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„OVIDIUS” DIN CONSTANŢA (CFDPCO)

Constanţa, 2012

A. Dispoziţii generale

Art.l. – (1) Pentru realizarea unei concepţii unitare şi promovarea eficienţei în domeniu, în

cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa toate programele postuniversitare de formare şi

dezvoltare profesională continuă, cât şi cele privind formarea profesională a adulţilor se

organizează şi se desfăşoară numai prin CENTRUL DE FORMARE ŞI

DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUĂ „OVIDIUS” CONSTANŢA, denumit

în continuare CFDPCO.

(2) Activitatea CFDPCO se desfăşoară în conformitate cu prevederile legii nr.1/2011

a educaţiei naţionale1, cu modificările şi completările ulterioare, O.M.E.C.T.S nr.3163/20122

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor

postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, Ordonanţa de Guvern

129/2000 privind formarea profesională a adulţilor3, legii nr. 544 din 12 octombrie 2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public4, Carta Universităţii „OVIDIUS” din

Constanţa5 aprobată în şedinţa din 03.10.2011 cu modificările ulterioare, precum şi a

celorlalte dispoziţii legale incidente în domeniu.

1 PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 10 ianuarie 2011
2 PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 109 din 10 februarie 2012
3 PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 711 din 30 septembrie 2002. Republicată în temeiul
art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002,
dându-se textelor o nouă numerotare.
4 PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 663 din 23 octombrie 2001
5Art.5 prevede că autonomia universitară, întemeiată pe prevederile Constituţiei şi Legii
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, se manifestă prin libertatea de decizie a Universităţii în probleme care
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Art.2 – (1) CFDPCO se individualizează structural şi funcţional prin următoarele elemente:

 misiune, funcţii şi obiective specifice;

 ofertă educaţională proprie;

 cursanţi proprii înscrişi la programele de studii organizate;

 conducere proprie;

 servicii distincte de secretariat şi evidenţă a activităţii.

(2) Misiunea CFDPCO este aceea de promovare, desfăşurare şi coordonare a tuturor

activităţilor/programelor/cursurilor de învăţământ postuniversitar de formare şi dezvoltare

profesională continuă, cât şi cele privind formarea profesională a adulţilor, în cooperare cu

facultăţile/departamentele universităţii, în vederea asigurării de programe de instruire

valoroase atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodologic, în  conformitate cu cerinţele

reformei în educaţie.

(3) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, cât şi

cele privind formarea profesională a adulţilor promovate şi desfăşurate prin CFDPCO, au în

principal următoarele obiective :

o facilitarea integrării sociale a absolvenţilor în concordanţă cu aspiraţiile lor

profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

o obţinerea de competenţe complementare, necesare pentru ocuparea unor

funcţii/posturi specializate;

o pregătirea absolvenţilor să contribuie la creşterea competitivităţii economice;

o actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de

bază, precum şi în ocupaţii înrudite;

o recalificarea, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de

modificări ale capacităţii de muncă;

o asigurarea protecţiei şi reintegrării sociale a specialiştilor;

o însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare îndeplinirii

sarcinilor de serviciu;

o desfăşurarea programelor de formare profesională a adulţilor in conformitate cu

cerinţele pieţei de muncă, în diferite meserii şi specializări prevăzute în Clasificarea

Ocupaţiilor in Romania/Nomenclatorul Ocupaţiilor din România;

o promovarea şi dezvoltarea unor programe de formare în colaborare cu universităţi

care au preocupări în acest domeniu sau cu centre/departamente similare din Uniunea

privesc structura instituţiei, activitatea de învăţământ, de cercetare, administrativă, financiară,
precum şi raporturile ei cu instituţii similare din ţară şi din străinătate.
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Europeană;

o promovarea si desfăşurarea unor module de pregătire a formatorilor pentru diferite

domenii, conform solicitărilor agenţilor economici;

o susţinerea furnizării de programe de formare moderne, folosind metode moderne de

predare-învăţare-evaluare;

o formarea, consolidarea si dezvoltarea spiritului antreprenorial;

o alte cursuri/programe/activităţi identificate de parteneri.

