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1. MISIUNEA 

 
Misiunea U.C.D.C. constă în formarea, specializarea şi perfecţionarea unor specialişti cu 

studii superioare, printr-un proces de învăţare menit să stimuleze gândirea şi creativitatea, 

asigurându-le şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă. 

Misiunea Universității este de a oferi educație și cercetare la un înalt standard de calitate 

pentru fomarea de specialiști cu studii superioare capabili să lucreze în companii și organisme 

naționale și internaționale la standardele ocupaționale solicitate de angajatorii din țară și din 

Uniunea Europeană. De asemenea, acești specialiști vor fi pregătiți pentru a forma, la rândul lor, 

în spiritul inovației, creativității și noutății cerute de economia cunoașterii, generații viitoare 

conform cerinţelor învățământului universitar românesc şi a responsabilității sociale asumate. În 

acest mod, absolvenții U.C.D.C. beneficiază de o mai mare mobilitate în condițiile economiei de 

piață funcționale și ale integrării în Uniunea Europeană, printr-o orientare corespunzătoare a 

pregătirii lor pe baza unor planuri de învățământ adecvate acestui scop. Racordată atât la 

exigențele de formare și perfecționare a specialiștilor de care economia și societatea românescă 

au nevoie, cât și la potențialul economic al României, la capacitatea de absorbție a pieței forței 

de muncă, misiunea didactică și de cerecetare constă în formarea unor specialiști capabili să 

construiască abilități și deprinderi compatibile cu ceea ce este reprezentativ, nou și dinamic în 

actuala societate și cu ceea ce se perfecționează ca tendințe în viitor. Performanța va trebui să 

reprezinte trăsătura fundamentală a propriei activități. Viitorii absolvenți vor fi capabili să 

desfășoare activități de cercetare științifică, să fundamenteze și să elaboreze studii aprofundate, 

inclusiv studii specifice specializării prin doctorat, să desfășoare cercetare tematică sectorială cu 

aplicabilitate în diferite domenii de activitate, să acorde consultanță și asistență de specialitate. 

Specialiștii, astfel formați, vor fi capabili să analizeze și previzioneze fenomenele economico-

sociale, tendințele și cerințele actuale și potențiale, să își manifeste disponibilitatea de a-și 

perfecționa pregătirea și de a accede, pe baza rezultatelor concrete și a competenței, de la 

funcțiile de execuție la cele de analiză și conducere contribuind astfel la progresul organizațiilor 

din care fac parte. 

Viziunea U.C.D.C. se concentrează pe excelenţă, competitivitate şi responsabilitate 

socială, ca o univeristate de referinţă centrată pe educaţie şi cercetare, cu rol de lider în 

promovarea dezvoltării durabile, deplin integrate în spaţiul european al educaţiei şi cercetării 

universitare, în beneficiul comunităţii naţionale şi internaţionale. 

Valorile asociate sunt: transparenţa, performanţa, spiritul de echipă, echitatea, 

recunoaşterea meritelor, etica, deschiderea către comunitate. 

2. MOTIVAŢIE 

 

Importanţa învăţământului superior devine tot mai evidentă în societatea românească. 

Gestionarea complexelor procese ale aşezării economiei pe principiile unei societăţi deschise 

competiţiei, rezolvării problemelor economico-sociale, juridice şi respectării cerinţelor protejării 

şi refacerii mediului solicită specialişti bine pregătiţi, ceea ce reflectă importanţa pe care o capătă 

învăţământul superior în societatea românească. 

În aceste condiţii, existenţa unei strategii generale a dezvoltării viitoare a Universităţii 

Creştine “Dimitrie Cantemir”  este cerută atât de conducerea curentă a activităţilor din instituţia 

noastră, cât şi de configurarea locului Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” în strategia 

generală a învăţământului superior şi a societăţii româneşti. 
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Strategia generală a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”  se fundamentează pe 

următoarele premise cu caracter general: 

1. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”  are o experienţă verificată pe parcursul a 

peste 22 ani. De aceea, elementele de bază ale strategiei vizează consolidarea şi dezvoltarea 

învăţământului, punându-se accentul pe aspectele calitative, fără ca factorii cantitativi să fie 

neglijaţi; 

2. Totodată, un demers de o asemenea anvergură ţine cont permanent de influenţele 

exercitate de variabilele mediului ambiant (economic, social, ştiinţific etc.), precum şi de 

necesitatea adaptării sistemului de învăţământ superior naţional şi internaţional;    

3. Strategia generală la Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”  are în vedere 

integrarea organică în arhitectura spaţiului educaţional european, aşa cum a fost stabilit 

prin Procesul Bologna, precum şi internaţionalizarea activităţilor de învăţământ. Universitatea 

Creştină “Dimitrie Cantemir” acţionează deja într-un mediu internaţional şi are o serie relaţii cu 

instituţii de învăţământ superior ori de cercetare din diverse ţări şi influenţează, la rândul său, de 

o manieră apreciabilă, eficacitatea acestor relaţii. Pe această bază se realizează un transfer 

internaţional de informaţii ştiinţifice şi didactice ce se valorifică cu bune rezultate în procesul de 

învăţământ; 

4. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” şi-a diversificat activitatea, pe lângă 

formarea viitorilor economişti, jurişti, specialişti în administraţia publică, analişti politici, ziarişti 

şi specialişti în limbi şi literaturi străine, spre perfecţionarea economică şi managerială a 

specialiştilor din economie şi prestarea de servicii în domeniul cercetării ştiinţifice economice; 

5. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” are unele caracteristici dimensionale şi 

funcţionale care o diferenţiază de alte instituţii de învăţământ superior. Universitatea Creştină 

“Dimitrie Cantemir” este una din cele mai mari instituţii private de învăţământ superior din 

România, dispunând de 9 facultăţi în Bucureşti şi două în Braşov, una în Constanţa, două în 

Sibiu, una în Timişoara, două în Cluj, 29 programe de master de un număr de peste 300 cadre 

didactice, peste 15.000 studenţi şi 3.000 cursanţi la master. Universitatea Creştină “Dimitrie 

Cantemir” acţionează într-un mediu concurenţial în creştere, reprezentat de instituţii de 

învăţământ superior de stat şi private; 

6. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” este o instituţie privată de învăţământ 

superior; 

7. Strategia generală are în vedere promovarea Universităţii Creştine “Dimitrie 

Cantemir” printre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior la nivel naţional şi 

internaţional, statut asigurat prin calitatea procesului didactic, prin activitatea de elaborare de 

manuale şi lucrări ştiinţifice, prin conţinutul formelor superioare de pregătire. 

 

3. EVOLUŢIA ISTORICĂ A UNIVERSITĂŢII CREŞTINE 

“DIMITRIE CANTEMIR” 

 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir" este o instituţie de învăţământ superior 

fondată în anul 1990, din iniţiativă particulară,  care s-a impus prin calitatea educaţiei, fapt 

confirmat de acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie potrivit H.G. nr. 568/1995, 

reprezentând primul act normativ, după Revoluţia din 1989, care fundamentează recunoaşterea 

calităţii învăţământului particular din România. 

Ulterior, odată cu dezvoltarea capacităţii instituţionale şi confirmarea eficienţei 

educaţionale, Universitatea, progresiv, a obţinut autorizaţie de funcţionare provizorie pentru 

toate programele de studii universitare de licenţă, organizate de aceasta. În anul 2002, 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” a fost acreditată prin Legea nr. 238/30 aprilie 2002 
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privind înfiinţarea Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, ca instituţie de 

învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.  

În anul 2010, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir" a fost evaluată instituţional 

obţinând calificativul "Grad de Încredere Ridicat". Acesta este cel mai înalt calificativ care se 

acordă universităţilor din România şi este rezultatul evaluării instituţionale de către Agenţia 

Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior- ARACIS. Înscriindu-se în 

tradiţiile învăţământului universitar românesc, Universitatea contribuie la formarea ştiinţifică, 

profesională şi civică a tinerilor şi la integrarea lor în viaţa economico-socială, la educaţia 

permanentă a absolvenţilor din învăţământul superior (www.ucdc.ro). Prin activitatea sa, 

Universitatea a contribuit şi contribuie semnificativ la realizarea compatibilizării între procesul 

educaţional din România şi cel din universităţile de prestigiu europene şi din întreaga 

lume. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir" funcţionează în baza Constituţiei României şi 

a legislaţiei româneşti, respectând principiile înscrise în tratatele şi pactele internaţionale privind 

drepturile omului, în Magna Charta Universităţilor Europene şi în Declaraţia de la Bologna. 

