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


STANDARD - Admiterea studenŃilor

♦ Principii ale politicii de recrutare şi admitere
InformaŃii despre admitere, actualizate, se pot obŃine prin Internet la pagina web a
UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa, la secŃiunea Admitere - http://admitere.univ-ovidius.ro/, dar
şi pe paginile web ale fiecărei facultăŃi şi prin intermediul altor materiale informative, precum
Ghidul candidatului la studenŃie (ANEXA UOC 54) , materiale promoŃonale: pliante, broşuri,
organizarea Caravanei „Ovidius” cu acŃiuni de diseminare a ofertei educaŃionale în liceele din zona
Dobrogea şi zonele limitrofe.
În vederea recrutării viitorilor candidaŃi la admitere, Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa
organizează Zilele PorŃilor Deschise, manifestare ce are drept scop prezentarea ofertei educaŃionale
a instituŃiei furnizoare de educaŃie.
Admiterea în Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa se derulează după Metodologie privind
organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere la studii de licenŃă în Universitatea
„Ovidius” din ConstanŃa în sesiunile iunie - iulie şi septembrie 2013 (http://www.univovidius.ro/images/pdf/regulamente/v3/Metodologie%20organizare%20si%20desfasurare%20admit
ere%20licenta%202013_SJC.pdf ), anunŃată public cu şase luni înainte de aplicare.
Metodologia, oferta educaŃională şi alte informaŃii necesare candidaŃilor sunt publicate şi pe
site-ul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa şi pe paginile web ale facultăŃiilor şi sunt făcute
publice şi cu ocazia Zilelor PorŃilor Deschise, prin mass media, afişe, pliante şi prin deplasări la
principalele licee din oraş şi judeŃ.
FacultăŃile afişează la Avizierul dedicat Admiterii şi pe pagina web (http://www.univovidius.ro/admitere) informaŃiile necesare, menŃionând toate aspectele specifice valabile pentru
fiecare facultate, respectiv: tipul de probe şi disciplinele, calendarul admiterii, criteriile de selecŃie
pentru absolvenŃii de liceu, criterii de departajare pentru candidaŃii cu medie egală pe ultimul loc,
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criterii de selecŃie pentru licenŃiaŃi, masteranzişi doctoranzi, criterii specifice pentru premianŃii la
diverse competiŃii (olimpiade), criteriile de admitere la studiile de masterat, perioada de înscriere,
perioada probelor de concurs, alte condiŃii specifice.

♦ Practici de admitere
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. Concursul de admitere se organizează pe domenii de
licenŃă.
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.
Admiterea la studii de masterat acreditate este deschisă tuturor licenŃiaŃilor, în limita locurilor
şi la specializările aprobate de Senatul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa.

♦ Structura programelor de studiu
Structura academică UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa cuprinde 16 facultăŃi
(http://www.univ-ovidius.ro/pagini/contact), iar structura administrativă cuprinde direcŃiile,
structurile, liniile de subordonare şi circuitele de luare a deciziilor, descrise în Organigrama
instituŃiei.
Durata programelor de studii este în concordanŃă cu reglementările Procesului Bologna,
respectiv 3 ani cu 180 credite pentru domeniile fundamentale de ştiinŃă, domeniile socio-umane, 4
ani respectiv 240 credite pentru domeniile de inginerie şi drept, 5 ani respectiv 300 credite pentru
specializarea Farmacie şi 6 ani, respectiv 360 credite la domeniu de licenŃă Medicină, domenii
reglementate la nivelul Uniunii Europene. StudenŃii străini pot urma cursurile anului pregătitor
pentru învăŃarea limbii române, pe perioada unui an universitar.
Programele de studii din cadrul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa cuprind discipline
fundamentale, discipline de specialitate şi discipline complementare, structurate la rândul lor în
discipline obligatorii, opŃionale şi facultative. Acestea sunt detaliate în Planul de învăŃământ al
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fiecărui program de studiu într-o succesiune logică, iar fişele disciplinelor definesc şi delimitează
competenŃele generale şi de specialitate la nivelul studiilor de licenŃă în corelaŃie cu studii
universitare de masterat; compatibilitatea reală cu cadrul naŃional de calificări, precum şi cu
programele de studii similare ale altor facultăŃi din Ńară sau din cadrul Uniunii Europene, ponderea
disciplinelor fiind exprimată în credite de studii E.C.T.S.

