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REGULAMENT PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII
SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
În baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
În baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei,
În baza Cartei Universitare a Universităţii “Ovidius” din Constanţa.
Luând în considerare faptul că Universitatea “Ovidius” din Constanţa se defineşte ca
fiind o universitate care prestează servicii educaţionale, de cercetare ştiinţifică şi alte servicii
bazate pe ştiinţă,
Luând în considerare faptul că scopul fundamental al Universităţii „Ovidius” din
Constanţa îl reprezintă dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a competenţelor profesionale şi a
celor sociale dobândite de către absolvenţii universităţii, a capacităţii sale de cercetare ştiinţifică
şi de inovare în domeniile care fac obiectul activităţilor derulate în universitate,
Ţinând seama de faptul că managementul calităţii este o componentă definitorie a
politicii generale a Universităţii “Ovidius” din Constanţa şi a strategiei sale de dezvoltare,
Ţinând seama de faptul că, potrivit strategiei sale pe termen mediu şi lung, Universitatea
“Ovidius” din Constanţa urmăreşte să se situeze printre primele 10 instituţii de învăţământ
superior din România în domeniile sale de competenţă prin calitatea serviciilor educaţionale
asigurate studenţilor în spiritul « învăţării pe tot parcursul vieţii », prin calitatea serviciilor de
cercetare ştiinţifică oferite tuturor părţilor interesate, prin dinamismul inovării şi implicarea în
raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic şi social din Romania şi din alte ţări,
se elaborează prezentul Regulament.

