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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  

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. 

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 pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii (C.E.A.C.), Departamentul de Asigurare a 

CalităŃii ÎnvăŃământului Superior (D.A.C.I.S.),şi câte un responsabil cu asigurarea calităŃii în 

cadrul fiecărei facultăŃi şi au fost stabilite liniile de competenŃă. 

Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a CalităŃii - elaborează strategia şi cerinŃele specifice 

privind introducerea Sistemului de Management al CalităŃii în universitate, precum şi criteriile şi 

metodologia de evaluare şi auditare a acestuia în cadrul aceleiaşi instituŃii, contribuie la dezvoltarea 

unei culturi a calităŃii în universitate, atât la nivelul personalului academic şi administrativ cât şi al 

studenŃilor. 

În cursul anului 2000 a fost creat un sistem de asigurare a calităŃii în care au fost cooptate 

toate facultăŃile UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa. Împreună cu alte patru centre universitare din 

Ńară, instituŃia a beneficiat de asistenŃă din partea Guvernului Olandez, prin programul MATRA.  

Modificările legislative ulterioare au condus la stoparea planului şi reducerea sa la obiectivele 

minimale care nu necesitau prevederi legislative specifice şi anume: 

� dezvoltarea şi consolidarea unei culturi pro calitate;  

� implementarea unor proceduri cu caracter experimental, cum ar fi evaluarea internă şi 

externă (peer-review internaŃional) a specializărilor Biologie şi Istorie, evalurea cadrelor  



Raport de autoevaluare                                                                                                                                       

 

Managementul calităŃii 

 

 
 

- 40 -

� didactice de la FacultăŃile de Fizică-Chimie, Limbi şi literaturi străine; 

� intensificarea activitaŃii din cadrul ReŃelei UniversităŃilor de la Marea Neagră (BSUN) şi 

AsociaŃiei UniversităŃilor Europene (EUA), pentru a nu pierde contactul cu realizările pe 

plan internaŃional. 

Există un site web: http://calitate.univ-ovidius.ro/ care este destinat comunicării în cadrul 

universităŃii pe probleme de calitate, cu o bibliotecă de documente on-line şi un forum de discuŃii. 

Totodată, adresa de e-mail: dacis@univ-ovidius.ro este destinată sugestiilor şi propunerilor vizând 

domeniul calităŃii. 

În intervalul 2004 – 2005, prin participarea la proiectul Quality Culture II finantat de EUA şi 

coordonat de Universitatea Liberă din Berlin, s-a realizat evaluarea sistemului de asigurare a 

calităŃii programelor la FacultăŃile de Istorie şi ŞtiinŃe Politice, ŞtiinŃe ale Naturii şi ŞtiinŃe 

Agricole şi Matematică şi Informatică şi s-au stabilit priorităŃile în acest domeniu. În acest sens, 

FacultăŃile de Istorie şi ŞtiinŃe Politice, ŞtiinŃe ale Naturii şi ŞtiinŃe Agricole şi Matematică şi 

Informatică au definitivat un ciclu de autoevaluare şi peer-review pentru câte o specializare, iar 

Facultatea de Matematică şi Informatică a definitivat un prim draft al manualului calităŃii. 

La nivelul UniversităŃii, asigurarea calităŃii este principala responsabilitate a Rectorului. 

Acesta prezidează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii, formată în conformitate cu 

art. 11 din Legea 87/2006 şi cu Decizia Rectorului de înfiinŃare a Comisiei (ANEXA UOC 73), care 

urmăreşte îmbunătăŃirea planului de asigurare a calităŃii aprobat de Senat. 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii propune Senatului strategia şi planul de 

asigurare a calităŃii şi vizează menŃinerea implementării acestuia, monitorizează activitatea în 

Universitate şi semnalează totalitatea problemelor care apar în sistem din perspectiva asigurării 

calităŃii. 

La nivelul fiecărei facultăŃi, asigurarea calităŃii este responsabilitatea DECANULUI, care 

conlucrează cu responsabilii pentru fiecare program academic (coordonatorii de program). Pentru 

consulta atribuŃiile şi responsabilităŃile coordonatorilor de program - ANEXA UOC 74.  

Decanul răspunde pentru asigurarea calităŃii programelor academice, pentru alocarea sălilor de 

curs, seminar şi dotarea acestora, pentru achiziŃia necesarului de volume în bibliotecă, de tehnica de 

predare, pentru desfăşurarea activităŃii practice, pentru evaluarea examenelor de licenŃă, de 

disertaŃie, şi de admitere şi pentru evaluarea instituŃională a facultăŃii. 
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Directorul de departament este responsabil pentru implementarea şi menŃinerea conformităŃii 

SMC cu standardul de referinŃă la nivel de departament, dar şi pentru o serie de bune practici, 

precum: evaluarea cadrelor didactice, a activităŃii de cercetare ştiinŃifică şi cea de evaluarea 

instituŃională a catedrei.  

