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CAPITOLUL 1
PREZENTAREA GENERALĂ A MANUALULUI
CALITĂȚII
1.1. SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
SCOPUL
Manualul calităţii este documentu-cadru care descrie sistemul de management al calităţii
adoptat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, structura organizatorică, responsabilităţile,
procesele şi interacţiunile dintre acestea, precum şi structura documentelor utilizate, pentru a asigura
implementarea politicii şi a obiectivelor referitoare la calitate.
Manualul calităţii documentează sistemul de managementul calităţii stabilit de Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi în conformitate cu cerinţele ARACIS şi SR EN ISO 9001:2008, pentru a se
asigura că serviciile oferite îndeplinesc criteriile de calitate prestabilite. Manualul calităţii este utilizat
pentru:
 a comunica cadrelor didactice şi studenţilor politicile, obiectivele, responsabilităţile şi
metodele de control stabilite pentru a asigura calitatea şi îmbunătăţirea continuă a proceselor din cadrul
sistemului de managementul calităţii;
 a facilita implementarea sistemului de managementul calităţii;
 a asigura continuitatea şi actualitatea sistemului de managementul calităţii atunci când sunt
planificate schimbări ale acestuia;
 a permite examinarea periodică, prin audituri interne, a modului de aplicare a măsurilor
planificate în cadrul SMC, în scopul îmbunătăţirii acestuia;
DOMENIUL DE APLICARE
Sistemul de management al calităţii implementat şi descris în prezentul Manual al Calităţii
asigură realizarea strategiei şi obiectivelor Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi în domeniul calităţii.
Manualul calităţii este folosit pentru documentarea şi controlul politicii, al obiectivelor, al
structurii şi proceselor sistemului de management al calităţii din universitate, în scopul verificării şi
îmbunătăţirii continue a acestora.
Conducerea Universităţii „Dunărea de Jos”din Galaţi şi personalul utilizează prezentul manual al
calităţii pentru controlul şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de asiguare şi evaluare a calităţii.
Manualul calităţii este utilizat pentru demonstrarea conformităţii sistemului de management al
calităţii cu reglementările şi cerinţele normelor naţionale şi europene referitoare la asigurarea şi
evaluarea calităţii în învăţământul superior.
1.2 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
1.

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
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2. HG 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităților și
ierarhizării programelor de studii.
3.

Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

4.

Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2011 privind asigurarea calităţii educaţiei.

5. OMEdC Nr.3298/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de
învăţământ superior.
6. Ordinul nr. 3544/15.04.2013 privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în
ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2013-2014.
7.

Legea NR. 87/2006 – pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 75/2005.

8.

HG nr. 88/2005, privind organizarea studiilor universitare de licenţă.

9.

H.G. nr. 916/2005, privind structurile instituţiilor de învăţământ superior.

10. Standarde şi recomandări ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher
Education).
11. The European Higher Education Area. Achieving the Goals. Communiqué of the Conference of
European Ministers Responsible for the Higher Education, Bergen, 19-20 May 2005.
12. SR EN ISO 9001: 2008. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
13. SR EN ISO 9004:2010. Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată
pe managementul calităţii.
14. SR ISO IWA 2:2009 .Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru aplicarea ISO
9001:2000 în domeniul educaţiei.
15. Carta Universităţii.
1.3 TERMINOLOGIE
Pentru scopul prezentului manual se aplică termenii definiţi de SR EN ISO 9000:2006.
Definiţii:
Prezentul Manual al calităţii adoptă definţii specifice ale unor termeni din documentaţia de
referinţă. Astfel:
1. Clienţii universităţii sunt: studenţii, piaţa forţei de muncă, societatea, instituţiile
guvernamentale centrale sau ale administraţiei locale, firmele, instituţiile specializate în
gestiunea formei de muncă.
2. Furnizorii universităţii sunt: liceele, alte universităţi şi departamente ale universităţii.
3. Produsul universităţii este dat de absolvenţii universităţii, cu o anumită formare
profesională, obţinută în urma procesului de învăţământ, derulat conform planurilor de
învăţământ şi programelor analitice aprobate.
4. Procesul organizaţiei este procesul de formare profesională.
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5. Înregistrările sunt reprezentate de procese-verbale şi alte documente care constituie dovezi
obiective ale activităţilor desfăşurate şi ale rezultatelor obţinute.
Notă: Studenţii sunt nu numai clienţi ai universităţii, ci şi produse ale universităţii, în calitate de
participanţi la procesul de formare profesională, prin asimilarea cunoştinţelor şi deprinderilor care le
formează competenţele profesionale, certificate prin diplome universitare. În acest context, studenţii
participă la toate activităţile de îmbunătăţire continuă a calităţii proceselor, urmărind satisfacerea
cerinţelor clienţilor universităţii.
Abrevieri


UDJG – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,



MC – Manualul calităţii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;



SMC – Sistemul de management al calităţii;



CEAC – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii;



PG XX – Procedura generală;



PO XX – Procedura de operare;



RMC – Responsabilul cu managementul calităţii (Preşedintele Serviciului de calitate);



ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education;



RAI – Raport de audit intern;



RNC – Raport de neconformităţi;



RAC – Raport de acţiuni corective;



RAP – Raport de acţiuni preventive.



TD – Titular disciplină;



IL – Instrucţiune de lucru SMC.

1.4 STRUCTURA MANUALULUI CALITĂŢII
MC este structurat pe capitole şi subcapitole care prezintă modul de corelare a proceselor
desfăşurate de UDJG cu cerinţele standardului de referinţă. Pentru fiecare dintre procesele SMC, s-a
identificat şi documentaţia asociată.
În Anexa A este reprezentată succesiunea şi interacţiunea proceselor SMC (harta proceselor).
În Anexa B este prezentată politica referitoare la calitate şi angajamentul managementului referitor la
calitate. În Anexa C este prezentată organigrama UDJG.
1.5 ADMINISTRAREA MC
MC este stabilit şi menţinut de către Serviciul de calitate sub coordonarea Comisiei de
evaluare şi asigurare a calităţii şi este aprobat de către Rectorul UDJG, inclusiv cu reviziile ulterioare
(conform cu pagina de gardă). Versiunea iniţială a MC a fost aprobată de Senatul Universităţii în aprilie
2013. Copii pe hârtie ale MC sunt difuzate în mod controlat de către RMC responsabililor de procese,
astfel încât să se asigure cunoaşterea şi aplicarea acestuia de întregul personal al UDJG. MC este
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revizuit ori de câte ori este necesar pentru a reflecta evoluţia SMC şi îmbunătăţirea acestuia. Reviziile
MC pot afecta pagini, capitole sau documentul în întregime.
Reviziile MC se identifică pe paginile afectate prin numerotarea în ordine cronologică a reviziilor
şi schimbarea datei reviziei. Suplimentar, pe pagina de gardă se menţine un istoric al reviziilor. Paginile
revizuite, împreună cu pagina de gardă, cu aprobarea şi istoricul reviziilor, se difuzează deţinătorilor
înscrişi în Registrul de difuzare documente.
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CAPITOLUL 2
PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII
2.1. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
În formularea misiunii şi obiectivelor sale, UDJG respectă un set de valori de referinţă care o
individualizează în sistemul de învăţământ superior şi îi permite să se afirme ca instituţie autonomă.
UDJG produce şi transmite cunoaşterea, în concordanţă cu această misiune şi aceste obiective şi cu
valorile libertăţii academice şi ale integrităţii etice. UDJG îşi susţine activităţile de realizare a obiectivelor
fixate prin structurile instituţională, administrativă şi managerială proprii, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Cunoştinţele ştiinţifice îmbinate cu abilităţile de management sunt dezvoltate în cadrul şi prin
programele educaţionale ale UDJG. Universitatea oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor o
infrastructură modernă pentru cercetare fundamentală şi aplicată, care permite consolidarea educaţiei
lor şi le dezvoltă spiritul inovativ. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii se pot bucura de diferite tipuri de
programe de mobilitate din întreaga Europă.
Prin implicarea în diferite proiecte de cercetare aceştia sunt motivaţi pentru a explora
interesele lor şi posibilităţile de ordin ştiinţific. Eforturile de cercetare şi de educare de noi generaţii de
specialiştii, făcute de către profesorii tuturor facultăţilor, sunt recunoscute pe scară largă, la nivel
naţional şi pe plan internaţional.
Viziunea UDJG se identifică cu cea din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi promovează un
învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale,
cunoștințe fundamentale și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în
societate.
În urma procesului de evaluare a universităților și programelor de studii, din iunie-septembrie
2011, realizat în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (art. 193), de către Ministerul Educației,
Cercetării,
Tineretului
și
Sportului,
și
a
HG
789/2011
(http://chestionar.uefiscdi.ro/docs/programe_de_studii.pdf), UDJG a fost clasificată ca universitate de
învățământ și cercetare (B).
2.2. MISIUNE, OBIECTIVE ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ
UDJG respectă şi apără libertatea academică a personalului şi studenţilor şi funcţionează în
condiţii de autonomie universitară şi de responsabilitate şi răspundere publică pentru educaţia oferită.
Resursele utilizate în acest scop au o componentă financiară, o componentă materială şi o componentă
umană. UDJG este înfiinţată şi funcţionează conform legii şi Cartei Universitare, care concordă cu
legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior. Prevederile Cartei
sunt aduse la cunoştinţa membrilor comunităţii universitare prin afişare pe site-ul universităţii. Misiunea
şi obiectivele asumate individualizează UDJG în sistemul naţional de învăţământ superior şi în Spaţiul
European al Învăţământului. UDJG are un regulament de etică şi integritate academică prin care apără
valorile libertăţii academice, autonomiei universitare şi integrităţii etice, dispune de practici şi mecanisme
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clare pentru aplicarea codului şi prevede modalităţi de control a aplicării acestuia. UDJG dispune de
practici de auditare internă cu privire la principalele domenii ale activităţii universitare, asigurându-se,
astfel, că angajamentele pe care şi le-a asumat sunt respectate riguros, în condiţii de transparenţă
publică. Rezultatele şi observaţiile auditului academic se publică într-un raport anual care se dezbate în
Senat şi în urma căruia se elaborează un plan de ameliorare.
Misiunea asumată de UDJG este de formare, prin educație, a infrastructurii mentale a
societății românești, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii
Europene și din funcționarea în contextul globalizării, precum și de generare sustenabilă a unei resurse
umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare.
Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a
individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care
sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial,
pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe
piața muncii.
Premizele asigurării calităţii sunt:
PREMISE LEGALE:
 Legea educaţiei naţionale;
 Reglementările Guvernului şi ale Ministerului Educației Naționale;
 Carta Universităţii „Dunărea de Jos".
PREMISE PROGRAMATICE
 Planul Strategic UDJG 2016-2020;
 Planul Operațional anual;
 European University Association - Quality Assurance.
PREMISE CONTEXTUALE
 creşterea competenţelor şi a vizibilității pe plan naţional și internaţional;
 necesitatea de a dezvolta programe de studii atrăgătoare, de calitate superioară, adaptate
cerinţelor actuale, pentru candidaţii programe de licență, master, doctorat, studii avansate,
studii postuniversitare;
 necesitatea de a dezvolta programe de studii adecvate în raport cu piaţa calificărilor şi cu ceea
ce li se cere absolvenţilor în cursul exercitării profesiei;
 nevoia de a fi relevant şi competitiv, prin cercetări ştiinţifice, inovaţii şi creaţii intelectuale;
 internaţionalizarea crescândă a învăţământului superior;
 globalizarea cunoaşterii, comunicării şi economiei.
Managementul calităţii în UDJG corespunde unui model de conducere concentrată asupra
calităţii serviciilor şi proceselor, bazat pe implicarea totală a cadrelor didactice şi a studenţilor. Prin
managementul instituţional, conducerea universității s-a angajat să asigure implementarea unui SMC în
învăţământul superior care să promoveze: responsabilitatea instituţională, centrarea rezultatelor pe
învăţare şi performanţe, cultura calităţii, identitatea şi tradiţia instituţională, cooperarea, recunoaşterea
europeană, autoevaluarea internă şi îmbunătăţirea calităţii.
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SMC în cadrul UDJG are la bază principiile managementului calităţii prezentate în Figura 1:

