
 

 
 

STATUT 

al  

Centrului de Management Integrat al Calității – PilotQ (CMIC-PQ) 

 

 

Denumire: Centrul de Management Integrat al Calității – PilotQ (CMIC-PQ) 

 

Constituire, formă juridică 

Centrul PilotQ se organizează și funcționează în concordanță cu prevederile Legii 

Educației Naționale nr. 1/2011, ale Cartei Universității „Ovidius” din Constanța, ale 

Regulamentului de funcționare și organizare a Universității „Ovidius” din Constanța și ale 

hotărârilor Senatului Universității „Ovidius” din Constanța (HS nr. 785/26.11.2020). 

Centrul de management digital integrat al calității PilotQ este o entitate fără personalitate 

juridică, integrată Departamentului de Strategii Academice și Managementul Calității. 

Centrul de management digital integrat al calității PilotQ a fost proiectat, constituit și 

implementat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0298 ca răspuns specific al Universității 

„Ovidius” din Constanța la nevoile de consolidare inovare strategică, tehnologizare digitală, 

adaptare, competitivitate, flexibilitate, eficiență și eficacitate în educația academică, în 

concordanță cu dinamica strategiilor și a mecanismelor de asigurare a calității în învățământul 

superior.  

 

Centrul de Management Integrat al Calității – PilotQ asumă ca misiune implementarea și 

dezvoltarea resurselor instituționale și a soluțiilor transversale, integrate, digitale de management 

al calității academice precum și dezvoltarea strategică a competențelor profesionale ale 

personalului academic. 

 

Obiectivul general este: implementarea și dezvoltarea unor soluții complexe, integrate, 

transversale, adecvate tuturor programelor de studii universitare, de management digital al calității 

în Universitatea „Ovidius” din Constanța. 

 

Obiectivele specifice sunt: 

• constituirea și implementarea unor instrumente complexe de monitorizare online a calității 

activității profesionale; 

• optimizarea instrumentelor și procedurilor existente de asigurare a calității în activitatea 

profesională; 

• crearea, prin intermediul tehnologiilor digitale, a unor spații pentru dialog profesional, 

schimburi de bune practici în asigurarea calității, experiențe colaborative, acțiuni-suport 

pentru dezvoltarea competențelor profesionale și de management al calității;  



 

• realizarea de studii și analize multidisciplinare care să demonstreze respectarea și 

implementarea substanțială a politicilor de calitate în UOC prin tehnologiile digitale în 

asigurarea calității; 

•  înscrierea în proiecte, programe și parteneriate instituționale în domeniul managementului 

strategic digital al calității. 

 

Activitățile desfășurate în cadrul Centrului PilotQ rezultă din misiunea și obiectivele strategice și 

pot fi grupate generic în: 

• activități de proiectare, testare și implementare a instrumentelor digitale de asigurarea 

calității; 

• activități de monitorizare a implementării managementului digital al calității în 

Universitatea „Ovidius” din Constanța; 

• activități de formare, instruire și perfecționare în domeniul managementului calității în 

învățământul superior; 

• activități de transfer de cunoștințe în domeniul managementului digital strategic al calității; 

• crearea de activități colaborare în plan național și internațional în domeniul 

managementului calității. 

Activitățile vor fi structurate pe linii de acțiune și desfășurate prin proiecte tematice și 

grupuri de lucru. 

 

Structura organizatorică 

Centrul PilotQ are o conducere executivă exercitată de directorul Departamentului de 

Strategii Academice și Managementul Calității. Conducerea executivă coordonează activitatea 

curentă și reprezintă Centrul PilotQ în relațiile cu facultățile, celelalte departamente ale 

Universității „Ovidius” din Constanța și cu mediul extern. 

În Centrul PilotQ vor activa grupuri de lucru/comisii ad-hoc de experți care vor asista 

conducerea executivă în toate acțiunile specifice; grupurile de lucru/comisiile ad-hoc de experți 

vor fi formate din personal angajat al Universității „Ovidius” din Constanța, cadre didactice 

responsabile cu asigurarea calității din fiecare facultate. 

 

Dispoziții finale 

Statutul Centrului PilotQ se aplică împreună cu Regulamentul de funcționare al 

Departamentului de Strategii Academice și Managementul Calității. 

Prezentul statut poate fi modificat sau completat prin decizia Rectorului Universității 

„Ovidius” din Constanța în funcție de necesități și evoluția și modificările legislative în domeniul 

învățământului superior și al cercetării științifice. 

Durata de funcționare a Centrului PilotQ este nedeterminată, în funcție de strategia 

Universității „Ovidius” din Constanța în domeniul asigurării calității. 

 


