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PREVEDERILE PLANULUI OPERAŢIONAL

PENTRU ANUL 2009

  Pentru  anul  2009,  Universitatea  „Ovidius”  Constanţa  îşi  propune  să  continue 
dezvoltarea şi consolidarea instituţiei, în următoarele planuri:

I.        ÎN PLAN ACADEMIC

a) În anul universitar 2009-2010 se vor solicita autorizări  de noi specializări  şi 
domenii de licenţă, după cum urmează: 

                            Studii de licenţă
Domeniul      Specializarea

Inginerie navală şi navigaţie Electromecanică navală
Educaţie fizică şi sport Sport şi performanţă motrică
Ştiinţe administrative Administraţie europeană
Ştiinţe politice Studii de securitate
Ingineria mediului Ingineria mediului
Ingineria mediului Ingineria dezvoltării durabile
Chimie Chimie alimentara şi Biotehnologii
Ştiinţe sociale Sociologie
                            Studii de doctorat
Agricultură
Medicină dentară
Farmacie
Educaţie Fizică
Studii de masterat în conformitate cu propunerile facultăţilor.

 
b) Universitatea „Ovidius” va continua :
 Implementarea planurilor de învăţământ în sensul Declaraţiei de la Bologna, 
în conformitate cu Legea nr. 288/2004, O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei  cu  modificările  ulterioare,  H.G.  nr.  567/2005  privind  organizarea  şi 
desfăşurarea  studiilor  universitare  de  doctorat  cu  modificările  ulterioare,  H.G.  nr. 
404/2006  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  studiilor  universitare  de  masterat  cu 
modificările ulterioare;
 Universitatea Ovidius Constanţa îşi manifestă deschiderea pentru  constituirea 
de  consorţii  universitare,  prin  libera  asociere  a  universităţilor  în  conformitate  cu 
prevederile legale şi Legea nr. 287/2004.

c) Se va acţiona în vederea dezvoltării  învăţământului de formare  permanentă 
prin dezvoltarea la nivelul Universităţii a unui Centru de Formare Continuă;
d) Se vor înfiinţa noi programe  de studii  cerute de piaţa muncii. Se va acţiona în 
vederea consolidării învăţământului în cadrul programelor de studii existente;
e) Vor fi întreprinse acţiuni specifice în vederea atragerii la studii a studenţilor străini 
plătitori de valută;
f) Se va acţiona pentru înfiinţarea în continuare de noi programe de studii masterale 
şi şcoli doctorale.

http://www.univ-ovidius.ro/
mailto:rectorat@campus.univ-ovidius.ro;


II. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Cercetarea ştiinţifică în cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa se va axa pe:
a) Înfiinţarea de noi centre de cercetare interdisciplinare acreditate de A.N.C.S. Se vor 
întreprinde  demersuri  pentru  reevaluarea  centrelor  existente  pentru  acreditare  sau 
reconfirmarea acreditării.  Se va urmări crearea de centre de excelenţă şi institute de 
cercetare, conform legislaţiei în vigoare 

b) Organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, conform calendarului 
prezentat în Anexă;  

c) Catedrele didactice vor continua elaborarea de proiecte în vederea câştigării de 
granturi şi a încheierii de contracte  de  consultanţă,  cercetare-proiectare, 
fondurile  astfel  obţinute  urmând  a  fi  direcţionate  spre  îmbunătăţirea  dotării 
laboratoarelor;

d) Se  vor  organiza  şcoli  de  vară,  în  domeniul  filologiei,  ştiinţelor  inginereşti, 
biologiei, fizicii,  stomatologiei,  farmaciei,  ştiinţelor  economice,  medicină,  istorie  şi 
ştiinţe politice, psihologie şi ştiinţe ale educaţiei;

e) Consiliul  pentru  cercetarea  ştiinţifică  al  Senatului  va  impulsiona  dezvoltarea 
cercetării ştiinţifice performante în toate domeniile şi specializările Universităţii;

f) La  nivelul  fiecărei  facultăţi,  care  nu  are  în  componenţa  ei  un  centru  de 
cercetare acreditat de CNCSIS, se va acţiona în vederea definirii unei direcţii de 
cercetare  prioritare  care să  se dezvolte  şi  să  se transforme ulterior  în  centru  de 
cercetare.