Leadership

Implicare
personal

Decizii
bazate
pe fapte

Figura 1. Principiile de
managementul calităţii aplicabile
în cadrul UDJG

Comunicare
Imbunatatire
continua

Abordarea bazata
pe proces

În acord cu responsabilitățile pe care le are, pentru îndeplinirea riguroasă şi în condiţii de
transparenţă a angajamentelor asumate, UDJG dispune, pentru principalele domenii ale activităţii
universitare, de practici de auditare internă (Procedura generală de audit intern, Cod PG 8.2).
UDJG dispune, de asemenea, de o procedură de analiză a conformităţii SMC cu cerinţele
specificate, precum şi a eficacităţii acestuia în realizarea politicii şi a obiectivelor referitoare la calitatea
activităţilor desfăşurate în universitate (Procedura generală analiza de management, Cod PG 5.6).
Astfel, pot fi precizate următoarele:
 Informaţiile de interes public sunt prezentate pe site-ul universităţii http://www.ugal.ro/.
 UDJG a elaborat planuri strategice de cercetare pe termen lung, mediu şi scurt.
 Iniţierea unor programe de studii, planificarea lor, monitorizarea şi evaluarea periodică a calităţii
programelor derulate în universitate se realizează în mod sistematic, cu respectarea unor reguli
unitare, definite prin Regulamentul de iniţiere, aprobare şi monitorizare a programelor de studii.
2.3. ISTORIC ŞI PREZENTAREA GENERALĂ A UDJG
UDJG îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale,
participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului
local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică.
UDJG îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale,
ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează, cât şi în întreaga ţară. Fiind cea mai mare şi cea mai
importantă instituţie de învăţământ superior din sud - estul României, cu un efectiv de aproximativ
12.000 studenți în 52 de domenii la formele de învățământ de licență la zi, la distanță și cu frecvență
redusă, UDJG se constituie în vârful de lance al progreselor tehnice, ştiinţifice, culturale sociale cu
aplicabilitate imediată sau pe termen mediu şi lung, menit să contribuie în primul rând la progresul
municipiului Galaţi.
În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio-economic, oferindu-i specialiştii
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de care are nevoie, consultanţă, soluţii tehnice la problemele curente.
UDJG funcţionează din anul 1948. În toamna anului 1948, la Galaţi s-a înfiinţat Facultatea de
Îmbunătăţiri Funciare – prima din ţară cu acest profil. În anii 1951, 1955 şi 1959 s-au creat noi facultăţi
constituite în Institutele Agronomic, Politehnic şi Pedagogic. Statutul de centru de învăţământ superior al
Galaţiului s-a datorat componentelor economice şi culturale ale oraşului şi judeţului, a căror istorie a fost
legată indisolubil de Dunăre. Galaţiul a pregătit cadre inginereşti pentru şase domenii de interes naţional
unice, până în 1990, în învăţământul universitar românesc: Îmbunătăţiri Funciare, Măsurări Terestre,
Construcţii Navale, Industrii Alimentare, Piscicultură şi Tehnică Piscicolă, planurile de învăţământ,
cursurile şi materialele de referinţă fiind în întregime concepute de corpul profesoral al universităţii
gălăţene.
În 1974, prin decretul nr.105 din 20 martie, Institutele Pedagogic şi Politehnic au fost unificate în
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Astăzi, UDJG are 14 facultăţi şi pregăteşte studenţi
pentru ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat în domenii diverse (tehnic, umanist,
economic, sănătate, artistic). Universitatea a realizat un vast program de investiţii, cuprinzând 12 corpuri
de clădiri destinate învăţământului (săli de curs, amfiteatre, laboratoare, biblioteci informatizate, săli de
lectură), cămine cu o capacitate de peste 3000 locuri, două cantine-restaurant, o bază sportivă
complexă şi un dispensar medical. S-a extins şi modernizat infrastructura prin implementarea aparaturii
tehnologice avansate, cu laboratoare de calcul electronic, dotate cu echipamente moderne şi
performante, laboratoare pentru baze de date în diferite compartimente, reţea de internet şi service
pentru software, bibliotecă computerizată. Această infrastructură oferă personalului didactic şi
studenţilor cele mai recente informaţii în vaste domenii de cercetare şi arii profesionale. Universitatea
promovează gândirea liberă şi este ataşată principiilor universalităţii valorilor cunoaşterii. Activitatea ei
are la bază competenţa profesională şi ştiinţifică a membrilor comunităţii academice.
2.3.1. Obiective strategice ale Universității „Dunărea de Jos” pe termen scurt şi mediu
Obiectivele strategice ale UDJG pe termen scurt şi mediu sunt:
1. Extensie structurală:


Creşterea cu 20% a numărului de programe de studiu oferite şi dublarea numărului de studenţi
în următorii cinci ani.



Dezvoltarea Institutului Internaţional de Studii Europene.



Organizarea unor programe educaţionale pentru forma de învăţământ continuu prin înfiinţarea
unor Centre de Fomare Continuă în toate reşedinţele de judeţ învecinate.



Organizarea unor programe post-universitare trans-europene de tip Euro-Master.



Dezvoltarea învăţământului la distanţă.



Dezvoltarea programelor de studii desfășurate prin intermediul Facultății Transfrontaliere atât în
Republica Moldova, Ucraina, cât și în țări din Uniunea Europeană.

2. Dezvoltarea resurselor educaţionale:


Spaţii de învăţământ-creştere cu 50%;
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Echipamente educaţionale-înnoirea bazei materiale a activităţilor aplicative.



Resurse umane-continuarea atragerii specialiştilor din mediul socio-economic în activităţile
educaţionale din Universitate.



Spaţii de cazare.

3. Întărirea legăturilor cu mediul socio-economic local şi european
În concret, aceste obiective strategice vor fi atinse prin următoarele acțiuni:
 Extinderea si crearea de noi profiluri și de specializări menite să acopere o gamă cât
mai largă de servicii, oferind absolvenților multiple posibilități de angajare.
 Dezvoltarea tuturor facultăților din universitate, cu accent pe domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI.
 Participarea la forme avansate de cooperare internațională prin promovarea de proiecte
internaționale. Sunt în desfășurare de proiecte cu finanțare națională și internațională, Universitatea
având o vastă experiență, atât ca partener, cât și în calitate de coordonator și contractor într-un
impresionant număr de proiecte comunitare. O consecință imediată a acestui fapt este sporirea
numărului de studenți străini care vin la Galați prin programul ERASMUS, cererile de acest fel
demonstrând interesul pe care aceștia îl au pentru învățământul superior gălățean.
 Dezvoltarea și extinderea programelor de studii desfășurate prin Facultatea
Transfrontalieră, actualmente, în Republica Moldova, în Ucraina și în Italia.
 Dezvoltarea noii interacțiuni între Universitate și mediul economico-social prin crearea,
în cadrul „Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic", a unor programe destinate
conversiei, specializării și perfectionării cadrelor, a specialiștilor din mediul socio- economic și industrial
al orașului.
 Dezvoltarea unei structuri manageriale apte să asigure managementul academic
eficient, autoevaluarea, prognoza pentru programul actual aflat în derulare, fezabilitatea pentru
programul viitor aflat în pregatire, precum și funcționarea sistemului instituționalizat de asigurare a
calității.
 Dezvoltarea și promovarea Centrului european de excelență în probleme de mediu,
care a luat ființă în 1999, ca Departament Inter-Mediu sprijinit financiar de către guvernul Olandez (The
Matra Programme RO/97/04). În 2001, în urma unei competiții riguroase, organizate de Uniunea
Europeana (the PHARE programme RO 9706.01.02), Departamentul Inter Mediu de la UDJG a fost
clasificat ca "European Center of Excellence for the Environment" (ECEE), unicul de acest fel în țară.
2.3.2. Facultăţi
În anul universitar 2017-2018 Universitatea funcţionează cu 14 facultăţi care şcolarizează
aproximativ 12.000 studenţi în 52 de domenii la formele de învăţământ de licenţă la zi, la distanţă (ID) și
cu frecvență redusă (IFR).
[1]