Procesul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu 

principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare şi cerinţelor sistemului de învăţământ 

superior. În prezent majoritatea programelor de studii ale universităţii sunt acreditate  

Patrimoniul material s-a dezvoltat continuu: astfel în 1999 a fost inaugurat Campusul 

Universitar din Bucureşti cu o suprafaţă de peste 22.000 m
2
 , care dispune de: 

  16 amfiteatre şi săli de curs; 

 40 de săli de seminar; 

 6 laboratoare de informatică; 

 o Aulă modernă cu 500 de locuri;  

 o sala de tribunal; 

 departament pentru studiul limbilor străine; 

 centru de conferinţă; 

 Centru de Cercetare de Excelenţă; 

 o bibliotecă; 

 o sală de lectură informatizată, de peste 400 m
2
; 

 o capelă; 

 un cabinet medical; 

 un Radio Studenţesc; 

 o sala de sport etc; 

 2 librării: 

 CLB; 

 Prouniversitaria. 

 un club al profesorilor; 

 o cafenea; 

 un centru ECDL. 

În centrele universitare din provincie facultăţile funcţionează în sedii proprii cu dotări la 

nivel european. 

În toată această perioadă s-au obţinut rezultate remarcabile şi care s-au materializat prin 

buna pregătire a absolvenţilor noştri (peste 30000) care în cea mai mare parte s-au încadrat ca 

specialişti în structurile corespunzătoare din societatea românească. 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti are deja o istorie bogată şi o 

experienţă verificată pe parcursul a peste 22 ani. De aceea, elementele de bază ale strategiei 

vizează consolidarea şi dezvoltarea învăţământului, punându-se accentul pe implementarea 

principiilor si procedurilor aferente pentru asigurarea calitatii si standardelor 

programelor si diplomelor. 

http://www.ucdc.ro/
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În anul 1999 a fost înfiinţat Centrul de Cercetare al Universităţii care datorită rezultatelor 

obţinute a devenit în anul 2005 Centru de Cercetare de Excelenţă, Universitatea Creştină 

„Dimitrie Cantemir” fiind singura universitate privată din ţară cu astfel de recunoaştere 

instituţională la nivel naţional a cercetării ştiinţifice. 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi-a diversificat activitatea, pe lângă formarea 

viitorilor specialişti şi în direcţia prestării de servicii educaţionale ca şi în domeniul cercetării 

ştiinţifice economice, juridice, politice, istorice şi geografice. 

 

4. PREMISE 

 

4.1. Nivelul de performanţă în Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”  

 
Potrivit misiunii sale, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” a reaşezat în ultimii ani 

conţinutul învăţământul pe baze moderne. Nivelul său calitativ a sporit continuu, devenind 

competitiv pe plan naţional. Luând în considerare strategia naţională în domeniul învăţământul 

superior UCDC a declanşat începând cu anul universitar 2005-2006 ofensiva de restructurare a 

activităţilor didactice şi de cercetare în vederea armonizării şi compatibilizării ofertei 

educaţionale, implicit a diplomelor acordate absolvenţilor, cu cele ale universităţilor europene. 

Procesele de învăţământ şi cercetare au fost dinamice, novatoare, cu deschidere spre 

aşteptările absolvenţilor şi exigenţele viitorului. 

S-au creat noi structuri de desfăşurare a activităţii: centru de cercetare de Excelenţă, 

recunoscut instituţional şi naţional, şcoala de vară în colaborare cu Institutul European de Înalte 

Studii Internaţionale în cadrul Centrului de pregătire europeană a Universităţii din Nisa „Sophia 

Autipolis”, centrul ECDL componente specifice “noii economii” aflată în ofensivă: tehnologii 

multimedia, Internet, reţele de calculatoare, campus. În ultima perioadă s-a investit mult şi 

îndreptăţit în dezvoltarea bazei materiale, ajungându-se la un nivel recunoscut naţional, care 

creează condiţii bune de desfăşurare a activităţilor. Patrimoniul acumulat a constituit principala 

premisă a ameliorării condiţiilor de studiu şi viaţă ale studenţilor şi de muncă ale cadrelor 

didactice şi celorlalte categorii de salariaţi. 

În sinteză, reputaţia şi renumele U.C.D.C., în mediul educaţional, au sporit continuu. 

 

4.2. Contextul naţional şi internaţional al dezvoltării învăţământului: 

 

Uniunea Europeană parcurge în prezent tranziţia de la societatea industrială spre cea a 

cunoaşterii şi informaţiei, promovând căile specifice dezvoltării durabile. 

Inovarea a devenit nucleul acestui proces, iar sloganul lansat de Uniunea Europeană este 

„inovezi sau mori”. Cu alte cuvinte, cel mai puternic nu va fi neapărat cel mai mare, ci cel mai 

rapid, ca eficienţă anticipativă, inovativă. 

Strategia “Lisabona 2000” a avut ca obiectiv major pe acela ca Europa să devină „cea 

mai competitivă şi dinamică economie din lume, bazată pe cunoştinţe, capabilă de o creştere 

economică sustenabilă, care să ofere locuri de muncă mai bune şi o mai mare coeziune socială”. 

Planul eEurope 2002 propune statelor membre, printre altele, investiţii în oameni şi aptitudini. 

Ideea a fost preluată de variantele actualizate eEurope 2002+ şi eEurope 2005. Prin aceste 

variante, s-a lansat dorinţa ca Europa să devină casa comună a vieţii şi prosperităţii, construită pe 

exigenţele dezvoltării durabile, cunoaşterii ştiinţifice viabile şi respectului pentru om şi omenire. 

Conferinţa miniştrilor educaţiei din ţările europene de la Berlin (septembrie 2003) a 

reafirmat hotărârea de a realiza obiectivele programului Spaţiul European al Învăţământului 

Superior. În declaraţia comună adoptată cu acest prilej, pentru orizontul 2003-2010 s-au stabilit 

câteva obiective strategice: asigurarea calităţii prin dezvoltarea unor noi mecanisme 
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instituţionale, naţionale şi europene; adoptarea unei structuri a programelor de studii conform 

schemei de la Bologna, bazată pe cicluri: licenţă, masterat şi şcoală doctorală; promovarea 

mobilităţii studenţilor, a personalului academic şi de specialitate operaţională şi managerială. 

Conferinţa Naţională a Învăţământului Superior de la Bucureşti (noiembrie 2003) şi-a 

propus o serie de obiective, printre care: corelarea mai strânsă a sistemului de învăţământ din 

România cu sistemele europene de învăţământ, organizarea programelor de studii pe trei cicluri 

(studiile de licenţă cu 180-240 de credite, studiile de masterat cu 60-120 de credite, studiile 

doctorale de trei ani); adecvarea învăţământului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor; 

concentrarea universităţilor şi formarea consorţiilor zonale; asigurarea calităţii învăţării şi a 

serviciilor educaţionale; utilizarea pe scară largă a programelor de mobilităţi; introducerea unui 

sistem de finanţare bazat pe calitatea academică; promovarea excelenţei în cercetarea ştiinţifică. 

Pentru ca învăţământul şi cercetarea să devină pârghiile de dinamizare a economiei şi 

societăţii, în general, este necesară conceperea unui sistem instituţional care să unească 

învăţământul – cercetarea - întreprinderea-piaţa într-un ansamblu coerent, funcţional. Soluţia este 

iniţierea unor reţele şi consorţii de diverse tipuri, care deja au început să funcţioneze în Europa. 

Se aşteaptă ca fenomenul globalizării să cuprindă şi învăţământul, care va deveni fără frontiere. 

Între universităţi va exista atât o colaborare, cât şi o competiţie, iar Universitatea Creştină 

“Dimitrie Cantemir” s-a pregătit, continuu, să răspundă la aceste provocări. 

 

5. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

Echipa managerială îşi propune următoarele obiective strategice, la nivel de univestitate, 

urmând ca fiecare facultate să-şi stabilească obiectivele operaţionale: 

 introducerea unei competenţe profesionale şi ştiinţifice – cu precădere în sfera 

ştiinţelor educaţiei, politice, economice, juridice, precum şi în domeniiile istorie, relaţii 

internaţionale, limbi şi literaturi străine – în procesul de formare de specialişti şi în elaborarea şi 

gestiunea politicilor publice; 

 instruirea tuturor studenţilor şi cursanţilor la nivelul exigenţelor europene şi 

internaţionale şi consolidarea poziţiei U.C.D.C. în învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică 

din domeniile specializărilor din facultăţile universităţii; 

 sprijinirea deschiderii către integrarea europeană şi euro-atlantică, atât în planul 

standardelor educaţionale, cât şi în cel al contractelor şi schimburilor instituţionale, 

studenţi/profesori; 

 creşterea calităţii procesului de învăţământ prin introducerea unui sistem de 

evaluare a acesteia, revederea raportului de timp alocat pentru învăţământ şi învăţare, continua 

pregătire a cadrelor didactice prin susţinerea mobilităţilor interne şi internaţionale de 

documentare şi cercetare, prin absolvirea unor cursuri de pregătire pedagogică şi a altor forme de 

pregătire; 

 sporirea motivării studenţilor şi întâmpinarea aspiraţiilor lor, asigurarea satisfacţiei 

de a fi studenţi europeni, cu deschideri internaţionale, asigurarea unor condiţii din ce în ce mai 

bune de viaţă şi studiu, încurajarea participării la programe de pregătire internaţională etc. 