Art.3 – (1) Conducerea CFDPCO este asigurată de un director, care realizează

managementul şi conducerea operativă a structurii. Pentru ducerea la îndeplinire a

obiectivelor propuse, el are în subordine doi directori şi alte categorii de personal.

(2) CFDPCO este structurat conform organigramei aprobate în şedinţa de senat din

data de 23.03.2012 prin H.S.nr.248, numirea personalului de conducere (director CFDPCO,

director Şcoală Postuniversitară şi director Departament Formare şi Dezvoltare Profesională)

fiind realizată de către Senatul Universităţii Ovidius din Constanţa, la propunerea rectorului.

Mandatul personalului de conducere al CFDPCO este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire

succesivă a acestuia.

(3) Personalul de conducere al CFDPCO trebuie să fie alcătuit din cadre titulare ale

Universităţii Ovidius, calitatea acestora fiind incompatibilă cu alte funcţii de conducere din

cadrul universităţii.

(4) CFDPCO este subordonat Rectorului Universităţii Ovidius, şi îşi desfăşoară

activitatea sub îndrumarea prorectorului pe educaţie şi formare continuă.

(5) Sediul CFDPCO este situat în incinta Universităţii „Ovidius" din Constanţa, B-

dul Mamaia, nr.124, biroul R1.

(6) Atribuţiile directorului CFDPCO sunt, in principal, următoarele:

a) Întocmeşte Strategia de dezvoltare a CFDPCO pentru perioada 2012-2016 si Planul

de comunicare pentru perioada 2012-2013;

b) Urmăreşte îndeplinirea obiectivelor propuse;

c) Gestionează problemele curente;

d) Reprezintă CFDPCO în relaţia cu diferitele entităţi ale Universităţii Ovidius din

Constanţa.

e) Reprezintă CFDPCO în relaţiile cu organizaţii economice şi instituţii interesate de

programele promovate prin intermediul acestuia;

f) Stabileşte atribuţiunile şi întocmeşte fişa postului pentru personalul din subordine;

g) Controlează şi îndrumă personalul din subordine.
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Art.4 – (1) Pentru îndeplinirea activităţilor şi obiectivelor propuse, Universitatea „Ovidius"

din Constanţa asigură:

a) Spaţiul necesar desfăşurării activităţilor;

b) Mobilierul necesar;

c) Dotările şi echipamentele adecvate misiunii;

d) Resurse umane calificate.

B. Organizarea studiilor postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională continuă la nivelul Universităţii Ovidius din Constanţa

Art.5 - În Universitatea „OVIDIUS” din CONSTANŢA, studiile postuniversitare de formare

şi dezvoltare profesională continuă se organizează în conformitate cu prevederile Legii

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a celorlalte dispoziţii legale incidente în domeniu.

Art.6 - In cadrul Universităţii Ovidius toate programele postuniversitare de formare şi

dezvoltare profesională continuă se organizează si se desfăşoară numai prin CENTRUL

DE FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA „OVIDIUS”

CONSTANTA – Şcoala de studii postuniversitare, in conformitate cu prevederile legislaţie

in vigoare.

Art.7 - Cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continua vizează

actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe sau unităţi de

competenţă/competenţe dintr-una sau mai  multe calificări universitare sau dintr-unul  sau

mai  multe  standarde  ocupaţionale,  aferente  unei  ocupaţii care poate fi practicată doar de

un absolvent care a finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă sau

echivalente.

Art.8 - (1) Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se

înfiinţează şi se gestionează, potrivit prevederilor legale în vigoare, la nivelul CENTRULUI

DE FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA „OVIDIUS”

CONSTANTA - Şcoala de studii postuniversitare.

(2) Studiile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot

organiza şi în colaborare cu instituţii similare, precum şi cu agenţi economici, asociaţii

profesionale, administraţii publice locale şi  centrale,  alţi parteneri interesaţi din ţară sau

străinătate.

