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INTRODUCERE
Evaluarea instituţională a Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" Bucureşti (în continuare
UCDC sau Universitate), prin Programul de Evaluare Instituţională a Asociaţiei Universităţilor
Europene, s-a realizat în conformitate cu Hotărârea Senatului universităţii din data de 14
noiembrie 2012.
Reprezentanţii universităţii au participat la workshop-ul pentru universităţi organizat în
Bucureşti, în 16 noiembrie 2012, de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi Asociaţia Universităţilor Europene
(EUA).
Prezentul Raport de autoevaluare este rezultatul procesului de autoevaluare dezvoltat în cadrul
UCDC, sub coordonarea grupului de autoevaluare, numit prin decizia Rectorului din data de 22
noiembrie 2012 şi validat în Sedinţa Senatului din data de 26 noiembrie 2012. Membrii
grupului de lucru pentru procesul de autoevaluare a universităţii sunt următorii:
 Prof. univ. dr. Victor Munteanu, Prorector cu Activitatea de Învăţământ, persoană
de contact pentru echipa EUA;
 Prof. univ. dr. Gheorghe Lepădatu, Prorector cu Activitatea de Cercetare,
persoană de contact pentru echipa EUA;
 Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Prorector cu Relaţiile Internaţionale;
 Conf.univ. dr. Cezar Militaru, Preşedinte al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii din UCDC, persoană de contact pentru echipa EUA;
 Prof. univ. dr. Constanţa Chiţiba, Decan al Facultăţii de Relaţii Economice
Internaţionale, Bucureşti;
 Prof. univ. dr. Manoela Popescu, Decan al Facultăţii de Management Turistic şi
Comercial, Bucureşti;
 Conf. univ. dr. Marinella Turdean, Decan al Facultăţii de Finanţe, Bănci şi
Contabilitate, Bucureşti;
 Conf. univ. dr Carmen Duţu, Decan al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine,
Bucureşti;
 Conf. univ. dr. Emilia Gogu. Director al Departamentului ID/IFR;
 Conf. univ. dr. Mădălina Tomescu, Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi
Administrative, Bucureşti;
 Conf. univ. dr. Camil Tănăsescu, Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi
Administrative, Bucureşti.
Vizându-se o vedere de ansamblu a Universităţii membrii grupului de autoevaluare reprezintă
componente majore ale universităţii şi sunt într-o bună poziţie pentru a analiza punctele tari,
punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările.
Pentru colectarea datelor, Grupul de autoevaluare a colaborat cu toate structurile instituţionale
implicate, Rectorat şi Prorectorate, Secretariatul universităţii, facultăţile şi departamentele
UCDC, Comisiile din universitate, precum şi alte structuri administrative din universitate.
Datele şi informaţiile colectate au fost analizate ulterior de către Grupul de autoevaluare, cu
consultara în prealabil a fiecărui responsabil de proces analizat.
În timpul procesului de autoevaluare, Grupul de autoevaluare a organizat întâlniri şi consultări,
pe diferite domenii şi teme de discuţii şi diferite niveluri: cu structurile de conducere ale
universităţii, facultăţile, departamentele didactice şi comisiile de specialitate pentru analiza
managementului academic de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii proceselor didactice, studenţi
şi reprezentanţi ai cadrelor didactice pentru procesele de predare-evaluare-examinare,
reprezentanţi ai centrelor de Cercetare şi ai Institutelor de cercetare pentru autoevaluarea
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proceselor şi activităţilor de cercetare ştiinţifică, reprezentanţi ai personalului tehnic şi
administrativ pentru autoevaluarea proceselor suport din universitate. Participanţii la aceste
întruniri au fost invitaţi să disemineze informaţiile către membrii grupurilor pe care le-au
reprezentat şi să formuleze propuneri şi recomandări pentru realizarea unui feedback cât mai
eficient. Datele şi informaţiile colectate au condus la formularea prezentului raport de
autoevaluare.
Conducerea universităţii a susţinut cu fermitate întregul proces de autoevaluare, prin
conturarea scopului şi a responsabilităţilor grupului de autoevaluare, prin dezbaterile din
Senatul universităţii, precum şi prin diseminarea informaţiilor despre întregul proces, către
membrii comunităţii academice, prin discuţii cu personalul didactic, tehnic şi administrativ.
Transparenţa informaţiilor cu privire la întregul proces de autoevaluare instituţională şi la
rezultatele acestuia este asigurată prin publicarea pe site-ul universităţii, www.ucdc.ro.
1

CAPITOLUL 1. CONTEXTUL INSTITUŢIONAL AL UNIVERSITĂŢII CREŞTINE
“DIMITRIE CANTEMIR”
1.1 Istoric şi poziţie geografică
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir" este o instituţie de învăţământ superior, fondată în
anul 1990, din iniţiativă particulară. Instituţia s-a afirmat prin calitatea educaţiei, fapt confirmat
de primirea autorizaţiei de funcţionare provizorie, potrivit H.G. nr. 568/1995.
Odată cu dezvoltarea capacităţii instituţionale şi creşterea eficienţei educaţionale, UCDC, a
obţinut autorizaţii de funcţionare provizorie pentru toate programele de studii universitare de
licenţă. În anul 2002, Universitatea a fost acreditată prin Legea nr. 238/30 aprilie 2002 privind
înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de
drept privat şi de utilitate publică.
În anul 2010, UCDC a fost evaluată instituţional de către Agenţia Română pentru Asigurarea
Calităţii în Învăţământul Superior-ARACIS şi a obţinut calificativul "Grad de Încredere
Ridicat" (cel mai înalt calificativ care se acordă universităţilor din România). (www.ucdc.ro).
Înscriindu-se în tradiţiile învăţământului universitar românesc, UCDC contribuie la formarea
profesională şi civică a tinerilor şi la integrarea lor în viaţa economico-socială prin promovarea
educaţiei pe tot parcursul vieţii. UCDC a urmărit în permanenţă alinierea proceselor educaţionale
la statndardele naţionale şi internaţionale.
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" este fondatoarea Universităţii Euro – Mediteraneene,
cu sediul în Slovenia dedicata studiilor de master şi creată exclusiv din fonduri ale Uniunii
Europene.
Universitatea are în componenţă 16 facultăţi organizate în 6 centre universitare din ţară. Sediile
UCDC se află în oraşe cu tradiţie în domeniul educaţiei: Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov,
Sibiu şi Constanţa (Anexa 1. 1).
Domenii în care se organizează şi se desfăşoară studii de licenţă (ciclul I) şi masterat (ciclul II)
sunt: Drept, Ştiinţe administrative, Administrarea afacerilor, Economie şi afaceri internaţionale,
Finanţe, Contabilitate, Marketing, Istorie, Geografie, Limbă şi literatură, Ştiinte ale educaţiei,
Ştiinţe politice şi Ştiinţe ale comunicării.
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1.2 Contextul regional şi naţional al ofertei universităţii în corelaţie cu piaţa muncii
Sediul central al UCDC este în Bucureşti, capitala României, cel mai mare oraş din ţară, situat
în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov. Suprafaţa totală a Regiunii Bucureşti-Ilfov este de
1.821 km2, din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti şi 86,9%
al judeţului Ilfov. Cele două entităţi care alcătuiesc regiunea sunt, totodată, cele mai mici unităţi
teritorial administrative ale României din punct de vedere al suprafeţei.
Regiunea are 2.012.460 locuitori, din care 1.677.985 în Bucureşti şi 334.475 locuitori în judeţul
Ilfov. Bucureşti reprezintă cel mai dezvoltat oraş al României în ceea ce priveşte economia ţării,
dar şi din punct de vedere cultural şi administrativ, ceea ce reprezintă o reală oportunitate
pentru U.C.D.C, pentru atragerea de studenţi dar şi pentru inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii.
Celelalte centre ale universităţii se găsesc în Braşov, Sibiu (Regiunea Centru), Cluj, (Regiunea
Nord-Vest), Timişoara, (Regiunea Vest) şi Constanţa (Regiunea Sud-Est) (Anexa 22).

Fig. 1: Sistemul Universitar „Dimitrie Cantemir”
Braşovul este cel mai mare oraş din Regiunea de dezvoltare Centru, cu o populaţie de 227.961
locuitori. Regiunea de dezvoltare Centru are 2.520.540 locuitori (11,8% din populaţia ţării), cu o
suprafaţă totală de 34.100 km2 (14,31% din România), cuprinde judeţele Alba, Braşov, Covasna,
Harghita, Mureş şi Sibiu.
Municipiul Sibiu este unul din cele mai importante orașe din Transilvania cu un remarcabil
potențial de dezvoltare economică, avantajat și de poziționarea sa pe Coridorul IV Paneuropean,
situat în Regiunea de dezvoltare Centru, recunoscut ca fiind unul din cele mai prospere orașe din
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România. Cu o populaţie de 137.026 locuitori, Sibiul ocupă locul 14 din punct de vedere al
numărului de locuitori în topul oraşelor din România.
Municipiul Cluj-Napoca este situat în zona centrală a Transilvaniei, având o suprafață de
179,5 km², fiind cel mai mare oraş din Regiunea Nord Vest, recunoscut ca un important centru
universitar Regiunea Nord-Vest are o suprafaţă de 34.159 km2 reprezentand 14,3% din suprafaţa
totală a ţării şi o populaţie de 2.201.853 locuitori, adică 10,31% din populaţia totală a ţării.
Timişoara, este situată în vestul României, în Regiunea Vest. Regiunea Vest are o suprafaţă de
32.034 Km2 (13,4 % din suprafaţa ţării) şi o populaţie de 1.910.469 locuitori (8,94% din
populaţia României), fiind compusă din 42 oraşe (din care 12 municipii) şi 276 comune (318
unităţi administrativ teritoriale), grupate în patru judeţe: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi
Timiş.
Constanța este un municipiu aflat pe coasta Mării Negre, în partea de Sud-Est a României.
Regiunea Sud-Est are o suprafaţă de 35.762 Km2 (15 % din suprafaţa ţării) şi o populaţie de
2.794.337 locuitori (13,08% din populaţia României).
Constanța este un centru industrial, comercial și turistic de importanță națională. Aici se află cel
mai mare port al României și cel de-al patrulea al Europei, în cadrul căruia funcționează un
important șantier naval. Turismul reprezintă o ramură economică importantă a oraşului şi
regiunii. În acelaşi timp, Constanţa este recunoscută ca un centru al comerțului și educației, în
jurul acestora conturându-se cele mai importante activităţi ale economiei locale.
Piaţa forţei de muncă din România s-a schimbat considerabil după anii 90, fiind afectată mai
întâi de tranziţia la economia de piaţă, apoi de aderarea României la Uniunea Europeană, de
reducerea activităţii în diferite sectoare ale economiei naţionale, şi nu în ultimul rând, de
multiplele modificări în legislaţia naţională. Cu toate acestea, atât Bucureşti-ul cât şi celelalte
oraşe unde UCDC are sedii şi facultăţii, sunt oraşele cele mai dinamice din România, având de-a
lungul anilor o contribuţie majoră la dezvoltarea economică, şi reprezentând o zonă de atracţie
pentru diferiţi investitori străini, mai ales datorită potenţialului de resurse umane calificate. Toate
oraşele sunt oraşe universitare cu tradiţie, oferind multiple posibilităţi de angajare tinerilor
absolvenţi.

1.3 Structura universităţii; domenii şi programe de studii
Într-o societate bazată pe cunoaștere, pe libertate și pe legile unei economii de piață funcționale,
învățământul superior constituie furnizorul principal de specialiști cu înaltă calificare. În acest
context, UCDC, prin cele 16 facultăţi ale sale, prezintă o ofertă educaţională care constă în 28 de
programe de licenţă şi 29 de programe de masterat (Anexa 33). Din anul 2013 se vor organiza şi
studii universitare de doctorat (ciclul III) în domeniile: Istorie, Drept şi Contabilitate. Din cele
28 de programe de studii de licenţă 19 sunt programe acreditate, iar 9 programe au autorizare de
funcţionare provizorie. Toate programele de masterat sunt acreditate. Programele de licenţă se
desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi cu Frecvenţă Redusă (IFR), iar
programele de masterat la IF.
Prin programele de studii universitare de masterat, UCDC asigură perfecţionarea pregătirii
atestate prin diploma de licenţă. Programele de studii universitare de masterat organizate de
UCDC au durata de 2-4 semestre şi se finalizează prin susţinerea lucrării de disertaţie,
absolvenţiilor acordându-li-se diploma de master.
Punct forte: a) Diversitatea domeniilor. b)Aria de cuprindere în profil regional; c) Recunoaştera
3
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universităţii în plan naţional; d) Toate programele de studii sunt acreditate, iar universitatea are
calificativul Grad de Încredere Ridicat; e) Asigurarea unei diplome acreditate; f) Flexibilitatea
dezvoltării ofertei educaţionale/programelor de studii în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.
Puncte slabe: a) Restricţia studenţilor din ciclul I în continuarea ciclului II prin cifre de
şcolarizare restrânse. b) Facultăţile UCDC nu figurează în lista instituțiilor care înscriu tinerii de
origine etnică română și a cetățenilor români cu domicilul înstrăinătate emisă de MEN, deşi are
acest drept de a înscrie studenţi străini. c) Nu benificiază de burse naţionale pentru etnicii români
cu domiciliul în străinătate; d) Grad redus al autonomiei universitare.
Propuneri: a) În prezent ca o prioritate academică a instituţiei se află lărgirea programelor de
studii de masterat la ambele forme de învăţământ, prin care să se dea posibilitatea cât mai multor
absolvenţi de licenţă să-şi inchidă ciclul II, acestea fiind restricţionate de cifrele de şcolarizare
mici alocate de ARACIS. b) Începând cu anul universitar 2013-2014 universitatea doreşte să
organizeze şi ciclul III – programe de studii de doctorat la domeniile: Drept; Contabilitate şi
Istorie. c) Universitatea îşi propune să-şi consolideze poziţia în profil naţional şi internaţional,
prin organizarea unor programe de licenţă şi masterat în consorţiu cu alte universităţi din ţară şi
străinătate.