 creşterea posibilităţilor de angajare ale absolvenţilor în cadrul european, prin 

îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ şi de cercetasre ştiinţifică, în conformitare cu 

cerinţele europene şi internaţionale şi prin adecvarea la realitatea socio-economică; 

 dezvoltarea şi diversificarea unor servicii universitare de calitate, având costuri 

acceptabile, orientarea lor către specificul societăţii informaţionale, modernizarea 

învăţământului, a cursurilor de formare continuă, a masteratelor, lărgirea spectrului clienţilor 

către toate categoriile de cetăţeni; 
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 îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice 

în domeniul economic, juridic, administraţie publică, şi al ştiinţelor sociale, în permanentă 

cooperare cu instituţii similare naţionale şi internaţionale; 

 consolidarea relaţiilor cu mediul extern naţional şi internaţional, întărirea 

colaborării cu universităţile din ţară şi străinătate, cu unităţile de cercetare şi cu liceele, 

integrarea reală a U.C.D.C. în Spaţiul European al învăţământului Superior, promovarea 

„graniţelor” deschise cu fluxuri bidirecţionale de conţinut, experienţă şi oameni, încurajarea 

participării active a cadrelor didactice la desfăşurarea procesului de învăţământ al universităţilor 

din străinătate; 

 avansarea către un sistem european de diplome şi certificate de studii superioare, 

sistem care să îndeplinească cerinţele compatibilităţii la nivel continental; 

 perfecţionarea cercetării ştiinţifice desfăşurată în cadrul U.C.D.C. la un nivel 

corespunzător potenţialului instituţiei; 

 asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a activităţilor de învăţământ, 

cercetare şi sociale pentru toţi studenţii şi angajaţii U.C.D.C., gospodărirea judicioasă a 

resurselor materiale şi financiare, continuarea informatizării procesului educaţional şi 

managementului universitar, atragerea resurselor financiare necesare pentru realizarea 

prezentului Program strategic instituţional, în scopul realizării unui mediu academic favorabil 

abordării profesionale a problemelor reale ale vieţii economice, sociale şi politice a spaţiului 

european din care ţara noastră face parte. 

Pentru realizarea acestor obiective este necesar modernizarea procesului de instruire, 

realizată în primul rând prin dezvoltarea unor planuri de învăţământ moderne, compatibile cu 

cele ale universităţilor de prestigiu din ţară şi străinătate, stabile în structură şi dinamice în 

conţinut. Ele vor include, pe lângă domeniile de specialitate şi ştiinţe din domeniul informaticii, 

matematicii, al limbilor străine, şi cunoştinţe de cultură generală, prin deschideri spre 

comunicare, filosofie, psihologie, pedagogie, sociologie, etică, istorie, geografie, ecologie, arte, 

sport etc. Este necesară adoptarea unei structuri a învăţământului superior economic în 

concordanţă cu cerinţele apartenenţei la Uniunea Europeană, dar şi cu cele ale tradiţiei 

româneşti. 

Rezultatele de până acum pledează atât în favoarea adecvării obiectivelor strategice 

urmărite, cât şi pentru punerea în valoare a soluţiei instituţionale dezvoltate în etapa actuală. 

Calitatea pregătirii absolvenţilor U.C.D.C., este dată de aprecierea de care ei se bucură pe piaţa 

muncii şi, desigur, de poziţiile pe care aceştia le ocupă în prezent în diferite instituţii ale statului, 

în economie sau în alte domenii. 

1. Obiective privind modernizarea procesului de instruire şi educaţie în 

concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale 

Procesul în scopul didactic constituie principala componentă a misiunii universităţii, 

menţinerii şi dezvoltării activităţii în U.C.D.C., în concordantă cu obiectivele dezvoltării de 

ansamblu a învăţământului din tara noastră în cadrul integrării la Uniunea Europeană şi a 

creşterii competiţiei pe piaţa muncii, pentru toate specializările sale. 

Aceasta se poate realiza prin: 

 armonizarea şi compatibilizarea specializărilor şi planurilor de învăţământ cu cele ale 

celorlalte universităţi de stat şi particulare din ţara noastră şi din ţările membre ale Uniunii 

Europene; 

 integrarea activităţiilor practice în asamblul procesului didactic şi dezvoltarea laturii 

vocaţionale a pregătirii specialiştilor; 

 continuarea dezvoltării disciplinelor tradiţionale, cu excelenţă în domeniu, alături de 

disciplinele care se referă la noua societate, specifică societăţii informaţionale şi a cunoaşterii; 

 asigurarea unei pregătiri moderne complexe, care să includă, pe lângă cunoştinţele de 

specialitate şi pe cele din domeniul informaticii, matematicii, limbilor străine, şi cunoştinţe de 
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cultură generală, prin deschideri spre filosofie, psihologie, pedagogie, sociologie, etică, 

tehnologia informaţiei, istorie, geografie, ecologie, arte, sport etc; 

 adoptarea unei structuri a învăţământului pe cicluri, în concordanţă cu cerinţele 

participării la spaţiul educaţional european, dar şi cu tradiţie; 

 creşterea continuă a calităţii procesului didactic prin introducerea unor noi metode şi 

tehnici de predare, prin creşterea participării studenţilor la actul educaţional, precum şi prin 

valorificarea rezultatelor cercetării desfăşurate de personalul didactic din universitate în procesul 

didactic; 

2. Obiective privind cercetarea ştiinţifică 

În acest domeniu conducerea universităţii propune următoarele obiective: 

 încurajarea şi recunoaşterea cercetării ştiinţifice fundamentale, finalizată prin articole, 

cărţi, tratate, monografii, rapoarte, participări la manifestări ştiinţifice etc, prin transformarea 

publicaţiilor universităţii în publicaţii recunoscute la nivel naţional şi internaţional; 

 creşterea ponderii activităţii de cercetare ştiinţifică în evaluarea academică; 

 stimularea  participării  la realizarea  Granturilor  C.N.C.S.,   Programelor Naţionale 

de Cercetare Dezvoltare, Programelor internaţionale, contractelor cu unităţile economice, prin 

consilierea şi motivarea personalului didactic în derularea unor astfel de activităţi; 

 consolidarea centrelor de cercetare recunoscute de C.N.C.S. şi crearea altora pe 

domeniile de interes ale universităţii; 

 realizarea unor convenţii cu diferite universităţi pentru elaborarea unor lucrări   de   

referinţă,   de   tipul   tratatelor,   enciclopediilor,   dicţionarelor explicative etc; 

 stimularea  publicării   articolelor  în  reviste   din  ţară   şi   străinătate;   

 demararea unor noi colaborări, în cadrul unor consorţii de cercetare la nivel regional 

şi european; 

 continuarea cercetărilor în domeniul pedagogiei şi al didacticii predării disciplinelor 

specifice universităţii; 

 organizarea  în   U.C.D.C.   a  unor   dezbateri   ştiinţifice   pe   problemele 

fundamentale ale economiei Româneşti; 

 implicarea studenţilor în activitatea de cercetare prin perfecţionarea organizării 

sesiunilor ştiinţifice studenţeşti. 

3. Obiective privind dezvoltarea parteneriatului cu alte instituţii pe plan naţional şi 

internaţional 

În acest domeniu conducerea universităţii a propus următoarele obiective: 

 dezvoltarea programelor de cooperare  şi  colaborare internaţională între U.C.D.C. 

şi universităţi de prestigiu din lume. Se va urmări orientarea strategică a acestor colaborări, astfel 

încât fiecare facultate să participe la programe internaţionale, în raport cu specializările 

compatibile; 

 îmbunătăţirea sistemului de credite transferabile cu celelalte facultăţi din ţară şi 

ţinând cont de experienţa în cadrul Sistemului European de Credite Transferabile de Studii 

(E.C.T.S.), astfel încât toate facultăţile să asigure recunoaşterea corespunzătoare a creditelor 

obţinute de studenţii noştri la diferite universităţi europene; 

 la nivelul fiecărei facultăti se va urmări ca unele discipline didactice să fie 

susţinute în limba engleză sau în alte limbi de circulaţie internaţională, pentru a îmbunătăţi 

nivelul de comunicare de specialitate pe plan internaţional al studenţilor, respectiv al 

absolvenţilor noştri. În acest scop, fiecare facultate va propune disciplinele şi cadrele didactice 

implicate în acest proces. 