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 – Prezentul Regulament defineşte principiile de bază promovate de către UOC
pentru asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, structurile
operaţionale ale asigurării calităţii, cerinţele referitoare la asigurarea capacităţii instituţionale,
cele privind asigurarea eficacităţii educaţionale şi menţinerea conformităţii sistemului de
management al calităţii UOC cu standardele internaţionale. Prevederile acestui Regulament se
aplică tuturor entităţilor funcţionale din cadrul UOC (facultăţi, departamente şi compartimente de
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servicii care conlucrează în contractele de cercetare sau care au, în activitatea lor, raporturi
reglementate de acest regulament cu facultăţile / departamentele).
Art. 2 – În înţelesul prezentului Regulament, s-a convenit asupra urmatoarelor definiţii
pentru termenii utilizaţi în procesul asigurării calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare
ştiinţifică din cadrul UOC:
(1) Facultate: entitate funcţională de bază a universităţii, corespunzătoare unor anumite
domenii de licenţă, masterat şi doctorat. În cadrul facultăţii funcţionează
departamente. Activitatea didactică în cadrul facultăţii se desfăşoară pe ani de studii,
serii de predare, grupe şi subgrupe. Facultatea se individualizează prin: condiţii de
admitere, programe de studii, specializări sau trasee de specializare. Facultatea
cuprinde personalul didactic, studenţii, cercetatorii ştiinţifici şi personalul
administrativ.
(2) Departament: entitate funcţională a universităţii sau, după caz, a facultăţii, care
desfăşoară activităţi didactice, de cercetare ştiintifică, microproducţie, administrative,
tehnice şi sociale.
(3) Client al universităţii: clienţii externi sunt organizaţiile care angajează absolvenţii
universităţii şi cele care finanţează programele de instruire desfăşurate de universitate
pentru personalul lor, instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale
finanţatoare, etc.; clienţii interni sunt studenţii şi cursanţii (în cadrul programelor de
învăţământ postuniversitar).
(4) Parte interesată de serviciile prestate de către UOC:
reprezentanţi ai
administraţiei publice centrale şi locale, organisme neguvernamentale, Ministerul
Educaţiei Cercetării, Tinererului şi Sportului, reprezentanţi ai mediului de afaceri.
(5) Cerinţe (referitoare la calitate): cerinţe privind caracteristicile proceselor şi
serviciilor universităţii. Acestea se referă la: cerinţele clienţilor externi şi interni, ale
altor părţi interesate şi la cerinţele societăţii în ansamblu (reglementări care privesc
desfăşurarea proceselor universităţii şi resursele acesteia).
(6) Comunitate academică: corpul profesoral, personalul de cercetare, studenţii,
cursanţii şi personalul didactic auxiliar al universităţii.
(7) Comunitatea UOC: comunitatea academică şi personalul tehnic şi de administraţie
al universităţii.
(8) Produs al universităţii: competenţa culturală, ca rezultat al competenţelor
profesionale şi sociale dobândite de către absolvenţii universităţii. Serviciile
educaţionale se referă la: studii de licenţă, studii de masterat, studii universitare
avansate de doctorat, cursuri postuniversitare sau cursuri de pregătire/ calificare şi
formare (de exemplu şomeri, persoane care solicită cursuri de limbă străină necesare
unei pregătiri suplimentare, persoane care doresc un curs de specialitate pentru a
beneficia de un contract în străinătate sau pentru a ocupa o poziţie superioară în
ierarhia firmei etc).
(9) Serviciile de cercetare ştiinţifică se referă la: cercetarea ştiinţifică prin
granturi/contracte obţinute prin competiţie sau cu mediul social şi de afaceri.
(10) Productia ştiinţifică: articole publicate în reviste de specialitate recunoscute şi cu
ISSN, studii publicate în volumele unor manifestari ştiinţifice recunoscute, cu ISSN
sau ISBN, tratate, monografii, cărţi de specialitate, rapoarte de cercetare, brevete de
invenţii, etc.
(11) Managementul calităţii: ansamblul activităţilor coordonate prin care se
orientează şi se ţine sub control activitatea (didactică, de cercetare şi managerială) în
ceea ce priveşte calitatea. Orientarea şi ţinerea sub control a activiitatăţii în ceea ce
priveşte calitatea implică: stabilirea politicii şi a obiectivelor referitoare la calitate,
planificarea calităţii, ţinerea sub control a calităţii, şi îmbunătăţirea calităţii.
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(12) Sistem de management al calităţii: sistem de management prin care se
orientează şi se ţine sub control activitatea în ceea ce priveşte calitatea.
(13) Politica referitoare la calitate: direcţia şi intenţiile generale ale unei universităţi,
în ceea ce priveşte calitatea, exprimate oficial de către conducerea universităţii.
(14) Asigurarea calităţii (serviciilor de educaţie şi de cercetare ştiinţifică), ca
parte a managementului calităţii, se referă la ansamblul activităţilor care vizează
dezvoltarea capacităţii UOC de a elabora, de a planifica şi implementa programe de
studiu şi cercetare, care să dea încredere clienţilor şi celorlalte părţi interesate ca
aceste servicii vor fi în conformitate cu cerinţele şi standardele impuse la nivel
european/ internaţional.
(15) Evaluarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică reprezintă
un proces sistematic şi documentat de evaluare pentru a determina în ce masură
aceste servicii îndeplinesc criteriile de evaluarea prestabilite (cele prevăzute în
standardele interne ale UOC şi în documente normative externe aplicabile).
Evaluarea internă a calităţii se referă la evaluarea efectuată de către UOC, iar
evaluarea externă a calităţii la evaluarea acestor servicii efectuată de către organisme
externe abilitate.