1.4 Prezentarea personalului didactic
UCDC are standarde proprii de recrutare a personalului didactic, în conformitate cu prevederile
legale şi metodologia aprobată de Senat. În statele de funcţii ale departamentelor din cadrul
universităţii, este prevăzut un număr de posturi didactice, legal constituite.
Posturile din statele de funcţiuni sunt acoperite cu cadre didactice titularizate în UCDC, prin
concurs. Cadrele didactice din universitatesunt angajate pe bază de contracte înregistrate, în
conformitate cu legislaţia muncii din România. Personalul didactic care nu are normă de bază în
universitate provine, în majoritate, din învăţământul superior de stat sau din insitutţii de cercetare
ştiinţifică.
UCDC dispune de politici bine definite privind dezvoltarea resurselor umane, care vizează
pregătirea/formarea continuă şi promovarea personalului, evaluarea competenţelor didactice şi
de cercetare, relaţia cu studenţii, implicarea în programe de cercetare şi în desfăşurarea
evenimentelor din mediul academic naţional şi internaţional.
În anul 2013 în UCDC îşi desfăşoară activitatea 572 de cadre didactice faţă de 501 cadre în anul
2008. Creşterea numărului cadrelor didactice cu norma de bază este rezultatul aplicării
politicilor proprii de recrutare/promovare a personalului didactic. (Anexa 4.1.4). În ultimii 5 ani,
la nivelul UCDC, au fost scoase la concurs 519 posturi, (majoritatea în vederea promovării), cu
un grad de ocupare de 53.8%. În această perioada au fost titularizaţi 23 de profesori, 71 de
conferenţiari, 98 de lectori, 59 de asistenţi şi 29 de preparatori. (Anexa 4.55). În anul 2013
structura pe grade didactice, a celor 572 cadre, se prezintă astfel: 21% - profesori; 23,1% conferenţiari; 38,8% - lectori; 14,3% - asistenţi şi 2,8% preparatori. (Figura 4.36)
Politicile şi practicile interne cu privire la resursele umane urmăresc nevoile prezente şi
viitoare, în concordanţă cu cererea pentru anumite programe de studiu. Structura pe sexe, grupe
de vârstă, repartizarea pe facultăţi şi/sau programe de studii este prezentată în Anexa 4.47.

4

Anexa 4.1 Numărul total cadre didactice la programul de licență, pe facultăţi, în perioada 2008-2013
Anexa 4.5 Posturi scoase la concurs şi titularizări cadre total, pe grade didactice, în perioada 2008-2013
6
Figura 4.3- Structura personalului didactic, pe grade didactice, total UCDC în perioada 2008-2013
7
Anexa 4.4 Distribuţia personalului didactic, care desfăşoară activitatea pe facultăţi, pe grupe de vârsta şi sex, în perioada
2008-2013
5
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Personalul administrativ este format din 244 de angajaţi din care: 150 în UCDC Bucureşti, iar
restul de 94 persoane în centrele universitare din teritoriu.
Punct forte: a) Asigurarea calităţii la toate programele de studii prin personalul didactic
calificat; b) Formarea continuă a cadrelor prin organizarea diferitelor cursuri de specializare şi
formare de competenţe;
Puncte slabe: a) Mobilităţi reduse ale cadrelor didactice cu alte universităţi din străinătate
Propuneri: a) Creşterea accesului şi participării la formare profesională continuă prin
diversificarea programelor de formare profesională continuă; b) Crearea unui climat adecvat
învăţării, predării şi evaluării; c) Derularea unor activităţi în vederea motivării cadrelor didactice
mai puţin active în cercetare.

1.5 Evoluţia numărului de studenţi de la programele de studii de licenţă şi de masterat
în perioda 2008-2013

Studenţii Universităţii provin din toate regiunile de dezvoltare ale României. În perioada 20082013 s-au încris în anul I la programele de studiu de licenţă 28.783 de studenţi care au avut
următoarea provenienţă: Regiunea Bucureşti Ilfov - 46,06%; Regiunea Centru - 9,87%; Regiunea
Sud-Est - 9,45%; Regiunea Nord–Vest 9,27%; Regiunea Vest - 7,65%; Regiunea Sud-Vest 3,52% şi Regiunea Nord-Est 2,58%. (Anexa 58).
UCDC se preocupă în permanenţă de diversificarea ofertei educaţionale. Astfel, în ultimii doi ani
universitari au fost înfiinţate două facultăţi şi două programe de studii universitare de masterat.
Universitatea, având Grad de Încredere Ridicat, are dreptul să înscrie şi studenţi din străinătate.
În ultimii 5 ani au fost înscrişi în anul I 122 de studenţi străini, majoritatea din Rep. Moldova şi
Turcia.
Admiterea la programele la studii universitare de licenţă se realizează în ordinea descrescătoare a
mediei obţinute la bacalaureat, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS. În primul an
de studiu, rata de nepromovabilitate este cuprinsă între 30%-45% (diferenţiată pe programe),
ceea ce demonstrează exigenţa universității în pregătirea profesională temeinică a studenților,
respectiv obţinerea competenţelor profesionale şi transversale. (Anexa 6.59).
În prezent, U.C.D.C. şcolarizează în cele 6 centre universitare un număr de 15.290 de studenţi,
din care 12.764 la programele de studii de licenţă şi 2.526 la programele de studii de masterat.
Din cei 12.764 de studenţi înscrişi la programele de licenţă, 9.299 studenţi (72,75%) studiază în
Bucureşti şi 3.465 studenţi (27,25%) în centrele UCDC din teritoriu.
Analizând evoluţia numărului de studenţi înscrişi la programele de licenţă în anul 2012 faţă de
anul 2008 se constată că facultăţile din centrul universitar Bucureşti au înregistrat o creştere cu
3,5% în timp ce facultăţile din centrele universitare din ţară se caracterizează printr-o scădere a
indicatorului cu 55,8%. Motivele acestei scăderi sunt criza economică şi situaţia demografică în
profil regional. Pentru a-şi consolida poziţia la nivel naţional, UCDC trebuie să promoveze cât
mai eficient centrele universitare regionale. (Anexa 6.1).
Ponderea studenţilor de la ciclul I, pe domenii de licenţă, în anul universitar 2012-2013 se
prezintă astfel: Administrarea afacerilor/Economie şi afaceri internaţionale/ Finanţe/Contabilitate
– 55,08%; Drept/Ştiinţele administrative -30,4%; Limbă şi literatură - 5,15%; Ştiinţe
politice/Ştiinţe ale comunicării- 4,64%; Istorie- 1,83%; Geografie -1,83% şi Stiinţe ale educaţiei
-1,07%.
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Anexa 5 - Provenienţa geografica a studentilor pe judete
Anexa 6.5- Rata anuală de nepromovabilitate la programul de licenţă, pe ani de studii, pe facultăţi UCDC, în perioada 20082012
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Ca urmare a strategiei aplicată de UCDC, în ultimii ani, procesul de învăţământ este centrat pe
student. În acest sens este relevant indicatorul „număr de studenţi / cadre didactice”, care, în
perioada 2008-2010 a fost de 32 studenţi/ cadru didactic, iar în perioada 2010-2012 a fost de 28
studenţi/cadru didactic, în ultimul an analizat 22 stud./cadru didactic. (Figura 6.310).
Raportul dintre numărul de studenţi şi cadre didactice diferă de la o specializare la alta în
funcţie de profilul facultăţii, astfel în cei 5 ani, la Limbi şi Literaturi străine acest indicator este
curpins între 14 şi 20 Studenţi/cadru didactic, iar la specialtăţile economice şi juridice se
înregistrează între 20 şi 40 studenţi/cadru didactic11.
În prezent, la programele de studii universitare de masterat sunt înscrişi 1.711 studenţi în
centrul UCDC Bucureşti şi 815 studenţi în centrele din teritoriu. (Anexa 7.112). În anul 2012 faţă
de anul 2008, numărul studenţilor înscrişi la programele de masterat în centrul UCDC Bucureşti
a crescut cu 22,9%; în centrele din ţară, numărul studenţilor înscrişi la programele de masterat a
scăzut cu 14,4%. La ciclul II, raportul dintre numărul de studenţi şi numărul de cadre didactice,
comparativ cu cel înregistrat la ciclul I, este mai redus, prezentând diferenţieri între facultăţi.
(Anexa 7.313).
Structura studenţilor pe sexe, grupe de vârstă, facultăţi, precum şi mobilitatea studenţilor se
prezintă în anexele. (Anexa 6.414, şi Anexa 6.615).

1.6 Evoluţia numărului de absolvenţi de licenţă şi masterat în perioada 2008-2012
În cei peste 22 ani de existenţă, în cadrul UCDC, au finalizat studiile universitare de licenţă,
peste 40.000 de studenţi. În perioada 2008-2012 au obţinut diploma de licenţă 14.023 absolvenţi;
dintre aceştia 85,3% sunt absolvenţi în timp normal. În medie, ciclul de şcolarizare este de 1,17.
(Anexa 6.716). La programele de studii de masterat au fost înregistraţi 4.002 absolvenţi, din care
3.796 în timp normal, în medie ciclul de şcolarizare fiind de 1,05. (Anexa 7.517).
Punct forte: a) pregătirea profesională temeinică a studenților; b) obţinerea competenţelor
profesionale şi transversale
Puncte slabe: a) Discrepanţa prea mare între facultăţi a raportului dintre studenţi şi cadre
didactice;
Propuneri: a) Centrarea mai mult pe student; b) Implementarea unor programe integrate vizând
conştientizarea cu privire la oportunităţile de ocupare existente pe piaţa muncii; c) Crearea
condiţiilor de dezvoltare a unor rute flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii; d) Promovarea
activităţii de orientare şi consiliere profesională.
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Figura 6.3. Raportul dintre numărul de studenţi şi cadrele didactice pe centre universitare şi total UCDC, în 2008-2012
Potrivit normelor ARACIS, grupele de la forma de învăţământ cu frecvenţa (IF) sunt formate din 25 studenti/grupă, iar cele de
la frecvenţa redusă IFR -30 studenti/grupă. Conform legii învăţământului 1/2011, norma didactică este în medie între 12-16 ore
convenţionale și cadrele didactice pot avea 2 norme convenţionale. Prin calcul aritmetic, o normă convenţională, reprezintă în
medie o grupă, astfel raportul între numărul de studenţi şi numărul cadre didactice poate ajunge și la 55 studenti/cadru didactic.
În perioada 2008-2011 potrivit Legii învăţământului 84/1995 şi a Legii privind Statulutului personalului didactic 128/1997,
cadrele didactice puteau avea până la 3 norme didactice.
12 Anexa 7.1 - Numărul total de masteranzi pe facultăţi UCDC, în perioada 2008-2012
13
Anexa 7.3 - Raportul dintre numărul de masteranzi şi cadrele didactice (bază+asociaţi) pe facultăţi UCDC, în perioada 20082012
14
Anexa 6.4. -Mobilitatea studenţilor (licentă+masterat) la programele ERASMUS pe facultăţi UCDC, în perioada 2008-2012
15
Anexa 6.6. -Numărul de absolvenţi de licenţă după durata de studiu, pe facultăţi UCDC, în perioada 2008-2012
16
Anexa 6.7. Durata medie a ciclului de şcolarizare pe facultăţi UCDC, în perioada 2008-2012
17
Anexa 7.5 - Numărul de absolvenţi de masterat după durata de studiu, pe facultăţi UCDC, în perioada 2008-2012
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1.7 Autonomia universităţii
UCDC dispune de autonomie, în concordanţă cu legislaţiei în vigoare şi a Cartei Universitare.
Carta Universitară precizează forma de învăţământ superior privat şi de cercetare ştiinţifică.
(http://www.ucdc.ro/carta-UCDC.pdf).
Până în prezent Senatul a adoptat 22 regulamente proprii, 13 proceduri şi 7 metodologii privind
desfăşurarea activităţii academice, care asigură trecerea de la standardele cerute de procesul de
acreditare la standardele de performanţă. (http://www.ucdc.ro/regulamente-ucdc.php )
Conform planului strategic al UCDC (Anexa 818) şi al Cartei Universitare, UCDC dispune de
autonomie şi libertate în decizii asupra:
 misiunii, viziunii şi obiectivelor strategice ale universităţii;
 structurii universităţii şi alegerii organelor de conducere;
 ofertei de programe de studii şi a organizării cercetării ştiinţifice;
 definirii propriilor standarde de performanţă academică;
 încheierii de parteneriate cu membrii comunităţii academice şi socio-economice:
 politicii de resurse umane şi a strategiei pe termen mediu şi lung în domeniu;
 stabilirii de proceduri operaţionale şi manageriale în ceea ce priveşte organizarea şi
desfăşurarea proceselor academice şi administrative;
 modului de conducere, organizare şi administrare a fondurilor universităţii;
 politicii în domeniul asigurării calităţii proceselor academice şi adminsitrative.
UCDC corelează toate procesele academice, în strânsă legătură cu legislaţia şi reglemenetările
naţionale şi europene din domeniu. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii reprezintă un punct
central al strategiei universităţii, al planului strategic şi operaţional (Anexa 1019), precum şi în
ceea ce priveşte derularea tuturor proceselor de educaţie, cercetare şi administrative.
2

CAPITOLUL 2. NORME, VALORI, MISIUNE ŞI OBIECTIVE
2.1 Profil academic
Ca instituţie particulară de învăţământ superior universitar, Universitatea a fost concepută şi
organizată pentru a răspunde unor cerinţe acute, cu semnificaţie politică, economică şi socială în
sfera pregătirii resurselor umane, prin formarea de specialişti pentru sectorul public şi privat a
căror experienţă profesională să asigure, la nivelul unor standarde europene, capacitatea asumării
de responsabilităţi manageriale şi de conducere în ceea ce priveşte gestiunea transformărilor şi a
procentului de modernizare din România.
UCDC are autonomie deplină în definirea şi implementarea strategiei sale educaţionale şi a
obiectivelor, care vizează excelenţa în ariile sale de competenţă: juridic, economic, ştiinţe
politice, limbi străine, ştiinţele educaţiei şi istorie, în scopul de a-şi menţine competitivitatea, atât
la nivel naţional cât şi internaţional.
Îmbunătăţire a conţinutului predării programelor de studiu prin armonizarea cu programele
europene şi în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale, reprezintă un obiectivcheie în îmbunătăţirea calităţii educaţiei, creşterea competitivităţii naţionale/internaţionale şi a
colaborării, a schimburilor prin mobilitate academică.
Dezvoltarea bazată pe cunoaştere a proiectelor de cercetare inovative este de asemenea un
obiectiv major al universităţii, puternic integrat cu programele educaţionale.
Instruirea practică a studenţilor este al treilea obiectiv prioritar, care are nevoie de o atenţie
specială în perioada următoare.
18
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În acest context, este vizată o abordare integrată, pentru a se ajunge la un bun echilibru între
procesul de predare, instruirea practică şi cercetare.
Printre priorităţile de bază ale Universităţii se situează:
 îmbunătăţirea continuă a performanţei, eficienţei şi eficacităţii sistemului de
management al calităţii prin antrenarea întregului personal didactic în direcţia
realizării politicii şi obiectivelor din domeniul calităţii;
 alinierea universităţii la standardele şi la cele mai bune practici ale activităţii
academice din ţările Uniunii Europene;
 orientarea universităţii, implicit a programelor de studii, către satisfacerea
cerinţelor clienţilor;
 preocuparea în toate activităţile pe care le desfăşoară faţă de cerinţele legale şi de
reglementare în domeniul calităţii şi în domeniul învăţământului universitar.