Decanul, directorul de departament şi responsabilul cu asigurarea calităŃii supraveghează ca 

promovările, respectiv evaluările cadrelor didactice să se realizeze cu obiectivitate, respectând 

cerinŃele unui învăŃământ universitar de calitate, într-un sistem tridimensional de repere: 

competenŃă-aptitudini-atitudini. 

Cadrul didactic este responsabil pentru calitatea actului de predare, a activităŃilor desfăşurate 

cu studenŃii, dar şi solidar responsabil pentru calitatea programului academic la care este 

partener/participă. 

Personalul auxiliar şi administrativ este responsabil pentru calitatea activităŃilor administrative 

desfăşurate în Universitate, precum şi de satisfacŃia studenŃilor în raport cu serviciile oferite. 

Actualmente, implicarea studenŃilor în activitatea educaŃională se realizează atât din 

perspectiva de beneficiar, cât şi din aceea de partener la actul didactic. 

În acest sens, studenŃii sunt instruiŃi iniŃial, la debutul activităŃii, cu privire la 

obiectivele/cerintele programului, aspectele asupra cărora să acorde prioritate, posibilităŃile de 

extensie şi responsabilităŃile ce le revin. 

Pe toată perioada derulării programelor de studii, coordonatorii de program Ńin legătura cu 

studenŃii prin reprezentanŃii acestora. 

 

♦ Politici şi strategii pentru asigurarea calităŃii 

Strategiile UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa în domeniul calităŃii sunt cuprinse în Planul 

Strategic al UniversităŃii, elaborat pentru o perioadă de patru ani. Acesta conŃine un subcapitol 

dedicat managementului calităŃii. 

Anual se stabilesc obiective specifice, cuprinse în Planul OperaŃional, care sunt ulterior 

dezvoltate într-un program al asigurării calităŃii, pe o perioada de un an, la nivel de universitate.  

Fiecare entitate structurală/facultate îşi stabileşte strategii şi obiective proprii, înscrise, de fapt, 

în planificarea activităŃii în domeniul asigurării calităŃii. 
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Atât programul elaborat la nivel de universitate, cât şi cele elaborate de către facultăŃi fac 

referire la calitatea predării-învăŃării, a cercetării ştiinŃifice şi a serviciilor - interne şi către 

comunitatea academică. La finele perioadei vizate de către aceste programe se evaluează 

îndeplinirea obiectivelor asumate pe baza unor documente scrise. DeficienŃele semnalate se 

remediază pe parcurs.  

Pornind de la obiectivele aprobate la nivel instituŃional, pentru fiecare facultate şi program de 

studii sunt stabilite obiective clare. Politicile şi strategiile sunt activate în fiecare compartiment şi 

stimulează participarea fiecarui membru al corpului didactic şi al studenŃilor în realizarea acestora.  

 

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 

În cadrul UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa există şi se aplică Regulamentul privind 

iniŃierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii la 

Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa (ANEXA UOC 71) prin care se analizează oportunitatea 

creerii de noi programe de licenŃă sau de masterat în funcŃie de cerinŃele pieŃei muncii, de spaŃiile de 

învăŃământ disponibile şi dotările existente; îmbunăŃăŃirea curriculei fiecărui program atât cantitativ, 

cât şi structural (număr ore alocate pe discipline şi programe, structura planului de învăŃământ, etc, 

corelarea acestora cu resursele financiare şi a celor suport). 

Monitorizarea şi evaluarea programelor de studiu se realizează pe baza reperelor de elaborare 

a planurilor de învăŃământ, şi pe baza feed-back-ului obŃinut de la studenŃi şi absolvenŃi, ulterior 

aprobate de Consiliile FacultăŃiilor şi Senat. 

De altfel, precizăm că în cadrul UniversităŃii se desfăşoară o activitate permanentă de 

îmbunătăŃire a programelor analitice şi a metodelor de predare prin proceduri de evaluare din partea 

studenŃilor, evaluare colegială şi evaluare de către management. 
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♦ CorespondenŃa dintre diplome şi calificări 

Structura programelor de studii de licenŃă, masterat şi şcoală doctorală este revizuită periodic, 

în concordanŃă cu instituŃiile europene şi internaŃionale, pe baza unui set de nivele profesionale de 

reper, pentru a corespunde dinamicii pieŃei calificărilor universitare şi profesionale - Ńinând cont, 

până la adoptarea Cadrului naŃional al calificărilor, de prevederile Clasificării ocupaŃiilor din 

România, ale Acordului tripartit privind Cadrul NaŃional al calificărilor şi ale Cadrului european 

al calificărilor.  