Studiile de licenŃă
În cadrul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa, învăŃământul este organizat în sistem de
credite transferabile care asigură, potrivit ConvenŃiei de la Bologna, un dinamism orizontal şi
vertical în concordanŃă cu cerinŃele ComunităŃii Europene.
Programele de învăŃământ sunt moderne, adaptate standardelor actuale din învăŃământul
european. Procesul de învăŃământ este organizat pe cicluri, iar domeniile de specializare sunt, la
rândul lor, conforme cu cerinŃele de pe piaŃa locală şi naŃională a forŃei de muncă. Pe acest fond,
absolvenŃii FacultăŃilor din cadrul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa sunt pregătiŃi să facă faŃă
unui mediu competitiv, în care reperele sunt: creativitate, flexibilitate, adaptabilitate,
interdisciplinaritate.
Referitor la domeniile de licenŃă aferente programelor de studii în derulare în cadrul
UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa, instituŃia pregăteşte specialişti cu competenŃe şi abilităŃi
solide în diverse domenii ale vieŃii economice şi sociale cu un grad ridicat de inserŃie pe piaŃa
muncii.
În prezent, Universitatea „Ovidius” din ConstanŃa a făcut opŃiunea de a fi o universitate de
cercetare şi învăŃământ care prestează servicii educaŃionale, de cercetare ştiinŃifică şi alte servicii
bazate pe ştiinŃă, care dezvoltă programe de licenŃă masterale, doctorale şi accesează fonduri din
programe naŃionale şi europene.
Studiile de masterat sunt organizate şi se desfăşoară în conformitate cu Metodologia
privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere la studii
masterat, sesiunile

iulie

şi

universitare de

septembrie 2013 în Universitatea “Ovidius” din ConstanŃa

(http://www.univovidius.ro/images/pdf/regulamente/v3/Metodologie%20organizare%20si%20desfasurare%20admit
ere%20masterat%202013%20SCJ_v2.pdf ) în care sunt stabilite modalităŃiile, procedurile şi alte
aspecte legate de masteranzi şi competenŃele asigurate prin fiecare program de studiu acreditat.
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Studii doctorale
Universitatea „Ovidius“ din Constanta este institutie de învăŃământ superior acreditată
organizatoare de studii universitare de doctorat, de tip ştiinŃific, denumită în continuare IOSUDUOC.
Studiile universitare de doctorat sunt organizate pe domenii de doctorat în cadrul şcolilor
doctorale autorizate provizoriu să funcŃioneze sau acreditate. Domeniile de doctorat care se
organizează în cadrul IOSUD-UOC sunt: Filologie, Teologie, Biologie, Medicină, Medicină
dentară, Istorie, Matematică şi Inginerie civilă.
La nivelul IOSUD-UOC funcŃionează Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, ca
organism de conducere şi organizare a studiilor doctorale, fiind condus de un director, care este
membru de drept al CSUD, iar funcŃia este asimilată funcŃiei de prorector.
Începand cu anul universitar 2012-2013, cele 8 domenii de doctorat ale universităŃii sunt
administrate şi organizate în 4 şcoli doctorale, aprobate de Senatul UOC, astfel:
 Şcoala doctorală de Stiinte umaniste : cu domeniile Filologie şi Istorie;
 Şcoala doctorală de ŞiinŃe aplicate cu domeniile : Biologie, Matematică şi Inginerie
civilă;
 Şcoala doctorală de Medicină cu domeniile: Medicină şi Medicină dentară;
 Şcoala doctorală de Teologie cu domeniul Teologie.
Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu : finantare de la bugetul de stat
si în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.
♦ DiferenŃiere în realizarea programelor de studiu
Programele de studiu sunt alcătuite unitar ca structură, indiferent de forma de învăŃământ
(ZI, ID, FR), dar se desfăşoară în mod diferit, conform formei de organizare specifice.
ConŃinutul programelor de studiu este actualizat în permanenŃă prin introducerea informaŃiilor
noi, rezultate din cercetarea ştiinŃifică, inclusiv cea proprie, acordându-se importanŃă standardelor
de calitate şi Regulamentui privind iniŃierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică
a programelor de studii la Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa (ANEXA UOC 71).
În cadrul departamentelor se organizează dezbateri pe tema programelor analitice şi a
metodologiei predării, în scopul corectării deficienŃelor şi atingerea unor standarde superioare.
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♦ RelevanŃa programelor de studiu
Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa dispune de mecanisme pentru analiza anuală a
activităŃii de învăŃare de către studenŃi şi pentru investigarea schimbărilor care se produc în profilul
calificărilor şi în impactul acestora asupra organizării programului de studiu.
Diversitatea planurilor de învăŃământ ale FacultăŃilor menŃin aspectele pozitive din tradiŃia
învăŃământului românesc şi ale progreselor înregistate în dinamica procesului educaŃional în
concordanŃă cu cerinŃele pieŃii muncii şi Cadrul NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior.
 corespund standardelor naŃionale şi internaŃionale;
 sunt la nivelul actual al ştiinŃelor studiate;
 îmbină aspectele informative cu cele formative în pregătirea studenŃilor;
 stabilesc o deplină concordanŃă între disciplinele studiate, o legătură structurală şi de
complementaritate a domeniilor abordate;
Planurile de învăŃământ sunt revizuite periodic pe baza analizelor la nivel de departament,
facultate şi universitate împreună cu studenŃi şi în funcŃie de feed-back-ul oferit de absolvenŃi. De
asemenea, criteriile de referinŃă în analiza programelor de studiu sunt reprezentate şi de cele ale
altor universităŃi de prestigiu din Ńară şi străinătate.
În anul universitar 2012-20113 Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa, la data de
10.10.2012, număra 422 de doctoranzi şi 669 cursanŃi înscrişi la studii postuniversitare de
specialitate – rezindenŃiat (ANEXA UOC 51).