2.2 Misiunea şi viziunea universităţii
Misiunea UCDC constă în formarea, specializarea şi perfecţionarea unor viitori 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 (Anexa 1120).
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.
Viziunea UCDC se concentrează pe excelenţă, competitivitate şi responsabilitate socială, ca o
universitate de referinţă centrată pe educaţie şi cercetare, în promovarea dezvoltării durabile, în
beneficiul comunităţii naţionale şi internaţionale.
Valorile asociate sunt: transparenţa, performanţa, spiritul de echipă, echitatea, recunoaşterea
meritelor, etica, deschiderea către comunitate etc...

2.3 Obiectivele strategice ale universităţii
Obiectivul strategic principal al universităţii este de a deveni o puternică bază de învăţământ,
precum şi de cercetare ştiinţifică, asigurând pregătirea de specialişti pentru domeniile de
referinţă, acoperirea nevoilor de specialişti impuse de dezvoltarea societăţii româneşti.
Principiile de funcţionare a universităţii sunt: autonomia universitară deplină, respectul legilor
române, inclusiv ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei şi ARACIS, interzicerea
oricărei discriminări pe considerente de naţionalitate, rasă, sex, religie, convingeri politice şi
altele asemenea, împotriva unei persoane, cu privire la admiterea în universitate, ocuparea unui
post didactic, de cercetare sau conducere ori cu privire la orice beneficii conferite de universitate,
evitarea angajării politice sau a subordonării faţă de structuri politice.
Calitatea academică şi creşterea continuă a acesteia constituie un element de esenţă al Planului
Strategic al Universităţii, reprezentând totodată principalul punct de sprijin al angajării
Universităţii spre excelenţa academică.
Apariţia şi dezvoltarea învăţământului superior privat din România ca alternativă a
învăţământului public, impune cu necesitate o atenţie sporită pentru managementul acestuia.
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În acest context, promovarea unei strategii de ansamblu a fost absolut necesară pentru UCDC,
strategie care să cuprindă atât obiective pentru activitatea internă curentă cât şi obiective pentru
asigurarea imaginii instituţiei în afara universităţii (Anexa 821).
1. Obiective privind modernizarea procesului de predare-învăţare-evaluare în concordanţă cu
standardele naţionale şi internaţionale
Procesul în scopul didactic constituie principala componentă a misiunii universităţii,
menţinerii şi dezvoltării activităţii în UCDC, în concordantă cu obiectivele dezvoltării de
ansamblu a învăţământului.
Aceasta se poate realiza prin:
 armonizarea şi compatibilizarea specializărilor şi planurilor de învăţământ cu cele ale
celorlalte universităţi de stat şi/sau particulare din ţara noastră şi din ţările membre ale
Uniunii Europene;
 creşterea continuă a calităţii procesului didactic prin introducerea unor noi metode şi
tehnici de predare;
 valorificarea rezultatelor cercetării desfăşurate de personalul didactic din universitate
în procesul didactic;
 creşterea participării studenţilor la actul educaţional;
 îmbunătăţirea sistemului de evaluare a calităţii procesului didactic şi de evaluare a
studenţilor.
2. Obiective privind cercetarea ştiinţifică
În acest domeniu conducerea universităţii are 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;
 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;
 creşterea ponderii activităţii de cercetare ştiinţifică;
 stimularea participării la realizarea Granturilor C.N.C.S., Programelor Naţionale de
Cercetare Dezvoltare, Programelor internaţionale, contractelor cu mediul economic şi de
afaceri, 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;
 demararea unor noi colaborări, în cadrul unor consorţii de cercetare la nivel regional,
naţional şi european;
 organizarea în UCDC a unor dezbateri ştiinţifice pe problemele fundamentale ale
economiei şi legislaţiei româneşti;
 implicarea studenţilor în activitatea de cercetare prin organizarea anuală a sesiunilor
ştiinţifice la nivel programelor de licenţă şi master.
3. Obiective privind dezvoltarea parteneriatelor cu alte instituţii pe plan naţional şi
internaţional
În acest domeniu conducerea universităţii are următoarele obiective:
 dezvoltarea programelor de cooperare şi colaborare internaţională între UCDC şi
universităţi de prestigiu din lume. Se urmăreşte orientarea strategică a acestor colaborări,
astfel încât fiecare facultate să participe la mobilităţi internaţionale, în raport cu
specializările compatibile;
21
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 îmbunătăţirea sistemului de credite transferabile cu celelalte facultăţi din ţară şi ţinând
sdeama de experienţa în cadrul Sistemului European de Credite Transferabile de Studii
(E.C.T.S.), astfel încât toate facultăţile să asigure compatibilitatea creditelor obţinute de
studenţii în diferite universităţi;
 dezvoltarea unor acorduri de parteneriat între UCDC şi instituţii şi universităţi similare şi
de acelaşi profil, din ţară şi din străinătate;
 stabilirea de parteneriate între UCDC şi societăţile socio-economice în vederea asigurării
practicii studenţeşti;
 stabilirea de parteneriate între UCDC şi alte organisme relevante la nivel naţional şi
internaţional;
 dezvoltarea unor parteneriate internaţionale pentru educaţia şi practica studenţilor cu
universităţi şi organizaţii care îşi desfăşoară activitatea în diferite ţări din Uniunea
Europeană.
4.

Obiective privind promovarea imaginii universităţii
În acest domeniu conducerea Universităţii are următoarele obiective:
 consolidarea sloganului instituţiei „Universitate de elită pentru studenţi de elită”;
 acreditarea naţională şi europeană a programelor de studii;
 urmărirea permanentă a creşterii vizibilităţii internaţionale a UCDC, prin adaptarea
mediului universitar la cerinţele de internaţionalizare şi de globalizare ale mediului de
afaceri şi ale pieţei muncii;
 întocmirea unui program complex de activităţi prin care să se promoveze periodic
imaginea şi oferta academică;
 dezvoltarea unor relaţii de continuitate cu liceele prin parteneriate, bazate pe strategii
comune, reciproc avantajoase;
 popularizarea eficientă a ofertei academice a universităţii;
 reproiectarea şi actualizarea paginilor web ale universităţii, departamentelor şi
facultăţilor, precum şi asigurarea versiunii informaţionale similare în limba engleză.

5.

Obiective privind asigurarea şi îmbunătăţirea proceselor din universitate
 realizarea unui mediu favorabil abordării profesionale a problemelor academice, precum
şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice;
 perfecţionarea procesului de implementare a Sistemului de Management al Calităţii;
 respectarea şi dezvoltarea documentelor aferente Sistemului de Management al Calităţii;
 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 optime a proceselor academice;
 îmbunătăţirea (învăţământ centrat pe student) calităţii transmiterii şi însuşirii
cunoştinţelor prin generalizarea unor tehnici noi de predare;
 creşterea calităţii activităţilor de cercetare în cadrul Centrelor şi Institutelor de cercetare
ale universităţii;
 perfecţionarea sistemului informatic din cadrul UCDC prin oferirea către studenţi, în timp
util, a informaţiilor privind procesului didactic şi de evaluare;
 dezvoltarea sistemului informatic – care să faciliteze culegerea, prelucrarea şi analiza
datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii;
 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 UCDC.
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3

CAPITOLUL 3. GUVERNANŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI
3.1 Reglementări interne
În realizarea misiunii, Universitatea are atribuţii menţionate în Carta Universității
(http://www.ucdc.ro/carta.html), cele mai importante fiind:
a)
organizarea procesului de învăţământ în domeniul său de activitate, cu mijloace pe care le
consideră necesare pentru realizarea misiunii;
b)
organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor, fixând
direcţiile principale şi modalităţile de realizare a acesteia;
c)
angajarea de resurse umane pentru desfăşurarea activităţilor didactice, ştiinţifice,
administrative şi tehnice, în conformitate cu condiţiile şi criteriile de exigenţă pe care le
stabileşte şi urmăreşte atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ competenţa
corpului didactic;
d)
reglementarea activităţii profesionale, ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive a studenţilor
şi a altor activităţi interne;
e)
realizarea şi publicarea de manuale, cursuri, lucrări de cercetare, reviste şi alte materiale
care sprijină învăţământul şi cercetarea;
f)
cooperarea cu instituţii de învăţământ şi cercetare din ţară şi străinătate;
g)
iniţierea şi realizarea altor activităţi, în măsura în care ele corespund obiectului de
activitate şi scopului Universităţii.

3.2 Managementul universităţii
Guvernanţa şi managementul UCDC sunt în deplină concordanţă cu planul strategic şi
obiectivele strategice ale universităţii. (Anexa 822).
Structurile actuale de management ale universităţii şi atribuţiile acestora, sunt menţionate în
Carta Universitară şi Organigrama Universităţii. (Anexa 1223).
Universitatea are un sistem de conducere coerent, integrat şi transparent, bazat pe o administraţie
eficace şi eficientă, adaptată misiunii şi obiectivelor asumate. (http://www.ucdc.ro/senatuluniversitatii.html, Anexa 1324).
Mecanismele de alegere respectă principiile democraţiei academice, normele de reprezentare
prevăzute în lege, prevederile Cartei Universitare. Toate compartimentele şi serviciile
administrative din cadrul Universităţii sunt încadrate cu personal corespunzător din punct de
vedere al calificării profesionale şi condiţiilor cerute pentru ocuparea posturilor.
Reprezentanţii studenţilor (25% din structurile academice) sunt aleşi de către studenți și sunt
avizați de consiliile facultăților pentru a face parte din structurile de conducere ale universității și
facultăților. Toate informaţiile de interes public sunt disponibile pe paginile de Internet ale
UCDC, existând un serviciu informatizat de informare şi comunicare cu publicul şi un
Departament pentru Comunicare şi Relaţii Publice.
Conform strategiei asumate, UCDC se concentrează pe implicarea părţilor interesate în procesul
de luare a deciziilor, printr-o cooperare eficientă între structurile universităţii şi reprezentanţii
acestora.
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Senatul universităţii reprezintă comunitatea academică şi acţionează ca organism de conducere
şi de luare a deciziilor, prin reprezentanţii celor 6 comisii ce constau în grupuri de lucru
specializate: Comisia didactică și învăţământ, Comisia Cercetare, CEAC, Comisia de etică,
Comisia social și cu probleme studenţești, Comisia Relaţii internaţionale și mediul de afaceri.
Toate propunerile celor 6 comisii sunt discutate şi validate în Senatul Universităţii, în
conformitate reglementările în vigoare, ţinând cont de obiectivele strategice ale universităţii.
UCDC respectă principiul reprezentativităţii în toate structurile sale şi în toate reglementările
emise la nivel instituţional şi la nivel de facultate. Conform reglementărilor interne, studenţii
sunt consideraţi parteneri în procesul academic, fiind reprezentaţi în toate structurile de
conducere şi implicaţi în luarea deciziilor şi realizarea tuturor acţiunilor şi proceselor din
universitate.