În acest sens au fost create proceduri şi instrumente care sprijină optimizarea deciziilor privind 

proiectarea, organizarea şi derularea programelor de studiu, urmărind armonizarea cu piaŃa muncii, 

respectarea reglementărilor naŃionale, precum şi convergenŃa la bunele practici şi cerinŃele privind 

asigurarea calităŃii din spaŃiul european al învăŃământului superior.  

Stabilirea programelor de studiu derulate în Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa are la 

bază Nomenclatorul Ministerului EducaŃiei NaŃionale privind domeniile de studiu şi specializările în 

vigoare şi documentele A.R.A.C.I.S. referitoare la asigurarea calităŃii în învăŃământul superior, 

diplomele oferite absolvenŃilor fiind în concordanŃă cu calificările universitare reglementate la nivel 

naŃional. 

Fiecare program de studii este conceput având în vedere rezultatele învăŃării, privite ca „Setul 

de cunoştinŃe, deprinderi şi/sau competenŃe pe care o persoană le-a dobândit sau este capabil să le 

demonstreze după finalizarea procesului de învăŃare”, cerinŃele calificării universitare şi dinamica 

pieŃei forŃei de muncă. 

 

Pentru ciclul I, structura programelor de studii urmăreşte ca fiecare absolvent să poată demonstra:  

� cunoaşterea avansată a domeniului prin capacitatea sa de a realiza analize critice ale 

teoriilor şi principiilor acumulate; 

� stăpânirea metodelor şi instrumentelor în domeniul specializat în care s-a pregătit; 

� capacitate de inovare în utilizarea metodelor, să poată construi şi susŃine argumentele 

utilizate în rezolvarea problemelor.  

De asemenea, în domeniul competenŃelor personale şi profesionale, absolvenŃii ciclului I de licenŃă 

trebuie să:  
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� demonstreze creativitate în elaborarea proiectelor şi să arate iniŃiativă în procesele de 

management care includ formarea colaboratorilor pentru a dezvolta performanŃele echipei; 

� să evalueze în mod consecvent propriul proces de învăŃare şi să-şi identifice nevoile de 

formare; 

� să comunice idei, probleme şi soluŃii atât audienŃei specializate cât şi celei nespecializate, 

utilizând o gamă de tehnici care implică informaŃii calitative şi cantitative; 

� să demonstreze experienŃa relaŃiilor interpersonale la nivel operaŃional, în medii de lucru 

complexe; 

Pentru ciclul II, programele de masterat sunt concepute astfel încât, fiecare absolvent: 

� să fie capabil să utilizeze cele mai avansate cunoştinŃe teoretice şi practice de specialitate în 

domeniul respectiv, ca bază a originalităŃii în dezvoltarea şi/sau aplicarea ideilor; 

� să demonstreze capacităŃi analitice privitoare la cunoştinŃele din domeniu şi al celor care sunt 

la interfaŃa dintre domenii; 

� să demonstreze leadership şi inovaŃie în contexte de muncă sau de studiu necunoscute, 

complexe şi imprevizibile şi care solicită rezolvarea problemelor implicând mulŃi factori care 

interacŃionează; 

� să demonstreze autonomie în procesul de învăŃare, precum şi un nivel ridicat de înŃelegere a 

proceselor de învăŃare; 

� să comunice audienŃei de specialişti şi nespecialişti rezultatele proiectelor, metodele şi 

principiile de bază folosind tehnici adecvate; 

� să observe atent şi să reflecteze asupra normelor sociale şi relaŃiilor interpersonale şi să 

acŃioneze în vederea îmbunătăŃirii acestora; 

� să rezolve probleme prin integrarea surselor de informaŃii complexe şi uneori incomplete, în 

contexte noi şi nefamiliare; 

� să demonstreze utilizarea experienŃei într-un mediu de muncă interactiv pentru managementul 

schimbării într-un mediu complex; 

 

Programele şcolii doctorale desfăşurate în cadrul UniversităŃii „Ovidius ConstanŃa asigură 

absolvenŃilor cunoştinŃele de specialitate necesare pentru a analiza critic, a evalua şi a sintetiza cele 

mai noi, complexe şi avansate idei în domeniu. AbsolvenŃii devin capabili să extindă sau să 
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redefinească cunoştinŃele şi/sau practica profesională existente în cadrul domeniului respectiv sau la 

interfaŃa cu alte domenii, să cerceteze, să conceapă, să proiecteze, să implementeze şi să adapteze 

proiecte care conduc la noi cunoştinŃe şi soluŃii procedurale  

Diplomele emise de Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa sunt elaborate în funcŃie de 

calificarea universitară obŃinută prin parcurgerea programului de studii respectiv, la care se 

anexează şi suplimentele la diplomă, care conŃin elemente privind competenŃele asigurate de 

programul de studii respectiv.  