g) Facultăţile  vor depune aplicaţii  pentru câştigarea de granturi  şi  se vor implica în 
contracte de cercetare-proiectare şi  consultanţă cu agenţi  economici  din mediul  de 
afaceri, contribuind astfel la dezvoltarea socio-economică a judeţului şi a zonei.

h) se  va  crea  şi  dota  un  „Laborator  Cercetare-Dezvoltare  de  microbiologie-
parazitologie-imunologie la Universitatea Ovidius Constanţa” ;

i)  Centrul Managerial de Informare Tehnologică participă în competiţ i i   pentru 
accesarea  de  fonduri  pentru   proiecte  de  cercetare   împreună  cu 
Universitatea Ovidius Constanţa

j) se  va  crea  primul  „Centru  de  Diagnostic  Morfologic  şi  Genetic  pentru  Studiul 
Patologiei Maligne la nivelul regiunii de dezvoltare sud-est şi din România”;

k) se va pune accent pe  elaborarea de  proiecte în vederea atragerii  de  fonduri 
europene destinate dezvoltării instituţionale

l) facultăţile  vor continua demersurile privind acreditarea Analelor  şi  Revistelor  pe 
domenii, urmărind ridicarea standardelor aferente cotaţiilor de nivel superior

III. ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Principalele direcţii de dezvoltare a activităţii didactice în anul 2009 vor fi: 
a) Definitivarea  sistemului  computerizat  integrat  (care  cuprinde  evidenţa  şi 
monitorizarea rezultatelor  profesionale  ale studenţilor)  prin interfaţarea sistemului 
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de gestiune integrat al studenţilor;

b) Dimensionarea optimă a  cifrelor de şcolarizare şi a numărului de formaţii  de 
studiu, din punct de vedere didactic şi financiar, conform legii;

c) Se va urmări îmbunătăţirea planurilor de învăţământ, a modularizării cursurilor, 
comasării seriilor de studii, procentului de discipline opţionale şi raportului ore curs / ore 
aplicaţii,  conform standardelor specifice A.R.A.CIS.;

d) Se  va realiza organizarea în bune condiţii  a practicii  de  specialitate a studenţilor 
conform legii;

e) Se  va  acţiona  în  vederea  promovării  schimbului  de  cadre  didactice  şi 
extinderea sistemului de predare în limbi de circulaţie internaţională;

f) Se vor consolida lectoratele de limbi străine din cadrul Facultăţii de Litere;

g) Vor continua să fie susţinute financiar  performanţele  tinerelor  cadre didactice 
valoroase şi a studenţilor merituoşi;

h) Se va  edita Ghidul de studii al Universităţii pentru anul universitar 2009-2010.