3.3 Procesul de predare-învăţare-evaluare
În UCDC, procesele educaţionale sunt coordonate de Prorectorul cu activitatea didactică.
Aplicarea managementului integrat pentru asigurarea calităţii proceselor de educaţie, formare şi
cercetare şi-a dovedit viabilitatea. În aceste sens, abordarea unitară în ceea ce priveşte educaţia,
formarea şi cercetarea reprezintă principiul de bază pe care UCDC îl susţine. Principalul obiectiv
urmărit este crearea unui sistem funcţional de îmbunătăţire continuă a calităţii educaţiei.
Încă de la înfiinţare, UCDC a fost preocupată de adaptarea structurii şi curriculei programelor
de studii la evoluţiile economice şi sociale contemporane.
Anul universitar este format din două semestre a câte 14 săpămâni, urmate de sesiuni de
examinare, a câte patru săptămâni. În structura anului universitar sunt prevăzute şi două sesiuni
de reexaminare, a câte două săptămâni fiecare.
Numărul total de credite ECTS necesar pentru a absolvi un program de licenţă este cuprins între
180 şi 240, în funcţie de domeniul de licenţă. Pentru absolvirea unui program de masterat,
numărul de credite ECTS, este cuprins între 60 şi 120, diferenţiat pe tipuri de programe.
Disciplinele din planurile de învăţământ au o succesiune logică, fiind grupate în discipline
fundamentale, de specialitate şi complementare. Flexibilitatea programelor de studii este
asigurată prin pachete de discipline opţionale (la alegere) şi discipline facultative. Programele
analitice ale disciplinelor cuprind informaţii referitoare la: repartizarea numărului de ore de curs
şi seminar/ activităţi aplicative/laborator, numărul de credite ECTS, obiectivele disciplinei,
competenţele specifice, conţinutul tematic al cursului, aplicaţiile, testele şi temele de control,
forma de evaluare, modul de stabilire a notei finale, bibliografia şi lista materialelor didactice.
Programele de studii universitare de licenţă şi masterat sunt integrate cu stagii de practică. În
perioada analizată, universitatea a încheiat 163 de contracte/convenţii de parteneriat cu instituţii
din mediul social şi de afaceri în vederea practicii de specialitate şi/sau cercetare. În cadrul
acestor insituţii au efectuat stagii de practică un număr de 4192 de studenţi (Anexa 1425 şi
Anexa 1526).
Cu privire la programele analitice ale disciplinelor de studiu, se precizează că fiecare disciplină
care se predă în universitate are la bază o programă analitică întocmită de cadrul didactic titular
şi aprobată de Consiliul Facultăţii. Senatul urmăreşte concordanţa programelor analitice cu
misiunea de învăţământ specifică a universităţii precum şi scopul principal al structurii şi
conţinutului programelor analitice, acela de a asigura studenţilor o înţelegere globală a fiecărei
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materii, asigurarea formării unei gândiri care să-i permită studentului absolvent să opereze cu
noţiunile şi raţionamentele proprii în activitatea sa profesională.
Revizuirea programelor analitice ale disciplinelor revine titularului/titularilor disciplinelor
respective, cu avizul departamentului şi aprobarea Consiliului facultăţii.
În UCDC. se desfăşoară o activitate continuă de identificare, testare, implementare şi evaluare a
strategiilor didactice, atât din punct de vedere a metodelor de predare-învăţare-evaluare (munca
în echipă, studii de caz, elaborarea de proiecte integrate, brainstorming, mese rotunde, joc de rol,
simulări, discuţii ghidate, controversa academică), cât şi din punct de vedere a mijloacelor
utilizate (calculator, laptop, videoproiector, laptop, caiete de aplicaţii, dicţionare, colecţii de
periodice).
UCDC sprijină facultățile pentru a crește gradul de educație centrat pe student și pentru a
îmbunătăți procesul de predare-învăţare-evaluare, prin înregistrarea feedback-ului din analiza
satsifacţiei studenţilor cu privire la mediul de învăţare și prin benchmarking-ul realizat anual.
Principala responsabilitate a cadrelor didactice constă în crearea mediilor de învăţare centrate pe
student. În acest scop, corpul profesoral este în permanenţă preocupat de activităţile tradiţionale
de transmitere către studenţi a cunoştinţelor/ informaţiilor, dar şi de formare a competenţelor,
dobândire a abilităţilor.
Activităţile de formare profesională a studenţilor (cursuri/dezbateri/activităţi aplicative) şi
modalităţile de evaluare (scris/ oral/testări pe parcursul semestrului) sunt reglementate prin
metodologii proprii.
Materialele didactice elaborate de către titularii de curs sunt caracterizate prin echilibrul dintre
elementele teoretice şi cele aplicative, originalitate şi o formă de prezentare atractivă.
Pentru creşterea calităţii proceselor educaţionale, studenţii fiecărei facultăţi evaluează anual
activitatea cadrelor didactice şi caracteristicile mediului de învăţare oferit de UCDC.

3.4 Activitatea de cercetare
Prin misiunea asumată, UCDC urmăreşte dezvoltarea unui mediu de cercetare şi de învăţământ..
În acest domeniu instituţia realizează şi promovează activităţi de cercetare prin:
 formarea, dezvoltarea şi diseminarea cercetării;
 dezvoltarea unui corp profesoral de cercetare de înaltă responsabilitate profesională şi
civică;
 realizarea de parteneriate ştiinţifice cu alte organizaţii din mediul academic şi de afaceri;
 formarea de specialişti, prin oferirea de programe de studii creative, care să integreze
rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie la dezvoltarea intelectuală a studenţilor;
 consolidarea spiritului de comunitate academică prin cultivarea responsabilităţii,
transparenţei, egalităţii de şanse şi credibilităţii.
Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul UCDC este coordonată de Preşedintele UCDC,
Rectorul universităţii şi Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică, care asigură logistica şi
consultanţa pentru a stimula implicarea în programe de cercetare. (http://www.ucdc.ro).
Senatul UCDC a adoptat Strategia de cercetare a universităţii, elaborată pentru un orizont de
timp de cinci ani, adaptată schimbărilor cu implicaţii semnificative pentru învăţământul
universitar românesc şi pentru sistemul de cercetare. (http://www.ucdc.ro).
Strategia de cercetare a universităţii are la bază cadrul strategic naţional în domeniul cercetării,
axat pe creşterea vizibilităţii cercetării româneşti în plan internaţional şi la creşterea
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competitivităţii economiei româneşti prin transfer de cunoştinţe din mediul academic şi de
cercetare spre sfera economico-socială.
Obiectivul general al strategiei de cercetare a universităţii îl reprezintă transformarea acesteia
într-o universitate cu activitate de cercetare şi inovare la standarde europene. Pentru atingerea
acestui obiectiv, universitatea îşi propune:
Obiectiv 1. Plasarea universităţii în anul 2013 între primele 10 universităţi din România din
punct de vedere al rezultatelor obţinute în domeniul cercetării şi inovării;
Obiectiv 2. Maximizarea efectelor transferului de cunoaştere din mediul academic spre mediul
socio-economic;
Obiectiv 3. Integrarea universităţii în spaţiul naţional şi european al cercetării;
Obiectiv 4. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea procesului educaţional.
Pentru realizarea obiectivelor propuse şi a principalelor activităţi identificate, care au ca scop
atingerea obiectivelor stabilite, un rol important îl are managementul activităţilor de cercetare,
dezvoltare, inovare. În cadrul Centrelor de Cercetare şi a colectivelor pentru programe
comunitare activează o echipă de cercetători la care se adaugă colectivele institutelor/
facultăţilor/departamentelor din universitate. Fiecare institut/facultate/centru de cercetare are
propriul plan de acţiuni care oferă suportul de implementare a strategiei în domeniul cercetării şi
inovării.
În prezent, cercetarea ştiinţifică se materializează prin activitatea Institutelor de Cercetări
Ştiinţifice ale universităţii desfăşurată de cadrele didactice şi studenţi. În UCDC funcţionează
următoarele institute de cercetare: Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare; Institutul
de Istorie şi Studii Cantemiriene; Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului; Institutul de
Studii şi Cercetări Interculturale; Institutul de Studii de Securitate. Fiecare institut are propriul
plan de cercetare ştiinţifică, organizează manifestări ştiinţifice cu personalul din cadrul
facultăţilor de profil.
U.C.D.C. organizează, anual, mai multe sesiuni ştiinţifică ale cadrelor didactice din toate
centrele universitare, cu participarea unor invitaţi de la instituţii şi organisme guvernamentale şi
neguvernamentale interesate, de la Institutele de Cercetări ale Academiei şi de la alte universităţi
din ţară şi străinătate.
Universitatea organizează periodic manifestări ştiinţifice la care sunt invitaţi studenţii,
absolvenţii, personalităţi ale domeniului economic. Anual se organizează sesiuni ştiinţifice ale
studenţilor nivel licenţă şi master pe domenii de specializare. Lucrările studenţilor sunt publicate
în volume cu ISSN.
La activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul universităţii U.C.D.C. participă cadre
didactice, alte categorii de angajaţi ai UCDC, studenţi, în conformitate cu Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea Consiliului Cercetării Ştiinţifice (www.ucdc.ro)
În UCDC activitatea de cercetare se desfăşoară în cadrul programului de cercetare ştiinţifică,
elaborat anual de către universitate, pe baza programelor de cercetare ale institutelor/facultăţilor
şi centrelor de cercetare înfiinţate instituţional care cuprind teme prioritare, specifice U.C.D.C..
Cadrele didactice participă la grant-uri şi proiecte de cercetare contractate prin UCDC pe
facultăţi. În perioada 2008-2013 au fost încheiate contracte de cercetare finanţate din fonduri
europene, contracte încheiate cu mediul de afaceri din ţară şi străinătate În acelaşi timp, cadrele
didactice au participat individual la contracte de cercetare finanţate din fonduri europene în
parteneriat cu Academia Română sau cu mediul de afaceri (Anexa 1727).
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În perioada 2008-2013 UCDC a organizat un număr de manifestări ştiinţifice participând cu
fonduri substanţiale la buna desfăşurare a acestora S-au organizat, astfel: 19 conferinţe
internaţionale, 31 de conferinţe naţionale cu participare internaţională, 79 de conferinţe
naţionale, 28 de simpozioane, 31 de seminarii şi 77 de sesiuni ştiinţifice pentru studenţi (Anexa
1828).
UCDC participă prin mass-media la diseminarea rezultatelor cercetării prin apariţii în presa
scrisă sau la televiziune, prezentând concluziile manifestărilor ştiinţifice sau prin postarea pe
site-ul UCDC a evenimentelor desfăşurate, cum ar fi: simpozioane, mese rotunde, salon literar,
festivitate de premiere a rezultatelor cercetării ş.a.
Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice sunt valorificate atât prin
publicaţii pentru scopuri didactice, cât şi prin publicaţii ştiinţifice în reviste de specialitate sau
edituri din ţară, recunoscute de CNCS sau din străinătate, comunicări ştiinţifice prezentate la
sesiuni, simpozioane, seminarii etc. din ţară şi/sau străinătate, Fiecare cadru didactic din UCDC
are anual cel puţin o publicaţie sau o realizare didactică sau ştiinţifică publicată în reviste
naţionale sau internaţionale de prestigiu, cotate în baze de date internaţionale, activitate care
reprezintă şi unul dintre criteriile de evaluare periodică a calităţii activităţii desfăşurate în cadrul
UCDC (Anexa 1629).
Pentru diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, în perioada 2008-2013, UCDC a alocat
fonduri substanţiale aşa cum rezultă din Anexa 1830.
Valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică s-a făcut pe multiple planuri, şi în
primul rând, prin elaborarea de cursuri şi alte materiale practice, ancorate la momentul pe care-1
parcurge economia şi societatea românească. Universitatea a realizat astfel editarea unor
publicaţii ştiinţifice periodice, de referinţă pentru viaţa ştiinţifică universitară: ”Analele
Universităţii", cu seriile Management Turistic şi Comercial, Drept, Istorie, Relaţii Economice
Internaţionale şi Finanţe - Bănci şi Contabilitate, precum şi volumele care cuprind majoritatea
comunicărilor susţinute la Sesiunile Ştiinţifice anuale, atât la nivelul fiecărei facultăţi, cât şi la
nivelul universităţii. În activitatea de cercetare a UCDC un rol deosebit l-au avut publicaţiile
proprii: Revista Cogito (4 BDI), Revista Knowledge Horizons – Economics (4 BDI), Revista
Euromentor (4 BDI), Revista Universul Strategic, Revista Master’s Journal UCDC, Revista GeoCarpatica. (http://www.ucdc.ro/departament-cercetare-stiintifica.html).
Participarea cadrelor didactice la activitatea de cercetare, în perioada 2008– 2013 s-a concretizat
în următoarele: cărţi/cursuri publicate în edituri recunoscute – 974, îndrumare publicate/culegeri
de probleme – 267, capitole publicate în volume cu ISBN – 361, cursuri proprii pe plan local sau
pe web-ul UCDC – 342, cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute – 301,
articole/studii în reviste de circulaţie internaţională recunoscute (ISI, B) – 1472, articole/studii
publicate în reviste de circulaţie naţională recunoscute – 1404, articole/studii publicate în volume
ale manifestărilor ştiinţifice internaţionale – 1213, articole/studii publicate în volume ale
manifestărilor ştiinţifice naţionale – 1040, lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziţii – 542,
proiecte de cercetare pe bază de contract/grant – 405, alte lucrări de cercetare-dezvoltare – 402
(Anexa 1631).