 

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 

Având în vedere importanŃa evaluării rezultatelor învăŃării pentru realizarea obiectivelor 

privind creşterea calităŃii în educaŃie, în Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa a existat o 

preocupare continuă pentru îmbunătăŃirea metodelor de evaluare a studenŃilor. În acest scop, au fost 

definite reguli privind organizarea şi desfăşurarea evaluării studenŃilor cuprinse în Regulamentul 

privind activitatea profesională a studenŃilor (ANEXA UOC 57). 

Pentru creşterea transparenŃei şi evaluarea obiectivă a rezultatelor învăŃării au fost diseminate, 

prin îndrumătorii de an şi prin paginile web ale facultăŃiilor, informaŃii  referitoare la principiile, 

formele şi metodele de verificare/evaluare a studenŃilor prin conŃinutul fişei disciplinei şi s-a 

reglementat obligativitatea anunŃării de către cadrul didactic a modalităŃilor de evaluare, la începutul 

activităŃii.  

ModalităŃile specifice de evaluare în cadrul unor anumite programe sau discipline sunt 

specificate în fişele disciplinei şi sunt aduse la cunoştinŃa studenŃilor la începutul derulării 

activităŃilor.  
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În  cadrul universităŃii, evaluarea rezultatelor învăŃării se realizează în mod planificat, formele 

şi metodele de examinare a studenŃilor fiind definite în etapa de proiectare a programelor de studiu, 

în Planul de învăŃământ şi fişa disciplinelor. 

Stabilirea acestora se face avându-se în vedere transparenŃa şi evaluarea obiectivă, precum şi 

adaptarea metodelor de examinare la metodele de predare-învăŃare şi conŃinutul disciplinelor. De 

subliniat faptul că examinarea şi notarea studenŃilor se fac pe bază de criterii, regulamente şi tehnici 

care sunt riguros şi consecvent aplicate. 

 

♦ Integrarea examinării în proiectarea predării şi învăŃării pe cursuri şi programe de 

studiu  

Procedura de evaluare este stabilită la nivel de departament de către titularii de discipline pe 

următoarele criterii: activitatea pe parcursul semestrului (evaluări formative: proiecte, prezentări 

orale, studii de caz, dosare) şi testul final.  

Fiecare curs, indiferent de programul de studii, este astfel proiectat încât să îmbine transferul 

de cunoştinŃe, învăŃarea şi examinarea studenŃilor/cursanŃilor.  

 

CRITERIUL C.4 - Proceduri de evaluare periodică a calităŃii corpului profesoral 

� STANDARD - Calitatea personalului didactic şi de cercetare  

 

♦ Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenŃi 

Universitatea „Ovidius“ ConstanŃa are un efectiv de 708 cadre didactice. Numărul total de 

studenŃi este de 16 979, rezultând un raport cadre didactice/studenŃi de 1/41.  

Statele de funcŃii ale personalului didactic se întocmesc anual, iar funcŃiile didactice şi 

numărul posturilor se stabilesc Ńinându-se seama de Planurile de învăŃământ şi de formaŃiile de 

studiu. 

♦ Evaluarea colegială 

Evaluarea de către colegi se realizează în mod obligatoriu pentru cadrele didactice care doresc 

să promoveze, în cadrul şedinŃelor de departament şi cu ocazia evaluărilor anuale de stabilire a 

coeficienŃilor de salarizare, conform Regulamentului privind evaluarea performanŃelor 

profesionale individuale anuale ale personalului didactic de predare (ANEXA UOC 29). 
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Evaluarea din partea colegilor este organizată periodic, fiind bazată pe criterii generale şi pe 

preferinŃe colegiale, în conformitate cu Procedura de evaluare colegială a personalului didactic 

(ANEXA UOC 69). 

Prin informaŃiile obŃinute în cadrul aprecierii colegiale se urmăresc, cu precădere, aspectele 

deontologiei profesionale şi calităŃile personale în raport cu membrii colectivului. 

 

♦ Evaluarea personalului didactic de către studenŃi  

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. Există un sistem de colectare a sugestiilor şi aprecierilor 

studenŃilor şi este procedurată activitatea de rezolvare a acestor situaŃii.  

Obiectivul studiului a fost acela de a realiza evaluarea cadrelor didactice din cadrul 

FacultăŃilor. În prima etapă a proiectului derulat, studenŃii au fost rugaŃi să evalueze pe baza unui 

chestionar (ANEXA UOC 75) calitatea cursurilor şi seminariilor susŃinute de fiecare cadru didactic 

din cadrul FacultăŃilor instituŃiei. S-a urmărit evaluarea a cel puŃin uneia dintre disciplinele (curs, 

lucrare practică sau seminar) predate de fiecare cadru didactic pe baza a 10 criterii. 