CRITERIUL B.2 - Rezultatele învăŃării


STANDARD - Valorificarea calificării universitare obŃinute

♦ Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaŃa muncii
Încadrarea profesională a primelor promoŃii de absolvenŃi demonstrează că misiunea ştiinŃifică
şi didactică a UniveristăŃii „Ovidius“ din ConstanŃa a fost bine formulată. În contextul creării
SpaŃiului European al ÎnvăŃământului Superior, consilierea şi orientarea în carieră a studenŃilor
reprezintă un obiectiv important al programului strategic al UniversităŃii ,,Ovidius“ din ConstanŃa.
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Problema absorbŃiei absolvenŃilor pe piaŃa muncii este o preocupare constantă a instituŃiei. Un
alt aspect relevat îl reprezintă completarea unui chestionar cu privire la statutul lor pe piaŃa muncii
în momentul în care absolvenŃii se prezintă să-şi ridice actele de studii.
În structura UniversităŃii funcŃionează Centrul de Consiliere EducaŃională şi Profesională direct subordonat Senatului, fiind constituit în vederea asigurării asistenŃei de specialitate în rândul
studenŃilor în domeniul vocaŃional, al adaptării la exigenŃele mediului universitar şi, într-un plan
mai larg, la solicitările specifice vieŃii.
Centrul de Consiliere EducaŃională şi Profesională se adresează studenŃilor şi absolvenŃilor
UOC care sunt în căutarea unui loc de muncă sau care au nevoie de consiliere şi orientare în carieră,
precum şi companiilor/instituŃiilor interesate să angajeze studenŃi sau tineri absolvenŃi. Prin
serviciile oferite, Centrul de Consiliere EducaŃională şi Profesională este o interfaŃă între absolvenŃii
UniversităŃii şi piaŃa muncii.
Centrul de Consiliere EducaŃională şi Profesională (CCEP) este o structură din cadrul
UniversităŃii ,,Ovidius“ din ConstanŃa, înfiinŃată în conformitate cu - Legea EducaŃiei NaŃionale nr.
1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 179/18 ianuarie 2011 legile în vigoare privind înfiinŃarea
Centrelor de Consiliere şi Orientare în Carieră.
Centrul de Consiliere EducaŃională şi Profesională (CCEP) oferă studenŃilor şi
absolvenŃilor UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa servicii de informare, consiliere şi orientare în
carieră pentru integrarea pe piaŃa forŃei de muncă. Serviciile de consiliere se adresează şi viitorilor
studenŃi, candidaŃilor care aleg să studieze la Universitatea Ovidius din ConstanŃa. În contextul
schimbărilor de pe piaŃa muncii, luarea unor decizii realiste şi bine informate devine extrem de
importantă. Prin consilierea în carieră li se oferă tinerilor oportunitatea de a-şi asuma
responsabilitatea pentru planificarea şi dezvoltarea propriei cariere. Serviciile de consiliere în
carieră îi ajută pe studenŃi să înŃeleagă importanŃa unei flexibilităŃi sporite în ceea ce priveşte
tipurile de locuri de muncă şi pregătirea necesară de care au nevoie pentru a ocupa un loc de muncă.
Serviciile de consiliere sunt gratuite pentru toŃi studenŃii,