Facultatea de Inginerie

[2]

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

[3]

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
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[4]

Facultatea de Litere

[5]

Facultatea de Medicină și Farmacie

[6]

Facultatea de Științe și Mediu

[7]

Facultatea de Arhitectură Navală

[8]

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice

[9]

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

[10]

Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie

[11]

Facultatea de Educație Fizică și Sport

[12]

Facultatea de Arte

[13]

Facultatea de Inginerie din Brăila

[14]

Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti

În cadrul UDJG își desfășoară activitatea trei departamente: Departamentul de Formare
Continuă şi Transfer Tehnologic (DFCTT), Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu
Frecvenţă Redusă (DIDFR). De asemenea, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport funcționează
și Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD), care participă la formarea complexă
a studenţilor şi absolvenţilor, alături de Biroul de orientare şi consiliere profesională a studenţilor. Prin
DFCTT, UDJG organizează cursuri postuniversitare de specializare, perfecţionare, conversie
profesională, precum şi diverse programe educaţionale. Prin DIDFR, UDJG pregăteşte studenţi la
învăţământul de licenţă în Galaţi.
UDJG organizează:
 Studii de licenţă (3-6 ani) în cadrul a 83 de programe de studii; învăţământ cu frecvenţă și la
distanţă.
 Studii de masterat cu durata de 2 ani pentru absolvenţii învăţământului de licenţă, în cadrul a 86
de
programe
de
studiu,
învăţământ
cu
frecvenţă
(http://www.ugal.ro/doc/ugal/Programele_de_masterat_OM_2011.pdf).
 Studii de doctorat în cadrul a 3 şcoli doctorale, cu 16 domenii de studiu în care se pregătesc în
prezent doctoranzii sub îndrumarea a 87 conducători ştiinţifici de doctorat
(http://www.admitere.ugal.ro/site/doctorat/metodologie-doctorat). Limba de studiu în UDJG este
româna, însă există şi cursuri predate în limbile engleză şi franceză.
Coordonate
RECTORAT
Str. Domnească nr. 47, cod poştal 800008, Galaţi, România, Fax (+40) 236 46.13.53
Web: www.ugal.ro, e-mail: rectorat@ugal.ro
Rector
Prof. dr. Iulian Gabriel BÎRSAN
Prorector - Activitatea didactică
Prof. dr. Elena Mereuță
Prorector - Strategii universitare şi dezvoltare instituţională
Prorector - Strategii universitare, managementul calității și
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relația cu studenții
Prorector - Activitatea de cercetare ştiinţifică
Prorector - Activitatea economică, investiții și relații
internaționale privind extensiunile universitare în UE
Secretar şef universitate

Conf. dr. Ștefan Baltă
Prof. dr. Gabriela Bahrim
Conf. dr. Cezar Ionuț Bichescu
Dana ROTARU