Evaluarea se realizează prin intermediul unui chestionar (ANEXA UOC 75) care este 

distribuit studenŃilor/cursanŃilor de către o persoană neutră. Chestionarele completate de către 

studenŃi/cursanŃi sunt introduse într-un plic, care se sigilează şi care este înmânat directorului de 

departament al cadrului didactic evaluat, în vederea prelucrării şi analizei lor. Concluziile evaluării 

din partea studenŃilor sunt parte integrantă a evaluării anuale a personalului didactic. 

Rezultatele obŃinute indică un nivel ridicat de satisfacŃie generală a studenŃilor. Atât pentru 

cursuri cât şi pentru seminarii, cele mai favorabile aprecieri se referă la disponibilitatea cadrului 

didactic de a răspunde la întrebările şi nelămuririle studenŃilor, ceea ce atestă caracterul deschis al 

comunicării dintre studenŃi şi profesori. 

♦ Evaluarea de către managementul universităŃii 

Anual, la nivelul universităŃii se realizează evaluarea personalului didactic de către conducerea 

fiecărui departament/facultăŃi. Promovarea, salarizarea şi acordarea de premii, distincŃii, 

gradaŃii/salarii de merit personalului didactic depind de rezultatul evaluării. 
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Personalul didactic, în funcŃie de gradul didactic, este evaluat printr-un instrument standard 

(ANEXA UOC 29)  multicriterial de evaluare, Ńinând cont de: elaborarea de materiale didactice, 

cercetarea ştiinŃifică, activitatea cu studenŃii, recunoaşterea naŃională, recunoaşterea internaŃională, 

activitatea în comunitatea academică şi participarea la dezvoltarea instituŃională. 

 

CRITERIUL C.5. - Accesibilitatea resurselor adecvate învăŃării  

� STANDARD - Resurse de învăŃare şi servicii studenŃeşti  

 

♦ Disponibilitatea resurselor de învăŃare 

Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa asigură resurse de învăŃare (manuale, tratate, referinŃe 

bibliografice, crestomaŃii, antologii) pentru fiecare program de studiu în biblioteci, centre de resurse 

etc., în format clasic sau electronic şi în mod gratuit. StudenŃii de la ID/FR primesc, la începutul 

anului universitar suporturi de curs în format scris şi electronic în mod gratuit. Resursele şi 

serviciile oferite studenŃilor sunt adecvate şi relevante pentru facilitarea învăŃării şi pentru 

asigurarea unei vieŃi studenŃesti de calitate. Fiecare cadru didactic elaborează materiale didactice 

(cursuri, monografii, culegeri de probleme, caiete de practică) ca suport pentru disciplina predată. 

Calitatea serviciilor prestate de Biblioteca UniversităŃii a cunoscut o îmbunătăŃire 

substanŃială, ca rezultat al investiŃiilor din ultimii ani pentru dezvoltarea infrastructurii şi a fondului 

de carte.  

Biblioteca UniversităŃii Ovidius are un profil enciclopedic, ştiinŃific şi didactic şi răspunde 

prin structură, funcŃionalitate şi servicii cerinŃelor complexe şi diverse de informare, studiu şi 

cercetare ale studenŃilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale din 

învăŃământ. 

Fondurile de publicaŃii cunosc o creştere ascendentă, ajungând în prezent la aproape 600.000 

de volume: cărŃi, publicaŃii periodice şi seriale, lucrări de referinŃă, monografii, manuscrise, 

documente audio-vizuale, discuri, CD-Rom-uri, hărŃi. Dezvoltarea colecŃiilor s-a realizat prin 

achiziŃii curente de lucrări din Ńară şi străinătate, prin donaŃii sau transfer, prin tipărirea de cursuri, 

lucrări ştiinŃifice, exegeze ale cadrelor didactice, prin schimb intern şi internaŃional. 
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Valoarea colecŃiilor sale este sporită de volumele în ediŃii princeps, carte românească veche şi 

cu autograf, manuscrise şi alte  unităŃi bibliofile. Cea mai veche carte românească existentă în 

colecŃiile sale este „Cazania lui Varlaam” – 1643, iar din patrimoniul universal: „Rerum Ungaricum  

Decades Qvatvor cum Dimidia de Antonius Bonfinius” – Frankfurt – 1581. 

     Biblioteca deŃine marile enciclopedii ale lumii, dicŃionare universale, în principalele limbi de 

circulaŃie, valoroase albume de artă, hărŃi, manuscrise, fotografii. 