Art.9 - (1) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se

desfăşoară pe baza acestui regulament de organizare şi desfăşurare, aprobat de senatul
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universitar al Universităţii Ovidius din Constanţa. Regulamentul trebuie să fie aprobat înainte

de a începe şcolarizarea oricărui program postuniversitar de formare şi dezvoltare

profesionala continuă.

Art.10 - (1) Conţinutul unui program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională

continuă se defineşte prin planul de învăţământ propriu, având în vedere competenţele finale

care trebuie dobândite de cursant.

(2) Finalizarea circuitului intern de aprobare al planurilor de învăţământ se face prin

aprobarea lor de către senatul universitar al Universităţii Ovidius din Constanţa.

(3) Planurile de învăţământ aprobate de senatul universitar al Universităţii Ovidius

din Constanţa se avizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

unde vor fi prezentate împreună cu calificarea universitară sau

ocupaţional/standardele ocupaţionale pe care se fundamentează programul, precum şi cu

competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de competenţă vizate de

programul  postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

(4) CFDPCO (prin Şcoala de studii postuniversitare) iniţiază, promovează,

desfăşoară şi gestionează în mod independent toate programele postuniversitare de formare şi

dezvoltare profesională continua.

Art.11 – (1) Toate programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională

continua desfăşurate prin CFDPCO vor avea un coordonator de program.

(2) Atribuţiile coordonatorului de program de studiu sunt, in principal,

următoarele :

- propune condiţiile de admitere şi organizarea admiterii cursanţilor în conformitate cu

legislaţia în vigoare;

- întocmeşte şi propune spre validare planurile de învăţământ, susţinute de o nota de

fundamentare a programului de studii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

- urmăreşte şi confirmă toate activităţile prestate în cadrul programelor de studii (activităţi de

studiu individual, teme de control, activităţi pe platforma e-learning);

- consiliază cursanţii înmatriculaţi la programul pe care îl coordonează;

- preia în gestiune temporară materialele ce urmează a fi distribuite studenţilor şi organizează

sistemul de distribuire;

- participa la organizarea examenelor de finalizare a studiilor;

- îndeplineşte alte activităţi fixate de directorul CFDPCO.
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Art.12 - Programele  postuniversitare  de  formare  şi  dezvoltare  profesională continuă se

pot organiza numai în limbile şi la formele de învăţământ în care sunt şcolarizate programele

de studii universitare de licenţă acreditate în domeniul ştiinţific respective ale Universităţii

Ovidius din Constanţa.

Art.13 - La cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot

înscrie numai absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de anul în

care au obţinut diploma respectivă.

Art.14 - (1) Cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se

organizează cu prezenţa în campus sau la distanţă (folosind logistica de tip on-line), în regim

cu taxă sau cu finanţare din alte surse.

(2) Taxele de şcolarizare pentru cursurile postuniversitare sunt suportate de către

beneficiari, angajatorii acestora sau sponsori, in condiţiile legislaţiei in vigoare.

(3) Cuantumul taxelor de şcolarizare şi al altor taxe se stabileşte de CFDPCO la

propunerea coordonatorului de program si se aproba de către Senatul Universităţii Ovidius

din Constanţa înainte de începerea cursului, si se constituie ca venituri proprii extrabugetare

ale Universităţii Ovidius din Constanţa.

Art.15 - (1) Admiterea la cursurile postuniversitare se face, de regulă, în baza unui interviu.

(2) Comisia pentru admitere este stabilita de către directorul CFDPCO împreuna cu

coordonatorul de program, cu respectarea procedurilor legale în acest sens.

(3) Preşedintele comisiei de admitere este directorul CFDPCO. Acesta poate delega

aceasta competenta unuia dintre directorii pe care ii are in subordine.

(4) La înscriere, solicitantul poate depune opţiuni pentru mai  multe cursuri

postuniversitare din oferta Universităţii Ovidius din Constanţa.