FACULTATEA DE INGINERIE
Str. Domnească nr.111, Cod postal: 800201, Tel: 0336 130 208 Fax: 0336 130 283
http://www.ing.ugal.ro/
Decan
Prof. dr. Marian BORDEI
Prodecan
Prof. dr. Cătălina MAIER
Prodecan
Prof. dr. Gabriel ANDREI
Secretar şef facultate
Cornelia OPRIŞ
Departamente:
 Ingineria fabricatiei
 Inginerie mecanică
 Sisteme termice și ingineria mediului
 Știința și ingineria materialelor
 Ingineria mediului și securității în industrie.
Domenii de licență:
 Inginerie mecanică
 Inginerie industrială
 Ingineria autovehiculelor
 Inginerie și management
 Ingineria mediului
 Mecatronică și robotică
 Ingineria materialelor.
Domenii de master:
 Inginerie mecanică
 Inginerie industrială
 Ingineria materialelor
 Ingineria mediului.
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR
Str. Domnească nr.111, Cod poștal 800201, Galaţi, Tel:0336 130 177 Fax: 0336 130 281
http://www.sia.ugal.ro
Decan
Prof. dr. Camelia VIZIREANU
Prodecan
Conf. dr. Liliana MIHALCEA
Secretar şef facultate
Gabriela Mioara GAVRILĂ
Departamente:
 Știința alimentelor, ingineria alimentelor și biotehnologii aplicate
 Acvacultură, ştiinţa mediului şi cadastru.
Domenii de licență:
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 Ingineria produselor alimentare
 Biotehnologii
 Ştiinţa mediului
 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală.
Domenii de master:
 Ingineria produselor alimentare
 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Ingineria materialelor
 Biotehnologii
 Ştiinţa mediului.
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Str. N. Bălcescu nr. 59-61, Cod postal 800001, Galaţi, Tel: 0336 130 242 Fax: 0336 130 293,
http://www.feaa.ugal.ro
Decan
Prof. dr. Adrian MICU
Prodecan
Prof. dr. Nicoleta CRISTACHE
Prodecan
Conf. dr. Mihaela Carmen MUNTEAN
Prodecan
Conf. dr. Vasile MAZILESCU
Secretar şef facultate
Camelia LUPARU
Departamente:
 Administrarea afacerilor
 Economie
Domenii de licență:
 Economie
 Contabilitate
 Administrarea afacerilor
 Finanţe
 Economie și afaceri internaționale
 Cibernetică, statistică și informatică economică
 Management
 Marketing.
Domenii de master:
 Finanţe
 Marketing
 Economie și afaceri internaționale
 Management
 Informatică economică
 Contabilitate
 Administrarea afacerilor
 Economie.
FACULTATEA DE LITERE
Str. Domnească nr.111, Cod postal 800201, Galaţi, Tel: 0336 130 200 Fax: 0336 130 290,
http://www.lit.ugal.ro
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Decan
Prof.univ.dr. Michaela PRAISLER
Prodecan
Conf.univ.dr. Alina GANEA
Secretar şef facultate
Cornelia Dumbravă
Departamente
 Literatură, lingvistică și jurnalism
 Limbă şi literatură engleză
 Limbă şi literatură franceză
Domenii de licență:
 Limbă și literatură
 Ştiinţe ale comunicării.
Domenii de master:
 Filologie
 Științe ale comunicării.
FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
Str. Al. I. Cuza nr. 35, Cod postal: 800010, Galaţi Tel:0336 130 217, Fax:0336130296,
http://www.fmfgl.ro
Decan
Prof. dr. Mădălina Nicoleta MATEI
Prodecan
Prof. dr. Dana TUTUNARU
Prodecan
Prof. dr.. Michaela DOBRE
Prodecan
Conf. dr. Ciprian DINU
Secretar şef facultate
Silvia CHIRIAC
Departamente:
 Știinţe morfologice și funcționale
 Medicină dentară
 Clinic medical
 Clinic chirurgical
 Științe farmaceutice
Domeniu de licență:
 Sănătate.
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ȘI MEDIU
Str. Domnească nr.111, cod postal 800201, Galaţi, Tel: 0336 130 251 Fax: 0336 130 285
http://www.sciences.ugal.ro
Decan
Conf. dr. Jenică CRÎNGANU
Prodecan
Conf. dr. Nicolae ȚIGĂU
Secretar facultate
Mihaela MAZILU
Departamente:
 Chimie, Fizică și Mediu
 Matematică - Informatică
Domenii de licență:
 Matematică
 Chimie
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 Știința mediului.
Domenii de master:
 Ingineria mediului
 Matematică
 Fizică
 Chimie
 Științe ale mediului.
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ NAVALĂ
Str. Domneasca, Nr. 111, Cod postal: 80001, Tel: 0336 130 230 Fax: 0336 130 297
http://www.naoe.ugal.ro
Decan
Prof. dr. Costel Iulian MOCANU
Prodecan
Prof. dr. Dan Constantin OBREJA
Secretar şef facultate
Carmen CODRESCU
Departamente:
 Departamentul de Arhitectură navală
Domeniu de licență:
 Arhitectură navală.
Domeniu de master:
 Arhitectură navală.
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE
Str. Domneasca, nr. 111, Cod postal:800201 Galati, Tel: 0336 130 165 Fax: 0336 130 280
http://www.fsjsp.ugal.ro/
Decan
Prof.dr. Florin TUDOR
Prodecan
Prof.dr. Violeta PUSCASU
Lect. dr. Ștefania-Cristina MIRICĂ
Secretar şef facultate
Gica HONCERIU
Departamente:
 Științe administrative și studii regionale
 Științe juridice
Domenii de licență:
 Ştiinţe administrative
 Drept.
Domenii de master:
 Științe administrative
 Drept.
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ
Str. Ştiinţei nr.2, Cod postal: 800210, Galaţi. Tel: 0336 130 236, Fax: 0236 470 905,
http://www.aciee.ugal.ro
Decan
Conf.dr.ing. Gelu GURGUIATU
Prodecan
Conf.dr.ing. Ioan ȘUȘNEA
Prodecan
Prof.dr.ing. Adrian FILIPESCU
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Secretar şef facultate
Elena TALPĂU
Departamente:
 Automatică și inginerie electrică
 Calculatoare şi tehnologia informației
 Electronică și telecomunicații
Domenii de licență:
 Calculatoare şi tehnologia informaţiei
 Ingineria sistemelor
 Inginerie electrică
 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale.
Domenii de master:
 Inginerie electrică
 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
 Ingineria sistemelor
 Calculatoare şi tehnologia informaţiei.
FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE ŞI TEOLOGIE
Str. Domnească nr. 111, Cod postal 800201, Galaţi Tel: 0336 130 194 Fax: 0336 130 282,
www.fift.ugal.ro
Decan
Prof. dr. Ion CORDONEANU
Prodecan
Lect. dr. Decebal NEDU
Secretar şef facultate
Lusiana BURLACU
Departamente:
 Istorie, filosofie și sociologie
 Teologie
Domenii de licență:
 Istorie
 Filosofie
 Sociologie
 Relații internaționale și studii europene
 Teologie
 Arte vizuale.
Domenii de master:
 Istorie
 Filosofie
 Teologie.
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Str. Gării nr. 63, Cod postal 800003, Galaţi, Tel. 0336 130 171, Fax: 0236-413230
http://www.fefs.ugal.ro
Decan
Conf. dr. Constantin PLOEŞTEANU
Prodecan
Conf. dr. Dragu MIREA
Secretar facultate
Mariana FALER
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Departamente:
 Educatie fizică şi jocuri sportive
 Sporturi individuale și kinetoterapie
 Pregătirea personalului didactic
Domenii de licență:
 Educaţie fizică şi sport
 Kinetoterapie
 Științele ale educației.
Domenii de master:
 Știința sportului și educației fizice
 Management.
FACULTATEA DE ARTE
Str. Domnească nr. 102, Cod postal: 800008, Galaţi, Tel: 0336 130 163 Fax: 0336 130 295,
http://www.arte.ugal.ro
Decan
Prof. dr. Teodor NIȚĂ
Secretar facultate
Ioana MANEA
Departamente:
 Teatru, muzică şi arte plastice
Domenii de licență:
 Teatru şi artele spectacolului
 Muzică
 Arte vizuale.
Domenii de master:
 Teatru şi artele spectacolului
 Muzică.
FACULTATEA DE INGINERIE ȘI AGRONOMIE DIN BRĂILA
Str. Călăraşilor nr.29, Brăila, Cod postal: 810017, Tel-Fax: 0239/612 572, http://www.fib.ugal.ro/
Decan
Prof. dr. Cristian Silviu SIMIONESCU
Prodecan
Conf. dr. Petronela NECHITA
Secretar şef facultate
Ionela SIMIONESCU
Departamente:
 Ştiinţe Inginereşti şi Management
 Mediu, Inginerie Aplicată şi Agricultură
Domenii de licență:
 Inginerie mecanică
 Inginerie şi management
 Ingineria mediului
 Agronomie.
Domenii de master:
 Inginerie mecanică
 Ingineria mediului.
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FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE, ECONOMICE ŞI INGINEREŞTI
Galati, Domneasca, nr. 47, Camera 91, Cod postal: 800008, Tel: +40 336 130 186,
http://www.transuei.ugal.ro/
Decan
Conf. dr. Nicolae DIACONU
Prodecan
Conf. dr. Gina NECULA
Prodecan
Ș. l. dr. Vasile BRIA
Secretar şef facultate
Simona TOMA
Departamente:
Științe generale
Domenii de licență:
 Relații internaționale și studii europene
 Limbi moderne aplicate
 Economie și afaceri internaționale
 Ingineria produselor alimentare
 Ingineria materialelor
 Educație fizică și sport
 Inginerie electrică
 Zootehnie.
Domenii de master:
 Știința sportului și educației fizice
 Filologie
 Drept
 Economie și afaceri internaționale
 Istorie
 Ingineria prosudelor alimentare
 Ingineria materialelor
 Științe ale comunicării.
2.3.3. Conducere şi administraţie
UDJG are un sistem de conducere universitară coerent, integrat şi transparent, bazat pe o
administraţie eficientă, adaptată misiunii şi obiectivelor asumate. UDJG este condusă de Senatul
Universităţii, pe baza regulamentului de funcţionare internă afişat pe site-ul UDJG, care respectă
legislaţia în vigoare. Reprezentanţii studenţilor sunt desemnaţi prin vot de către asociaţiile studenţeşti
pentru a face parte din consiliile profesorale, Senat şi comisiile Senatului.
Hotărârile Senatului UDJG şi alte acţiuni decizionale de importanţă pentru întreaga comunitate
academică se publică pe site-ul UDJG, iar comunicarea cu membrii comunităţii academice se
desfăşoară prin sistemul de Intranet. Toate informaţiile de interes public sunt disponibile prin paginile de
Internet ale UDJG, existând şi un serviciu informatizat de informare şi comunicare cu publicul. UDJG
dispune de un plan strategic pe termen lung şi mediu şi de planuri operaţionale anuale, ambele putând fi
actualizate în funcţie de evoluţia şi contextul învăţământului superior. Acestea sunt disponibile pe site-ul
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UDJG, fiind aplicate şi urmărite în mod riguros. Gradul de îndeplinire a acestor planuri reprezintă criteriu
de apreciere în evaluarea performanţelor conducerii şi administraţiei. Administraţia UDJG respectă
reglementările legale în vigoare, având o activitate eficientă în ceea ce priveşte organizarea, numărul şi
calificarea personalului didactic, administrativ, nedidactic, didactic auxiliar şi oferind cu rigurozitate
servicii comunităţii universitare. Administraţia controlează, prin activitatea Senatului, a Comisiilor
Senatului, , a comisiilor de audit intern performanţele administraţiei şi propune măsuri de dezvoltare a
acestora. Gradul de informatizare a activităţii administrative este conform cu cel din spaţiul european.
2.3.4. Baza materială
UDJG dispune de un patrimoniu care contribuie în mod eficace la realizarea misiunii şi
obiectivelor sale. UDJG asigură spaţii de învăţământ şi cercetare corespunzătoare specificului său de
dezvoltare prin săli de predare, laboratoare didactice, centre de cercetare, în concordanţă cu normele
tehnice, de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare şi respectând diferenţele dintre formele de
învăţământ (la zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă) şi, respectiv, obiectivele activităţilor de cercetare.
Calitatea acestora este evaluată în funcţie de suprafaţă, volum, stare tehnică, numărul total de studenţi,
numărul personalului didactic şi de cercetare, în funcţie de domenii, programe de studii şi la nivel
instituţional, prin raportare la normele în vigoare. UDJG oferă spaţii de cazare şi pentru activităţile
sociale, culturale sau sportive ale studenţilor. UDJG dispune de planuri de dezvoltare şi de investiţii
realiste, pe baza veniturilor previzionate. În UDJG, sălile de predare și seminarizare dispun de
echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi
receptivitatea studentului; laboratoarele didactice şi de cercetare dispun de echipamente şi mijloace de
funcţionare corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice, fiind comparabile cu
cele utilizate în universităţile dezvoltate din Europa şi cu bunele practici internaţionale. UDJG dispune
de surse de finanţare şi de resurse financiare suficiente, pe termen scurt (anual) şi în perspectivă
(pentru următorii trei ani), alocate pentru realizarea în mod adecvat a misiunii şi obiectivelor fixate.
UDJG are o politică financiară actualizată prin planurile de dezvoltare a bazei materiale şi de investiţii
susţinute de existenţa unor rezerve financiare şi a unor surse diversificate de finanţare. Planificarea şi
definirea politicilor de investiţii şi de gestiune financiară se face în mod riguros. Bugetul anual şi bugetul
previzionat pentru următorii trei ani justifică politicile financiare pe termen scurt şi mediu şi
demonstrează sustenabilitatea financiară a acestora. UDJG acordă cu consecvenţă spriin material
pentru studenţi, din alocaţii de la bugetul de stat şi din resurse proprii.
2.3.5.