3.5 Relaţiile internaţionale şi parteneriatele universităţii
Politica de consolidare şi dezvoltare a relaţiilor lucrative cu mediul universitar internaţional face
parte din strategia UCDC de afirmare ca lider al sistemului educativ universitar particular din
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România prin sporirea capacităţii de adaptare şi integrare rapidă în circuitul academic
internaţional de elită.
Universitatea colaborează şi cu alte institute academice şi institute de cercetări în scopul
permanentei perfecţionări a procesului de învăţământ, a îmbunătăţirii experienţei profesionale a
cadrelor didactice şi a pregătirii studenţilor.
Este de mentionat şi apartenenta la EUA, cea mai puternica Asociatie a Universitatilor Europene
precum şi relatiile bilaterale cu zeci de universitati din strainatate, la loc de frunte fiind aceea cu
Universitatea Robert Schumann din Strasbourg.
Senatul Universității Creştine “Dimitrie Cantemir” a acordat titlul de Doctor Honoris Causa mai
multor personalități recunoscute la nivel mondial:
 Prea Fericitul PARINTE TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (2003);
 Doamna EMMA NICHOLSON - BARONES de WHINTERBOURNE (2006);
 Majestatea Sa REGELE MIHAI I al României (2006);
 Doamna prof. univ. dr. FLORENCE BENOÎT ROHMER – Președintele Universității
Robert Schuman din Strasbourg, Franța (2007);
 Excelența Sa Domnul NURSULTAN A. NAZARBAYEV – Președintele Kazahstan
(2007);
 Excelenta Sa Domnul ABDULLAH GÜLL – Președintele Turciei (2008);
 Domnul JAN FIGEL' - Comisar European (2008);
 Domnul DIDIER MAUS – Presedintele Asociației Internaționale de Drept
Constituțional (2008);
 Domnul VÁCLAV KLAUS – Președintele Republicii Cehia (2008);
 Domnul BORIS TADIĆ – Președintele Republicii Serbia (2009);
 Doamna Androulla Vassiliou – Comisar European pentru educaţie, Cultură,
multilingvism şi tineret (2010);
 Domnul JORGE IVANOV – Preşedintele Republicii Macedonia (2011).
În afară de instituţii de profil academic, universitatea întreţine relaţii de colaborare cu instituții
publice în care studenţii îşi desfăşoară practica de specialitate, în scopul împletirii caracterului
teoretic al activităţii didactice cu aspectele practice.
Astfel a fost parafat Protocolul de colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a
Municipiului Bucureşti – cea mai mare organizaţie cu profil economic care reuneşte majoritatea
agenţilor economici spre care se îndreaptă o mare parte a absolvenţilor facultăţilor noastre de
profil. Menţionăm selectiv unele din institutele de profil din străinătate cu care colaborează
universitatea: Universitatea Paris 8, Universitatea Ottawa – Canada, Consorţiul MUCIA,
Columbus, Ohio, SUA, Universitatea Gutemberg, Mainz, Germania, Universitatea Thamasat,
Thailanda, Universitatea din Lewarden, Olanda, Universitatea Missouri, SUA, Universitatea
Missippi, SUA, Universitatea Karici, Belgrad, Mykolas Romeris University din Lituania, G.
D’Annunzio din Italia, Upper Austria University of Applied Sciences, Steyr din Austria, Rostock
University din Germania, Katholieke Hogeschool din Belgia, Da Coruna din Spania, Canakkale
Onsekiz Mart University din Turcia, Université Montesquieu – Bordeaux IV din Franta, Istanbul
Aydin University din Turcia, Universitatea din Pisa
Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, sistemul de învăţământ românesc s-a aliniat
sistemului european. Una dintre modalităţile de integrare educaţională şi culturală în familia
universitară europeană, a constituit-o aderarea universităţii la asociaţii profesionale
internaţionale precum EUA, EMUNI, EURAS.
Începând cu anul 2007, Departamentul de Relaţii Internaţionale din UCDC a avut ca obiectiv
aderarea la Organizaţia Universitaţilor Europene (EUA), care reprezintă purtătorul de cuvânt a
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comunităţii de învăţământ superior din Europa. Misiunea EUA este de a promova dezvoltarea
unui sistem coerent al învăţământului superior şi al cercetării europene. Avantajele ce decurg ca
urmare a aderării UCDC la această asociaţie sunt următoarele:
 Accesul la proiecte universitare comune pe plan european
 Accesarea de masterate comune cu universităţi de prestigiu din Europa
 Facilitarea adoptării criteriilor de calitatea la standarde europene
 Accelerarea procesului Bologna şi aplicarea conformă a ultimelor modificări
 Accesul la bazele de date ale EUA
 Vizibilitatea UCDC pe plan european
 Folosirea logo-ului EUA asociat U.C.D.C.
 Participarea la Conferinţele organizate de EUA,
Astfel, UCDC a participat la conferinţele: Facing Global Challenges - European strategies for
Europe’s universities, organizată la Praga în martie 2009; “Women Academics Beyond the Glass
Ceiling” în intervalul 11-14 aprilie 2010, organizată cu susţinerea EUA şi IAUP şi găzduită de
Universitatea Tehnică din Istanbul, ce a avut drept scop analiza politicilor europene în domeniul
învăţământului superior.
În anul 2008, odată cu fondarea Universităţii Internaţionale Euro-Mediteraneene (EMUNI) cu
sediul în Portoroz, Slovenia, UCDC a răspuns afirmativ solicitării de a face parte dintre membrii
fondatori (universităţi şi instituţii de învăţământ superior) din ţările partenere EuroMediteraneene. Motivul principal pentru crearea acestei organizaţii l-a reprezentat efectul
sinergic generat de asocierea culturilor europene, islamice precum şi a altor culturi
mediteraneene. La data de 9 iunie 2008, odată cu Inaugurarea Solemnă de la Portoroz, UCDC a
semnat Carta de Fondare a Universităţii Euro-Mediteraneene ce are ca pricipale obiective:
 Susţinerea şi consolidarea reţelei de cooperare cu Universităţile şi Instituţiile din ţările
partenere Euro-Mediteraneene, promovând şi organizând studii comune şi programe de
cercetare;
 Dezvoltarea dialogului inter-cultural în regiunea Euro-Mediteraneeană.
Uniunea Universităţilor EurAsiatice este o iniţiativă regională educaţională şi academică care
doreşte să acopere diverse arii de activitate, ţelul Uniunii fiind acela de a coopera în domeniul
învăţământului universitar cât şi în alte domenii şi de a proteja moştenirea istorică şi culturală a
tărilor membre. UCDC a devenit membru fondator EURAS în anul 2009, fiind totodată un
membru activ al Uniunii prin cooperarea constantă în cadrul diverselor proiecte academice şi
totodată prin participarea reprezentanţilor Universităţii la întâlnirile anuale ale Adunării Generale
(Reuniunea EURAS de la Istanbul între 27-28 Februarie 2012).
În anul 2006, UCDC a început procedurile de candidatură pentru obţinerea Cartei Erasmus
(Erasmus University Charter), document care a permis începerea acţiunilor din cadrul
programului SOCRATES-ERASMUS. Aceste acţiuni se referă la mobilităţi de studenţi, de
cadre didactice şi personal administrativ.
Din momentul obţinerii Cartei Erasmus şi până în present, UCDC a încheiat acorduri bilaterale
de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din 9 ţări (Anexa 19): Austria, Belgia, Franţa,
Germania, Italia, Lituania, Slovenia, Spania şi Turcia. În cele 9 ţări cu care UCDC colaborează,
există acorduri cu 11 instituţii de învăţământ superior dupa cum urmează:
Tabelul 1.
Universitatea
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
Upper Austria University of Applied Sciences

Ţara/Oraş
Belgia, Kortrijk
Austria, Steyr
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Universita degli Studi "G. d'Annunzio"
Universite Montesqueu Bordeaux IV
University of Rostock
Mikolas Romeris University
Universidade da Coruña
Adnan Menderes University
Istanbul Aydin University
Canakkale Onsekiz Mart University
EMUNI University

Italia, Pescara
Franta, Pessac
Germania, Rostock
Lituania, Vilnius
Spania, Coruña
Turcia, Aydin
Turcia, Aydin
Turcia, Canakkale
Slovenia, Portoroz

Anual, începând cu anul universitar 2007-2008, UCDC a trimis, în medie, un număr de 8
studenţi la stagii de studiu la universităţi partenere, în cadrul programului mai sus menţionat.

3.6 Rezultatele economico-financiare
Activitatea economico-financiară a UCDC are la bază Bugetul de venituri şi cheltuieli propiriu
aprobat de Consiliul de administraţiei.
UCDC, ca instituţiei de invăţământ superior privată, are ca surse de venituri: taxe de admitere,
taxe şcolare, taxe de examene, din cercetare, venituri financiare, donaţii şi sponsorizări din ţară şi
străinătate.
Conducerea Universităţii a făcut investiţii comune pentru facultăţile atât din Bucureşti, cât şi din
centrele teritoriale (Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu şi Constanţa). Activitatea financiară este
coordonată de un compartiment de specialitate condus de un contabil şef cu studii superioare
economice. Situaţiile financiare anuale sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, indicatorii economico-financiari fiind prezentaţi în notele explicative anexe la bilanţ.
Situaţiile financiare anuale sunt auditate de un auditor extern independent, care – prin raportul de
audit – îşi exprimă opinia cu privire la imaginea fidelă şi performanţa entităţii.
În anul 2011 repartiţia structurală a veniturilor pe centre universitare se prezintă astfel: 70,5%
Bucureşti; 12,7%- Cluj-Napoca; 2,1%- Sibiu; 5,2% - Timişoara; 6,4% - Braşov şi 3,1%Constanţa. Structura cheltuielilor respectă, aproximativ aceeaşi distribuţie.
Ponderea veniturilor pe categorii de venituri în ultimul an analizat este: taxe şcolare-92,03%,
venituri financiare-7,76%, sponsorizări 0,06% şi alte venituri 0,15%. În perioada analizată nu sau înregistrat modificări structural semnificative. (Anexa 20.132 şi Anexa 20.233).
Cheltuielile universităţii sunt repartizate pe următoarele destinaţii: salarii 73,69%; cheltuieli
materiale şi întreţinere - 24,58%; chirii - 0,83% şi cheltuieli de capital - 0,89% (Anexa 20.134).

3.7 Baza tehnico-materială/Dotările
Universitatea dispune de clădiri construcţie şi amenajare proprie. Cea mai mare construcţie se
află în Bucureşti, şi anume un campus universitar propriu. Toate spaţiile în care îşi desfăşoară
universitatea activitatea de învăţământ, inclusiv laboratoare, biblioteci, decanate, rectorat şi
32
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administraţie sunt corespunzătoare
(http://www.ucdc.ro/dotare.php )

din

punct

de

vedere

al

mărimii

şi

dotării.

Având în vedere faptul că gestiunea financiară în cadrul universităţii este descentralizată,
facultăţile din provincie beneficiază de autonomie financiară cu excepţia Facultăţii de
Management Turistic şi Comercial Constanţa, având venituri şi bugete proprii, investiţiile în
baza materială au fost/sunt realizate prin Centrul Bucureşti din aceeaşi sursă, iar în provincie din
sursele fiecărei facultăţi. Unele investiţii au fost realizate din fondul central al universităţii.
Investiţiile au fost orientate în special spre construirea şi amenajarea de sedii proprii de
învăţământ şi administrative, dotări cu mobilier, fondul de cărţi, calculatoare, laboratoare de
specialitate, compartiment multiplicare etc. Valoarea totală a investiţiilor a depăşit ponderea de
25% din venituri prevăzut de legislaţia în vigoare.
Dotarea spaţiilor existente cu mobilier şi mijloace fixe specifice destinaţiei laboratoarelor s-a
realizat din fondurile proprii şi acoperă necesităţile actuale de învăţământ superior din punct de
vedere la mărimii şi dotării. (Anexa 21.135, Anexa 21.236 şi Anexa 21.337).
Universitatea dispune la fiecare din centrele universitare din ţară de biblioteci şi săli de lectură.
Întrucât cursurile pentru toate disciplinele sunt tipărite în mii de volume, fondul de cursuri
universitare se ridică la zeci de mii de volume. De exemplu, numai în depozitul de carte din
Bucureşti al universităţii în anul 2012 sunt înregistrate peste 1500 titluri de cursuri pentru
studenţi. Bibliotecile sunt dotate cu lucrări de specialitate în domeniile: juridic, economic,
filosofic, istoric, geografic, politologic, limbi străine, etc, însumând circa 65.000 de volume în
Bucureşti.
Secretariatele facultatilor dispun de calculatoare performante ce asigura accesul la Sistemul
informatic integrat de evidenţa a studenţilor din cadrul UCDC care este compus din aplicaţii de
tip client server, aplicaţii ce permit gestionarea centralizata a datelor de scolarizare, personale,
dar şi a celor financiare. Secretariatele universităţii dispun de calculatoare moderne ce asigură
ţinerea unei evidenţe stricte în ceea ce priveşte întocmirea foilor matricole, notelor la proiecte şi
la examene.
4

CAPITOLUL 4. ASIGURAREA INTERNĂ A CALITĂŢII
4.1 Politica şi obiectivele în domeniul calităţii
Asigurarea calităţii în educaţie şi cercetare constituie o preocupare permanentă a conducerii
Universităţii, fiind o latură fundamentală a managementului universitar, atât la nivel instituţional,
cât şi la nivelul facultăţilor şi a departamentelor. Accentul deosebit pus pe îmbunătăţirea calităţii
procesului educaţional s-a manifestat de la înfiinţarea universităţii şi s-a materializat în perioada
de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare provizorie pentru toate programele de studii şi prin
obţinerea acreditării instituţionale consacrată prin Legea 238/2002.
În anul 2010 Universitatea a fost supusă evaluării instituţionale de către ARACIS şi a obţinut
calificativul „Grad de Încredere Ridicat”.
Desigur că procesul de la Bologna, mai exact exigenţele impuse de realizarea spaţiului european
al învăţământului superior, coroborat cu apariţia OUG nr. 75/2005 aprobată prin Legea 87/2006,
şi modificată prin Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale şi OUG nr. 75/2011 privind
asigurarea calităţii educaţiei, a ridicat pe o altă treaptă întreaga problematică a calităţii, la nivelul
UCDC.
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In acest fel, imediat după aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, prin Legea
nr. 87/2006, s-a înfiinţat Comisia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) în UCDC.
La scurt timp după aceasta, Rectorul a generat ”Declaraţia Rectorului privind politica de asigurare
a calităţii în Universitate (www.ucdc.ro/IMG/comisie-calitate/index.htm) şi documentele
elaborate, respectiv: Politica universităţii în domeniul calităţii; Obiectivele universităţii în
domeniul calităţii; Raportul anual de audit intern al calităţii; Planurile de calitate; Propuneri
obiective ale Comisiei de audit intern - http://www.ucdc.ro/comisie-calitate/Documente.htm).
UCDC este recunoscută la nivel naţional ca o instituţie de învăţământ superior reprezentativă în
dezvoltarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii, fiind printre primele
universităţi private care a conceput şi implementat procese de asigurare a calităţii specifice
standardelor ISO 9000. Punerea în aplicare a unui astfel de sistem a creat premisele pentru o
abordare sistemică şi procesuală a activităţilor din cadrul universităţii (Anexa 2238 ), dar şi
pentru promovarea unei culturi a calităţii bazată pe norme şi valori specifice managementului
calităţii.
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 şi de cercetare ştiinţifică.
Politica în domeniul calităţii prin care conducerea universităţii s-a angajat, este cea a excelenţei,
fiind conştientă 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 s-a angajat, să depună toate eforturile şi să furnizeze mijloacele şi resursele
necesare unei bune aplicări a politicii în domeniul calităţii (Anexa 2339), în vederea atingerii
obiectivelor sale în domeniul calităţii (Anexa 2440).