Având în vedere atât potenţialul didactic din U.C.D.C. şi a relaţiilor cu universităţile de 

prestigiu din străinătate cât şi experienţa dobândită în colaborarea internaţională, se va acţiona, 

pe baza prevederilor legale, pentru deschiderea unor filiale ale instituţiei noastre în străinătate în 

parteneriat cu alte universităţi sau organizaţii competente. 
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4. Obiective privind promovarea imaginii universităţii 

În acest domeniu conducerea universităţii a propus următoarele obiective: 

 crearea unei imagini a instituţiei de elită pentru studenţi de elită; 

 găsirea unei soluţii de răspuns la provocările care se conturează la adresa formării de 

tip universitar: învăţarea pe parcursul întregii vieţi; modificarea dinamică statutului profesional 

al specialistului; redefinirea cererii de produse educaţionale şi alinierea la cerinţele integrării 

europene; 

 definirea cu claritate a elementelor heraldice specifice U.C.D.C.(drapel, siglă, culori 

definitorii, elemente simbol), protejarea lor juridică şi promovarea ofensivă în cadrul mediului 

social; 

 întocmirea unui program complex de activităţi prin care să se promoveze imaginea. 

Intensificarea activităţii de publicitate din U.C.D.C. prin elaborarea unei stategii. Se vor elabora 

materiale de prezentare a instituţiei noastre în diferite limbi de circulaţie internaţională, în 

condiţii grafice şi de conţinut comparabile cu cele ale universităţilor de prestigiu şi se vor difuza 

la ambasadele României din diferite ţări, la instituţiile de învăţământ superior de referinţă din 

lume, precum şi la organismele internaţionale cu atribuţii în domeniu. 

 dezvoltarea unor relaţii de continuitate cu liceele pe baza unor parteneriate 

funcţionale, bazate pe strategii comune bine articulate şi reciproc avantajoase; 

 statuarea şi consolidarea unor relaţii moderne cu absolvenţii prin implicarea acestora 

în desfăşurarea adecvată a practicii de specialitate în procesul de formare profesională şi de 

oferire a modelelor de reuşită în profesiile pe care le pregăteşte instituţia noastră; 

 urmărirea creşterii fidelităţii tuturor actorilor procesului educaţional (cadre didactice, 

personal didactic auxiliar şi nedidactic, studenţi) faţă de valorile de referinţă care definesc 

U.C.D.C.; 

 strângerea legăturilor cu toate universităţile cu profil asemănător din ţară şi străinătate 

pentru reconfigurarea învăţământului superior în cadrul societăţii; 

 sporirea promptitudinii eliberării actelor de studii şi a altor documente solicitate de 

diverse persoane, prin reducerea birocraţiei din toate compartimentele în care aceasta mai există; 

 monitorizarea semnelor media cu privire la U.C.D.C.; 

 luarea măsurilor ca tot personalul U.C.D.C. să contribuie la menţinerea unei percepţii 

adecvate a instituţiei în mediul naţional şi internaţional. 

5. Obiective privind asigurarea şi îmbunătăţirea proceselor din universitate 

 realizarea unui mediu favorabil abordării profesionale a problemelor reale ale vieţii 

academice, precum şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor economice, politice, 

juridice, istorice, filologice, a relaţiilor internaţionale şi integrării europene; 

 perfecţionarea procesului de implementare a Sistemului de Management al calităţii 

după standardele SR EN ISO seria 9000, conform propunerilor făcute de Senat şi reglementărilor 

legale în vigoare; 

 definitivarea documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii (Manualul 

calităţii, regulamente, proceduri, fişe de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice şi de 

cercetare; 

 crearea unei culturi a calităţii în rândul angajaţilor şi studenţilor universităţii, prin 

acţiuni de motivare; 

 îmbunătăţirea bazei materiale (dotări laboratoare, bibliotecă, săli de cursuri şi 

seminarii) în scopul desfăşurării în cât mai bune condiţii a proceselor academice din universitate; 

 îmbunătăţirea calităţii transmiterii şi însuşirii cunoştinţelor prin generalizarea unor 

noi tehnici de predare, la nivelul standardelor din Uniunea Europeană; 

 creşterea calităţii activităţilor de cercetare în cadrul Centrelor şi Institutelor de 

cercetare ale universităţii; 
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 perfecţionarea sistemului informatic din cadrul U.C.D.C. prin oferirea către studenţi a 

informaţiilor de actualitate în domeniul desfăşurării procesului didactic şi de evaluare; 

 crearea unui sistem informatic – care să faciliteze colectarea, prelucrarea şi analiza 

datelor şi informaţiilor  relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii; 

 dezvoltarea unor acorduri de parteneriat între U.C.D.C. şi  instituţii şi universităţi 

similare şi de acelaşi profil, din ţară şi din străinătate; 

 creşterea gradului de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii; 

 îmbunătăţirea comunicării între membrii corpului academic şi studenţi; 

 creşterea motivaţiei cadrelor didactice prin îmbunătăţirea organizării muncii, 

asigurarea surselor de informare actuale, stimularea materială şi perfecţionare continuă; 

 antrenarea studenţilor la activităţile educative, culturale, ştiinţifice, sportive, sociale 

s.a. organizate de U.C.D.C.; 

 organizarea la nivelul facultăţilor a excursiilor de studii pentru anii terminali, în ţară 

şi străinătate; 

 îmbunătăţirea comunicării între cadrele didactice şi studenţi prin sistemul de tutoriat; 

 stabilirea de parteneriate între U.C.D.C. şi societăţile economice în vederea asigurării 

practicii studenţeşti; 

 stabilirea de parteneriate între U.C.D.C. şi învăţământul preuniversitar din Bucureşti 

şi provincie; 

 stabilirea de parteneriate între U.C.D.C. şi alte organisme relevante la nivel naţional 

şi internaţional. 

 

6. PROGRAME PROPUSE 

 

Pentru atingerea obiectivelor strategice se vor derula următoarele programe: 

1. Program de modernizare a procesului de instruire, în concordanţă cu standardele 

naţionale şi internaţionale şi de modelare a caracterelor; 

1. Program de motivare a salariaţilor şi de sporire a satisfacţiei acestora; 

2. Program de motivare a studenţilor şi de întâmpinare a aspiraţiilor acestora; 

3. Program special de creştere a încrederii în oameni şi de îmbunătăţire a mediului 

academic; 

4. Program de consolidare a excelenţei naţionale şi de formare a celei internaţionale în 

cercetarea ştiinţifică; 

5. Program de dezvoltare şi de diversificare a serviciilor universitare; 

6. Program de dezvoltare a parteneriatului Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” cu 

mediul economic şi social local şi naţional; 

7. Program de dezvoltare a parteneriarului cu alte instituţii pe plan internaţional şi 

integrare europeană; 

8. Program de promovare a imaginii Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”; 

9. Program de dezvoltare şi modernizare a bazei materiale; 

10. Program de promovare a unui management modern; 

11. Program de asigurare a unui nivel corespunzător de finanţare. 

 

6.1. PROGRAM DE MODERNIZARE A PROCESULUI DE INSTRUIRE, ÎN 

CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ŞI DE 

MODELARE A CARACTERELOR 

 

Fundamentare: 

Activitatea didactică constituie componenta esenţială a misiunii universităţii. 
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Şansele menţinerii şi dezvoltării activităţii Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” 

din Bucureşti în contextul aderării României la Uniunea Europeană şi a creşterii competiţiei pe 

piaţa muncii, prin specializările sale, depind hotărâtor de capacitatea procesului de învăţământ 

de a opera la standarde de excelenţă internaţională. 

 

Obiective specifice: 
 Formarea la studenţi a unei culturi academice moderne, care să includă conceptele 

economiei durabile, eco-sistemelor şi protecţiei mediului. 

 Armonizarea şi compatibilizarea specializărilor şi planurilor de învăţământ cu cele ale 

celorlalte universităţi din ţările membre ale Uniunii Europene. 

 Stabilizarea structurii învăţământului, pentru a putea avea acumulări calitative. 

 Dezvoltarea şi optimizarea activităţilor practice integrate în ansamblul procesului didactic 

şi dezvoltarea laturii vocaţionale a pregătirii specialiştilor. 

 Încurajarea validării competenţelor acumulate de studenţi prin angajarea lor în proiecte 

de cercetare sau de studiu cu facultăţile şi cu institutele de cercetare; desfăşurarea de 

acţiuni tematice la care să fie antrenaţi studenţii, pentru a deprinde abilitatea de expunere 

în public a ideilor, susţinerea argumentată a opiniei lor etc. 

 Continuarea dezvoltării disciplinelor tradiţionale, cu excelenţă în domeniu, alături de 

disciplinele care se referă la noul context economic, social şi politic, specific societăţii 

informaţionale şi a cunoaşterii. 