Art.16 – Pe perioada şcolarizării, cursanţii programelor postuniversitare beneficiază de

drepturile ce decurg din Legea Educaţiei Naţionale, Carta Universităţii Ovidius din Constanţa

şi prezentul Regulament.

Art.17 – (1) Înscrierile la cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională

continuă se fac la sediul Universităţii Ovidius din Constanţa, de către CENTRUL DE

FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA „OVIDIUS”

CONSTANTA, care va organiza şi gestiona toate activităţile (evidenţe, secretariat, etc.) ce

decurg din acest demers.

Art.18 - Oferta cursurilor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se

afişează la avizierul CFDPCO şi pe site-ul universităţii, aceasta fiind actualizata permanent.

Art.19 - La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar conţinând următoarele documente:



7

• fişa de înscriere;

• diploma de licenţă sau echivalentă, în copie legalizată;

• certificatul de naştere (copie legalizată);

• certificatul  de  căsătorie,  în  cazul  candidaţilor  care,  după  căsătorie  şi-au schimbat

numele (copie legalizată);

• 2 foto format 3/4;

• 1 dosar plic.

Art.20 - După acceptarea dosarului, se achită taxa de înscriere la casieria Universităţii

Ovidius din Constanţa sau prin virament bancar în contul universităţii.

Art.21 - (1) În  condiţiile  îndeplinirii  acestor  formalităţi  candidatul  rămâne  în aşteptare

până la întrunirea numărului minim de cursanţi, stabilit de  coordonatorul de program

postuniversitar si aprobat de conducerea CFDPCO, urmând să i se comunice data de

începere a cursurilor şi faptul că programul funcţionează.

(2) Candidaţii admişi vor încheia cu Universitatea Ovidius un contract de studii

pentru perioada de şcolarizare, care va sta la baza întocmirii deciziei de înmatriculare.

Art.22 - Activitatea  didactică  la  cursurile  postuniversitare  de  formare  şi dezvoltare

profesională continuă se desfăşoară astfel:

• anunţarea cursanţilor cu privire la data începerii cursurilor;

• anunţarea cursanţilor cu privire la data achitării primei rate din taxa de şcolarizare (1/2 din

contravaloarea cursului) la casieria Universităţii Ovidius din Constanţa sau prin virament;

• anunţarea cursanţilor cu privire la programul de desfăşurare a activităţilor didactice;

• anunţarea  cursanţilor  cu privire  la  data  achitării  ratei  a  doua  din  taxa  de şcolarizare

(1/2 din contravaloarea cursului) la casieria Universităţii Ovidius din Constanţa sau prin

virament;

• participarea la activităţile de formare şi dezvoltare profesională;

• anunţarea cursanţilor cu privire la data susţinerii examenului de certificare.

Art.23 - (1) În conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare de formare şi

dezvoltare profesională continuă pot utiliza sistemul de credite de studiu transferabile.

(2) În cazul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională

continuă cu durată mai mare de 100 ore, utilizarea creditelor de studiu transferabile este

obligatorie.

Art.24 - (1)  Cursurile postuniversitare de  formare  şi  dezvoltare profesională continuă se

pot organiza şi pe module.

(2) Examenele aferente fiecărui modul se susţin la finalizarea cursului.
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(3) Examenele nepromovate vor fi programate de coordonatorul de program şi

anunţate înainte de susţinerea examenului de certificare.

Art.25 - Cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă cu

prezenţă în campus se desfăşoară în regim cu frecvenţă si cu frecvenţă redusă.

Art.26 – (1) Evaluarea cunoştinţelor se realizează la nivel de modul sau curs (pe fiecare

disciplina), sub formă de examen scris.

(2)  Notarea  evaluărilor  cursanţilor  se  face  cu  note  de  la  1  la  10 (numere

întregi), nota minimă de promovare fiind 5.00.

Art.27 - Cursanţii au dreptul să se prezinte la evaluarea finală a modulului sau cursului

numai dacă s-au achitat de toate obligaţiile profesionale şi financiare (taxa de şcolarizare).