IV. BAZA MATERIALĂ  

Pentru anul 2009, Universitatea isi propune:
a)        Finalizarea dotărilor la modulul laboratoare pentru Facultatea de Medicină, 
Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Ştiinte ale 
Naturii şi  Ştiinţe Agricole (Fonduri MECI);
    b) Vor fi finalizate lucrările la Caminul Studenţesc 401 locuri, din zona Faleza 
Nord; concomitent vor începe demersurile pentru realizarea celui de-al treilea cămin, 
conform planurilor iniţiale privind construcţia complexului social–studenţesc pe acest 
amplasament (Fonduri MECI);
c) Continuarea lucrărilor de consolidare şi reamenajare a corpului  clădirii  vechi al 
Campusului din B-dul Mamaia nr.124 ( fonduri MECI);
d) Începerea  lucrarilor  la  obiectivul  ,,  Extindere  spatii  învăţământ  la  imobilul  din 
Strada Unirii nr.22B, pentru Facultatea de Construcţii (Fonduri MECI);
e) Se  vor  face  demersurile  necesare  pentru  obţinerea  de  finanţări  din  fonduri 
structurale POR axa 3.4 pentru continuarea lucrărilor de construire la cele două cladiri 
cumpărate  de  la   Petromin  si  anume:  clădirea  destinată  spaţiilor  de  învăţământ, 
precum şi  cladirea destinată complexului sportiv cu sala de sport şi bazin de înot, 
precum şi pentru construirea unui nou modul in Campusul din Aleea Universitatii , nr1.
f) Vor  fi  continuate  lucrările  privind  amenajarea  şi  modernizarea  laboratoarelor 
Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole din incinta sediului din B-dul Mamaia 
nr. 124. (Fonduri MECI).
g) Începerea şi finalizarea lucrărilor de reamenajare a tuturor terenurilor de sport, 
sistematizarea aleilor pietonale, a carosabilului şi a spaţiilor verzi din incinta Facultăţii 
de Educaţie Fizică şi Sport, precum şi împrejmuirea acestora. Se vor finaliza lucrarile 
de amenajare la spaţiile de cazare din această incintă. (Fonduri MECI).
h) Se  vor  continua  şi  finaliza  lucrările  de  RK-consolidare  şi  extindere  cu  Aula  la 
Biblioteca Universităţii. (Fonduri MECI)
i) Se  vor  finaliza  lucrările  de  refacere  a  laboratoarelor  de  Fizică  Tehnologică 
Electronică  şi  Energetică  şi  Inginerie  Mecanică  din  curtea  interioară,  afectate  de 
lucrările  de  consolidare  la  corpul  vechi  al  Campusului  din  B-dul  Mamaia  nr  124 
(Fonduri MECI).
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j) Demararea lucrărilor de construcţie la obiectivul “ Capela cu scop didactic ” din 
Campusul nou  (Fonduri MECI)
k) Continuarea lucrărilor la obiectivul “Refacerea sistemului de canalizare menajeră şi 
pluvială  precum  şi  hidroizolarea  subsolurilor,  refacerea  carosabilului  şi  a  aleilor 
pietonale, a spaţiilor verzi  şi a parcului  din faţa Rectoratului,  a  împrejmuirilor  şi a 
porţilor de acces” la sediul din B-dul Mamaia nr. 124. (Fonduri MECI si PHARE).
l) Continuarea lucrărilor  de realizare a unui acoperiş mansardat a hidroizolaţiei  la 
nivelul  subsolului,  precum şi  refacerea  finisajelor  interioare  la  cladirea  facultăţii  de 
Medicină Dentară (Fonduri MECI si PHARE). Construirea unei grădiniţe pentru copiii 
studenţilor familişti şi ai cadrelor didactice şi personalului administrativ ( Fonduri BEI);
m) Reabilitarea Căminului Studenţesc C1 din Faleză Nord,  a Căminului C2 şi Cantinei 
din B-dul Mamaia nr 124. (Fonduri MECI);
n) Achiziţionarea  unui  sistem  informatic  şi  a  unui  soft  pentru  managementul 
documentelor (Fonduri structurale si MECI);
o) Achiziţionarea  unui  “Sistem  de  producere  şi  utilizare  a  energiei  din  surse 
neconvenţionale” pentru căminele C1 şi C2 Pescarie;
p) Se  va  pune  un  accent  deosebit  pe  continuarea  acţiunii  de  informatizare  a 
laboratoarelor universităţii prin achiziţionarea de tehnică de calcul modernă;
q) Vor  fi  achiziţionate  aparate  şi  instalaţii  moderne  pentru  dotarea  laboratoarelor 
pentru desfaşurarea activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică;
r) În anul 2009, se va urmări realizarea informatizării Bibliotecii Universitare astfel 
încât să se ofere posibilitatea interconectării acesteia cu bibliotecile din ţara noastră  şi 
din alte ţări (Fonduri M.E.C.I)
s) Va fi  îmbogăţit  fondul  de  carte  al  bibliotecii  cu  volume din  toate  specializările 
cuprinse în structura Universităţii; se va urmări sporirea numărului de abonamente la 
reviste şi periodice de specialitate, inclusiv electronice;
t) Continuarea modernizării laboratoarelor prin achiziţii de echipamente performante;
u) Înfiinţarea laboratorului de transplant celular la Facultatea de Medicină Generală;