 Urmărirea centrării procesului de instruire pentru formarea fundamentelor culturale 

moderne ale personalităţii – cultura generală, cultura profesională, cultura antreprenorială 

şi cultura legalităţii – pentru sporirea deschiderii de şanse de integrare în societate 

 Asigurarea unei pregătiri moderne, care să includă, pe lângă domeniile juridic, al 

ştiinţelor administrative, informaticii, matematicii, al limbilor străine, şi cunoştinţe de 

cultură generală, prin deschideri spre filozofie, psihologie, pedagogie, sociologie, etică, 

tehnologia informaţiei, istorie, geografie, ecologie, arte, sport etc. 

 

Mijloace: 

 Adoptarea unei structuri a învăţământului pe cicluri, în concordanţă cu cerinţele participării 

la spaţiul educaţional european, dar şi cu tradiţia românească. Preconizăm ca, în noua 

structură de învăţământ, cca 60% dintre absolvenţii cu licenţă să urmeze masteratul. În 

actuala structură vom atrage la masterat 40% din licenţiaţi. 

 Dezvoltarea unor planuri de învăţământ moderne, stabile în structură şi dinamice în 

conţinut, adecvate cerinţelor economiei naţionale şi rezonante cu experienţa internaţională 

şi respectarea autonomiei facultăţilor în elaborarea planurilor de învăţământ, cu folosirea 

unui cadru general de pregătire, acceptat, prin consens, de toate facultăţile. 

 Combinarea metodelor tradiţionale de învăţământ cu cele specifice societăţii 

informaţionale şi a cunoaşterii. 

 Ameliorarea standardelor de învăţământ şi perfecţionarea sistemului creditelor 

transferabile, cu precizarea clară a condiţiilor de promovare a anilor de studiu. 

 Fundamentarea unui nou sistem de evaluare a studenţilor pe toate fazele ciclurilor de 

învăţământ, care să întărească responsabilitatea colaborării profesor-cursant şi să asigure o 

ierarhizare adecvată a performanţelor dovedite. 

 Regândirea sistemului de realizare a practicii, în concordanţă cu tipul sistemului de 

învăţământ pe cicluri adoptat; de asemenea, ponderea practicii va creşte în ciclul de 

masterat.  

 Folosirea judicioasă a timpului de învăţământ şi învăţare, cu tendinţa creării masei critice 

pentru pregătire activă – extensivă şi intensivă – care presupune rediscutarea numărului 

săptămânal de ore didactice şi de pregătire  individuală şi extinderea serviciilor universitare 
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(librării, bibliotecă, laboratoare, studiu individual), inclusiv în zilele de sâmbătă şi 

duminică.  

 Extinderea spaţiului de învăţământ în cămine, prin asigurarea condiţiilor de instruire on-

line. Până la sfârşitul anului universitar 2012-2013 se va realiza etapa a doua de extindere a 

reţelei de calculatoare: cablarea internă în cămine. Prin aceasta se vor elibera resurse de 

studiu individual în spaţiile de învăţământ. 

 Extinderea serviciilor universitare de învăţare on-line şi prin televiziune. 

 Dezvoltarea activităţilor editoriale şi de multiplicare a materialelor clasice şi electronice şi 

menţinerea unui standard înalt de calitate a acestora. 

 Dezvoltarea bibliotecii clasice şi virtuale, sporirea fondului de carte clasică şi on-line. 

 

6.2. PROGRAM DE MOTIVARE A SALARIAŢILOR  

Motivaţia: 

Economia funcţională de piaţă fundamentează viitorul numai în măsura în care prezentul 

dă satisfacţii oamenilor. Trebuie să devenim bogaţi – ca instituţie şi ca membri ai acesteia - şi 

de aici va rezulta consolidarea, mai ales în conţinut, a viitorului învăţământului şi cercetării din 

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. 

 

Obiective specifice: 

 Asigurarea unor salarii compatibile cu cele din alte instituţii de învăţământ superior din 

ţară şi utilizarea unor modalităţi financiare de recunoaştere a performanţelor şi eforturilor 

fiecărui salariat. 

 Asigurarea unor condiţii adecvate de cercetare, transmitere a cunoştinţelor, de învăţare şi 

perfecţionare a celor care educă şi formează continuu. Se va studia posibilitatea creării 

unor spaţii adecvate pentru colectivele de cercetare. 

 Crearea unor condiţii normale pentru tinerele cadre didactice: acces la burse, stagii, 

sprijinirea în rezolvarea problemelor locative etc. 

 Susţinerea mobilităţilor profesionale interne şi externe, a stagiilor de pregătire şi 

cercetare, şcolarizărilor etc., a premierii activităţilor de excelenţă. 

 În urma trecerii la noul sistem de învăţământ – pe cele trei cicluri – nici un cadru didactic 

nu îşi va pierde postul. Se vor găsi soluţii, astfel încât fiecare să-şi ocupe locul pe care îl 

merită. 

 

Mijloace: 

 Adoptarea, în condiţiile legii, a unui sistem de salarizare la nivelul maxim posibil, 

pentru performanţe maxime; sistemul de salarizare va fi completat de un sistem de 

premiere pentru rezultate deosebite. 

 Susţinerea a cel puţin 40-50 de mobilităţi externe pe an pentru documentări, participări 

la manifestări ştiinţifice, stagii de cercetare, în paralel cu extinderea posibilităţilor de 

informare prin Internet, Reuters şi publicaţii achiziţionate. 

 Promovarea iniţiativei, pe lângă acordarea premiilor şi diplomelor de cercetare, de a 

onora personalităţile noastre prin acordarea de documente de recunoaştere, ca: Diploma 

de Excelenţă pentru întreaga activitate (acordată celor îndreptăţiţi, cu ocazia 

pensionării); Diploma de cadru didactic evidenţiat, (pe categorii didactice); Diploma de 

cadru didactic emerit, pentru salariaţii care au desfăşurat cele mai interesante acţiuni de 

promovare a imaginii Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”. Diplomele vor fi 

însoţite de recompensări materiale sau de altă natură. 

 Organizarea periodică de activităţi de calificare şi actualizare a cunoştinţelor pentru 

personalul tehnic, administrativ şi de secretariat. 
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 Acordarea unui număr de burse anuale pentru personalul Universitatea Creştină 

“Dimitrie Cantemir” în cadrul cursurilor postuniversitare, în vederea îmbunătăţirii 

performanţelor profesionale.  

 

6.3. PROGRAM DE MOTIVARE A STUDENŢILOR ŞI DE ÎNTÂMPINARE A 

ASPIRAŢIILOR ACESTORA 

 

Fundamentare: 

Cea mai mare satisfacţie pentru întreaga noastră prestaţie trebuie să se reflecte în 

mândria tinerilor de a fi studenţi sau cursanţi în instituţia noastră. 

 

Obiective specifice: 

 Îmbunătăţirea procesului de învăţământ, a formelor de transmitere şi de evaluare a 

cunoştinţelor din perspectiva aşteptărilor studenţilor. 

 Asigurarea unor servicii universitare de calitate, compatibile cu cele mai moderne 

existente pe plan internaţional, cu costuri accesibile. 

 Asigurarea celor mai bune servicii sociale pentru studenţi. 

 Asigurarea accesului nelimitat la resursele de învăţare şi cercetare. 

 Asigurarea satisfacţiei de a fi student european, cu deschideri internaţionale, care să 

împlinească aspiraţia spre mai bine. 

 Simplificarea procedurii de eliberare a diplomelor de studii. 

Mijloace: 

 Dialogul permanent cu studenţii; atragerea studenţilor în actul de decizie, încurajarea şi 

impulsionarea iniţiativelor studenţilor; asigurarea libertăţii de opinie şi de participare la 

procesul de evaluare a prestaţiilor universitare. 

 Asigurarea unui plafon financiar cât mai mare posibil pentru investiţii şi întreţinere a 

obiectivelor de învăţământ, de cercetare şi sociale. 

 Accesul liber la biblioteci, laboratoare, săli de sport, clubul studenţesc etc, asigurându-se 

implicarea directă a studenţilor în diferite activităţi. 

 Încurajarea iniţiativei studenţeşti pe proiecte profesionale şi asigurarea condiţiilor de 

realizare a lor; sprijinirea editării revistelor şi publicaţiilor studenţeşti. 

 Încurajarea activităţilor şi concursurilor culturale, sportive şi turistice; continuarea 

tradiţiei sportive a Universităţii Creştină “Dimitrie Cantemir”, în consonanţă cu cele mai 

de succes modele în acest sens. 

 Realizarea unor proiecte care să asigure mobilităţi externe pentru studenţi; crearea unui 

sistem transparent şi echitabil de atribuire a burselor pentru mobilităţi. 

 Recunoaşterea prin diplome şi premii a activităţilor de excelenţă profesională; se vor 

finanţa anual 20 de burse de excelenţă pentru cercetare, spirit organizatoric, activitate 

culturală şi sportivă, care se vor acorda pe baze strict concurenţiale. 