Art.28 - Evaluarea  cunoştinţelor  se  face  în  zilele  şi  sălile  propuse  de  către

coordonatorul de program, cu aprobarea directorului CFDPCO.

Art.29 - (1) Examinatorul stabileşte notele pe care le acordă cursanţilor şi are obligaţia de a

le trece sub semnătură în catalogul de examen şi de a le aduce la cunoştinţa acestora.

(2) Neprezentarea la examen este consemnată în catalog cu absenţă.

(3) În situaţii temeinic argumentate, modificarea de notă, pe care cadrul didactic

examinator o operează în catalog, se face cu precizarea datei şi sub semnătură, cu menţiunea

„rectificat de mine".

(4) Rezultatele evaluărilor profesionale vor fi comunicate cursanţilor în termen de

48 de ore de la data susţinerii examenului.

Art.30 - Lucrările aferente examinării prin probe scrise se depun la secretariatul CFDPCO,

împreună cu catalogul, în termen de 48 de ore şi se păstrează 30 zile după finalizarea

cursului.

Art.31 – (1) Examenele nepromovate se susţin într-o sesiune de reprogramare pe baza unei

cereri aprobate de directorul CFDPCO.

(2) Pot susţine examene în sesiunea de reprogramare cursanţii care nu au promovat

modulele/disciplinele respective sau au absentat.

Art.32 - Contestaţiile la examene se depun în scris la secretariatul CFDPCO, în termen de

24 de ore de la primirea rezultatelor şi sunt analizate de o comisie desemnată de directorul

CFDPCO.

Art.33 – (1) Cursanţii care încearcă să promoveze prin fraudă examenele sunt exmatriculaţi.

(2)  În cazul substituirii de persoană la evaluare sau a încercării de mituire a

cadrelor didactice, cei în cauză (cel înlocuit şi cel care înlocuieşte sau cel care a încercat
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mituirea) vor fi exmatriculaţi, fără drept de reînmatriculare la nici un program de studii

organizat în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa.

Art.34 - Pe perioada şcolarizării, participanţii la cursurile postuniversitare de formare şi

dezvoltare profesională continuă au următoarele drepturi:

• să beneficieze de prevederile Legii Educaţiei Naţionale, Cartei Universităţii Ovidius din

Constanţa şi prezentului Regulament;

• să folosească laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile,

punctele informatice şi celelalte elemente de logistică educaţională puse la dispoziţia sa de

către Universitatea Ovidius din Constanţa;

• să participe la activităţi ştiinţifice organizate în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa;

• să susţină formele de evaluare a cunoştinţelor în cadrul sesiunilor prevăzute de regulament;

• să primească şi să completeze chestionarele de evaluare academică.

Art. 35 - Cursanţii au următoarele îndatoriri:

• să respecte prevederile prezentului Regulament şi ale altor reglementări emise

de către Senatul/Consiliul de administraţie al Universităţii Ovidius din Constanţa;

• să  îşi  asigure  la  locul  de  muncă  continuitatea  activităţii  profesionale  pe

perioada de desfăşurare a cursului;

• să se pregătească şi să participe activ la activităţile profesionale aferente curriculum-ului

academic;

• să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegi, cadre didactice şi personalul

administrativ;

• să păstreze şi să utilizeze cu maximă responsabilitate baza materială pusă la dispoziţia lor

de către Universitatea Ovidius din Constanţa;

• să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi de apărare civilă;

• să se legitimeze, la cerere, în spaţiile universităţii;

• să nu fumeze în spaţiile Universităţii Ovidius din Constanţa, cu excepţia locurilor

amenajate în acest scop, în caz contrar, cursanţii în cauză fiind de acord sa suporte

sancţiunile stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare;

• să consulte permanent site-ul Universităţii Ovidius din Constanţa;

• să-şi achite la timp obligaţiile financiare faţă de Universitatea Ovidius din Constanţa.

