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Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2019-0519 

Titlu proiect: Calitatea și sustenabilitate în Universitatea ”Ovidius” din Constanța. 

Proiectarea și implementarea unui SISTEM DIGITAL INTEGRAT DE 

MANAGEMENT al învățării, evaluării și calității academice – DIGITALMENT 

Domeniu vizat: Domeniul 5– Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării 

deontologiei și eticii academice 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

privind lansarea proiectului 

„Calitatea și sustenabilitate în Universitatea ”Ovidius” din Constanța.  

Proiectarea și implementarea unui SISTEM DIGITAL INTEGRAT DE MANAGEMENT al 

învățării, evaluării și calității academice – DIGITALMENT” 

 

Universitatea „Ovidius” din Constanța anunță începerea activităților proiectului cu titlul 

„Calitatea și sustenabilitate în Universitatea ”Ovidius” din Constanța. Proiectarea și 

implementarea unui SISTEM DIGITAL INTEGRAT DE MANAGEMENT al învățării, evaluării 

și calității academice - DIGITALMENT”, cod CNFIS-FDI-2019-0519. 

Proiectul se va derula în perioada 17.05.2019 – 16.12.2019, are o valoare totală de 424 900 lei și 

este finanțat din bugetul alocat Ministerului Educației Naționale, din fondul de dezvoltare instituțională, 

Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii 

academice. 

Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității instituționale şi îmbunătățirea calității 

activității didactice și a respectării deontologiei şi eticii academice, prin proiectarea și implementarea 

unui sistem digital integrat de management al învățării, evaluării și calității academice. Arhitectura 

sistemului îmbină sinergic 3 module digitale ce acoperă aspecte relevante și sensibile ale activității 

universitare: un modul de management al învățării cu soluții de învățământ performante e-Learning, un 

modul de management al evaluării activității didactice a studenților și un modul de management al 

calității și integrității academice, ce implementează noi instrumente și mecanisme de monitorizare a 

activității personalului didactic. Din această perspectivă, proiectul își propune atingerea următoarelor 

obiective specifice: 

O1 Proiectarea și implementarea de soluții e-Learning. Clase virtuale pilot. 

O2 Proiectarea și implementarea unui modul de management al evaluării activității didactice a 

studenților. Catalog online. 

O3 Dezvoltarea și implementarea unui modul cu noi instrumente, mecanisme și proceduri de 

management al calității și integrității. 

O3.1 Proiectarea de soluții digitale de monitorizare a calității gestiunii economico-financiare 

a programelor de studii. 

O3.2 Elaborarea de coduri procedurale pentru îmbunătățirea calității și promovarea activă a 

unei conduite etice și deontologice. 

O4 Perfecționarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice în contexte 

inter/multi/transdisciplinare. 

Proiectul răspunde nevoilor de dezvoltare instituțională din Planul Strategic al UOC 2016-2020 

(Obiectul strategic 9.2 Asigurarea unor procese educaționale de calitate;9.3 Asigurarea unor activități 
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de calitate pentru studenți),  prin care se vizează alinierea permanentă la Standardele și liniile directoare 

pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior.  

Obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului corelează actul educațional cu nevoile 

de inovare, digitalizare, competitivitate, flexibilitate, eficiență și eficacitate ale societății contemporane. 

Proiectul integrează soluții e-Learning, care să furnizeze conținuturi digitale de învățământ și 

instrumente de management al experiențelor de învățare, utilizând tehnologii Opensource; oferă unelte 

performante pentru realizarea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare în acord cu standardele de 

etică și deontologie a cercetării; introduce mecanisme flexibile de evaluare online a activității didactice a 

studenților; proiectează instrumente de monitorizare a activității academice, atât sub aspectul calității și 

integrității procesului educațional, cât și sub aspectul eficacității economico-financiare; adaugă 

proceduri specifice pentru îmbunătățirea calității și integrității actului educațional; oferă suport logistic 

pentru realizarea de proiecte inter/multi/transdisciplinare, asigurând colaborarea în mediul virtual a 

comunității academice; sprijină formarea continuă și dezvoltarea competențelor profesionale ale 

personalului didactic.  

Proiectul DIGITALMENT continuă măsurile de îmbunătățire a calității și integrității în UOC, 

concretizate prin implementarea, în 2018, a Platformei electronice instituționale a calității și integrității 

academice – CALIOPE și a Depozitului Digital Instituțional. 

 

 

Persoană de contact: 

Prof. univ. dr. ing. Ionela POPOVICI 

Director de proiect 

Adresa e-mail: icarazeanu@univ-ovidius.ro 

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA 

Bd. Mamaia, nr.124, Constanţa, jud Constanţa, codul poştal 900527 

 

 

 

 

 

Biroul de presă al Universităţii „Ovidius” din Constanţa 
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