4.2 Organizarea sistemului de asigurare a calităţii
Sistemul de management al calităţii este organizat sub conducerea unei Comisii pe universitate,
prezidată de Rector, care dispune de un Birou de calitate ce îi asigură secretariatul şi logistica.
Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi
funcţionare a CEAC (http://www.ucdc.ro/calitate.html).
În domeniul managementului calităţii Universitatea porneşte de la ideea că învăţământul
superior este o reflecţie permanentă asupra dimensiunii valorice a gândirii, a cercetării, a
cunoaşterii şi a formării tinerilor.
În UCDC funcţionează următoarele structuri axate pe dezvoltarea unei culturi a calităţii:
 Comisia
de
Evaluarea
şi
Asigurarea
Calitatii
din
UCDC
(CEAC)
(http://www.ucdc.ro/calitate.html);
 Subcomisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) la nivel de facultate, în
conformitate
cu
organigrama
Universităţii
(www.ucdc.ro/Img/comisiecalitate/Componenta%20CEAC.pdf ).
UCDC se preocupă de implicarea studenţilor, a personalului administrativ şi de cercetare în
comisiile de calitate, www.ucdc.ro/Img/comisie-calitate/Componenta%20CEAC.pdf.
Ca instituție particulară de învățământ superior universitar, UCDC a fost concepută și organizată
pentru a răspunde unor cerințe acute, cu semnificație politică, economică și socială în sfera
38
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pregatirii resurselor umane, prin formarea de specialiști, a căror experiență profesională să
asigure, la nivelul unor standarde europene.
Pentru îndeplinirea acestor roluri, Senatul UCDC a hotărât dezvoltarea unui sistem eficient de
evaluare și asigurare a calității serviciilor furnizate (http://www.ucdc.ro/carta.html).
În acest context, UCDC, prin structurile sale de asigurare a calităţii, a definit procesele
sistemului de management al calităţii care acoperă toate activităţile universitare: educaţie,
cercetare, administraţie, relaţii cu mediul extra-academic, serviciile studenţeşti şi procesele de
management. De asemenea, au fost creeate, în colaboarare cu toate părţile interesate,
documentele
sistemului
de
management
al
calităţii:
Manualul
Calităţii
(http://www.ucdc.ro/calitate.html, Procedurile operaţionale şi manageriale, Regulamentele
universităţii (Anexa 2541) şi alte documente necesare procesului de evaluare şi îmbunătăţire a
calităţii. Toate documentele sisistemului de management al calităţii au fost aprobate de Senatul
Universităţii şi prezentate pe site-ul UCDC. Periodic, noi proceduri sunt realizate şi aprobate, iar
cele existente sunt actualizate/îmbunătăţite. O analiză a activităţii CEAC este prezentată în
Anexele 26 şi 27, în urma căreia au rezultat o serie de propuneri de îmbunătăţire (Anexa 2642 şi
Anexa 2743)
Managementul calităţii se integrează în activitatea cadrelor didactice şi prin participarea
studenţilor la evaluarea cadrelor didactice şi a activităţii ştiinţifice de către colegi. În
Universitate, managementul calităţii este guvernat de adeziunea la valori cum ar fi
responsabilitatea intelectualilor pentru comunitatea din care fac parte, spiritul critic, spiritul
inovator şi libertatea academică.

4.3 Politici şi practici pentru asigurarea calităţii
În UCDC au fost stabilite o serie de practici de asigurare a calităţii, bazate în general pe
autoevaluare /evaluare realizată de către managementul facultăţii şi al universităţii (Anexa 2844)
şi pe respectarea Standardelor de calitate impuse de CEAC ( Anexa 2945).
Un rol important în asigurarea calităţii este jucat de auditul calităţii şi evaluarea proceselor,
desfăşurată în următoarele moduri:
 evaluarea instituţională internă, realizată anual de către CEAC, finalizată cu un Raport
de autoevaluare, prezentat şi discutat în Senatul universităţii şi publicat pe site-ul
acesteia. Concluziile acestui raport reprezintă elemente importante pentru conducerea
universităţii în dezvoltarea unei analize SWOT care să identifice punctele slabe şi
ameninţările, în urma căreia se întocmeşte un plan de îmbunătăţire;
 evaluarea internă a programelor de studii, realizată anual, de către conducerile
facultăţilor şi cu sprijinul comisiei de calitate a facultăţii;
 evaluarea externă a programelor de studii, realizată de către ARACIS, conform
legislaţiei în vigoare;
 evaluarea performanţelor în cercetare a cadrelor didactice, realizată anual de către
Consilul Consultativ al Cercetării Ştiinţifice (CCCS) cu ajutorul unui instrument on-line
(RACS), pe baza unor criterii naţionale de evaluare şi pe baza unor standarde interne;
 evaluarea multicriterială a cadrelor didactice, realizată anual formată din: autoevaluare,
evaluarea colegială, evaluarea cadrelor didactice de către studenţi şi evaluarea cadrelor
didactice de către managementul instituţiei;
41
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 evaluarea satisfacţiei studenţilor cu privire la mediul de învăţare, realizată anual de către
conducerile facultăţilor şi finalizate cu un raport înaintat către CEAC, pentru a putea
formula recomandări în vederea îmbunătăţirii calităţii.
La nivel de facultate (departament), domeniile care constituie obiectul evaluării sunt
următoarele: procesul de învăţământ, logistica, activitatea de conducere.
Pentru evaluarea procesului de învăţământ se apreciază planul de învăţământ (obiective,
metode şi tehnici de instruire, situaţii şi experienţe de învăţare, forme şi metode de evaluare),
pregătirea şi prestaţia personalului didactic şi auxiliar, existenţa, calitatea şi utilizarea mijloacelor
de învăţământ, activitatea de cercetare ştiinţifică, precum şi rezultatele obţinute de studenţi.
În cadrul Universităţii, pentru evaluarea (monitorizarea) activităţilor didactice au fost redactate şi
implementate proceduri de lucru.
Pentru evaluarea rezultatelor studenţilor, Universitatea a stabilit un set de măsuri, printre care şi
o analiză în consiliul facultăţii şi la nivel de instituţie a rezultatelor studenţilor la examene, în
scopul urmăririi performanţelor acestora pe parcursul studiilor.
La nivel de Universitate asigurarea calităţii are la bază evaluarea realizată prin auditul intern al
calităţii, care reprezintă un element de intrare pentru propunerile de îmbunătăţire a calităţii
proceselor sale. Domeniile vizate de auditul intern se referă la o serie de criterii care sunt
urmărite şi anume: activitatea didactică; activitatea studenţilor; cercetare ştinţifică; climatul etic;
regulamentele universitare.
Prin punerea în aplicare a acestor practici de asigurare a calităţii, Universitatea a reuşit să asigure
un înalt nivel al calităţii proceselor desfăşurate în cadrul său. Îmbunătăţirea continuă a calităţii
proceselor sale se bucură de bune aprecieri în mediul academic naţional şi european.

4.4 Documentele sistemului de management al calităţii
CEAC coordonează acţiunile având ca scop funcţionarea eficientă şi dezvoltarea sistemului de
asigurare a calităţii din Universitatea în acord cu politica, misiunea şi obiectivele instituţiei, în
concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale referitoare la calitatea în învăţământul
superior. În acest context, CEAC a elaborat, în colaborare cu cadrele didactice şi studenţii,
precum şi cu celelalte departamente şi comisii ale UCDC, un set de documente şi regulamente
(tabelul 2), menite să conducă la creşterea calităţii procesului de învăţământ.
Documentele sistemului de management al calităţii din UCDC
Tabelul 2
Nr.
crt.
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Titulu document
Manualul calităţii
Politica în domeniul calităţii şi angajamentul conducerii pentru calitate
Obiectivele în domeniul calităţii
Harta proceselor din UCDC
Regulamente (R1...R22 )
Metodologii (M1...M7)
Proceduri ale calităţii (P01...P013)
Planuri şi programe de îmbunătăţire
Înregistrări cu privire la calitate
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Cerinţele sistemului de management al calităţii din UCDC sunt realizate, în principal, prin
aplicarea prevederilor Cartei Universitare şi a regulamentelor, metodologiilor şi procedurilor
calităţii care fac parte din Manualul calităţii.

4.5 Impactul pozitiv al implementării sistemului de management al calităţii în UCDC
Sistemul de management al calităţiii a creat un cadru organizatoric şi instrumentele necesare
pentru punerea în aplicare a strategiilor UCDC. Rezultatele de mai jos, obţinute prin
implementarea unui astfel de sistem, se referă la principalele domenii:
 Procese educaţionale. Au fost implementate o serie de proceduri operaţionale şi
manageriale cum ar fi procedurile privind iniţierea, proiectarea, monitorizarea şi
evaluarea periodică a programelor de studii sau procedura privind analiza efectuată de
management. Au fost create instrumente de comunicare în principal cu referire la
comunicarea internă, la comunicarea cu studenţii şi la analiza feedback-ului acestora, dar
şi la comunicarea cu comunitatea extra-academică, adică organizaţiile economice, socialculturale sau instituţionale. Toate aceste demersuri au contribuit la creearea unei culturi a
calităţii, bazată pe valori specifice şi cu efecte pozitive în toate procesele din
Universitate.
 Procese de cercetare. În domeniul cercetării, sistemul de management al calităţii din
UCDC a creat mecanismele de monitorizare şi evaluare a performanţelor activităţii de
cercetare dar şi instrumente pentru: a) identificarea prin benchmarking a indicatorilor de
calitate pentru cercetarea de excelenţă la nivel universitar, corelaţi cu indicatorii de
excelenţă promovaţi la nivel naţional şi european; b) identificarea strategiei şi a
obiectivelor de cercetare la nivel instituţional, departamental sau individ; c) asigurarea
calităţii resurselor necesare activităţii de cercetare; d) valorificarea rezultatelor
activităţii de cercetare, prin centrele şi institutele de cercetare, astfel încât acestea să
îmbunătăţească procesele educaţionale.
 Resursele umane. Asigurarea şi îmbunătăţirea resurselor umane se realizează printr-o
strategie a resurselor umane bazată pe procese şi instrumente precum: planificarea
structurii de personal în funcţie de nevoile specifice la nivel de universitate / facultate /
departament / studenţi / servicii oferite / competenţe de dezvoltare; promovarea
personalului academic şi a altor categorii de personal; evaluarea performanţelor
angajaţilor; asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. Anual sunt oferite premii tinerilor
cercetători din universitate pentru a stimula performanţele.
 Infrastructura. Din perspectiva sistemului de management al calității, în ultimii cinci ani
accentul a fost pus pe dezvoltarea instrumentelor pentru: planificarea resurselor necesare
luând în considerare pe cele existente; efectuarea achizițiilor în conformitate cu
reglementările în vigoare; evaluarea calității mediului de învăţare etc.
 Cooperarea cu comunitatea extra-academică. Una dintre priorităţile sistemului de
management al calităţii a fost dezvoltarea de mecanisme și instrumente care sprijină
dezvoltarea unei interfețe între universitate și mediul economic, social și cultural. Cadrul
oferit de noile structuri (Departamentul de cooperare cu mediul economic şi social,
Centrul de informare, consiliere şi orientare în carieră), permite realizarea unor activități
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complexe, cu efecte pozitive asupra calității procesului educațional. Procedurile de
evaluare a calității ar trebui să se extindă la colectarea feedback-ului de la comunitatea
economică și socio-culturală, unul dintre principalii beneficiari ai serviciilor educaționale
oferite de universitate, în același timp, mecanismele de urmărire a inserţiei absolvenţilor
pe piaţa muncii, ar trebui să fie dezvoltate, deoarece acestea oferă informații valoroase
pentru evaluarea calității procesului academic.
 Managementul proceselor. Există o preocupare permanentă pentru dezvoltarea unui
climat favorabil pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii în universitate, pentru
creearea unei culturi a calităţii, prin implicarea tuturor factorilor, de la conducere,
personal academic şi non-academic şi studenţi. Analizele şi evaluările realizate anual
reprezintă elemente de intrare pentru îmbunătăţirea viitoarelor procese, subliniind
punctele forte şi cele slabe. De asemenea, aceste acţiuni au condus la:

îmbunătăţirea ofertei educaţionale, prin creearea de noi programe de studii,
atât de licenţă, cât şi de master dar şi a şcolii doctorale;

reconsiderarea şi regândirea cercetării ştiinţifice, prin creearea celor cinci
institute de cercetarea care să asigure o mai bună valorificare a rezultatelor
cercetării;

îmbunătăţirea comunicării cu comunitatea extra-academică, prin crearea de
parteneriate cu organizaţii publice şi private;

creşterea implicării studenţilor în luarea deciziilor, şi dezvoltarea serviciilorsuport pentru aceştia;

elaborarea unor instrumente şi metode de management, capabile să sprijine
strategia universităţii etc.
Acestea sunt procese în continuă desfăşurare, ţinând cont de rapidele modificări în dezvoltarea
societăţii, de creşterea concurenţei dar şi de ritmul de dezvoltare a economiei şi tehnicii.