indiferent de forma şi nivelul de

şcolarizare.
În cadrul Centrului de Consiliere EducaŃională şi Profesională îşi desfăşoară activitatea un
număr de trei psihologi şi consilieri în carieră acreditaŃi de Colegiul Psihologilor din România.
Centrul de Consiliere a derulat şi finalizat un studiu privind angajabilitatea absolvenŃilor
UniversităŃii „Ovidius” ConstanŃa, cu privire la promoŃiile 2010, 2011, 2012. ObŃinerea datelor
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acestui studiu s-a bazat atăt pe contactul telefonic sau pe e-mail cu absolvenŃii, cât şi pe informaŃiile
furnizate de către secretariatele facultătilor. Mentionăm că facultăŃile din structura UniversităŃii
„Ovidius” din ConstanŃa utilizează proceduri proprii de monitorizare a angajării absolvenŃilor.

♦ Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare
Rezultatele evaluării inserŃiei profesionale a absolvenŃilor promoŃiei 2012, la un an de la
absolvire sunt prezentate în situaŃia privind evaluarea inserŃiei profesionale a absolvenŃilor
Universității ,,Ovidius” din Constanța – promoŃia 2012 (ANEXA UOC 72).
Datele studiului menŃionat indică :
 rată ridicată a ocupării în muncă încă din timpul studenŃiei-39,56%
 procentajul de absolvenŃi în căutare de loc de muncă dupa absolvire este de 38,39%
„dificultatea în găsirea unui loc de muncă” înseamnă, de fapt, identificarea unui loc de
muncă adecvat pregătirii şi, mai ales aspiraŃiilor formulate de absolvenŃi
 rata de inserŃie de 9,49% a absolvenŃilor pe posturi parŃial adecvate pregătirii corelează cu
rata celor ce întâmpină dificultăŃi în accesarea unui loc de muncă
 restul, de cca.15% pot manifesta competenŃe sociale scăzute sau/şi inabilităŃi de marketing
personal, în ciuda serviciilor de consiliere de care au putut beneficia în mod gratuit pe
perioada studiilor din partea colectivului Centrului de Consiliere
 rata inserŃiei în muncă în specializarea studiată este, de asemenea, ridicată la scurt timp de
la absolvire şi demonstrează o eficienŃă ridicată a programelor de studii
 angajarea în specializarea pentru care absolvenŃii s-au pregătit este in relatie pozitiva cu
nivelul de adecvare al cunoştinŃele dobândite în facultate raportat la postul ocupat, dar şi
cu perspectivele de dezvoltarea a carierei oferite de postul actual de muncă.

♦ Nivelul de satisfacŃie al studenŃilor în raport cu dezvoltarea profesională şi
personală asigurată de universitate
În Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa există practica utilizării chestionarelor pentru a
determina nivelul de satisfacŃie al studenŃilor atât în raport cu actul didactic, cât şi în raport cu
dezvoltarea profesională. Prin intermediul instrumentului de evaluare utilizat în cadrul procesului de
- 32 -

Raport de autoevaluare
Eficacitate educaŃională

evaluare a cursurilor de către studenŃi se obŃine şi un feed-back la nivelul satisfacŃiei studenŃilor
asupra disciplinelor predate.
Totodată, din analiza făcută s-a desprins o concluzie relevantă: atât absolvenŃii, cât şi
angajatorii au sugerat necesitatea unei îmbinări mai profunde între competenŃele şi abilităŃile oferite
în plan formativ cu exigenŃele de pe piaŃa muncii. În urma acestor sesizări, comisiile de specialitate
au intervenit în programele de studiu.