Art.36 - Prelungirea de şcolaritate pentru cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare

profesională continuă se acordă o singură dată pe parcursul duratei de şcolarizare, la cererea

cursanţilor, cu avizul coordonatorului de program, de către directorul CFDPCO, pentru:
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a. cursanţii care au avut mai mult de 60 de zile scutire medicală în perioada

întregului an de studii;

b. cursanţii care sunt componenţi ai loturilor sportive de interes naţional aprobate de

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

c. alte situaţii prevăzute de legislaţia in vigoare.

Art.37 - Întreruperea de şcolaritate poate fi de cel mult un an de la data înscrierii in cadrul

programului de studii şi se acordă o singură dată pe parcursul duratei de şcolarizare, la

cererea cursanţilor, de către directorul CFDPCO pentru motive medicale, plecări din ţară pe

o perioadă mai mare de un an sau alte motive temeinic justificate.

Art.38 – (1)  La reluarea studiilor,  cursanţii  sunt  obligaţi  să  se încadreze  în cerinţele

planului de învăţământ în vigoare şi să promoveze eventualele examene de diferenţă.

(2) În cazul în care, la revenire, cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare

profesională continuă nu mai funcţionează, se poate opta pentru un program apropiat în

conţinut.

Art.39 – (1) Cursantele care nu pot continua studiile din motive de sarcină sau lehuzie pot

solicita întreruperea acestora pentru o perioadă de maximum 2 ani.

(2) La reluarea studiilor, cursantele au obligaţia să susţină examenele de diferenţă, în

situaţia în care au apărut modificări în planul de învăţământ şi

programele analitice.

Art.40 – (1) Cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se

finalizează prin susţinerea examenului de certificare a competenţelor profesionale asimilate

de cursanţi pe parcursul programului.

(2) Examenul de certificare a competenţelor trebuie să verifice capacitatea de a

aplica practic competenţele dobândite în programul postuniversitar de formare şi dezvoltare

profesională continuă.

(3) Examenul de certificare a competenţelor profesionale nu poate fi susţinut decât

la Universitatea Ovidius din Constanţa.

(4) Promovarea examenului conduce la acordarea certificatului de atestare a

competenţelor profesionale specifice programului, în conformitate cu dispoziţiile legale în

vigoare.

(5) Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment

descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de

credite transferabile acumulate (dacă este cazul), calificarea universitară/standardul

ocupaţional care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţa/competenţele sau
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unitatea de competenţă/unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de

formare şi dezvoltare  profesională continuă.

(6) Certificat de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv se

aprobă prin Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se gestionează

potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii.

Art.41 - (1) Susţinerea examenului de certificare se face în faţa unei comisii constituite din

3-5 cadre didactice, propuse de  coordonatorul de program.

(2) Comisia va fi propusă de coordonatorul de program, numită de directorul

CFDPCO şi aprobată de Senatul Universităţii Ovidius din Constanţa.

(3) Preşedintele comisiei este directorul CFDPCO. Acesta poate delega aceasta

competenta unui dintre directorii pe care îi are în subordine.

(4) Cadrele didactice îndrumătoare (pentru lucrări practice, aplicative) pot participa

la lucrările comisiei şi pot face propuneri cu privire la activitatea evaluată.

(5) Cursanţii care nu s-au prezentat sau nu au obţinut media minimă necesară în

sesiunea programată pentru promoţia din care fac parte se mai pot prezenta la examen încă o

singură dată, cu plata unei taxe.

Art.42 - (1) Calitatea susţinerii examenului de certificare se apreciază de către fiecare

membru al juriului cu note întregi de la 1 la 10.

(2) Media minimă necesară de promovare a examenului de certificare este 6 (şase).

(3) Pentru susţinerea examenului de certificare este necesar ca fiecare disciplina de

studiu din cadrul programului sa fie promovata cu minimum nota 5.00 (nota reflecta

cuantumul maxim al creditului transferabil alocate disciplinei/modulului, acolo unde este

cazul).