5

CAPITOLUL 5. MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI CAPACITATEA DE ADAPTARE
/ SCHIMBARE
5.1 Managementul strategic promovat de Universitate
Sistemul de management al Universităţii este cel care asigură consistenţa şi eficienţa proceselor
decizionale. UCDC are un sistem de conducere universitară coerent, integrat, transparent şi care
se bazează pe o administraţie eficace şi eficientă, adaptată misiunii şi obiectivelor asumate.
Activităţile didactice, de cercetare, manageriale şi administrativ financiare din UCDC se
desfăşoară cu respectarea legislaţiei naţionale în domeniu şi a reglementărilor interne, aprobate
în şedinţele de Senat ale UCDC.
Procesele de management ale UCDC sunt dezvoltate pe cele două paliere: management
academic şi management administrativ. Conducerea academică realizată de reprezentanţii aleşi
ai comunităţii academice, elaborează, adoptă şi evaluează strategiile de dezvoltare, iar
administraţia universitară asigură aplicarea politicilor elaborate şi aprobate de conducere
academică.
În fundamentarea managementului strategic al UCDC sunt luate în considerare următoarele
principii: (Anexa 10 –Carta )
a) principiul autonomiei universitare depline și al autonomiei economico-financiare;
b) principiul libertăţii academice;
c) principiul răspunderii publice;
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d) principiul asigurării calităţii;
e) principiul echităţii;
f) principiul transparenţei;
g) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic;
h)principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor a cadrelor
didactice şi a cercetătorilor;
i) principiul centrării educaţiei pe student;
j) principiul loialităţii şi al responsabilităţii.
Transparenţa decizională este o obligaţie asumată de conducerea universităţii. Deciziile au fost
luate în concordanţă cu principiile managementului participativ şi pe bază de obiective,
asigurându-se un dialog neîntrerupt între toţi participanţii la activitatea didactică. În virtutea
asigurării acestui tip de management, Rectorul universităţii, alături de ceilalţi membri ai Biroului
Senatului universitar, au impus un mod de lucru deschis, în care au fost valorificate toate opiniile
şi părerile care priveau îmbunătăţirea calităţii activităţii academice.
Structurile academice, competenţele decizionale şi modul de alegere a organismelor de
conducere la nivelul UCDC, principiile şi normele specifice după care îşi desfăşoară activitatea
membrii comunităţii universitare în spaţiul universitar propriu, precum şi reglementările privind
activitatea personalului didactic auxiliar şi tehnic – administrativ sunt descrise în Carta UCDC şi
în Regulamentul intern.
În demersul managerial studenţii sunt consideraţi parteneri, fiind reprezentaţi în Consiliile
profesorale şi în Senat. Antrenarea acestora în procesul decizional a constituit o preocupare
constantă. Ca parte componentă a Senatului UCDC (conform legii în procent 25%) aceştia
reprezintă interesele studenţilor care studiază în cadrul universităţii, sesizează problemele cu care
se confruntă, colaborează cu membrii Senatului şi încearcă îmbunătăţirea situaţiei comunităţii
studenţeşti.

5.2 Fundamentarea şi realizarea programelor operaţionale şi a planului strategic
Consolidarea excelenţei este o caracteristică a activităţii şi o preocupare permanentă a
managementului UCDC, materializată într-o serie de programe operaţionale şi strategii proprii
(Anexa 1046).
Programele de implementare a obiectivelor strategice ale Universităţii sunt concretizate în
programe operaţionale anuale, gradul de îndeplinire al acestora fiind discutat în Biroul Senatului
UCDC şi supus aprobării Senatului universitar.
Fundamentarea, elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi adaptarea/dezvoltarea
strategiei UCDC sunt preocupări constante ale managementului de nivel superior, în sensul că:
 anual sunt prezentate în plenul Senatului rapoarte privind starea UCDC, în care este
evidenţiat gradul de realizare a obiectivelor strategiei, cauzele care au generat
disfuncţionalităţi şi abateri, recomandările strategico-tactice axate pe cauzele generatoare
de puncte forte şi slabe;
 politicile anuale care concretizează constructiv strategia la nivel de structuri de
învăţământ şi cercetare, precum şi la nivelul structurilor administrative, au urmărit
descentralizarea managerială şi economică în interiorul UCDC;
 în prezent, se poate afirma că universitatea dispune de un sistem de management, capabil
să genereze performanţe în domeniile conduse. Cu toate acestea au fost înregistrate şi
unele minusuri regăsite în:
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 descentralizarea sistemului de obiective nu este încă asigurată până la nivel de
post şi, implicit, ocupant al postului, situaţie ce influenţează nefavorabil
responsabilizarea individuală şi de grup;
 manifestarea tendinţei de amplificare a birocraţiei, atât în zona managementului
academic, cât şi a celui administrativ, concretizată în conlucrarea, uneori dificilă
între cele două structuri;
 gradul diferit de implicare în activităţile educaţionale, de cercetare ştiinţifică etc.
al personalului didactic, generat de pasivitatea unor cadre didactice în asumarea
de responsabilităţi în aceste domenii;
 controlul aplicării prevederilor strategice nu este suficient de ferm, mulţi
manageri limitându-se la exercitarea doar parţială a proceselor de management
(cu accent pe funcţiile de previziune, organizare, coordonare, antrenarea etc.).
Statutul de universitate centrată pe educaţie şi cercetare obligă la amplificarea dimensiunii
strategice a managementului academic şi administrativ, nu doar prin promovarea, ci şi prin
aplicarea efectivă şi evaluarea managementului strategic prin prisma performanţelor.
Pentru realizarea obiectivelor din planul strategic al universităţii, conducerea universităţii a
adoptat un plan de acţiune coerent, care să stimuleze şi motiveze implicarea membrilor
comunităţii academice, în direcţiile vizate şi anume: modernizarea procesului de instruire şi
educaţie în concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale, creşterea vizibilităţii şi a
valorificării cercetării ştiinţifice, dezvoltarea parteneriatelor cu alte instituţii pe plan naţional şi
internaţional, promovarea imaginii universităţii şi îmbunătăţirea proceselor din cadrul
universităţii.

5.3 Răspundere şi responsabilitate publică
UCDC şi-a asumat răspunderea şi responsabilitatea publică privind: programele de studii
oferite; dezvoltarea durabilă a universităţii; deschiderea universităţii spre mediul economic şi
social; integrarea europeană a universităţii, prin susţinerea programelor de cooperare academică
şi de cercetare; asigurarea comunicării cu instituţiile statului, partenerii din mediul economic şi
social, cu universităţile din ţară şi străinătate; promovarea echilibrată a intereselor facultăţilor şi
departamentelor; aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare; colaborarea în interiorul
universităţii, între facultăţi, departamente, institute , etc.; susţinerea proiectelor iniţiate şi aflate în
derulare, aprobate prin votul senatului; iniţierea de proiecte noi, de dezvoltare academică, de
cercetare; de îmbunătăţire a bazei materiale şi a patrimoniului; asigurarea unui climat academic
de colaborare colegială.
Auditarea internă se realizează periodic şi pe o bază reglementată intern, rezultatele fiind
analizate, supuse aprobării Senatului.
Auditul academic vizează două componente primare: calitatea procesului de învăţământ şi
cercetare şi activitatea administrativă. Rezultatele auditului se concretizează într-un Raport anual
al activităţii Compartimentului de Audit Intern, care este dezbătut în Senatul UCDC şi prin
întocmirea unei raportări semestriale către Preşedintele şi Rectorul UCDC.
CEAC întocmeşte anual un Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei, publicat şi postat pe
web-site universităţii. (www.ucdc.ro )
UCDC dispune de un Cod de etică universitară prin care apără valorile libertăţii academice,
autonomiei universitare şi integrităţii etice. Aplicarea Codului de etică universitară şi analiza
încălcării principiilor şi valorilor apărate de acesta sunt monitorizate de Comisia de Etică a
UCDC.
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Prin aderarea la Codul de etică universitară, comunitatea din UCDC – corpul profesoral,
studenţii, personalul administrativ – participă la aplicarea lui în toate domeniile (conducere,
cercetare ştiinţifică, predare şi evaluare) şi ia măsuri eficiente pentru a descuraja, preveni,
semnala şi corecta eventualele comportamente lipsite de etică. Prin adoptarea acestuia,
comunitatea din UCDC urmăreşte păstrarea şi consolidarea imaginii universitare moderne cu o
bună reputaţie în mediul educaţional şi de integritate academică.
Studenţii sunt consideraţi parteneri. Antrenarea acestora în procesul decizional a constituit o
preocupare constantă şi o realizare certă a Senatului Universitar.
Marketingul universitar promovează informaţii reale şi corecte prin Centrul de Consiliere şi
Orientare în Carieră şi prin derularea periodică a acţiunilor „Zilele porţilor deschise” . Sunt
oferite informaţii (direct în cadrul şedinţelor de consiliere individuală/grup, la sediul
universităţii, precum şi la distanţă, prin e-mail, telefon, sau participând la întâlnirile cu elevii sau
cu ocazia târgurilor educaţionale) despre: facultăţile şi programele de studiu ale UCDC, procesul
de învăţământ organizat pe baza sistemului de credite transferabile, învăţământul cu frecvenţă
redusă organizat de UCDC şi centrele teritoriale, admitere şi oferta educaţională completă.
Instituţia oferă informaţii şi date, cantitative şi calitative, actuale şi corecte, despre calificările,
programele de studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite
studenţilor, ofertă educaţională, planurile de învăţământ, programele analitice, baza de cercetare,
centre de cercetare, reviste editate, program secretariat, pagină personală student, date statistice,
baza legislativă internă şi naţională, graficul şi calendarul actvităţilor, informaţii financiare şi alte
aspecte de interes public, în general, şi pentru studenţi, în special. Aceste informaţii se găsesc pe
site-UCDC, precum şi pe site-ul fiecărei facultăţi/departament.

6

CAPITOLUL 6. ANALIZA SWOT. PLAN DE ACŢIUNE
6.1 Analiza SWOT a activităţilor/proceselor din Universitate
PUNCTE TARI
1) universitate evaluată instituţional, cu “Grad de Încredere Ridicat” - cel mai înalt calificativ
acordat universităţilor din România;
2) campus universitar propriu, care oferă condiţii optime pentru derularea proceselor
academice;
3) structură organizatorică adaptată continuu misiunii didactice, de cercetare şi de instituţie de
cultură liberă, deschisă şi integrată în cultura europeană;
4) programe de studii moderne, reactualizate periodic, dezvoltate pe trasee integrate de
educaţie ciclul I (licenţă) şi ciclul II (masterat) şi mai recent, ciclul III (doctorat);
5) ofertă educaţională echilibrată, diversă şi adaptată mediului socio-economic, specificului
regiunilor în care funcţionează centrele universitare UCDC, precum şi cerinţelor
metodologiei Cadrului Naţional al Calificărilor în Invăţământul Superior;
6) implementarea şi aplicarea sistemului de credite transferabile ECTS la nivelul tuturor
planurilor de învăţământ, studenţii participanţi la mobilităţile ERASMUS beneficiind de
recunoaşterea activităţilor prestate în universităţile europene partenere;
7) personal didactic, majoritar cu norma de bază în universitate, cu o bună pregătire de
specialitate şi psiho-pedagogică;
8) existenţa unei echipe manageriale mature, competente care promovează principiile
autonomiei, democraţiei, participării şi responsabilizării, preocupată să eficientizeze
procesele de învăţământ şi cercetare;
9) flux decizional şi instrumente de diseminare operativă şi transparentă a deciziilor şi
activităţilor (web-siteul universităţii, hotărârile Senatului şi deciziile Consiliului de
Administraţie transmise săptămânal către întreaga comunitate din universitate);
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10) percepţie pozitivă a studenţilor vis-à-vis de serviciile şi oferta educaţională, concretizată
prin încredere şi identificare cu valorile promovate de universitate;
11) baza materială proprie, continuu dezvoltată şi îmbunătăţită prin activităţi de modernizare şi
proiecte de investiţii (modernizare spaţii, achiziţia de aparatură IT şi multimedia,
calculatoare, platformă e-learning, etc.);
12) focalizare din ce în ce mai accentuată pe lărgirea bazinului de selecţie a candidaţilor.
Numărul studenţilor înrolaţi în programele de studiu poziţionează instituţia în rândul
universităţilor particulare mari ale României.
13) focalizare pe parteneriate, vizibilitate naţională şi internaţională, universitatea având un
însemnat număr de parteneriate şi acorduri de colaborare, publicaţii ştiinţifice proprii şi
organizând un număr important de conferinţe şi simpozioane, majoritatea internaţionale, pe
subiecte ştiinţifice de actualitate.
14) situaţiile financiare ale UCDC sunt auditate anual de auditori financiari externi în vederea
certificării.