CAPITOLUL II METODOLOGIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN CADRUL
UNIVERSITĂŢII “OVIDIUS” CONSTANŢA ŞI STRUCTURILE OPERAŢIONALE
IMPLICATE
Art. 3 – Luând în considerare cerinţele decurgând din viziunea şi misiunea sa şi în baza
politicii referitoare la calitate, UOC va dezvolta şi perfecţiona propriul sistem de asigurare a
calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, cu respectarea cerinţelor definite de
reglementările aplicabile acestui domeniu.
Art. 4 – Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică
adoptat de către UOC are următoarele obiective :
a. Asigurarea unei mai bune corelări a serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică
oferite de către UOC cu cerinţele clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate;
b. Îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor educaţionale şi a celor de cercetare
ştiinţifică oferite de către UOC;
c. Dezvoltarea unei culturi a calităţii în cadrul UOC şi asigurarea unei protecţii reale a
intereselor clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile oferite de către
universitate;
d. Definirea şi implementarea unui sistem de evaluare internă a calităţii proceselor didactice
şi de cercetare ştiinţifică şi de evaluare externă, în vederea certificării conformităţii
acestor procese cu standardele naţionale şi cu cele internaţionale aplicabile;
e. Sporirea gradului de transparenţă / claritate în ceea ce priveşte responsabilităţile
membrilor comunităţii UOC referitoare la asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi
de cercetare ştiinţifică;
f. Asigurarea transparenţei necesare în privinţa modului de utilizare de către UOC a
resurselor financiare alocate de la buget şi a celor private, pentru realizarea obiectivelor
sale privind serviciile educaţionale şi cele de cercetare;
g. Facilitarea recunoaşterii reciproce la nivel european a certificatelor, diplomelor şi
titlurilor universitare.
Art. 5 – Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale trebuie să fie concentrat
pe rezultatele învăţării, rezultate exprimate în termeni de cunostinţe, competenţe profesionale,
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valori şi atitudini, care se obţin prin parcurgerea unui nivel de învăţământ, respectiv a unui
program de studiu.
Art. 6 – În cadrul UOC, calitatea serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică este
asigurată prin:
a. Planificarea activităţilor de prestare a serviciilor educaţionale;
b. Monitorizarea proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică;
c. Evaluarea internă a rezultatelor proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică;
d. Evaluarea externă a rezultatelor proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică;
e. Îmbunătăţirea continuă a serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică oferite
de către UOC.
Art. 7 – Rectorul este direct responsabil pentru asigurarea calităţii serviciilor
educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din cadrul UOC. În baza deciziei rectorului, competenţele
de conducere operativă a acestui sistem sunt delegate unui prorector care devine responsabil cu
managementul calităţii.
Art. 8 – Sistemul de asigurare a calităţii al UOC se referă la urmatoarele domenii:
a. Capacitatea instituţională;
b. Eficacitatea educaţională;
c. Sistemul de management al calităţii.
Art. 9 – Conducerea UOC trebuie să asigure capacitatea instituţională (comunitatea
UOC, structuri instituţionale, administrative şi manageriale şi baza materială), din punct de
vedere cantitativ şi calitativ, la nivelul exigenţelor viziunii şi misiunii sale.
Art. 10 – În cadrul UOC, eficacitatea educaţională (referitoare la capacitatea de a obţine
rezultatele aşteptate ale proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică, prin utilizarea
corespunzătoare a resurselor), se evaluează pe baza următoarelor elemente: conţinutul
programelor de studii, rezultatele învăţării, activitatea de cercetare ştiinţifică, activitatea
financiară şi activitatea tehnico-administrativă.
a. Conţinutul programelor de studii (de licenţă, masterat, studii de doctorat, studii
postuniversitare de specialitate şi studii de perfecţionare) este stabilit prin “Planul
de învăţământ”, elaborat în conformitate cu exigenţele impuse de Procesul
Bologna şi cu cerinţele clienţilor şi ale altor părţi interesate de serviciile
educaţionale şi de cercetare ştiinţifică oferite de UOC. Metodologia elaborării
“Planului de învăţământ” al fiecărui program de studii este definită potrivit
procedurii interne şi aprobată de Senatul UOC.
b. Evaluarea cunoştinţelor şi a competenţelor dobândite de către studenţi şi cursanţi
şi se realizează potrivit procedurilor proprii, elaborate cu respectarea
reglementărilor legale în vigoare, astfel: “Regulamentul privind activitatea
universitară a studenţilor”, “Metodologie de organizare a examenelor de
finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă,
diplomă, selecţie, disertaţie “, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
studiilor universitare de doctorat”.
c. Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară potrivit procedurilor interne
specifice, elaborate cu respectarea reglementărilor în vigoare, aprobate de către
Senatul UOC. Responsabilitatea pentru elaborarea şi aplicarea acestor proceduri
revine Comisiei de Cercetare Ştiinţfică, Dezvoltare, Inovare și Relații cu mediul
socio-economic şi Departamentului de Cercetare și Managementul Proiectelor.
d. Centrele de cercetare ştiinţifică se constituie şi funcţionează la nivelul facultăţilor
sau la nivelul UOC, potrivit procedurii interne a UOC.
e. Activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească se desfaşoară potrivit procedurii
interne elaborate de către Comisia de Cercetare Ştiinţfică, Dezvoltare, Inovare și
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Relații cu mediul socio -economic
şi Departamentul de Cercetare și
Managementul Proiectelor.
f. Activităţile financiare şi tehnico-administrative se desfaşoară potrivit procedurilor
interne specifice elaborate cu respectarea reglementărilor în vigoare, proceduri
aprobate de către Senatul UOC.