Eficacitate educaţională

UDJG organizează activităţile de predare în termeni de rezultate ale învăţării, iar activităţile de
cercetare, prin raportare la performanţele de dezvoltare şi transfer ale cunoaşterii şi tehnologiei.
 Admiterea studenţilor
UDJG are propria sa politică de recrutare şi admitere a studenţilor, aplicată în mod transparent
şi riguros, pe principiul egalităţii sanselor tuturor candidaţilor, fără nici o discriminare. UDJG anunţă
condiţiile şi domeniile de admitere, precum şi conţinutul programelor de studii prin mijloace de
popularizare în masă (campanii radio, presă scrisă, TV) şi de comunicare la distanţă
(http://www.admitere.ugal.ro/site/) – de verificat link-urile peste tot!. Activitatea de popularizare a
admiterii se derulează de la începutul fiecărui an calendaristic, oferta educaţională fiind popularizată, de
asemenea, prin intermediul inspectoratelor şcolare şi al acţiunilor cadrelor didactice din UDJG în liceele
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din judeţul Galați şi din judeţele limitrofe. Admiterea se bazează exclusiv pe compeţentele academice
ale candidatului şi nu aplică nici un fel de criterii discriminatorii. Admiterea într-un ciclu de studii
universitare în cadrul UDJG se face numai pe baza diplomei de studii precedente, în baza unui set de
criterii combinate, în cadrul cărora un rol important îl are media multianuală la disciplinele de bază
pentru fiecare domeniu de licenţă. În cazul domeniilor de licenţă care organizează test de admitere,
rezultatele la teste deţin o pondere importantă.
 Structura şi prezentarea programelor de studii
Programele de studiu oferite de UDJG sunt detaliat formulate în funcţie de rezultatele aşteptate
prin învăţare şi care corespund unei calificări universitare. Fiecare program de studiu/ specializare din
cadrul UDJG se bazează pe corespondenţa dintre rezultatele în învăţare, respectiv cercetare, în cazul
masteratului sau doctoratului, şi calificarea universitară. Fiecare program de studiu conține: obiectivele
generale şi specifice ale programului; planul de învăţământ, cu ponderile disciplinelor exprimate prin
credite de studiu ECTS; disciplinele ordonate succesiv în timpul de şcolarizare; u fişele disciplinelor
incluse în planul de învăţământ, respectiv rezultatele în învăţare exprimate în forma competenţelor
cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv-valorice care sunt realizate de o disciplină, modul de
examinare şi evaluare la fiecare disciplină, în funcţie de rezultatele planificate; modul de organizare şi
conţinuturile examenului de finalizare a studiilor, ca examen sumativ care certifică asimilarea
competenţelor cognitive şi profesionale ce corespund calificării universitare. Realizarea programelor de
studiu se face la nivelul UDJG prin cooperare inter-facultăţi şi prin facilitarea mobilităţii studenţilor în
interiorul universităţii şi în afara acesteia pe plan naţional şi internaţional, cu ajutorul transferului şi
acumulării de credite de studiu. Numărul de credite ECTS este alocat fiecărei discipline conform
„Ghidului de utilizare al ECTS”. Structura programelor de studiu este flexibilă şi permite fiecărui student
să-şi aleagă un traseu propriu de învăţare, potrivit cu aptitudinile şi interesele sale. Cel puţin 30% din
totalul de credite cumulate la sfârşitul programelor de studiu de către un student provine de la discipline
liber alese, specificate ca discipline opţionale sau facultative în planurile de învăţământ. Studenţii şi
cadrele didactice din UDJG participă la numeroase programe de mobilitate în cadrul Erasmus.
Programele de studii sunt unitare ca structură, indiferent de forma de învăţământ (la zi, cu
frecvenţă redusăşi la distanţă), diferenţiindu-se în realizare în funcţie de mijloacele utilizate în forma de
învăţământ. Pentru toate formele de învăţământ există structuri interne specializate, în care se dezvoltă
tehnologii pedagogice novatoare şi eficiente. Prin politica acestor structuri se prevede şi se controlează
reînnoirea conţinutului programelor de studii prin introducerea cunoştinţelor noi, rezultate din cercetarea
ştiinţifică, inclusiv cea proprie cadrelor didactice ale universității. Programele de studii desfăşurate în
UDJG sunt relevante din punct de vedere cognitiv şi profesional, deoarece corespund cunoaşterii şi
tehnologiei din domeniu şi sunt conforme cu cerinţele pieţei muncii şi ale calificărilor. În scopul revizuirii
periodice a programelor de studii, UDJG dispune de mecanisme pentru analiza colegială anuală a
activităţii didactice și a cunoaşterii transmise şi asimilate de studenţi şi pentru analiza schimbărilor care
se produc în profilurile calificărilor şi în impactul acestora asupra organizării programului de studii.
Revizuirea programelor de studii se realizează pe baza analizelor colegiale şi cu aportul studenţilor,
absolvenţilor şi reprezentanţilor angajatorilor.
 Rezultatele învăţării
Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite pe parcursul şcolarizării universitare sunt
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suficiente pentru a le permite absolvenţilor UDJG să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere
proprie, să continue studiile universitare în ciclul următor şi să înveţe permanent. Există numeroase
dificultăţi de evaluare a capacităţii de angajare a absolvenţilor pe piaţa muncii, deoarece un număr
destul de redus de absolvenţi comunică serviciilor abilitate ale UDJG (Serviciul Diplome şi Secretariatele
facultăţilor) locul de muncă şi ocupaţia pe care o au după absolvire. Conform observaţiilor efectuate de
manieră non-formală, mai mult de 70% dintre absolvenţii UDJG sunt angajaţi în termen de doi ani de la
data absolvirii, la nivelul calificării universitare obținute. Aceleaşi dificultăţi există şi în ceea ce priveşte
situaţia admiterii la studii de masterat a absolvenţilor cu studii de licenţă. Tot de manieră nonconvenţională, se estimează existenţa unui procentaj de 50% dintre absolvenţii ultimelor două promoţii
admişi la studii universitare de masterat pentru toate domeniile funcţionale în UDJG. Majoritatea
studenţilor apreciază pozitiv mediul de învăţare / dezvoltare oferit de către universitate şi propriul lor
traseu de învăţare. În acest sens, există un „Raport instituţional privind rezultatele studiului de
monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior”, care sintetizează
rezultatele concrete ale procesului educațional specific desfășurat în universitate.
 Centrarea pe student a metodelor de învăţare
Programele de studii se bazează pe utilizarea unor metode şi medii de învăţare centrate pe
student, în care relaţia dintre student şi cadru didactic converge către un parteneriat, cu responsabilităţi
egale de ambele părţi în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării sunt
explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor. Cadrele
didactice folosesc resursele noilor tehnologii (e-mail, pagina personală web pentru tematică, bibliografie,
resurse în format electronic), dialogul cu studenţii şi materiale auxiliare variate (tablă, flipchart,
videoproiector). Cadrele didactice sunt pregătite special în domeniul predării la nivel universitar şi se
reunesc în grupuri de dezbatere pentru a discuta metodologia predării. Acestea au, pe lângă
competenţele de instruire / predare, şi competenţe de consiliere, monitorizare şi facilitare a proceselor
de învăţare. În UDJG se desfăşoară o activitate continuă de identificare, dezvoltare, testare,
implementare şi evaluare a unor tehnici noi de învăţare eficace, incluzând aici noile aplicaţii ale
calculatoarelor şi ale tehnologiei informaţiei. Programele de studii sunt integrate cu stagii de practică,
plasament şi internship şi cu implicarea studenţilor în proiecte de cercetare. Cadrele didactice asociază
studenţii în activitatea de predare (prin întrebări din sală, scurte prezentări, experimente demonstrative),
iar procesul de predare este orientat după ritmul şi modul de învăţare al studenţilor. Strategia de
predare are în vedere şi nevoile studenţilor cu dizabilităţi. UDJG creează medii şi experienţe de învăţare
care conduc studenţii la descoperirea şi crearea cunoaşterii de către ei înşişi. Cadrul didactic orientează
dezvoltarea intelectuală a studentului, dându-i o dimensiune strategică.
 Orientarea în carieră a studenţilor
Profesorii au ore de permanenţă la dispoziţia studenţilor şi personalizează îndrumarea la
cererea studentului. Există îndrumători de an sau alte forme de asociere între un profesor şi un grup de
studenţi. La nivelul fiecărei facultăţi există un departament pentru orientarea studenţilor în alegerea
cursurilor şi a carierei. Se practică tutoratul colegial între studenţii din anii mai mari şi ceilalţi studenți.
Profesorii menţin legătura cu studenţii prin e-mail şi prin cel puţin 2 ore de consultaţie saptămânal.
 Activitatea de cercetare ştiinţifică
 Programe de cercetare
UDJG are o strategie de cercetare pe termen lung şi programe de cercetare pe termen mediu şi
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scurt care se referă la obiectivele, proiectele şi rezultatele aşteptate ale cercetării, precum şi la resursele
de realizare. Există un ethos şi o cultură a cercetării şi preocupări pentru valorificarea rezultatelor
cercetării. Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt
adoptate de Senat şi Consiliile facultăţilor, odată cu specificarea practicilor de obţinere şi de alocare ale
resurselor de realizare şi ale modalităţilor de valorificare. Interesele de cercetare sunt instituţionale,
cercetarea realizându-se şi fiind relevantă în cadrul naţional, în privinţa programării, competitivităţii şi
valorificării. În numeroase domenii, cercetarea este relevantă pe plan european şi internaţional.
Cercetarea științifică este o componentă fundamentală a activității universității, este criteriul
fundamental de evaluare a calificării și performanțelor academice. UDJG este acreditată ca unitate de
cercetare-dezvoltare prin decizia ANCS nr 9673 din 17.06.2008.
Cercetarea științifică în UDJG a avut o evoluție ascendentă de-a lungul timpului, este orientată
spre majoritatea domeniilor de activitate și implică majoritatea cadrelor didactice. Activitatea susținută a
colectivelor de cercetători a permis înființarea centrelor de cercetare în cadrul facultăților, în cadrul
cărora funcționează laboratoare dotate cu echipamente de calitate, care corespund standardelor de
calitate naționale și internaționale. În cadrul universității funcționează 16 centre de cercetare de
excelență și 15 centre de cercetare acreditate la nivel instituțional.
Universitatea beneficiază de resurse umane de înaltă specializare, iar dezvoltarea activităților
de cercetare reprezintă o consecință firească, cu urmări pozitive și asupra calității activităților didactice.
Rezultatele activității de cercetare științifică se regăsesc în numărul mare de lucrări științifice/ tehnice
publicate în reviste de specialitate cotate ISI, produse și tehnologii bazate pe brevete, omologări sau
inovații proprii, studii prospective și tehnologice, participări la conferințe interne și internaționale.
Atragerea finanțării prin cercetare - ca măsură a gradului de conformitate cu necesitățile reale
de cunoaștere și a calității cercetării - reprezintă un punct central al activității cadrelor universitare.
Evoluția pozitivă a volumului și nivelului activității de cercetare în UDJG se reflectă și în numărul mare
de proiecte pentru care s-a obținut, prin competiție națională, finanțarea pentru perioada 2015 – 2018, în
cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III, 2015 - 2020. Astfel, în UDJG s-au
derulat, se derulează sau au fost depuse spre finanțare, până în prezent, un număr important de
proiecte de cercetare aplicativă precum proiecte de cercetare pentru doctorat/post-doctorat, proiecte de
investiții în infrastructura de cercetare-dezvoltare, de cooperare europeană și internațională, de
cercetare fundamentală și de frontieră sau contracte de cercetare-dezvoltate încheiate cu mediul
economic.
Parteneriatele de cercetare instituționale și inter-instituționale existente și în curs de formare,
Platforma integrată de cercetare interdisciplinară competitivă „Dunărea de Jos” – ReForm, acordurile
bilaterale de cooperare în activitatea științifică încheiate cu parteneri internaționali au creat oportunitatea
participării cercetătorilor din universitatea noastră în cadrul unui număr important de consorții, pentru
participarea la proiecte de interes european, selecționate pentru finanțare prin Programul Cadru 7,
precum și pentru derularea de activități în comun în cadrul platformelor tehnologice europene.
Începând cu anul 2008, UDJG a participat cu propuneri de proiecte și la competiții derulate în
cadrul programelor finanțate din fonduri structurale, în prezent derulându-se proiecte finanțate prin
diverse instrumente structurale cum sunt: Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare
Regională și Fondul de Coeziune. S-au depus noi propuneri în cadrul competițiilor europene ce
finanțează proiecte dedicate cooperării transfrontaliere sau transnaționale. O atenție deosebită s-a
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acordat și participării în proiecte europene care susțin mobilitatea studenților și a cadrelor didactice, cum
ar fi ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS.
 Resurse şi rezultate ale cercetării
În UDJG, cercetarea dispune de resurse financiare, logistice şi umane suficiente pentru a
realiza obiectivele propuse. Există un climat şi o cultură academică puternic centrate pe activitatea de
cercetare, atestate de numărul granturilor de cercetare, de publicaţii şi de transferul cognitiv şi
tehnologic prin consultanţa acordată de personalul academic unor foruri şi asociaţii ştiinţifice,
participarea în comisii de lucru la nivel local, naţional şi internaţional în domeniul academic. Există şcoli
doctorale pentru formarea tinerilor cercetători. Calitatea în cercetarea ştiinţifică este urmărită din punctul
de vedere al organizării, desfăşurării proiectelor de cercetare, avizării interne a rezultatelor şi eliminării
practicilor neconforme cu etica, cum sunt reproducerea fără permisiune a rezultatelor obţinute de alţi
cercetători, plagiat, nerespectarea normelor de bioetică etc. Cercetarea este valorificată prin: publicaţii
pentru scopuri didactice, publicaţii ştiinţifice, transfer tehnologic prin centre de consultanţă, parcuri
ştiintifice sau alte structuri de valorificare, realizarea unor produse noi etc. Fiecare cadru didactic şi
cercetător are anual cel puţin o publicaţie sau o realizare didactică sau ştiinţifică, iar în anumite domenii
se dezvoltă anual noi produse, se participă la lucrări de dezvoltare a infrastructurii sau pentru protecţia
mediului. UDJG participă, prin massmedia, la diseminarea rezultatelor cercetării proprii. Rezultatele
cercetării sunt apreciate la nivel naţional prin premii, citări, cotări etc. Există publicaţii, patente, lucrări de
anvergură menţionate în baze de date internaţionale.
ANALELE UNIVERSITĂŢII „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI constituie o publicaţie ştiinţifică a
Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi cu apariţie anuală sau bianuală, în limbi străine de circulaţie
internaţională. Primele fascicole au început să fie publicate începând cu anul 1978, sub denumirea de
„Buletinul Universităţii din Galaţi”. În prezent, acestea sunt publicate în 17 de fascicole::
Analele UDJG cuprind următoarele fascicole:
ISSN