V. COOPERĂRI  INTERUNIVERSITARE

Cooperarea interuniversitară se va axa pe următoarele direcţii:
a) Dezvoltarea  cooperării  cu  institutele  de  cercetări  şi  întreprinderile 
reprezentative din zonă (Şantierul  Naval  Constanţa,  Rompetrol,  S.C.  Oil  Terminal 
SA,  Petromar,  Daewoo Mangalia,  Centrala  Atomo-Electrică  Cernavodă,  Administraţia 
Port Constanţa), în vederea constituirii unui parc ştiinţific şi tehnologic;
b) Dezvoltarea  cooperării  ştiinţifice  cu  universităţi  din  ţară  şi  străinătate  în 
cadrul Reţelei  Universităţilor  de  la  Marea  Neagră,  a  Reţelei  Universităţilor 
Europene şi a programelor Socrates, Leonardo şi CEEPUS. Semanrea de acorduri 
cadru de colaborare cu universităţi interesate;
c) Dezvoltarea şi consolidarea legăturilor dintre Universitate şi mediul economic în 
vederea  identificării  domeniilor  de  interes  ştiinţific  şi  al  pregătirii  forţei  de 
muncă;

d) În  baza  acordurilor  cadru  de  colaborare,  încheiate  cu  diferite  universităţi 
partenere,  conducerile  facultăţilor,  departamentelor  şi  catedrelor  vor  întocmi 
programe  de  colaborare  punctuale  cu  entităţile  echivalente  din  universităţile 
partenere;
e) Cooperarea  cu  Universităţi  canadiene şi  Universităţi  americane şi  europene în 
diverse domenii, conform protocolului;
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VI. STR ATEGIA M AN AG ER IALĂ

a) Se  vor  revizui  periodic  şi  adapta  legislaţiei  Carta  universitară  şi 
regulamentele de funcţionare;

b) Se  va  îmbogăţi  dotarea  bibliotecii  universitare  şi  se  va  informatiza 
biblioteca,  prin alocarea  a  minimum 1% din  bugetele  facultăţilor.  Se  va  reactiva 
Consiliul Director al  Bibliotecii Universitare;

c) Se vor continua acţiunile de marketing şi promovare a imaginii universităţii in 
vederea  atragerii de studenţi din ţară şi din străinătate;

d) Se va reactualiza si dezvolta site-ul Internet al Universităţii;

e) Se  va  urmări  dezvoltarea  Compartimentului  de  Relaţii  internaţionale  a 
Universităţii.

VII.   ASIG URAREA CALITĂŢII ÎN  ÎN VĂŢĂM ÂN T

a) Va fi pusă în aplicare  hotărârea Comisiei pentru Evaluarea şi  Asigurarea Calităţii în 
Învăţământul Superior din Universitatea Ovidius  Constanţa, privind definitivarea  Manualului 
Calităţii, până în luna aprilie 2009; 

b) Se  va  întocmi  şi   depune  la  A.R.A.C.I.S  documentaţia  pentru  acreditatrea 
instituţională a Universităţii Ovidius Constanţa

c) La  nivelul  fiecărei  facultăţi,  vor  fi  evaluate  programele  de  studii,  conform 
Regulamentului de monitorizare în vigoare;

d) Vor  fi  evaluate  după  criterii  specifice  de  calitate,  compartimentele 
administrative din Universitate. 

e) Se  va  asigura  funcţionarea  în  condiţii  optime  a  Centrului  de  Consiliere 
Educaţională şi Profesională.

Prezentul  Plan  Operaţional  a  fost discutat  şi  aprobat  în  şedinţa 
Senatului din data de 30 ianuarie 2009.

              R  E  C  T  O R, Director General Administrativ,

      Prof.univ.dr. Victor CIUPINĂ               ing. Laurenţiu Sîrbu

Serviciu juridic şi contencios,                     Director economic,
cj. Loredana –Maximiliana Dan                      ec. Lenuţa Bobe
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