 Organizarea sesiunilor anuale ale cercetării ştiinţifice studenţeşti şi concursurilor 

profesionale. 

 Oferirea posibilităţii de pregătire pedagogică, pentru asigurarea dreptului de a profesa o 

carieră în învăţământul de toate gradele. 

 Extinderea angajării studenţilor în diverse servicii din Universitatea Creştină “Dimitrie 

Cantemir”: bibliotecă, tipografie, reţele de calculatoare, laboratoare, servicii sociale etc. 

 Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea unor acţiuni studenţeşti la care să participe 

personalităţi ale vieţii cultural-ştiinţifice. 

 Dezvoltarea şcolilor de vară pe arii tematice. În acest sens, vom continua şcoala de vară 

din Bucureşti şi vor fi deschise noi şcoli în celelalte centre UCDC.  
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 Asigurarea condiţiilor pentru organizarea târgului de job-uri, a târgurilor de cursuri şi 

carte studenţească etc. 

 Extinderea reţelei locale de conectare a căminelor instituţiei la mijloacele moderne de 

ITC şi îmbunătăţirea serviciilor. 

 Promovarea, împreună cu unităţi sanitare specializate, a unor programe de menţinere a 

sănătăţii studenţilor prin combaterea consumului excesiv de alcool, a fumatului şi a 

consumului de droguri. 

 Formarea şi dezvoltarea unui sistem unitar de comunicare între studenţii Universităţii 

Creştine “Dimitrie Cantemir” . 

 

6.4. PROGRAM SPECIAL DE CREŞTERE A ÎNCREDERII ÎN OAMENI ŞI DE 

ÎMBUNĂTĂŢIRE A MEDIULUI ACADEMIC 

 

Fundamentare: 

În Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” toţi oamenii sunt importanţi şi au 

drepturi egale la respect. 

 

Obiective specifice: 

 Vom descoperi calitatea oamenilor şi o vom folosi în beneficiul propriei împliniri, al 

consolidării prestigiului universităţii noastre. 

Mijloace: 

 Dialogul permanent cu oamenii şi respectul faţă de opinia fiecăruia. 

 Încurajarea iniţiativelor personale şi ale colectivelor. 

 Creşterea răspunderii fiecăruia pentru activitatea şi opinia sa. 

 Respectul faţă de deciziile catedrelor, facultăţilor şi ale celorlalte colective. 

 Respectul faţă de colegi şi încrederea în buna credinţă a acţiunilor 

 Crearea unei atmosfere colegiale de muncă şi viaţă în instituţie, prin susţinerea unor 

acţiuni ca: sărbătorirea zilei Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” (10 februarie) a 

zilei Absolventului (29 septembrie), a principalelor evenimente religioase şi sociale 

(Paşte, Crăciun, Anul Nou, ziua de 8 Martie etc.), sărbătorirea obţinerii titlului de doctor 

sau a gradelor didactice; cinstirea colegilor care se pensionează; sprijinirea organizării 

unor concursuri sportive, artistice, acţiunilor turistice etc. Sălile de sport, parcul auto, 

bazele de învăţământ din provincie, Clubul studenţesc şi alte mijloace vor fi puse la 

dispoziţia comunităţii, în afara programului curent didactic sau social. 

 S-a înfiinţat o capelă în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”. 

Vor fi preţuiţi şi motivaţi adecvat: cei care sunt cinstiţi; cei care vor fi loiali instituţiei (cei 

pentru care Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” înseamnă acasă); cei care îi încurajează 

şi îi susţin pe tineri; cei care au iniţiative; cei care promovează transparenţa în Declarăm 

incompatibilă funcţia de cadru didactic cu: incompetenţa profesională; plagiatul; corupţia; 

aroganţa, lipsa de comunicare cu studenţii şi colegii; absenţa de la ore sau nefolosirea eficientă a 

acestora; manipularea studenţilor, cadrelor didactice şi altor persoane; lipsa de loialitate de 

instituţie şi colectiv. 

 

6.5. PROGRAM DE CONSOLIDARE A EXCELENŢEI NAŢIONALE ŞI DE 

FORMARE A CELEI INTERNAŢIONALE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

 

Fundamentare: 

În perspectivă, diferenţa dintre universităţi şi dintre cadrele didactice se va face prin 

capacitatea de cercetare ştiinţifică pe plan intern şi, mai ales, Cercetarea ştiinţifică poate aduce 

venituri importante oamenilor şi instituţiei. 
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Prin cercetare ştiinţifică creşte calitatea procesului de învăţământ, se motivează adecvat 

munca şi se împlinesc aspiraţiile spre recunoaştere. 

 

 

 

Obiective specifice: 

 Promovarea excelenţei în procesul de cercetare ştiinţifică, a zonelor cu potenţial 

ridicat în procesarea, transmiterea şi utilizarea cunoştinţelor. 

 Stimularea competiţiei pentru atragerea resurselor financiare. 

 Încurajarea diversităţii şi accesului la resurse şi oportunităţi multiple. 

 Încurajarea realizării unor programe strategice de dezvoltare a cercetării şi de 

valorificare eficientă a rezultatelor cercetării. 

 Formarea excelenţei internaţionale în cercetarea ştiinţifică. 

Mijloace: 

 Încurajarea şi recunoaşterea cercetării ştiinţifice fundamentale, finalizată prin articole, 

cărţi, tratate, monografii, rapoarte, participări la manifestări ştiinţifice 

 Creşterea ponderii activităţii de cercetare ştiinţifică în evaluarea academică. 

 Stimularea participării la realizarea Granturilor CNCSIS, Programelor Naţionale de 

Cercetare Dezvoltare, Programelor internaţionale, contractelor cu unităţile economice 

prin acordarea unor bonusuri financiare aplicanţilor.  

 Susţinerea, inclusiv financiară, a organizării manifestărilor ştiinţifice, a apariţiei 

volumelor lor şi a revistelor editate de diverse facultăţi. Vom declanşa procedurile de 

recunoaştere CNCS a revistelor noi şi, pentru unele dintre ele, de recunoaştere 

internaţională ISI. 

 Realizarea unor convenţii între diferite departamente din Universitatea Creştină 

„Dimitrie Cantemir”  şi din alte universităţi pentru elaborarea unor lucrări de referinţă, 

de tipul tratatelor, enciclopediilor, dicţionarelor explicative etc. 

 Stimularea publicării articolelor în reviste din ţară şi străinătate. 

 Demararea unor noi colaborări, în cadrul unor consorţii de cercetare la nivel regional şi 

european. 

 Susţinerea, a realizării stagiilor de cercetare-documentare, a participării la manifestări 

ştiinţifice interne şi internaţionale. 

 Creşterea veniturilor din activitatea de cercetare ştiinţifică, prin identificarea 

posibilităţilor de obţinere a finanţării, consultanţă oferită de către Centru de Cercetare.  

 Organizarea în Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” a unor dezbateri ştiinţifice 

pe problemele fundamentale ale economiei Româneşti. 

 Perfecţionarea organizării sesiunilor ştiinţifice studenţeşti. 

 Crearea şcolilor doctorale inter şi pluridisciplinare. Eforturile vor fi îndreptate, mai 

ales, către dezvoltarea cercetării prin doctorate şi valorificarea mai bună a tezelor. 

 

6.6. PROGRAM DE DEZVOLTARE ŞI DIVERSIFICARE A SERVICIILOR 

UNIVERSITARE 

Fundamentare: 

Universităţile moderne trebuie să devină antreprenoriale, să-şi asigure o parte din ce în 

ce mai mare a fondurilor din resurse proprii. 

 

Obiective specifice: 

 Deschiderea serviciilor universitare către categorii diverse de cetăţeni din ţară şi străinătate 

  Asigurarea unor servicii de calitate, cu costuri suportabile pentru studenţi şi cursanţi. 
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 Crearea cursurilor postuniversitare de scurtă durată pe domenii solicitate de piaţă la 500 - 

1.000 cursanţi pe an. 

 Crearea cursurilor postuniversitare de tip recalificare sau completare de cunoştinţe la 500-

1.000 cursanţi pe an. 

 Cuprinderea în programele de perfecţionare a 200-300 cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar. 

 Dezvoltarea şi diversificarea programelor de pregătire continuă. 

Mijloace: 

 Se va iniţia învăţământul la distanţă pentru formarea iniţială, continuă şi de calificare. 

 Vor fi extinse cursurile de calificare profesională, adăugând pregătirii ECDL şi altele; 

se vor dezvolta centrele de testare în vederea obţinerii certificatelor internaţionale 

pentru competenţe profesionale ca limbi străine, ECDL, Microsoft, etc. 

 Va fi încurajată înfiinţarea unor serii şi grupe cu predare în limbi străine, în cadrul 

facultăţilor care au resurse umane cu posibilităţi în domeniu. 

 Se vor dezvolta serviciile de pregătire şi consultanţă pentru elevii candidaţi la UCDC. 