CAPITOLUL III CERINŢE REFERITOARE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂŢII
Art. 11 – Sistemul de management al calităţii implementat de către UOC implică
definirea şi aplicarea unor proceduri interne specifice privind elaborarea, monitorizarea şi
revizuirea periodică a proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică, în scopul îmbunătăţirii
continue a rezultatelor în acord cu evoluţia cerinţelor clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate şi
cu modificările intervenite în reglementările aplicabile fiecărui domeniu de specializare.
Art. 12 – Universitatea “Ovidius” din Constanţa trebuie să asigure menţinerea
conformităţii sistemului de management al calităţii cu standardele la nivel naţional şi european.
Art. 13 – Conducerea UOC are responsabilitatea actualizării şi implementării politicii şi
obiectivelor referitoare la calitate.
Art. 14 – La nivelul Senatului UOC se constituie Comisia de Imagine, Comunicare,
strategii, dezvoltare instituţionala şi managementul calităţii, care fundamentează deciziile cu
privire la politica şi obiectivele UOC referitoare la calitate şi urmăreşte implementarea planului
de asigurare a calităţii aprobat de Senatul universităţii.
Art. 15 – În baza politicii şi a obiectivelor referitoare la calitate, Comisia de Imagine,
Comunicare, strategii, dezvoltare instituţionala şi managementul calităţiii elaboreaza
“Programul anual de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii proceselor didactice şi de cercetare
ştiinţifică din cadrul UOC”.
Art. 16 – La nivelul facultăţilor/departamentelor, responsabilitatea definirii şi
implementării “Programului anual de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii proceselor didactice
şi de cercetare ştiinţifică”, a menţinerii conformităţii sistemului de management al calităţii cu
standardele de referinţă, revine colectivelor de conducere ale acestora, completate cu
responsabilii interni cu calitatea. Obiectivele specifice definite în cadrul facultăţilor trebuie
corelate cu obiectivele generale referitoare la calitate stabilie la nivelul UOC.
Art. 17 – Conformitatea sistemului de management al calităţii cu cerinţele standardelor
nationale şi internaţionale se asigură pe baza documentaţiei specifice a sistemului de
management al calităţii, având următoarea structura:
a)
Manualul calităţii, care prezinta sistemul de management al calităţii în UOC,
structura organizatorică, responsabilitatile, procedurile şi documentele specifice
sistemului de management al calităţii;
b)
Procedurile generale ale sistemului de management al calităţii, care reprezintă
forma documentaţiei de bază utilizată pentru implementarea şi menţinerea
sistemului de management al calităţii;
c)
Procedurile operaţionale, care precizează obiectivele şi rezultatele aşteptate ale
diferitelor activităţi cu incidenţa asupra calităţii.
Art. 18 –Monitorizarea, evaluarea şi îmbunătăţirea rezultatelor proceselor didactice şi de
cercetare ştiinţifică se realizează, potrivit documentaţiei sistemului de management al calităţii,
astfel:
a. Evaluarea satisfacţiei clienţilor şi a altor părţi interesate de serviciile educaţionale şi de
cercetare ştiinţifică oferite de UOC;
b. Auditul intern al sistemului de management al calităţii;
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c. Monitorizarea şi evaluarea proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică;
d. Acţiuni preventive şi corective şi vizând îmbunătăţirea continuă a rezultatelor