Art.43 - (1) Activitatea din cadrul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare

profesională continuă se normează separat şi nu intră sub incidenţa art.288, alin.(1) din Legea

educaţiei naţionale nr. 1/2011.

(2) Numărul maxim de ore pe care un cadru didactic/specialist le poate desfăşura în

programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continua nu poate depăşi

700 de ore pe an.

(3) Condiţiile în care un specialist cu valoare recunoscută în domeniu, fără grad

didactic universitar recunoscut în ţară, poate să presteze activitate didactică în cadrul

programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continua sunt stabilite şi

aprobate de senatul universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi standardele

naţionale.
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Art.44 - Cursanţii care nu îşi achită la timp obligaţiile financiare vor fi exmatriculaţi.

Art.45 - Anual, Universitatea Ovidius din Constanţa va reactualiza şi publica lista

programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă pe care le

organizează.

C. Organizarea activităţii de formare profesională a adulţilor

Art. 46 – (1) În Universitatea Ovidius, toate programele de formare profesională a adulţilor

se desfăşoară prin CFDPCO, în mod independent sau în parteneriat cu persoane fizice şi

instituţii din mediul public sau privat.

(2) În principiu, se vor organiza întâlniri directe între formatori şi cursanţi, în

cadrul cursurilor, seminariilor, workshop-urilor sau şcolilor de vară, fără a se exclude

posibilitatea desfăşurării unor sesiuni de instruire de tip e-learning sau „3D virtual learning”.

(3) Modalitatea concretă de desfăşurare a programele de formare profesionala a

adulţilor este stabilită de către directorul CFDPCO şi poate presupune un mediu de învăţare

tradiţional, on line sau hibrid (blended learning)întâlniri directe între formatori şi cursanţi,

prin intermediul cursurilor, workshop-urilor sau şcolilor de vară.

(4)  Programele de formare profesională a adulţilor sunt iniţiate de către

CFDPCO în mod independent sau ca rezultat al solicitărilor din mediul extern, pe baza unei

analize a nevoilor de formare în specializările respective.

(5) Cursurile din cadrul programelor de formare profesională a adulţilor se vor

desfăşura în sala A02, sala ACN şi sala P18 (sediul de pe b-dul Mamaia 124) dar şi în

laboratoarele facultăţilor/universităţii (pentru activităţile practice, aplicative).

(6) Prin Departamentul de Formare şi Dezvoltare Profesională se pot organizează

centre de practică (pe sistem internship sau în laboratoare de simulare a mediului real de

muncă) pentru domenii ocupaţionale variate identificate de nevoile de pe piaţa muncii.

(7) Internshipul şi simulările sunt tehnici de învăţare şi acumulare rapidă pe

principiul „learning by doing” a cunoştinţelor practice şi de dezvoltare a aptitudinilor

necesare unui loc de muncă, în care un  cursant este îndrumat şi supravegheat, fizic/virtual

(on-line), de un profesionist (tutore), de regulă din cadrul unei firme partenere.

(8) Prin Departamentul de Formare şi Dezvoltare Profesională se acţionează în

sensul dezvoltării parteneriatului cu mediul de afaceri, pe baza unor centre, în activitatea

cărora să fie implicaţi şi studenţi/masteranzi, care să ofere servicii mediului privat (studii,

consultanţă etc.. Pentru aceasta, Departamentul recurge la metode moderne de învăţare prin
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proiecte – Project Based Learning - şi prin rezolvarea de probleme – Problem based

Learning).

(9) Departamentul de Formare şi Dezvoltare Profesională promovează crearea

sistemului Universităţii Antreprenoriale, oferind în completarea programelor de formare

convenţionale, servicii specializate de consiliere, mentoring şi coaching (în mediu real şi on-

line) devenind furnizor de soluţii, modele, instrumente şi consultanţă pentru conducerea,

evaluarea, ajustarea/dezvoltarea şi iniţierea afacerilor, în beneficiul persoanelor interesate.

Art. 47 – (1) Adulţii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe

criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă.

