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Motivație – Miza DDI

https://caliope.univ-ovidius.ro/



Depozitul Digital Instituțional



Depozitul Digital Instituțional
Problema accesului



Contextul de 
reglementare

 Procedura operațională 
privind arhivarea si 
publicarea in depozitul 
digital instituțional a 
lucrărilor de finalizare a 
studiilor universitare de 
licență, masterat si doctorat -
Universitatea „Ovidius“ din 
Constanța

https://univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-regulamentele-
universitatii/1861-procedura-operationala-privind-arhivarea-si-
publicarea-in-depozitul-digital-institutional-a-lucrarilor-de-finalizare-a-
studiilor-universitare-de-licenta-masterat-si-doctorat-universitatea-
ovidius-din-constanta



Ce trebuie sa facă absolvenții
1. Salvează lucrarea de finalizare a studiilor într-un singur document, în format pdf, intitulat:  

 [LICENȚĂ_an_nume.inițiala tatălui.prenume-prenume2.pdf]

 [MASTERAT_an_nume.inițiala tatălui.prenume-prenume2.pdf]

 [DOCTORAT_an_nume.inițiala tatălui.prenume-prenume2.pdf]

2. Completează fisa de identificare digitală, folosind formularul online disponibil la adresa 
http://calitate.univ-ovidius.ro/validator/generator-txt 

Câmpurile necesare indexării lucrării sunt:

 facultate / domeniu de studii / program de studii / autor / titlu / conducător / conducător 2 / rezumat / termeni cheie / 
an / limba de redactare

Fisa va fi salvată automat cu titlul:

 [FI_LICENȚĂ_an_nume.inițiala tatălui.prenume-prenume2.txt]

 [FI_MASTERAT_an_nume.inițiala tatălui.prenume-prenume2.txt]

 [FI_DOCTORAT_an_nume.inițiala tatălui.prenume-prenume2.txt]

3. Transmite cele două documente în format digital secretarului comisiei de examen 



Ce trebuie sa facă secretarii de 
comisie de finalizare a studiilor

1. Verifică pentru fiecare absolvent dacă cele două documente (lucrarea de finalizare a studiilor și fisa de 

identificare digitală) există, pot fi deschise și sunt denumite corespunzător.

2. Pregătesc dosarul programului de studiu respectiv (cu toate lucrările de finalizare a studiilor ale absolvenților 
care au promovat examenul, toate fisele de identificare/indexare a lucrărilor de finalizare a studiilor)

3. Denumesc dosarul folosind codurile programelor de studii (câmpul din coloana D din lista disponibila la 

adresa http://calitate.univ-ovidius.ro/validator/info)

4. Verifică dacă dosarul este întocmit corect (folosind programul utilitar disponibil la adresa http://calitate.univ-
ovidius.ro/validator/, încarcă dosarul cu “1 Alege dosar”, pornește verificarea cu “2 Validează” și genereaza raprotul

cu “3 Genereaza”) si adauga in dosar raportul de validare generat.

5. Adaugă în dosar lista candidaților care au promovat examenul de finalizare a studiilor, (conform Anexei 
3 din Procedura operațională privind arhivarea și publicarea în DDI a lucrărilor de finalizare a studiilor universitare, 
disponibilă aici.)

6. Transmite persoanei desemnate din cadrul Bibliotecii digitale a UOC, pe suport digital, dosarul 
programului de studii respectiv.

https://univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-regulamentele-universitatii/1861-procedura-operationala-privind-arhivarea-si-publicarea-in-depozitul-digital-institutional-a-lucrarilor-de-finalizare-a-studiilor-universitare-de-licenta-masterat-si-doctorat-universitatea-ovidius-din-constanta


Generarea Fisei de ideintificare

Studentii
completeaza
formularul si 
dupa ce apasa
“Genereaza” 

obtin un 
fisier text 

salvat
automat cu 

numele
potrivit.



Pregătirea 
dosarului
 Lista programelor de 

studii de licența are 
condurile in coloana D



Validarea dosarului

Validare in 3 pasi:

1. Alegere dosar

2. Validare dosar

3. Generare raport

Validarea nu lasă 
“urme”!  

Niciun fisier nu este
incarcat/salvat in 

site.



Validarea dosarului
Exemplu de ecran de validare cu erori.



Validarea dosarului

Exemplu de raport de validare cu erori.



Validarea dosarului

Exemplu de raport de validare fara erori.



Finalizarea si 
transmiterea

dosarului
 Includerea Anexei 3 

 Transmiterea dosarului 
persoanei de contact:
 Ioana Lesneanu, 

Biblioteca Digitala

(ilesneanu@univ-ovidius.ro)

 Proces verbal de predare-
primire (fizic/online)

https://univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-regulamentele-universitatii/1861-procedura-
operationala-privind-arhivarea-si-publicarea-in-depozitul-digital-institutional-a-lucrarilor-de-
finalizare-a-studiilor-universitare-de-licenta-masterat-si-doctorat-universitatea-ovidius-din-constanta



Mulțumim pentru atenție!

Florentina NICOLAE

Marian IORDACHIȚĂ

Mihai GȊRȚU


