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POLITICA ŞI ANGAJAMENTUL CONDUCERII ÎN DOMENIUL 

CALITĂŢII 
 

 
 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” este o instituţie de învăţământ superior, 

acreditată, a cărei principală vocaţie este furnizarea către mediul socio-economic naţional şi 

european, a unor servicii de educaţie şi cercetare ştiinţifică. Conducerea universităţii reprezentată 

prin Rector îşi exprimă hotărârea de a asigura şi îmbunătăţi continuu nivelul calităţii acestor 

servicii, prin mărirea eficacităţii şi eficienţei procesului educaţional. 

Misiunea UCDC constă în asigurarea unei pregătiri profesionale în domeniul: economic, 

juridic, istoric, filologic, social-politic, ştiinţe ale educaţiei care să corespundă pe deplin unor 

cerinţe prezente şi viitoare ale unei societăţi care suportă modificări importante atât din punct de 

vedere economic, cât şi social. 

Pregătirea profesională a absolvenţilor UCDC, este apreciată prin procentul de angajaţi în 

domeniul absolvit, atât în ţară cât şi în străinătate. 

Politica în care Conducerea universităţii se angajează, este pe calea excelenţei, fiind 

conşientă de rolul central al universităţilor ca factor de neînlocuit în dezvoltarea dimensiunilor 

culturale europene şi de responsabilitatea publică a acestora. Conducerea universităţii înţelege să 

plaseze universitatea printre primele universităţi româneşti, devenind astfel o instituţie de prim rang 

în sistemul de învăţământ naţional. 

Pentru a înfăptui acest deziderat, Conducerea universităţii se angajează, să depună toate 

eforturile şi să furnizeze mijloacele şi resursele necesare unei bune aplicări a politicii în domeniul 

calităţii. 

În centrul preocupărilor noastre este poziţionarea universităţii în cursa pentru 

recunoaşterea internaţională şi îmbunătăţirii ofertei de formare pentru clienţii şi partenerii noştri, 

iniţiind un demers continuu pentru calitate. 
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Conducerea universităţii aştaptă ca acest demers să conducă la: 

 continuarea clarificării misiunilor şi responsabilităţilor fiecăruia; 

 îmbunătăţirea funcţionării noastre şi creşterea transparenţei; 

 creşterea încrederii clienţilor noştri, interni sau externi, precum şi a partenerilor noştri; 

 supravegherea satisfacţiei clienţilor şi partenerilor noştri printr-o ascultare activă a 

necesităţilor şi aşteptărilor acestora, pornind de la următoarele priorităţi: 

a) dezvoltarea noilor domenii de specializare; 

b) armonizarea cursurilor în concordanţă cu obiectivele organismelor naţionale şi 

europene; 

c) evaluarea tuturor activităţilor educaţionale. 

 îmbunătăţirea continuă a sistemului nostru de management al calităţii, bazându-ne pe 

definirea, planificarea şi urmărirea obiectivelor referitoare la calitate, examinate anual, cu 

ocazia analizelor efectuate de management, precum şi pe respectarea legislaţiei specifice. 

Reuşita acestui demers se bazează pe implicarea tuturor responsabililor şi pe mobilizarea 

fiecărei persoane din spaţiul academic al universităţii, întrucât calitatea este problema fiecăruia. 

 