 Se vor diversifica formele de pregătire continuă atât prin aducerea cursanţilor în 

campus cât şi prin deplasarea corpului profesoral la societăţile interesate. 

 Se va dezvolta pregătirea didactică şi pedagogică pentru studenţi pentru propriile cadre 

didactice, dar şi pentru propriile cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 

 Se va menţine obligativitatea însuşirii ştiinţelor pedagogice pentru ocuparea posturilor 

de asistent şi lector universitar. 

 Se vor diversifica serviciile universitare prin folosirea sistemului de teleconferinţe în 

cadrul consorţiunului cu alte universităţii din Bucureşti şi din ţară. 

 Se va dezvolta sistemul de consiliere şi orientare profesională pentru studenţi, elevi şi 

alţi beneficiari. 

 

 

6.7.  PROGRAM DE DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI UNIVERSITĂŢII 

CREŞTINE „DIMITRIE CANTEMIR”  CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL LOCAL 

ŞI NAŢIONAL 

Fundamentare: 

Universitatea devine resursa instituţională absolut indispensabilă economiei şi societăţii 

româneşti pentru construirea societăţii bazate pe cunoaştere şi realizarea obiectivelor de 

redefinire fundamentelor competitivităţii. 

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” trebuie să accepte şi să înveţe să gestioneze 

schimbarea şi să construiască o diagramă de relaţii parteneriale de tip nou, dinamică şi 

capabilă să facă faţă noilor concurenţi. Dezvoltarea de către instituţiile publice şi marile 

societăţi a propriilor „şcoli” pentru angajaţi este de natură să provoace poziţia. 

În valorificarea oportunităţilor, universitatea dispune de un atu important în raport cu 

alţi concurenţi: resursele umane, care îi permit să fie simultan atât producător, cât şi 

transmiţător de cunoaştere. 

 

Obiective specifice: 

 Înlocuirea abordării tradiţionaliste încă prezente cu abordarea specifică universităţii de tip 

antreprenorial. 

 Diversificarea surselor de finanţare în sensul creşterii ponderii veniturilor provenind din 

activităţile de formare continuă şi de cercetare relevante pentru nevoile comunităţii 

economico-sociale. 

 Creşterea gradului de deschidere către mediul economico-social, sporind treptat rolul 

culturii muncii. 
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 Schimbarea, în favoarea instituţiei noastre, a echilibrului concurenţial şi adoptarea de 

standarde de calitate şi proceduri de evaluare a calităţii proceselor educative şi de 

cercetare menite să asigure atingerea acestui obiectiv. 

 Sporirea capabilităţii de aplicare a cunoaşterii pe care o producem la nivelul sistemului 

economic. 

 Dezvoltarea unui autentic parteneriat de tip privat - public care să conducă la: o mai bună 

alocare a riscurilor, creşterea calităţii serviciilor şi a performanţelor şi reducerea 

costurilor. 

 Obţinerea mesajelor provenite din mediul economic şi social cu privire la calitatea şi  

sustenabilitatea ofertei de formare iniţială şi postuniversitară a UCDC. 

 Sporirea relevanţei activităţilor desfăşurate în instituţia noastră faţă de cerinţele 

economiei şi ale societăţii. 

 Din prisma necesităţii de creştere a competitivităţii economiei, devin absolut necesare 

„transferul” şi „utilizarea” în economie a cunoaşterii produsă de instituţia noastră. 

Mijloace: 

 Conturarea unui parteneriat strategic între Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” 

şi structurile guvernamentale, administraţia locală, sistemul bancar şi asociaţiile 

oamenilor de afaceri.  

 Delocalizarea unor componente ale ofertei educaţionale, îndeosebi cele de tip terţiar, 

cât mai aproape de solicitanţii acesteia. 

 Dezvoltarea şi consolidarea unor raporturi constante şi de tip nou cu liceele –furnizori 

principali de clienţi pentru produsul nostru educaţional. 

 Elaborarea unor studii de marketing cu privire la rata de succes, în general, a 

absolvenţilor Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” şi la rata de succes în 

specializarea pentru care s-au format. 

 Realizarea, împreună cu băncile, cu societăţile producătoare sau de distribuţie, cu 

autorităţile publice centrale şi locale, a unor centre de excelenţă sau a unor baze de 

practică menite să faciliteze integrarea teoriei cu practica economică. 

 Dezvoltarea sistemului de burse de întreprindere pentru un număr tot mai mare de 

studenţi. 

 Atragerea specialiştilor din mediul economic şi social în procesul de elaborare a 

planurilor de învăţământ, a programelor analitice ale disciplinelor şi a tematicii pentru 

lucrările de absolvire. 

 Realizarea unui număr tot mai mare de lucrări de diplomă pe baza unor contracte cu 

utilizatori din mediul economic şi social. 

 Crearea, împreună cu societăţile, a unor incubatoare de afaceri, a unor parcuri 

tehnologice şi a unor centre moderne de transfer de tehnologie. 

 Sporirea consultanţei oferite sub forma unor pachete integrate de servicii specializate 

de planificare, management şi dezvoltare a unor proiecte de infrastructură şi de 

infostructură. 

 Dezvoltarea parteneriatelor sub forma unor consorţii cu alte universităţi, institute de 

cercetări, bănci sau asociaţii profesionale. 

 

6.8. PROGRAM DE DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI CU ALTE INSTITUŢII 

PE PLAN INTERNAŢIONAL ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 

 

Fundamentare: 

Relaţiile cu mediul internaţional trebuie să devină active, în sensul că interactivitatea 

trebuie să fie preponderent emiţătoare decât receptoare de cunoaştere. 
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Obiective specifice: 

 Participarea activă la realizarea unor programe comune de învăţământ şi cercetare cu 

universităţi din străinătate. 

 Consolidarea integării Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” în Spaţiul European 

al Învăţământului Superior. 

  Consolidarea conexiunilor profesional-ştiinţifice cu personalităţi şi instituţii naţionale 

şi internaţionale. 

Mijloace: 

 Dezvoltarea programelor de cooperare şi colaborare internaţională între Universitatea 

Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti şi universităţi de prestigiu din lume. Se va 

urmări orientarea strategică a acestor colaborări, astfel încât fiecare facultate din 

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” să participe la programe internaţionale, în 

raport cu specializările compatibile. 

 Perfecţionarea cadrului organizatoric la nivel de Universitatea Creştină “Dimitrie 

Cantemir” privind orientarea programelor de colaborare internaţională, susţinerea 

desfăşurării acţiunilor prevăzute, asigurarea suportului logistic şi a celui privind 

competenţele persoanelor implicate. 

 Îmbunătăţirea sistemului de credite transferabile din Universitatea Creştină “Dimitrie 

Cantemir”, ţinând cont de experienţa în cadrul Sistemului European de Credite 

Transferabile de Studii (ECTS), astfel încât toate facultăţile să asigure recunoaşterea 

corespunzătoare a creditelor obţinute de studenţii noştri la diferite universităţi europene. 

 Iniţierea şi dezvoltarea mobilităţilor internaţionale pentru studenţii din Universitatea 

Creştină “Dimitrie Cantemir”, atât în programele susţinute de Uniunea Europeană, cât şi 

în programe bilaterale dintre ţări (AUF, burse oferite de Guvernul României). 

 Se va restructura sistemul de selecţie a candidaţilor, astfel încât el să devină deschis şi 

transparent. 

 Se va extinde la nivelul fiecărei facultăţi predarea unor discipline didactice în limba 

engleză sau în alte limbi de circulaţie internaţională, pentru a îmbunătăţi nivelul de 

comunicare de specialitate pe plan internaţional al studenţilor, respectiv al absolvenţilor 

noştri. În acest scop, fiecare facultate va propune disciplinele şi cadrele didactice 

implicate în acest proces, stabilindu-se totodată şi programele de perfecţionare în ţară sau 

în străinătate pentru personalul respectiv. 

 Se vor iniţia mobilităţile externe organizate pentru cadrele didactice, ţinând cont de 

strategia resurselor umane stabilită de fiecare departament, facultate şi la nivelul 

Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”. În acest scop, vor fi identificate oportunităţile 

de burse prin diferite programe internaţionale – francofonie,  DAAD, alte programe 

bilaterale oferite de unele ţări. 

 Având în vedere atât potenţialul didactic din Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, 

cât şi experienţa dobândită în colaborarea internaţională, se va acţiona, pe baza 

prevederilor legale, pentru deschiderea unor filiale ale instituţiei noastre în străinătate, în 

parteneriat cu alte universităţi sau organizaţii competente. 

 Constituirea unor centre de excelenţă, în colaborare cu parteneri străini, având finanţare 

prioritară, în domenii de referinţă ale cercetării ştiinţifice. 