     Fondurile de bază sunt structurate pe următoarele colecții: 

� fondul sălii de lectură 

� fondul secŃiei de împrumut 

� fondul publicaŃiilor periodice 

� fondul colecŃiilor special 

� fondul bibliotecilor filial. 

Biblioteca 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. 

Sistemul integrat de bibliotecă ALEPH (Automated Library Expandable Program), un 

program modern, utilizat cu precădere de bibliotecile academice, achiziŃionat de la firma Ex-LH din 

Budapesta (subsidiară a firmei Ex-Libris, Israel), asigură cititorilor - studenŃi şi cadre didactice - 

acces la informaŃiile cuprinse în baza de date.     

Bibliotecile filiale sunt în Campus 1 ( Filologie, Istorie, Drept, ȘtiinŃe Economice, Teologie, 

Pedagogie,  Psihologie), Biblioteca de Matematică în sediul de pe bdul Mamaia, Biblioteca de 

Medicină (Campus 2) şi Facultatea de ȘtiinŃe Economice (PiaŃa Chiliei). 

 

♦ Programe de stimulare şi recuperare  

Programele de stimulare şi recuperare urmăresc identificarea nevoilor educaŃionale ale 

studenŃilor prin introducerea unor modalităŃi personalizate de sprijinire şi recuperare a studenŃilor cu 

anumite dificultăŃi de înŃelegere la curs şi seminar a problemelor expuse, dar şi prin asistenŃă de 

către fiecare profesor în cadrul orelor de consultaŃii.  
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StudenŃii au fost şi sunt cooptaŃi în activităŃile de cercetare ale diverselor catedre din cadrul 

tuturor facultăŃilor, fapt concretizat în participarea la conferinŃe naŃionale şi internaŃionale şi în 

elaborarea unor articole publicate în literatura de specialitate sau în cadrul unor Şcoli de Vară 

(http://www.univ-ovidius.ro/cercetare-uoc/scoli-de-vara). 

Concomitent, au fost încheiate protocoale şi convenŃii de colaborare pe diferite domenii 

educaŃionale şi de cercetare ştiinŃifică, precum şi acorduri în cadrul programelor ERASMUS şi 

SOCRATES, în număr de 200. 

O atenŃie deosebită a fost acordată în intervalul analizat schimbului de studenŃi şi cadre 

didactice în actualul program ERASMUS Lifelong Learning (care include vechile programe 

ERASMUS şi LEONARDO). Astfel, în ultimii 3 ani au beneficiat de burse aproximativ 97 de 

studenŃi ai UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa în FranŃa, Spania, Italia, Potugalia, Marea 

Britanie şi Olanda. De asemenea, în cazul parteneriatelor cu instituŃii din străinătate se fac anual 

schimburi de studenŃi pentru stagiul de practică. 

 

♦ Servicii studenŃeşti 

Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa asigură beneficiarilor săi de educaŃie o serie de 

servicii sociale, culturale şi sportive: spaŃii de cazare, servicii de cantină, bază sportivă, servicii de 

consiliere etc. FacilităŃile acordate studenŃilor cuprind: baza sportivă - terenuri de sport, sala 

atletism, sală jocuri.  

Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa dispune de un număr însemnat de servicii sociale, 

culturale şi sportive pentru studenŃi cum sunt: spaŃii de cazare pentru mai mult 10% din studenŃi, 

bază sportivă, diferite servicii de consiliere, care au o administraŃie eficientă. 

 

CRITERIUL C.6 - Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 

internă a calităŃii  

� STANDARD - Sisteme de informaŃii  

 

♦ Baze de date şi informaŃii  

Baza de date referitoare la asigurarea calităŃii în cadrul UniversităŃii „Ovidius“ din 

ConstanŃa este destul de vastă, datând din 2001, de când preocupările legate de evaluarea şi 
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asigurarea calităŃii au prins contur în  facultătile instituŃiei. Documentele se află parte în format 

scris, în arhivele facultăŃiilor, fie în format electronic (stocate pe CD sau în calculatorul 

responsabilului Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii). 

De altfel, Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa, prin dotarea informatică de care dispune, 

poate colecta, prelucra şi analiza datele şi informaŃiile relevante pentru evaluarea şi asigurarea 

instituŃională a calităŃii. 

La nivelul Departamentului de Asigurare a CalităŃii ÎnvăŃământului Superior din 

Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa este constituită o bază de date 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. 

Departamentului de Asigurare a CalităŃii ÎnvăŃământului Superior urmăreşte trendul şi 

actele normative în domeniul asigurării calităŃii emise de European University Association, la care 

instituŃia noastră este afiliată în vederea alinierii cadrului de asigurare a calităŃii, a procesului de 

învăŃământ şi cercetare din Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa la cerinŃele de pe plan european. 