PUNCTE SLABE
1) flexibilitatea redusă a unor programe de studii şi slabă cooperare interdisciplinară între
facultăţi şi departamente cu posibilităţi limitate pentru studenţi în alegerea cursurilor
opţionale;
2) la unele programe de studii universitare, adaptarea conţinutului disciplinelor la cerinţele
pieţei muncii se face încă în baza unor iniţiative individuale;
3) la unele programe de studiu, ponderea relativ mare a ratei de întrerupere a studiilor şi de
abandon;
4) lipsa mai multor programe academice în cotutelă (naţionale şi internaţionale);
5) informaţii insuficiente privind cerinţele pieţei şi rata de inserţie a absolvenţilor
universităţii;
6) lipsa unor programe de studii cu predare în limbi străine de circulaţie internaţională;
7) implicarea limitată a stakeholderilor în adaptarea şi dezvoltarea planurilor de învăţământ;
8) comunicare şi cooperare încă insuficientă între departamentele diverselor facultăţi şi între
facultăţi: există mult prea puţine programe de masterat inter-facultăţi, la fel ca şi numărul
redus de proiecte între diversele structuri de educaţie şi cercetare.
9) insuficientă atenţie spre orientarea universităţii pentru o cercetare ştiinţifică intensivă, cu
referire la distribuirea resursei de timp între activităţile didactice, administrative şi de
cercetare ştiinţifică, precum şi cu referire la implicarea unui număr mai mare de cadre
universitare în activităţile de cercetare;
10) implicarea redusă a studenţilor în proiecte de cercetare ştiinţifică;
11) numărul relativ redus al profesorilor conducători de doctorat, raportat la numărul total al
cadrelor didactice;
12) număr redus de studenţi străini, datorită unor prevederi din reglementările naţionale,
precum şi a unei insuficiente promovări a universităţii în străinătate.
OPORTUNITĂŢI
1) integrarea reală a UCDC în sistemul European al Învăţământului Superior şi în Spaţiul
European al cercetării;
2) posibilităţi de atragere de resurse financiare din alte surse decât cele proprii – fonduri
europene, granturi naţionale şi internaţionale de cercetare, ş.a.;
3) tot mai multe universităţi străine de prestigiu şi –au exprimat intenţia de a încheia contracte
de colaborare şi parteneriate cu UCDC;
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4) existenţa unui important potenţial de colaborare a universităţii cu structuri guvernamentale
şi ale administraţiei publice, asociaţii profesionale, academii de ştiinţă, pentru încheierea
unor parteneriate;
5) posibilitatea de afirmare antreprenorială prin valorificarea unor rezultate din cercetarea
academică;
6) posibilitatea ajustării ofertei educaţionale a UCDC pe criterii de oportunitate, eficienţă şi
performanţă;
7) afinitatea tinerilor şi a angajatorilor din zonele centrelor universitare UCDC, câştigată pe
baza oportunităţii şi calităţii majorităţii programelor de studii oferite;
8) mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice care permit participarea la circuitul valorilor
culturale, sociale şi profesionale din spaţiul European;
9) accesul rapid la informaţii complexe care sporesc nivelul de reflexivitate şi de distanţă
critică faţă de problemele cu care se confruntă societatea;
10) Dezvoltarea de noi programe europene de tip “Long live learning” şi e-Platforme.
AMENINŢĂRI ŞI CONSTRÂNGERI
1) modificări multiple, prea frecvente şi uneori radicale ale cadrului legislativ naţional în
domeniul învăţământului superior, nefiind posibilă consolidarea şi planificarea pe termen
mediu şi lung;
2) numărul redus de absolvenţi de liceu şi nivelul, uneori foarte slab, a calităţii pregătirii
profesionale a acestora;
3) competiţia deschisă ce se desfăşoară la nivel naţional şi internaţional între universităţi
pentru atragerea studenţilor;
4) interesul limitat al reprezentanţilor mediului economic şi socio-cultural (colaborare
deficitară cu mediul de afaceri);
5) vizibilitatea insuficientă la nivel internaţional, urmare nepromovării unor programe de
studii în limbi străine;
6) acces dificil la învăţământul superior al tinerilor ce provin din familii din mediul rural, cu
venituri mici;
7) trend demografic descendent şi reducerea nivelului de trai în România, cu implicaţii în
scăderea numărului de studenţi;
8) reducerea interesului cadrelor didactice tinere (asistenţi şi lectori) prin reorientarea spre
domenii de activitate mai bine remunerate;
9) criza economică la nivel global;
10) creşterea birocraţiei pe fondul unei legislaţii instabile şi neclare;
11) concurenţă din partea universităţilor naţionale mai „vârstnice” ce desfăşoară activităţi
didactice în oraşele în care UCDC are centre academice.

6.2 Acţiuni de îmbunătăţire a deficienţelor constatate
a) Management, învăţământ şi cercetare
1. creşterea vizibilităţii şi a caracterului unitar al proceselor din universitate prin
intermediul unor instrumente specifice managementului calităţii; armonizarea proceselor
din centrele universitare teritoriale cu cele de la UCDC Bucureşti;
2. îmbunătăţirea managementului universitar prin implementarea unui sistem de
management al informaţiilor şi cunoştinţelor universitare;
3. implementarea şi monitorizarea unui set de indicatori şi criterii de performanţă pentru a
evalua calitatea managementului universitar din UCDC, privind educaţia şi formarea
continuă, cercetarea ştiinţifică, parteneriatul cu studenţii, relaţia cu mediul economicosocial (orientarea spre excelenţă a procesului didactic la nivel individual);
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4. implementarea unui sistem de stimulare şi valorificare a iniţiativei membrilor comunităţii
academice pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor serviciilor şi proceselor
realizate în universitate;
5. îmbunătăţirea mecanismelor şi instrumentelor de marketing utilizate de universitate
pentru optimizarea deciziilor strategice referitoare la oferta educaţională şi de cercetare
ştiinţifică;
6. întărirea caracterului preventiv al managementului prin aplicarea sistematică în
universitate a metodologiei managementului riscului;
7. dezvoltarea culturii calităţii prin acţiuni de instruire şi implicare a membrilor comunităţii
academice în procesele referitoare la asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii;
8. îmbunătăţirea sistemului de evaluare a calităţii procesului didactic prin regândirea
sistemului de evaluare de către studenţi şi prin implicarea tuturor părţilor interesate;
9. dezvoltarea colaborării cu studenţii în managementul universitar şi cercetare ştiinţifică;
10. dezvoltarea învăţământului centrat pe student care să se focalizeze pe nevoile, abilităţile,
interesele şi stilurile de învăţare ale studentului;
11. dezvoltarea, în măsură mai extinsă, a instrumentelor şi a structurilor de comunicare şi
colaborare intra-universitară;
12. intensificarea activităţii Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare a Carierei şi
creşterea vizibilităţii acestuia în rândul studenţilor;
13. dezvoltarea de programe de studii masterale interdisciplinare la care să contribuie mai
multe departamente şi să fie consultaţi reprezentanţi ai mediului socio-economic şi
cultural;
14. modernizarea procesului didactic prin utilizarea pe scară largă a celor mai noi tehnologii
educaţionale pentru realizarea suportului de curs şi managementul cursurilor;
15. iniţierea şi dezvoltarea de programe privind educaţia continuă şi educaţia non-formală,
ca forme de instruire cu un puternic caracter aplicativ;
16. iniţierea şi dezvoltarea de programe de studii universitare cu predare în limbi străine la
nivelul facultăţilor;
17. dezvoltarea şi actualizarea continuă a bazelor de date privind calitatea programelor de
studii pentru o mai bună monitorizare şi evaluare a calităţii acestora;
18. dezvoltarea legăturii cu absolvenţii prin mecanismele create în universitate (ALUMNI);
realizarea de studii privind inserţia profesională a absolvenţilor;
19. dezvoltarea relaţiei cu absolvenţii (ALUMNI) şi crearea unei baze de date, prin urmărirea
absolvenţilor de succes.
b) Dezvoltarea instituţională a universităţii
1. dezvoltarea parteneriatelor cu alte universităţi din ţară şi străinătate, cu agenţi economici
şi instituţii de cercetare de prestigiu, în vederea creării de masterate inter-universitare;
2. dezvoltarea de laboratoare de cercetare cu mediul socio-economic;
3. susţinerea iniţiativelor de dezvoltare instituţională în plan didactic şi al cercetării
ştiinţifice în vederea dezvoltării antreprenoriatului academic;
4. integrarea universităţii în reţele regionale şi internaţionale pe probleme specifice
(educaţie, cercetare, inovare);
5. creşterea eficienţei colaborării UCDC cu mediul socio-economic pentru a identifica
diferitele nevoi ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici.
c) Internaţionalizarea şi promovarea universităţii
1. o promovare internaţională mai susţinută şi extinsă pentru atragerea unui număr sporit de
studenţi străini;
2. urmărirea permanentă a creşterii vizibilităţii internaţionale a UCDC, prin adaptarea
mediului universitar la cerinţele de internaţionalizare şi de globalizare ale mediului de
afaceri şi ale pieţei muncii;
3. acreditarea europeană şi internaţională a unor programe de studii;
pg. 32

RAPORT DE AUTOEVALUARE

4. dezvoltarea unor parteneriate internaţionale pentru educaţia şi practica studenţilor cu
universităţi şi organizaţii care îşi desfăşoară activitatea în diferite ţări din Uniunea
Europeană;
5. după înfiinţarea şcolilor doctorale, dezvoltarea de proiecte doctorale în co-tutelă cu
universităţi din străinătate;
6. popularizarea eficientă a ofertei academice a universităţii;
7. reproiectarea şi actualizarea paginilor web ale Universităţii, departamentelor şi
facultăţilor, precum şi asigurarea versiunii informaţionale similare în limba engleză.
Bucureşti, 20 aprilie 2013
RECTOR,
Prof. univ.dr. Adriana Corina Dumitrescu
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Anexe Raport EUA
Anexa
Anexa 1.
Anexa 2.
Anexa 3.
Anexa 4.
Anexa 4. 1.
Anexa 4. 2
Anexa 4. 3.

Anexa 4. 4
Anexa 4. 5.
Anexa 5.
Anexa 5. 1.
Anexa 5.2.
Anexa 5.3.
Anexa 5.4.
Anexa 5.5.
Anexa 5.6.
Anexa 6.
Anexa 6. 1.
Anexa 6. 2.
Anexa 6. 3.
Anexa 6. 4.
Anexa 6. 5.
Anexa 6. 6.
Anexa 6. 7.
Anexa 7.
Anexa 7. 1.
Anexa 7. 2.
Anexa 7. 3.
Anexa 7. 4.
Anexa 7. 5.

Denumire anexa
Prezentarea geografică a universității
Poziția geografică a sediilor universității și contextul regional
Structura universităţii pe programe de studii (licenţă + masterat)
Personalul didactic al universității în perioada 2008-2013
Numărul total cadre didactice (cu baza+asociaţi) la programul de licență, pe
facultăţi, în perioada 2008-2013
Numărul cadrelor didactice, pe facultăţi la toate programele de studiu
(licenţă+masterat), în perioada 2008-2013
Distribuţia personalului didactic la programul de licență, care desfăşoară
activitatea cu normă de bază şi asociaţi, pe facultăţi, pe grade didactice şi
sex, în perioada 2008-2013
Distribuţia personalului didactic, care desfăşoară activitatea cu normă de
bază şi asociaţi, pe facultăţi, pe grupe de vârsta şi sex, în perioada 2008-2013
Posturi scoase la concurs şi titularizări cadre total, pe grade didactice, în
perioada 2008-2013
Proveniența geografică a studenților UCDC pe regiuni de dezvoltare în
perioada 2008-2013
Bazinul de rectutare a studenților UCDC BUCUREŞTI
Bazinul de rectutare a studenților UCDC CLUJ-NAPOCA
Bazinul de rectutare a studenților UCDC TIMIŞOARA
Bazinul de rectutare a studenților UCDC CONSTANŢA
Bazinul de rectutare a studenților UCDC BRAŞOV
Bazinul de rectutare a studenților UCDC SIBIU
Indicatori studenti, în perioada 2008-2012
Numărul total de studenţi la programele de licenţă pe facultăţi UCDC si pe
forme de învăţământ în perioada 2008-2012
Distribuţia şi structura studenţilor pe sexe şi pe facultăţi UCDC, în perioada
2008-2012
Raportul dintre numărul de studenţi (IF +IFR ) şi cadrele didactice pe
facultăţi UCDC, în 2008-2012
Mobilitatea studenţilor (licentă+masterat) la programele ERASMUS pe
facultăţi UCDC, în perioada 2008-2012
Rata anuală de nepromovabilitate la programul de licenţă, pe ani de studii, pe
facultăţi UCDC, în perioada 2008-2012
Numărul de absolvenţi de licenţă după durata de studiu, pe facultăţi UCDC,
în perioada 2008-2012
Durata medie a ciclului de şcolarizare pe facultăţi UCDC, în perioada 20082012
Indicatori masteranzi, în perioada 2008-2012
Numărul total de masteranzi pe facultăţi UCDC, în perioada 2008-2012
Distribuţia şi structura masteranzilor pe sexe şi pe facultăţi UCDC, în
perioada 2008-2012
Raportul dintre numărul de masteranzi şi cadrele didactice (bază+asociaţi)
pe facultăţi UCDC, în perioada 2008-2012
Rata de anuală de nepromovabilitate la programul de masterat, pe ani de
studii, pe facultăţi UCDC, în perioada 2008-2012
Numărul de absolvenţi de masterat după durata de studiu, pe facultăţi UCDC,
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Anexa

Denumire anexa

în perioada 2008-2012
Plan strategic
Carta Universitară
Plan operațional
Misiunea și viziunea universității
Organigrama universității şi a facultăţii
Atribuțiile Membrilor Senatului
Parteneriate cu instituţii publice şi organizaţii private
Baze de practică pe facultăţi
Centralizator privind activitatea de cercetare şi publicare pe facultăţi în
perioada 2008-2013
Anexa 17.
Proiecte interne şi externe ale universităţii în perioada 2008-2013
Anexa 18.
Fonduri alocate de universitate pentru cercetare
Anexa 19.
Relaţii internaţionale ale universităţii
Anexa 20.
Situația financiară a universității
Anexa 21.
Baza materială a universității
Anexa 21.1.
Spaţii UCDC
Anexa 21.2. Situatia mijloace fixe
Anexa 21.3. Situatia valoare carti /manuale
Anexa 22.
Harta proceselor universității
Anexa 23.
Politica universității și angajamentul conducerii în domeniul calității
Anexa 24.
Obiectivele în domeniul calității ale universității
Anexa 25.
Documentele sistemului de management al calității
Anexa 26.
Raportul CEAC cu privire la activitatea sa de funcţionare 2007-2012
Anexa 27.
Analiza SWOT şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii CEAC
Anexa 28.
Politici şi practici de asigurare a calităţii din universitate
Anexa 29.
Standardele de calitate pentru activităţile didactice şi de cercetare din UCDC
Anexa 30.
Plan de îmbunătăţire a activitatii academice
Anexa 31.
Documente de referință la nivel național și european
Anexa 8.
Anexa 9.
Anexa 10.
Anexa 11.
Anexa 12.
Anexa 13.
Anexa 14.
Anexa 15.
Anexa 16.
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