(2) Formarea profesională a adulţilor are ca principale obiective:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor

profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii

economice;

c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de

bază, precum şi în ocupaţii înrudite;

d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea

socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;

e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru

îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Art. 48 – (1) Formarea profesională a adulţilor se realizează prin programe de formare

profesională ce cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică în vederea

realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu.

(2) Programele de formare profesională se organizează pentru ocupaţii, meserii,

specialităţi şi profesii cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România - C.O.R., precum şi

pentru competenţe profesionale comune mai multor ocupaţii.

(3) Programele de formare profesională cuprind, în principal, următoarele

elemente:

a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competenţele

profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

d) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, denumite în

continuare formatori;
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e) programa de pregătire;

f) mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor

şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective;

g) dotările, echipamentele şi materialele necesare formării;

h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de

formare profesională.

Art.49 – (1) Formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi

formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului

naţional de învăţământ.

(2) Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru

dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.

(3) Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură

adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi

competenţe.

Art.50 – (1) La finalizarea programului de formare profesionala se eliberează persoanei care

a promovat examenul de absolvire următorul tip de certificat, după caz:

a) certificat de calificare profesională pentru programele de calificare sau recalificare;

b) certificat de absolvire pentru programele de iniţiere, perfecţionare, specializare, precum şi

la absolvirea fiecărui modul, în cazul programelor de formare profesională structurate pe

module.

(2) Pentru programele finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel

naţional se încheie cu participanţii la aceste programe contracte de formare profesională.

(3) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaştere

naţională se eliberează însoţite de o anexă denumită "Supliment descriptiv al certificatului",

în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

Art.51 - (1) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice şi/sau practice prin

care se constată dobândirea competenţelor specifice programului de formare profesională.

(2) Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii de examinare constituite

în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art.52 - Toate programele de formare profesională a adulţilor se autofinanţează. Activităţile

didactice şi practice aferente sunt acoperite din taxele de şcolarizare, sponsorizări, tarife

prestări servicii (studii, consultanţă, etc.) contracte de cercetare finanţate de guvern sau din

fonduri internaţionale/structurale precum şi din celelalte surse de finanţare prevăzute în

contractul de şcolarizare încheiat cu beneficiarii.



15

D. Dispoziţii finale

Art.53 – Resursele financiare rezultate prin activităţile CFDPCO sunt colectate şi

gestionate de Serviciul financiar-contabil, care evidenţiază separat veniturile şi cheltuielile

pentru activităţile derulare prin această structură a Universităţii.

Art.54 - Resursele financiare dobândite de CFDPCO sunt distribuite astfel:

- 80% la dispoziţia CFDPCO (pentru plata activităţilor didactice prestate de titularii de

disciplină din planurile de învăţământ, autofinanţarea centrului, fondul de rezervă pentru

participare la granturi/proiecte, etc.);

- 20% regia UOC.

Art.55 - Formele de retribuire a activităţilor didactice şi administrative derulate prin

CFDPCO sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare (plata cu ora, prestări de servicii, etc.).

Retribuirea personalului este diferenţiată în funcţie de complexitatea şi nivelul profesional al

activităţii prestate, iar cuantumul acesteia se stabileşte prin negociere, în funcţie de veniturile

realizate la nivelul fiecărui program de studii derulat, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi

aprobarea Rectorului universităţii.

Art.56 - Activităţile didactice se plătesc pe baza documentelor justificative întocmite, vizate

de directorul CFDPCO şi directorul RUF şi aprobate de Rectorul Universităţii.

Art.57 - Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenţa Senatului

universitar al Universităţii Ovidius din Constanţa.

Art.58 – Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data
de 14.06.2012 şi validat în şedinţa Senatului Universităţii „Ovidius“ din Constanţa din 4 iulie
2012 şi intră în vigoare începând cu această dată.

Rector,
Prof.univ.dr. Dănuţ-Tiberius EPURE

Aviz Juridic,
C.j. Loredana Maximiliana Dan