Departamentul efectuează în permanenŃă procese de benchmarking referitoare la cadrul asigurării 

calităŃii din universităŃile europene, în vederea identificării punctelor forte şi slabe ale instituŃiei şi al 

îmbunătăŃirii continue a calităŃii activităŃii desfăşurate. 

 

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 

În cadrul UniversităŃii, prin intermediul paginii web (http://www.univ-ovidius.ro/), a 

publicaŃiilor interne, a reŃelei internet, se oferă informaŃiile şi datele de interes public, actuale şi 

corecte despre calificările, programele de studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, 

facilităŃile oferite studenŃilor şi despre orice aspecte de interes pentru public, în general, şi pentru 

studenŃi, în special. 
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În fiecare an se elaborează şi se publică materiale promoŃonale: pliante, broşuri, dar şi Ghidul 

candidatului la studenŃie, în care sunt prezentate programele de studiu, componenŃa dosarului de 

înscriere, condiŃii de înscriere, statistica rezultatelor admiterii din anii precedenŃi, taxe, facilităŃi 

oferite candidaŃilor, programul admiterii.  

În vederea recrutării viitorilor candidaŃi la admitere, Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa 

organizează Ziua PorŃilor Deschise, manifestare ce are drept scop prezentarea ofertei educaŃionale a 

instituŃiei furnizoare de educaŃie, continuată, ulterior, prin organizarea Caravanei „Ovidius” 2013. 

FacultăŃile afişează la Avizierul dedicat Admiterii şi pe pagina web (http://admitere.univ-

ovidius.ro/) informaŃiile necesare şi pe platformele de e-learning ale facultăŃilor, 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, 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.  

Prin toate aceste mijloace se asigură transparenŃa informaŃiilor cu privire la calificările, 

programele de studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităŃile oferite studenŃilor şi 

despre orice aspecte de interes pentru public (situaŃia economico-financiară a facultăŃilor şi pe 

ansamblul UniversităŃii – bugete de venituri şi cheltuieli, execuŃia acestora). 

 

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

conform legii  

� STANDARD - Structura instituŃionala de asigurare a calităŃii educaŃiei este conforma 

prevederilor legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent  

 

♦ Comisia coordonează aplicarea procedurilor şi activităŃilor de evaluare şi asigurare 

a calităŃii 

Politica de asigurare a calităŃii care se aplică în cadrul UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa este 

corelată, în permanenŃă, cu acŃiunile promovate la nivel european şi mondial, iar calitatea serviciilor 

educaŃionale şi de cercetare ştiinŃifică este asigurată prin: 
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(a) Planificarea activităŃilor de prestare a serviciilor educaŃionale; 

(b) Monitorizarea proceselor didactice şi de cercetare ştiinŃifică; 

(c) Evaluarea internă a rezultatelor proceselor didactice şi de cercetare ştiinŃifică; 

(d) Evaluarea externă a rezultatelor proceselor didactice şi de cercetare ştiinŃifică; 

(e) ÎmbunătăŃirea continuă a serviciilor educaŃionale şi de cercetare ştiinŃifică oferite de către 

Universitatea „Ovidiu“ din ConstanŃa. 

Manualul CalităŃii reprezintă 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 

(ANEXA UOC 70). 

Prin Manualul CalităŃii, Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa prezintă Sistemul de 

Management al CalităŃii, dezvoltând aspecte legate de structura organizatorică, responsabilităŃile 

managementului, procesele Sistemului de Management al CalităŃii şi interacŃiunile dintre acestea, 

precum şi structura documentelor utilizate, pentru a asigura implementarea politicii şi realizarea 

obiectivelor în domeniul calităŃii. Prin aplicarea eficace a Sistemului de Management al CalităŃii şi 

prin îmbunătăŃirea lui continuă,  conducerea instituŃiei are în vedere menŃinerea şi demonstrarea 

capacităŃii de a furniza în mod consecvent servicii şi produse care să satisfacă cerinŃele clienŃilor şi 

pe cele ale reglementărilor aplicabile, astfel încât, în final, să obŃină creşterea satisfacŃiei 

partenerilor. 

În aceeaşi măsură, la solicitarea diverselor organisme interesate, Manualul CalităŃii 

reprezintă instrumentul pe care instituŃia îl deŃine pentru a demonstra conformitatea Sistemului de 

Management al CalităŃii implementat, în conformitate cu  reglementările naŃionale şi cerinŃele din 

normele europene referitoare la asigurarea şi evaluarea calităŃii în învăŃământul superior. 

Sistemul de Management al CalităŃii adoptat în Universitatea „Ovidius“ ConstanŃa satisface 

toate cerinŃele din SR EN ISO 9001-2001. 