CAPITOLUL IV EVALUAREA INTERNĂ A
EDUCAŢIONALE ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

CALITĂŢII

SERVICIILOR

Art. 19 – Evaluarea internă a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică
este asigurată de “Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii”. Comisia este alcătuită din:
a)
câte un reprezentant al corpului profesoral de la fiecare facultate unul dintre aceştia
va fi desemnat preşedinte;
b)
responsabilul Centrului de Asigurare a Calitatii in Educatie;
c)
un reprezentant al studenţilor;
d)
un reprezentant al sindicatului, numit de acesta;
e)
un reprezentant al angajatorilor absolvenţilor UOC.
Art. 20 – Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii:
a. Coordonează aplicarea procedurilor de evaluare şi de asigurare a calităţii, aprobate de
către conducerea UOC, referitoare la capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională
şi la sistemul de management al calităţii;
b. Elaborează anual un „Raport de evaluare internă” privind calitatea serviciilor
educaţionale şi de cercetare din UOC, pe care îl prezintă în faţa Senatului universitar.
Acest raport este adus la cunoştinţă clienţilor şi celorlalte părţi interesate, prin afişare sau
prin publicare şi este pus la dispoziţia organismelor abilitate pentru evaluarea externă a
calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică;
c. Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare
ştiinţifică;
d. Răspunde de implementarea deciziilor conducerii Universităţii cu privire la asigurarea
calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică;
e. Cooperează cu organismele abilitate pentru evaluarea externă a calităţii serviciilor
educaţionale şi de cercetare ştiinţifică.
Art. 22 – Centrul de Asigurare a Calitatii in Educatie este în subordinea directă a
rectorului sau a prorectorului delegat prin decizie scrisă cu strategia, dezvoltarea
instituţională şi managementul calităţii. Acesta este format din responsabil şi doi specialişti
remuneraţi, are buget propriu constituit de la fondul central al universităţii şi răspunde de
activităţile tehnice şi logistice din domeniul asigurării calităţii. Monitorizarea internă a
calității se realizează de către Centrul de Asigurare a Calitatii in Educatie.
Art. 23 – La nivelul facultăţilor şi departamentelor, de evaluarea şi asigurarea calităţii se
ocupă colectivele de conducere completate cu responsabilii interni pentru calitate şi un
reprezentant al studenţilor şi al angajatorilor.
a. Aceste colective colaborează cu “Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii”;
b. Activitatea este asistată logistic de Centrul de Asigurare a Calităţii în Educaţie .

CAPITOLUL V EVALUAREA ACADEMICĂ A CORPULUI PROFESORAL
Art. 23 – Calitatea corpului profesoral se asigură prin metodologii proprii, elaborate în
conformitate cu reglementările legale în vigoare.
a. Posturile didactice şi de cercetare se ocupă prin concurs, conform criteriilor
specifice definite de reglementările în vigoare şi de cele stabilite de UOC.
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b. Acoperirea unor posturi vacante se poate realiza cu titulari şi cu cadre didactice
asociate, provenite din personalul de cercetare, doctoranzi, precum şi alte
categorii de personal, care au pregătirea corespunzătoare reglementărilor legale.
Art. 24 – Monitorizarea calităţii corpului profesoral se realizează pe baza
“Regulamentului privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic”, aprobat de Senatul
UOC.
Art. 25 – Responsabilitatea pentru activitatea de evaluare academică a personalului
didactic revine Rectorului, aceasta responsabilitate neputând fi delegată.

CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

Art. 26 – Senatul UOC va analiza anual “Raportul de evaluare internă privind calitatea
serviciilor educaţionale şi de cercetare”, în concordanţă cu prevederile prezentului Regulament,
şi va propune măsurile corective şi de îmbunătăţire necesare.
Art. 27 Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din
29.05.2012 şi validat în şedinţa Senatului Universităţii “Ovidius” din Constanţa din data de
08.06.2012.

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

Aviz Juridic,
C.j. Loredana Maximiliana Dan
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