Link

Indexare baze de date

Fascicola 1

Fascicola

Economie

1584-0409

http://www.eia.feaa.ugal.ro/

Fascicola 2

Matematica. Fizică.
Mecanică teoretică
Electrotehnică.
Electronică.
Automatică.
informatică
Frigotehnie. Motoare
cu ardere internă.
Cazaneşi turbine

ISSN 2067
- 2071
ISSN 1221454X

http://www.phys.ugal.ro/An
nals_Fascicle_2/
http://www.ann.ugal.ro/eeai
/index.html

EconLit, REPEC
DOAJ, EBSCO Index
Copernicus
ULRICH, ECONIS, ZBW,
Cambridge
Scientific
Abstract
Cambridge
Scientific
Abstracts (CSA)
PROQUEST - CSA ,
Ulrich’s Periodicals
Directory ,EBSCO

ISSN 1221
– 4558

http://www.stim.ugal.ro/Ite
ms/Annals/Annals.htm

ProQuest (part of
Cambridge Information
Group)

Tehnologii în
constructia de masini
Tehnologia
produselor alimentare

ISSN 12214566
ISSN
1843–5157

http://www.tcm.ugal.ro/Anal
e/index.html
http://www.ann.ugal.ro/tpa/i
ndex.htm

CSA, SCIPIO - RO

Fascicola 3

Fascicola 4

Fascicola 5
Fascicola 6

Domeniu
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e-ISSN
2068–259X

Fascicola 7
Fascicola 8
Fascicola 9
Fascicola 10
Fascicola 11
Fascicola 12

Acvacultură şi pescuit Tribologie
ISSN 1221- http://www.om.ugal.ro/Ann
4590
alsFasc8Tribology/index.ht
m
Metalurgie si stiinta
http://www.fmet.ugal.ro/My
materialelor
%20Web%20Final/services
.htm
Mecanică aplicată
Construcţii navale
1221-4620 http://www.naoe.ugal.ro/ind
ex.php?p=analele_universit
atii_fascicola_xi
Utilajul si tehnologia ISSN 1221- http://www.cmrs.ugal.ro/A
sudarii
4639
WET.htm

Fascicola 13
Fascicola 14

Limba şi literatură
Inginerie mecanică

Fascicola 15

Educaţie fizică
management
Teologie
Medicină

Fascicola 16
Fascicola 17

ISSN 1224
- 5615
şi 1454
–
9832
1583
–
2074

http://www.ann.ugal.ro/im/
http://www.efms.ugal.ro/
http://www.med.ugal.ro/ann
als.htm

Engineering
Journals,
ProQuest
Technology
Journals, CSA Illumina,
CSA
Technology
Research
Database,
DOAJ, Index Copernicus,
IC Journal Master List,
Chemical
Abstract,
CAplus
Cambridge
Scientific
Abstract
Cambridge
Abstract

Scientific

Cambridge Scientific
Abstract
SCOPUS, EBSCO, CSA,
IndexCopernicus – PL,
SCIPIO - RO
The Welding Institute
(TWI),
INTUTE
EBSCO, CSA
IndexCopernicus, SCIPIO
– RO, EBSCO, DOAJ,
IndexCopernicus, DOAJ

 Centre de cercetare
În cadrul UDJG functioneaza următoarele 31 centre de cercetare, dintre care 16 de excelență:
Nr.crt.
Director
Denumire centru
Web site
1
2

3

Centrul integrat de cercetare, expertiză
şi transfer tehnologic în industria
alimentară
Centrul român pentru modelarea
sistemelor recirculante de acvacultură

Prof.dr.ing. Nicoleta
STĂNCIUC

https://erris.gov.ro/FOOD
-BIOTECHNOLOGY

Prof.dr.ing.Victor
CRISTEA

Centrul european de excelență pe
probleme de mediu

Prof.dr.ing.
Lucian
Puiu GEORGESCU

http://erris.gov.ro/ROMA
NIAN
-CENTER-FORMODELLIN
http://erris.gov.ro/Europe
an-Centre-of-Excellenc-1
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4

Centrul de excelență prelucrarea polimerilor

5

Centrul de competențe interfețe
tribocoroziune și sisteme electrochimice

6

Centrul de cercetare „Arhitectură
Navală”

7

Laboratoare din rețeaua
interdisciplinară internațională RO-UA-MD
creată în cadrul proiectului european MIS
ETC 1676
Centrul de cercetare calitatea materialelor și Prof.dr.ing. Tamara RADU
a mediului
Centrul de nanostructuri și materiale
Prof.dr.ing. Viorica
funcţionale
MUȘAT
Sisteme integrate de conversie a
Prof.dr.ing.
energiei și conducere avansată a proceselor
Marian
complexe
GĂICEANU
Centrul de cercetare mecanica şi tribologia
Prof.dr.ing.
stratului superficial
Lorena
DELEANU
Centrul interdisciplinar de studii culturale
Prof.dr.
central şi sud est europene
Simona
ANTOFI
Centrul de cercetare în teoria şi
Prof.dr.Anca GÂȚĂ
practica discursului
Institutul
transfrontalier
de
studii
Prof.dr.
internaționale și știinţe penale
Florin
TUDOR
Strategii de dezvoltare a sistemelor
Prof.dr.ing.
economice competitive
Daniela ȘARPE
Centrul de cercetări pentru performanţa
Prof.dr.
umană
Claudiu
MEREUȚĂ
Centrul
de
cercetare/documentare
Lector dr. ec.
europeană și analiză pentru
Ecaterina Daniela ZECA
marketing în industrie și agricultură
Centrul de cercetări interdisciplinare în
Prof. dr.
educație
Simona MARIN
Comunicare interculturală și literatură
Conf. dr. Oana Cenac

8
9
10
11
12.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

–

Centrul de Studii Istorice și Social-Culturale
Est-Europene
Cercetarea de interfață a textului original și
tradus.
Dimensiuni
cognitive
și
comunicaționale ale mesajului
Laborator de modelare și simulare
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Prof.dr.ing.
Felicia Stan
Prof.dr.ing.Lidia
BENEA
Sef lucr. dr.ing.
Sorina
PĂCURARU
Prof.dr.ing.
Antoaneta
ENE

https://erris.gov.ro/Centr
-of-Excellence-in-Poly
https://erris.gov.ro/COM
PETENCES-CENTERINTERFACE
https://erris.gov.ro/NAVA
L-ARCHITECTURERESEARCH
http://erris.gov.ro/INPOL
DE-Infrastructure
https://erris.gov.ro/CMM
https://erris.gov.ro/CNMF
https://erris.gov.ro/Integr
ated-Energy-Conversion
https://erris.gov.ro/Centr
-for-Mechanics-and-Tri
https://erris.gov.ro/Resea
rch-Center-Discourse-Th
https://erris.gov.ro/The
-Interdisciplinary-Center
https://erris.gov.ro/CROSS
-BORDER-INSTITUTE
https://erris.gov.ro/STRAT
EC-FEAA
https://erris.gov.ro/Humn
-Performance-ResearchC
http://cdeamia.wix.com/r
o
http://www.dppd.ugal.ro

Prof. dr.
Silviu LUPAȘCU
Prof. dr.
Mariana NEAGU

http://www.centruldecerc
etarecomunicareintercult
urala.wordpress.com
http://csiscee.wordpress.
com/
http://www.lit.ugal.ro
/index.php/en/

Prof dr.

http://www.phys.ugal.ro/
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23

Centrul de cercetare științifică pentru mașini
și echipamente termice și ingineria mediului
în energetică

24

Centrul de cercetare Inginerie tehnologică în
construcția de mașini
Centrul de cercetări avansate în domeniul
sudării

25
26

Centrul de cercetare
agronomică și mediu

27

Centrul de cercetare Mecanica mașinilor și
echipamentelor tehnologice
Centrul de cercetare în electronică,
tehnologia informației și comunicații
Sisteme de conducere automată a
proceselor
Sisteme inteligente și tehnologia informației