♦ Centrarea pe student a metodelor de învăŃare
În cadrul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa, atât cadrele didactice, cât şi studenŃii sunt
familiarizaŃi cu ideea potrivit căreia garanŃia succesului în procesul de formare al absolventului este
calitatea. Ca urmare, întreaga activitate este structurată în jurul studenŃilor, împreună cu ei, pentru a
edifica viitorul acestora.
Principala responsabilitate a cadrului didactic este promovarea metodelor şi a mediilor de
învăŃare centrate pe student, accentuându-se mai puŃin asupra responsabilităŃii tradiŃionale de a
transmite doar informaŃii. Astfel, de la cursurile predate după metodele clasice s-a trecut la
utilizarea noilor tehnologii: pagini personale de web pentru tematică, bibliografie şi o serie de
materiale auxiliare de comunicare (retroproiector, videoproiector).
Cadrul didactic orientează dezvoltarea intelectuală a studentului dându-i o dimensiune
strategică, centrată pe formarea aptitudinilor şi competenŃelor necesare inserŃiei în piaŃa muncii.
Totodată, s-a urmărit de către conducerea facultăŃiilor UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa
ca programele analitice elaborate de cadrele didactice, titulare de disciplină să corespundă
obiectivelor cursului, ca programarea şi planificarea acestora să fie făcută cu atenŃie astfel încât
asimilarea cunoştinŃelor să aibă eficienŃă, să fie progresivă şi în succesiune logică, iar evaluarea
studenŃilor să îndeplinească un grad sporit de obiectivitate. Programele analitice descriu cu
claritate contribuŃia fiecărei discipline din planul de învăŃământ la formarea competenŃelor
generale şi specifice, abilităŃile dobândite în ciclul de învăŃământ pe care-l parcurge. StudenŃii
primesc, astfel, informaŃii despre disciplina respectivă, etapele care se parcurg, modul de
apreciere al eforturilor lor.
Programele de studiu sunt completate cu activităŃi practice, cu studiul individual şi cu
implicarea studenŃilor în proiecte de cercetare. Cadrele didactice antrenează studenŃii la activitatea
de predare prin dezbateri cu caracter interactiv realizate cu ajutorul schimbului de idei, al
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întrebărilor, al exemplificărilor, orientând procesul de predare după ritmul şi modul de percepere ale
studenŃilor.
În acest sens, relaŃia dintre profesor şi student este una de parteneriat, în care fiecare parte îşi
asumă responsabilitatea atingerii obiectivelor învăŃării. Cadrele didactice folosesc resursele noilor
tehnologii pentru realizarea şi transmiterea programelor, bibliografiilor, suporturilor de curs şi
realizarea unui dialog permanent cu studenŃii.
În cadrul activităŃilor practice de cercetare în vederea întocmirii lucrărilor de licenŃă se
elaborează prezentări ale rezultatelor cercetării valorificate în cadrul cercurilor ştiinŃifice
studenŃeşti.

♦ Orientarea în carieră a studenŃilor
La nivelul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa a fost creat un centru care furnizează
servicii de orientare în carieră, denumit Centrul de Consiliere EducaŃională şi Profesională.
FuncŃionarea centrului este reglementată prin Regulamentul privind Organizarea şi
FuncŃionarea Centrului de Consiliere EducaŃională şi Profesională (ANEXA UOC 61).
Centrul de Consiliere EducaŃională şi Profesională a fost înfiinŃat în noiembrie 2003 din
dorinŃa de a sprijini absolvenŃii UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa fie în efortul lor de a găsi un
loc de muncă adecvat pregătirii, aptitudinilor şi aspiraŃiilor lor, fie în demersurilor acestora de a
continua studiile, în Ńară sau în străinatate, în vederea unei cariere de succes.
Centrul de Consiliere EducaŃională şi Profesională urmăreşte sistematic constituirea bazei
de date privind inserŃia absolvenŃilor în piaŃa muncii, gradul de angajabilitate al acestora pe locuri
de muncă concordante cu domeniul sau specializarea absolvită, precum şi gradul de accesibilitate al
absolvenŃilor de studii de licenŃă la studiile de masterat şi doctorat pe fiecare promoŃie de
absolvenŃi.
La nivelul fiecărei facultăŃi şi a fiecărui program de studii sunt desemnaŃi coordonatori de
program care asigură studenŃilor consultanŃă nu doar în domeniul educaŃional, ci şi în domeniul
vocaŃional.
Misiunea Centrului de Consiliere EducaŃională şi Profesională este de a ajuta studenŃii să
identifice traseul educaŃional şi vocaŃional cel mai compatibil cu aspiraŃiile şi capacităŃile
individuale, ca o parte integrată a programului lor academic. În acest scop deviza demersurilor
Centrului de Consiliere EducaŃională şi Profesională este aceea a nondirectivităŃii, respectiv a
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sprijinirii persoanelor consiliate să formuleze, ele însele, opŃiuni educaŃionale şi vocaŃionale pe baza
cunoaşterii temeinice a potenŃialului propriu, a motivaŃiei lor dominante, în acord cu realităŃile
economice şi sociale, în vederea obŃinerii la nivel individual a unor rezultate deosebite pe durata
formării, la locul de muncă, în familie şi în viaŃă, cu repercursiuni pozitive la nivelul societăŃii în
ansamblul ei.
În prezent, Centrul de Consiliere EducaŃională şi Profesională proiectează un program de
formare a unor formatori din rândul studenŃilor care să disemineze printre colegii lor bunele prectici
de căutare şi de ocupare a unui loc de muncă.

