaluare şi asigurare a calităŃii a devenit o procedură curentă. Un feed-back continuu a devenit
constanta propriului management. Anual, pe baza unui chestionar, la nivelul universităŃii se
realizează evaluarea cadrelor didactice de către studenŃi, evaluarea performanŃelor profesionale
individuale anuale ale cadrelor didactice (ANEXA UOC 29), evaluarea colegială (ANEXA UOC
69) şi evaluarea cadrelor didactice de către management (ANEXA UOC 28).
În cadrul sistemului de management al CalităŃii, documentul prin care Universitatea
„Ovidius“ din ConstanŃa îşi defineşte şi descrie politicile, obiectivele şi activităŃile de asigurare a
calităŃii, monitorizând, totodată, gradul în care aceste demersuri sunt înŃelese, aplicate şi dezvoltate
în cadrul instituŃional îl reprezintă Manualul CalităŃii (ANEXA UOC 70).
La nivelul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa este constituită o bază de date
(http://www.univ-ovidius.ro/calitate) privind toate informaŃiile relevante pentru cadrul de asigurare
a calităŃii activităŃii didactice şi de cercetare, respectiv informaŃii referitoare la: capacitatea
instituŃională, eficacitatea educaŃională şi sistemul de management al calităŃii.
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