28
29
30

31

și

consultanță

Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru
Sturioni, Habitate Acvatice și Biodiversitate

Luminița MORARU
Prof.dr. ing. Florin
POPESCU
Prof. dr. ing.
Viorel PĂUNOIU
Prof. dr. ing.Dănuț
MIHĂILESCU
Conf. dr. ing.
Cristian Silviu
SIMIONESCU
Conf. dr. ing. Silviu
NĂSTAC
Prof. dr. ing.
Dorel AIORDĂCHIOAIE
Prof. dr. ing.
Sergiu CARAMAN
Prof. dr. ing.
Luminiţa DUMITRIU
Ing.
Tudor IONESCU

Mslab
http://www.stim.ugal.ro/M
ETIME_Ro.htm
http://erris.gov.ro/RESEA
RCH-CENTRE-METIME
https://erris.gov.ro/Resea
rch-Center-ITCM
http://www.if.ugal.ro/Sud
av.htm
http://erris.gov.ro/SUDAV
https://erris.gov.ro/RCCA
E
http://www.mecmet.ugal.
ro
http://www.etc.ugal.ro/cc
etic
http://www.scap.ugal.ro
http://www.cs.ugal.ro/ind
ex.php/cercetare/centrede
-cercetare
www.sturgeon.ugal.ro

Cooperare internaţională
UDJG a dezvoltat o serie de acorduri bilaterale și convenţii tripartite cu următoarele universităţi,
dintre care menționăm:
Nr.crt.
1

Austria

Ţara

2
3
4
5
6
7
8

Brazilia
Bulgaria
Canada
China
Cipru
Egipt
Franta

Universitate
Technische Universitat-Graz
Universitat fur Bodenkultur, Wien
Universidade Federal Fluminense (Rio de Janeiro)
Institutul de cercetare din Bulgaria CANRI, PLOVDIV, BULGARIA
Universite du Quebec a Rimouski
Hubei Institute of Technology
The State General Laboratory of Cyprus (SGL)
Central Metallurgical Research and Development Institute of Cairo
L’Université Paris 13 (Paris Nord)
L’Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA),
Technopole IZARBEL, localitatea Bidart
Université du Havre
L’Université Paris 12 (Val de Marne)
L’Université Robert Schuman, Strasbourg
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9
10

Germania
Grecia

11

Italia

12
13

Marea Britanie
Moldova

14

Olanda

15

Slovacia

16
17
18

Slovenia
Spania

SUA

19

Ucraina

20

Ungaria

Ecole Matinale Supérieure des Industries Agricole et Alimentaire
(ENSIA-Massy)
Université de Rouen
Institute de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux
L’Université Bordeaux
L’Université François Rabelais-Tours
Convenție tripartită între Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați,
Institut National Polytechnique de Grenoble și AUF
Convenție tripartită între Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați,
L’Université Libre de Bruxelles șsi AUF
Technische Universitat Hamburg-Harburg
University of Athens
Agricultural University of Athens
Universita Federico II di Napoli
Universita di Trieste
University of Greenwich
Universitatea de Stat din Chișinău
Academia de Studii Economice, Chișinău
Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe, Chișinău
Universitatea „ Alecu Russo” din Bălți
Institutul Național de Educație Fizică și Sport, Chișinău
Institutul de Științe ale Educației, Chișinău
Delft University of Technology
The University of Professional Education-Rotterdam
Technical University of Kosice
VUP Food Research Institute din Bratislava
Facultatea de Biotehnologie, Universitatea din Ljubljana
Universidad de Sevilla
Universidad de Valladolid
Universidad Politecnica de Madrid
Duke University
Appalachian State University
Cornell University-College of Agriculture and Life Sciences
Massachusetts Institute of Technology
Institutul de Perfecționare a Cadrelor Didactice din Odessa
Institutul Pedagogic din Ismail
Universitatea Umanistă de Stat din Ismail
Fish Culture Research Institute-FCRI- Szarvas
Technical University of Miskolc
Technical University of Budapest