CRITERIUL B.3 - Activitatea de cercetare ştiinŃifică


STANDARD - Programe de cercetare

♦ Programarea cercetării
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 relații 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
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orice alte categorii de cursanŃi ai universităŃii, în conformitate cu Regulamentul cercetării
ştiinŃifice (ANEXA UOC 30).

♦ Realizarea cercetării
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.
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.

♦ Valorificarea cercetării
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);
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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;
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.
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.

CRITERIUL B.4 - Activitatea financiară a organizaŃiei


STANDARD - Buget şi contabilitate

♦ Bugetul de venituri şi cheltuieli
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).
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Taxele şcolare ale studenŃilor sunt stabilite anual şi aprobate de către Senatul UniversităŃii în
concordanŃă cu costurile medii de şcolarizare pe anul universitar din învăŃământul public finanŃat de
la buget pentru domeniile de licenŃă, de masterat şi doctorat, iar studenŃii sunt informaŃi (prin
diferite mijloace de comunicare: afişare la secretariate, casierii şi pe site-ul UniversităŃii) despre
posibilităŃile de asistenŃă financiară din partea instituŃiei şi despre modul de utilizare a taxelor.
AsistenŃă financiară a studenŃilor este prevăzută atât în bugetele de venituri şi cheltuieli, în
bilanŃ, cât şi în execuŃia bugetară din fiecare an, se acordă conform Regulament privind acordarea
de burse şi alte forme de sprijin material şi se fac publice comunităŃii academice şi publicului
larg (ANEXA UOC 60).
Bugetele de venituri şi cheltuieli şi execuŃia anuală a acestora relevă şi încadrare a execuŃiei în
limitele previzionate.

♦ Contabilitate
Universitatea „Ovidius“ ConstanŃa are organizată o contabilitate proprie, atestată de registrul
de inventar, bilanŃul contabil, contul de execuŃie bugetară şi întocmeşte periodic rapoarte de
gestiune.
Întreaga activitate financiar-contabilă a UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa este
informatizată şi transparentă, rezultatele finaciar-contabile previzionate în bugete şi cele realizate
fiind aduse la cunoştiinŃa comunităŃii academice şi publicului larg.

♦ Auditare şi răspundere publică
Activitatea Compartimentului Audit Intern se desfăşoară în conformitate cu dispoziŃiile
legislative privind auditul public intern.
Conducerea compartimentului Audit Intern este asigurată de şeful compartimentului, care se
subordonează Rectorului. Compartimentul Audit Intern are următoarele atribuŃii: elaborează
proiectul planului anual de audit public intern şi efectuează activităŃii de audit public intern, pentru
a evalua dacă sistemele de management financiar şi de control sunt transparente şi sunt conforme cu
normele de legalitate, regularitate şi eficacitate.
BilanŃul contabil, contul de execuŃie bugetară, integritatea patrimoniului şi celelalte rezultate
financiare sunt expertizate de auditul intern, consemnate în raportul de audit şi supuse analizei
Senatului.
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