 Creşterea numărului de studenţi străini, masteranzi şi cursanţi la Universitatea de vară în 

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. În acest scop, se va asigura o popularizare 

amplă în străinătate a ofertei educaţionale a instituţiei noastre, în paralel cu amplificarea 

eforturilor pentru creşterea credibilităţii studiilor şi a diplomelor pe care le oferim. 
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6.9. PROGRAM DE PROMOVARE A IMAGINII UNIVERSITĂŢII CREŞTINE 

“DIMITRIE CANTEMIR”  

 

Fundamentare: 

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” este influenţată şi influenţează mediul 

extern, care trebuie să ne perceapă realist. 

 

Obiective specifice: 

 Consolidarea imagini a instituţiei de lider, în conformitate cu realizările ei. 

 Construirea răspunsului adecvat la provocările care se conturează la adresa formării de 

tip universitar: învăţarea pe parcursul întregii vieţi; modificarea dinamică a statutului 

profesiei; resursele tot mai limitate de capital uman adecvat cerinţelor unei economii 

moderne; redefinirea cererii de produse educaţionale şi alinierea la cerinţele integrării 

europene. 

Mijloace: 

 Definirea cu claritate a elementelor heraldice specifice Universităţii Creştine “Dimitrie 

Cantemir” (drapel, siglă, culori definitorii, elemente simbol), protejarea lor juridică şi 

promovarea ofensivă în cadrul mediului societal. 

 Întocmirea unui program complex de activităţi prin care să se promoveze imaginea 

Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti pe plan internaţional. Se vor 

elabora materiale de prezentare a instituţiei noastre în diferite limbi de circulaţie 

internaţională, în condiţii grafice şi de conţinut comparabile cu cele ale universităţilor de 

prestigiu şi se vor difuza la ambasadele României din diferite ţări, la instituţiile de 

învăţământ superior de referinţă din lume, precum şi la organismele internaţionale cu 

atribuţii în domeniu. 

 Crearea unui departament însărcinat cu promovarea constantă şi profesionistă a valorilor 

definitorii ale culturii organizaţionale a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”.  

 Elaborarea de studii asupra pieţei solicitanţilor de produs educaţional de tip universitar. 

 Dezvoltarea unor relaţii de continuitate cu liceele pe baza unor parteneriate funcţionale, 

bazate pe strategii comune bine articulate şi reciproc avantajoase”. 

 Statuarea şi consolidarea unor relaţii moderne cu absolvenţii UCDC prin implicarea 

acestora în desfăşurarea adecvată a practicii de specialitate în procesul de formare 

profesională şi de oferire a modelelor de reuşită în profesiile pe care le pregăteşte 

instituţia noastră. 

 Protejarea valorilor şi simbolurilor definitorii ale Universităţii Creştine “Dimitrie 

Cantemir” de orice fel de alterare sau uzurpare. 

 Urmărirea creşterii fidelităţii tuturor actorilor procesului educaţional (cadre didactice, 

personal didactic auxiliar şi nedidactic, studenţi) faţă de valorile de referinţă care definesc 

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. 

 Strângerea legăturilor cu toate universităţile cu profil asemănător din ţară şi străinătate 

pentru reconfigurarea învăţământului superior în cadrul societăţii. 

 Sporirea promptitudinii eliberarării actelor de studii şi a altor documente solicitate de 

diverse persoane, prin reducerea birocraţiei din toate compartimentele în care aceasta mai 

există. 

 Monitorizarea semnalelor media cu privire la UCDC şi oferirea promptă a punctelor de 

vedere în toate domeniile de competenţă. 
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 Luarea măsurilor ca tot personalul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” să 

contribuie la menţinerea unei percepţii adecvate a instituţiei în mediul naţional şi 

internaţional. 

 

6.10. PROGRAM DE DEZVOLTARE ŞI MODERNIZARE A BAZEI 

MATERIALE 

 

Fundamentare: 

Procesele de învăţământ şi cercetare ştiinţifică realizate la standarde de excelenţă 

necesită facilităţi şi condiţii materiale adecvate. 

Obiective specifice: 

 Asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a activităţilor de învăţământ, cercetare 

şi sociale. 

Mijloace: 
 Extinderea accesului liber la calculatoare prin înfiinţarea unor noi centre. 

 Continuarea dotării cu aparatură didactică, tehnică de calcul şi de comunicaţii, 

copiatoare; va fi modernizată reţeaua locală de calculatoare şi conectivitatea la Internet. 

 Continuarea dotării bibliotecii cu fond de carte de specialitate, clasică şi electronică; se 

va implementa un nou sistem informatic de evidenţă, informare şi servire a cititorilor. 

 Iniţierea serviciilor bazate pe carduri (bibliotecă, librărie, centre de copiere, acces în 

cămin). 

 Promovarea acţiunilor de menţinere a ordinii şi curăţeniei în toate spaţiile universităţii; se 

vor întreprinde măsuri de respectare a legii cu privire la protecţia sănătăţii prin 

interzicerea fumatului în spaţiile închise ale Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”. 

 Modernizarea amfiteatrelor instituţiei. 

 

6.11. PROGRAM DE PROMOVARE A UNUI MANAGEMENT MODERN 

 

Fundamentare: 

Problemele managementului universitar sunt din ce în ce mai complexe şi trebuie să aibă 

la bază politica antreprenorială, orientată către clienţii interni şi externi. Sistemul de 

management al Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” trebuie să asigure consistenţă şi 

eficienţă proceselor decizionale, în concordanţă cu transformările pe care viitorul le transmite 

spre prezentul nostru comun. 

 

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea managementului bazat pe reguli şi disciplină. 

 Dezvoltarea sistemului managementului calităţii în învăţământ şi cercetare. 

 Elaborarea şi implementarea unui plan detaliat de marketing, pe perioada 2012-2013 

 

Mijloace: 
 Asigurarea unui cadru legislativ riguros şi coerent, astfel încât toţi actorii procesului de 

învăţământ să-şi cunoască drepturile şi obligaţiile; în acest scop, vor fi revăzute toate 

regulamentele şi reglementările interne, se vor corela şi publica în format clasic şi 

electronic, în vederea cunoaşterii şi respectării lor; va fi simplificat prin esenţializare a 

setului de norme şi reguli pentru funcţionarea tuturor activităţilor din  

 Dezvoltarea managementului calităţii învăţământului la toate nivelurile şi structurile 

din Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”  şi  definitivarea procedurilor de 

evaluare calitativă a activităţii individuale şi pe colective, departamente, facultăţi şi 

instituţie. Revederea sistemului de evaluare a activităţii individuale, pe criterii cât mai 
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obiective, astfel încât gradul de satisfacţie personală să fie în acord cu efortul depus în 

interesul instituţiei. 

 Acţionarea în direcţia creşterii rolului Senatului şi Consiliilor Profesorale în dezbaterea 

şi adoptarea celor mai eficienţei soluţii pentru îmbunătăţirea performanţei 

învăţământului şi cercetării din UCDC.  

 Deschiderea spre iniţiative individuale sau de grup şi încurajarea dialogurilor deschise 

între studenţi şi cadre didactice între generaţii pe probleme ştiinţifice, organizatorice de 

viaţă. 

 Creşterea rolului departamentelor în întregul sistem de management. 

 Încurajarea elaborării proiectelor de dezvoltare şi modernizare. 

 Menţinerea „uşilor deschise” şi a programului liber de audienţe la toate nivelurilor de 

conducere. 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de secretariat şi tehnico-administrative. 

 Externalizarea unor activităţi costisitoare şi greu de monitorizat. 

 

6.12. PROGRAM DE ASIGURARE A UNUI NIVEL CORESPUNZĂTOR DE 

FINANŢARE 

 

Fundamentare: 

Realizarea oricărei activităţi necesită resurse financiare. 

Obiective specifice: 

 Asigurarea unui buget anual capabil să susţină Planul Strategic Instituţional. 

Mijloace: 

 Asigurarea unui buget cu o creştere anuală de cel puţin 10% rezultând  din taxe, 

cercetarea ştiinţifică şi alte servicii universitare. 

 Adaptarea politicii de salarizare la performanţele profesionale obţinute, cu accent asupra 

activităţii de cercetare, respectându-se prevederile legislaţiei în vigoare. 

 Dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale mai ales prin lărgirea campusurilor 

universitare, informatizarea întregului proces de învăţământ şi de administraţie. 

 Perfecţionarea sistemului de taxe şi tarife, astfel încât, pe de o parte, unele compartimente 

să se autofinanţeze prin propriile servicii iar, pe de altă parte, să asigurăm fiecărui student 

un pachet bine precizat de servicii incluse în taxa anuală, în cadrul căruia preconizăm 

examenele normale, eliberarea adeverinţelor normale de student, accesul la biblioteca 

clasică şi virtuală, accesul pentru Internet etc. 

 Iniţierea unor acţiuni de atragere de fonduri din surse publice şi private. 
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