În conformitate cu politica UniversităŃii „Ovidius“ ConstanŃa în domeniul calităŃii, dar şi cu 

Planul Operational şi Planul Strategic, specificăm câteva obiective măsurabile, ca de exemplu:  

Obiective strategice (generale) ale instituŃiei: 

� creşterea competitivităŃii serviciilor prestate de centru universitar ovidian; 

� consolidarea şi îmbunătăŃirea Sistemului de Management al CalităŃii implementat; 
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Obiective specifice (pe departamente/compartimente) ale instiŃutiei: 

� tehnici de marketing universitar; 

� identificarea în permanenŃă a cerinŃelor societăŃii; 

� creşterea numărului de clienŃi; 

� sporirea numărului de contracte de cercetare şi de prestare servicii; 

� creşterea satisfacŃiei clienŃilor; 

� răspunderea cu promptitudine la solicitările clienŃilor; 

� reducerea numărului de neconformităŃi. 

Procedurile generale reprezintă forma documentaŃiei de bază utilizate pentru implementarea 

şi menŃinerea sistemului de management al calităŃii. Acestea descriu obiectivele şi modul de 

desfăşurare a diferitelor activităŃi cu incidenŃă asupra calităŃii, precum şi responsabilităŃile, 

autoritatea şi relaŃiile dintre persoanele care coordonează, efectuează, verifică sau analizează 

activităŃile respective. 

Strategia UniversităŃii „Ovidius“ din ConstanŃa în domeniul calităŃii Ńinteşte următoarele 

obiective: 

� promovarea propriei culturii a calităŃii şi a brand-ului „Ovidius”, axate pe valori  precum: 
� Creativitate şi inovare 

� Spirit antreprenorial 

� în vederea îndeplinirii misiunii sale de integrare în EHEA şi ERA, managementul 

academic instituŃional promovează valorile europene fundamentale sintetizate în 

următoarele aspecte generice:  

� Diversitate culturală  

� Dezvoltare durabilă 

� Cooperare şi sinergie  

� Networking 

� pentru implementarea valorilor culturii organizaŃionale ale instituŃiei vor fi permanent 

derulate activităŃi extra-curriculare pentru studenŃi  

� implicarea studenŃilor în activitatea educaŃională se va realiza atât din perspectiva de 

beneficiar cât şi din perspectiva de partener la actul didactic 

� menŃinerea unei politici şi a unei strategii eficace privind prestarea unor servicii 

educaŃionale de calitate  
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� conştientizarea, instruirea şi motivarea personalului academic în domeniul calităŃii, în 

scopul stimulării performanŃelor individuale şi al orientării spre satisfacerea cerinŃelor 

clientului; 

� selecŃionarea şi integrarea pentru cariera didactică a celor mai buni absolvenŃi, în vederea 

asigurării unui echilibru între generaŃii; 

� menŃinerea unui mediu adecvat de muncă, obiectiv fundamental pentru implicarea 

personalului în creşterea performanŃelor centrului universitar tomitan. 

� dezvoltarea continuă a infrastructurii. 

� asigurarea conformităŃii şi îmbunătăŃirii continue a eficacităŃii Sistemului de 

Management al CalităŃii. 

În Universitatea „Ovidius“ din ConstanŃa au fost create şi activate structuri operaŃionale 

necesare pentru coordonarea şi implementarea acŃiunilor de asigurare a calităŃii: Comisia pentru 

Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii, Departamentul de Asigurare a CalităŃii ÎnvăŃământului 

Superior şi responsabilii cu asigurarea calităŃii pe facultăŃi (coordonatori de program). Toate aceste 

structuri au fost aprobate de Senat, alături de atribuŃiile şi principiile de evaluare a calităŃii educaŃiei.  

FuncŃionarea structurilor de asigurare a calităŃii la nivelul instituŃiei se realizează conform 

legislaŃiei şi reglementărilor în vigoare.  În acest sens, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 

CalităŃii de la nivelul  instituŃiei are următoarele atribuŃii: 

(a) coordonează aplicarea procedurilor de evaluare şi de asigurare a calităŃii, aprobate de către 

Rector referitor la capacitatea instituŃională, eficacitatea educaŃională şi la sistemul de 

management al calităŃii 

(b) elaborează propuneri de îmbunătăŃire a calităŃii serviciilor educaŃionale şi de cercetare 

ştiinŃifică; 

(c) cooperează cu organismele abilitate care asigură evaluarea externă a calităŃii serviciilor 

educaŃionale şi de cercetare ştiinŃifică. 

În colaborare cu D.A.C.I.S. şi responsabilii cu asigurarea calităŃii pe facultăŃi, Comisia pentru 

Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii elaborează anual Raportul de Evaluare Internă a CalităŃii, care 

este făcut public prin afişarea pe site-ul UniversităŃii.  

 


