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Proiectul CNFIS-FDI-2019-0519 – DIGITALMENT  

desfășurat în Universitatea „Ovidius” din Constanța, s-a încheiat cu succes. 

 

În Universitatea „Ovidius” din Constanța s-a derulat, în perioada 17.05.2019 – 16.12.2019, 

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

implementarea unui SISTEM DIGITAL INTEGRAT DE MANAGEMENT al învățării, 

evaluării și calității academice - DIGITALMENT”, Domeniul 5– Îmbunătățirea calității activității 

didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice, cod CNFIS-FDI-2019-0519.  

Proiectul a avut o valoare totală de 424 900 lei și a fost finanțat din bugetul alocat Ministerului 

Educației și Cercetării, din fondul de dezvoltare instituțională, Domeniul 5: Îmbunătățirea calității 

activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice. 

Proiectul a avut 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 e-Learning care furnizează 

conținuturi digitale de învățământ și instrumente de management al experiențelor de învățare 

în acord cu standardele de etică și deontologie a cercetării, utilizând tehnologii Opensource 

 un nou modul de management al evaluării activității profesionale a studenților  – ”Catalog 

online”  

 un modul de management al calității și integrității academice cu instrumente de monitorizare 

a activității academice, atât sub aspectul calității și integrității procesului educațional, cât și 

sub aspectul eficacității economico-financiare. 

În cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2019-0519 s-au derulat două cursuri de perfecționare/ 

instruire a cadrelor didactice și studenților: 

1. Medii digitale de învățare. Soluții OpenSource. 

2. Metode activ-participative de predare–învățare și evaluare. Project-Based Learning, Inquiry-

Based Learning, Problem-Based Learning  

Proiectul DIGITALMENT a continuat 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. 
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