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    OBIECTIVELE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII 
 

 

 

Principalele obiective ale Politicii Universităţii privind asigurarea şi îmbunătăţirea 

calităţii academice sunt: 

 realizarea unui mediu favorabil abordării profesionale a problemelor reale ale vieţii 

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

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

 perfecţionarea procesului de implementare a Sistemului de Management al calităţii 

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

legale în vigoare; 

 definitivarea documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii (Manualul 

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

cercetare; 

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

acţiuni de motivare; 

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

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

 îmbunătăţirea calităţii transmiterii şi însuşirii cunoştinţelor prin generalizarea unor 

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

 creşterea calităţii activităţilor de cercetare în cadrul Centrelor şi Institutelor de 

cercetare ale universităţii; 

 perfecţionarea sistemului informatic din cadrul UCDC prin oferirea către studenţi a 

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

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

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

 dezvoltarea unor acorduri de parteneriat între UCDC şi  instituţii şi universităţi 

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

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

şi străinătate; 

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

 stabilirea de parteneriate între UCDC şi societăţile economice în vederea asigurării 

practicii studenţeşti; 

 stabilirea de parteneriate între UCDC şi învăţământul preuniversitar din Bucureşti şi 

provincie; 

 stabilirea de parteneriate între UCDC şi alte organisme relevante la nivel naţional şi 

internaţional. 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” este pe deplin angajată în demersul său 

pentru îmbunătăţirii continue a calităţii procesului didactic, de cercetare şi managerial, la toate 

nivelurile şi funcţiile relevante. Acest angajament poate fi realizat în mod consecvent prin 

implementarea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii, sistem bazat 

pe standardele ISO seria 9000. 
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