 Activitatea financiară a organizaţiei
UDJG dispune de buget propriu de venituri şi cheltuieli şi de o contabilitate adecvată,
organizată la nivel de instituţie, pentru gestionarea financiară a activităţii de învăţământ superior şi
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cercetare, cod fiscal şi cont la bancă. Bugetul UDJG anual de venituri şi cheltuieli este aprobat de către
Senat şi respectat în mod riguros. Cheltuielile cu salariile asigură UDJG o funcţionare sustenabilă. O
parte din veniturile obţinute în fiecare an din taxele studenţilor se utilizează pentru investiţii în baza
materială proprie. Taxele şcolare ale studenţilor sunt calculate în concordanţă cu costurile medii de
şcolarizare pe an universitar din învăţământul public finanţat de la buget la studiile universitare de
licenţă, masterat sau doctorat similare, şi sunt aduse la cunoştinţa studenţilor prin diferite mijloace de
comunicare, în special prin afişare pe paginile Internet ale UDJG. Studenţii sunt informaţi despre
posibilităţile de asistenţă financiară din partea instituţiei şi despre modul de utilizare a taxelor. UDJG îşi
desfăşoară orice activitate de natură financiară prin intermediul Serviciului de contabilitate, care
organizează şi gestionează activitatea financiară la nivelul întregii universităţi. UDJG are caracter nonprofit. Activitatea de contabilitate este informatizată şi permanent transparentă. Senatul analizează
rezultatele auditării interne şi externe a activităţii UDJG şi comunică public aceste rezultate pe pagina
web UDJG (www.ugal.ro).
 Programe de studii şi evaluarea activităţii academice
 Iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
În UDJG există un regulament privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea
periodică a fiecărui program de studii şi a diplomelor emise, iar acesta este aplicat în mod riguros şi
consecvent. Monitorizarea programelor de studii se face pe baza informaţiilor şi datelor din dosarele de
autoevaluare propuse spre analiză Comisiei didactice şi Comisiei de asigurarea calităţii
(www.qa.ugal.ro). Regulamentului şi monitorizării li se asociază evaluări periodice anuale ale calităţii pe
fiecare program de studiu şi pe instituţie.
 Corespondenţa dintre diplome şi calificări
Programele de studiu şi diplomele elaborate şi emise de UDJG sunt în conformitate cu cerinţele
calificării universitare. Programele de studii sunt revizuite periodic, pentru a corespunde dinamicii pieţei
calificărilor universitare şi profesionale, prin proceduri de acreditare şi reevaluare. Programele de studii
şi diplomele sunt revizuite prin comparaţie europeană şi internaţională, pe baza unui set de niveluri
profesionale de reper (benchmarks).
 Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
Examinarea şi notarea studenţilor se fac pe bază de criterii, regulamente şi tehnici riguros şi
consecvent aplicate. UDJG dispune de un regulament care precizează procedeele, tehnicile şi metodele
de aplicare ale acestora în activitatea de examinare şi notare a studenţilor. Regulamentul este aplicat în
mod riguros şi consecvent. Există, de asemenea, proceduri specifice de cunoaştere şi aplicare
consecventă a acestui regulament de către titularii de cursuri şi de către studenţi. La examinare
participă, pe lângă titularul cursului, cel puţin încă un alt cadru didactic de specialitate, implicându-se, în
situaţiile relevante, şi un examinator din afara instituţiei. Fiecare curs desfăşurat în UDJG este proiectat
pentru
a
îmbina
predarea,
învăţarea
şi
examinarea
(Fişa
disciplinei,
http://www.qa.ugal.ro/index.php?page=tipizate ). Procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor sunt
centrate pe rezultatele învăţării şi anunţate studenţilor din timp şi în detaliu, prin afişare la sediile
facultăţilor şi/sau pe paginile de Internet ale facultăţii/UDJG. Cursurile prevăd evaluări diagnostice,
formative şi sumative, care asigură continuitatea şi consecvenţa în învăţare. Evaluarea stimulează
studenţii pentru învăţarea creativă, manifestată prin elaborarea de lucrări independente bazate pe
cunoştinţele însuşite.
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 Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
UDJG dispune de personalul didactic care, ca număr şi ca bază de funcţionare, este adecvat
numărului total al studenţilor, în funcţie de domeniu. Personalul didactic corespunde, în privinţa
calificărilor, specificului programelor de studiu şi obiectivelor de calitate pe care acestea şi le-au fixat.
Există un raport optim stabilit de UDJG pentru fiecare program de studii, între numărul de cadre
didactice titulare cu norma de bază în universitate, şi numărul total de studenţi înmatriculaţi. Raportul
este stabilit în funcţie de specificul fiecărui program de studii, obiectivele şi nivelul calităţii academice,
calitatea predării şi învăţării, calitatea cercetării. Cadrele didactice considerate în stabilirea raportului
sunt cele care au norma de bază în universitate. Un mare număr de cadre didactice din UDJG
realizează anual schimburi şi mobilităţi internaţionale în scopuri de perfecţionare profesională, didactică
şi ştiinţifică. În stabilirea raportului sunt avute în vedere niveluri superioare ale calităţii predării, învăţării
şi cercetării, prin comparaţie cu universităţi performante din ţară şi din străinătate. Sunt aplicate
consecvent procedee de stabilire a unui set de nivele profesionale de reper (benchmarking) şi sunt
realizate comparaţii. Evaluarea colegială este organizată periodic, fiind bazată pe criterii generale şi pe
preferinţe colegiale (http://www.qa.ugal.ro/index.php?page=evaluare). Evaluarea colegială este
obligatorie şi anuală. Există, pentru fiecare departament, o comisie de evaluare anuală a performanţelor
didactice şi de cercetare ale fiecărui cadru didactic / cercetător şi un raport anual privind calitatea
personalului didactic şi de cercetare.
Există un formular de evaluare de către studenţi a tuturor cadrelor didactice, aprobat de Senat,
care se aplică opţional, după fiecare ciclu semestrial de instruire, şi ale cărui rezultate sunt confidenţiale,
fiind accesibil doar decanului, rectorului şi persoanei evaluate. Evaluarea de către studenţi este
obligatorie. Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi sunt discutate individual, prelucrate
statistic, pe departamente, facultăţi şi universitate, şi analizate la nivel de facultate şi universitate în
vederea transparenţei şi a formulării de politici privind calitatea instruirii. Cadrul didactic se
autoevaluează şi este evaluat anual de către directorul de departament pe baza formularului de
evaluare anuală multicriterială al UDJG. Există un sistem de clasificare a performanţelor în predare,
cercetare şi servicii aduse instituţiei şi comunităţii. Promovarea personalului didactic depinde de
rezultatele evaluării, în cadrul căreia care sunt avute în vedere şi rezultatele evaluării colegiale şi ale
celei făcute de studenţi.
 Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
UDJG colectează, prelucrează şi analizează date şi informaţii privind starea calităţii educaţiei şi
a vieţii studenţilor în spaţiul universitar. UDJG are un sistem informatic care facilitează colectarea,
prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a
calităţii. UDJG adună informaţii despre starea calităţii în alte universităţi din ţară şi străinătate, cu care
se compară şi pe baza cărora formulează în mod diferenţiat repere (benchmarking).
 Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
 Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti
Resursele şi serviciile oferite studenţilor UDJG sunt adecvate şi relevante pentru facilitarea
învăţării şi pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate. UDJG asigură resurse de învăţare
(manuale, tratate, referinţe bibliografice, crestomaţii, antologii etc.) pentru fiecare program de studiu în
biblioteci, centre de resurse etc., în format clasic sau electronic şi gratuit. Biblioteca universităţii dispune,
pe lângă accesul electronic, de un număr corespunzător de volume din ţară şi străinătate şi de
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abonamente la principalele reviste de specialitate din ţară şi străinătate pentru fiecare disciplină care
defineşte un program de studiu (www.lib.ugal.ro). Biblioteca are un program şi resurse de procurare a
cărţilor şi revistelor. Raportul dintre resursele de învăţare disponibile şi studenţi este astfel stabilit încât
fiecare student să aibă acces liber la orice resursă, conform obiectivelor şi cerinţelor programelor de
studiu.
 Predarea ca sursă a învăţării
Fiecare cadru didactic din UDJG dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs,
conforme cu programul de studii, caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ şi criteriile de calitate
predefinite. În UDJG funcţionează laboratoare de analiză, cercetare şi formulare de strategii novatoare
de predare / învăţare care implică personalul didactic şi studenţii.
 Programe de stimulare şi recuperare
Universitatea dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte în învăţare
şi de recuperare a celor cu dificultăţi în învăţare. În UDJG există programe de tutoriat suplimentare, prin
sistemul de consultaţii săptămânale, oferite de toate cadrele didactice din universitate, la care studenţii
se pot înscrie.
 Servicii studenţeşti
UDJG oferă studenţilor servicii sociale, culturale, sportive şi dispune de programe speciale
pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate, pe care le monitorizează şi le evaluează periodic.
UDJG dispune de spaţii de cazare pentru un important număr de studenţi, bază sportivă, diferite servicii
de
consiliere
(http://complex.ugal.ro/,
http://www.aiesec.org/romania/galati,
http://www.ccsgalati.ro/?page=main, http://www.lsgalati.ro/).
 Managementul calităţii
 Structuri, politici şi strategii de asigurare şi evaluare a calităţii
UDJG dispune de structuri, politici, strategii şi procedee concrete pentru managementul şi
asigurarea calităţii activităţilor de predare, învăţare şi cercetare şi pentru dezvoltarea unei culturi proprii
a calităţii. Structurile se referă la modurile de organizare şi funcţionare ale Comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii şi la relaţiile acesteia cu Senatul şi Comisiile Senatului, Consiliile facultăţilor şi
departamentele. Politicile de calitate ale UDJG se referă la scopurile şi obiectivele asigurării calităţii şi la
mijloacele de realizare a acestora. Strategiile sunt focalizate pe obiective şi se referă la modul de
mobilizare a resurselor pentru realizarea la timp a obiectivelor propuse la nivel de instituţie şi pe
programe de studii. Cultura calităţii se referă la valorile, normele şi activităţile practicate în UDJG pentru
iniţierea, aprobarea, evaluarea şi monitorizarea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare. Structurile,
politicile şi strategiile creează cadrul instituţional în UDJG pentru dezvoltarea şi monitorizarea efectivă a
calităţii, pentru consacrarea unei culturi a calităţii şi pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor de
calitate.
În
UDJG
există
o
comisie
centrală
pentru
asigurarea
calităţii
(http://www.qa.ugal.ro/index.php?page=componenta) şi comisii pe programe de studii, care lucrează în
mod integrat, promovând o CULTURĂ A CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIE. Comisia dezvoltă activităţi de
stabilire de repere calitative şi cantitative (benchmarking) prin comparaţie cu alte universităţi din ţară şi
străinătate, pentru evaluarea şi monitorizarea calităţii. Există un program de politici ale UDJG centrate
pe calitate şi sunt precizate mijloacele de realizare. Fiecărei politici îi corespund strategii de realizare cu
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prevederi şi termene concrete. Politicile şi strategiile sunt activate în fiecare compartiment şi stimulează
participarea fiecărui membru al corpului didactic şi de cercetare, precum şi a studenţilor.
 Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a fost înfiinţată, are structura conformă din punct
de vedere juridic şi desfăşoară activităţile prevăzute prin reglementările în vigoare. Procedurile şi
activităţile de evaluare privind calitatea educaţiei au fost elaborate şi aprobate de Senatul universitar.
Comisia elaborează raportul anual de evaluare internă şi îl face public prin afişare sau publicare,
inclusiv în format electronic, şi formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. Instituţia
implementează permanent măsurile de îmbunătaţire a calităţii educaţiei propuse de comisie şi
colaborează cu alte universităţi din ţară sau din străinătate pentru identificarea şi adoptarea bunelor
practici în domeniile de calitate.
 Transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii, şi, după
caz, la certificatele, diplomele şi calificările oferite
Transparenţa publică a datelor şi informaţiilor, în formă tipărită şi în formă electronică, despre
toate calificările şi programele de studii , actualitatea, corectitudinea şi validitatea acestor informaţii sunt
demonstrate permanent. UDJG şi toate facultăţile ei oferă informaţii şi date, cantitative şi/sau calitative,
actuale şi corecte, despre calificările, programele de studii, diplomele, personalul didactic şi de
cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspecte de interes pentru public, în general, şi
pentru studenţi, în special (http://www.ugal.ro/index.php?page=pages.pa&title=Facultăţi). Informaţia
oferită public de universitate este comparabilă, cantitativ şi calitativ, cu cea oferită de universităţile din
Spaţiul European al Învăţământului Superior.
2.3.6. Compartimente de suport academic
 Biblioteca
Biblioteca Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi face parte din sistemul integrat al
bibliotecilor din Romania, ea întreţine şi dezvoltă relaţii de cooperare cu organisme, instituţii, biblioteci,
unităţi de informare documentară, din ţară şi străinătate.
Biblioteca joacă un rol important în întreaga infrastructură de informaţie a universităţii, ea
sprijină cercetarea comunităţii ştiinţifice locale prin popularizarea resurselor sale sau prin acordarea de
servicii de alerte individuale la cerere. Funcţia majoră a biblioteciii este cea de dezvoltare a colecţiilor;
colecţii care să răspundă necesităţilor informaţionale ale comunităţii academice locale.
Întreaga activitate a bibliotecii nu este statică, ci dinamică în raport cu schimbările lumii
exterioare, care au un impact puternic asupra componenţei colecţiilor, accesului la acestea şi asupra
serviciilor bibliotecare. Schimbările continue din mediul universitar produc schimbări în interiorul
bibliotecii, schimbări tehnologice, intelectuale şi sociale. Toate aceste schimbări au o influenţă puternică
asupra modului în care biblioteca informează mediul academic, dar şi asupra modului în care specialiştii
din bibliotecă îşi văd conturat rolul în cadrul învăţământului superior, în cadrul procesului educaţional şi
al procesului de cercetare.
Succesul bibliotecii depinde de modul în care se adaptează dinamismului şi complexităţii lumii
academice, acestea influenţând structura organizatorică, structura colecţiilor şi serviciile oferite de
aceasta. În ultimii ani, biblioteca a parcurs un proces amplu de reabilitare, atât la nivelul structurii
colecţiilor, cât şi al diversităţii serviciilor oferite. Progresele tehnologiei informaţiei au dus la integrarea,
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în cadrul colecţiilor, a unei mari diversităţi tipologice a documentelor. Managementul actual al colecţiilor
include decizii legate de politica de achiziţii partajate, de problematica catalogării sau clasificării
tipologiei de resurse, de digitizarea şi arhivarea materialelor şi accesibilitatea pe Internet, precum şi
probleme legate de păstrarea documentelor.
Direcţii strategice de dezvoltare a Bibliotecii cu aplicabilitate continuă:
1. Realizarea de noi spaţii de lectură, de organizare a colecţiilor cu acces liber la documente şi
reorganizarea spaţiilor existente, astfel încât biblioteca universităţii să satisfacă cerinţele unei
biblioteci informatizate, moderne, la nivelul standardelor internaţionale.
2. Dezvoltarea armonioasă a colecţiilor Bibliotecii corelată cu structura programelor de studiu, cu
temele de cercetare ale cadrelor didactice şi cu planurile de învăţământ ale facultăţilor, pentru
toate formele de învăţământ universitar (de lungă şi scurtă durată, la distanţă, postuniversitar,
masterat, doctorat) prin crearea unui cadru de colaborare dinamică care să faciliteze
participarea cadrelor didactice universitare la procesul de selecţie al documentelor.
3. Dezvoltarea achiziţiei de documente electronice prin intermediul consorţiilor (experimentarea
achiziţiei partajate în colaborare cu alte biblioteci universitare care au o structură a colecţiilor
similară).
4. Reevaluarea activităţii de schimb intern şi internaţional de publicaţii în vederea optimizării
acesteia:
-

prin selecţia şi expedierea unor publicaţii (cursuri ale cadrelor didactice din universitate)
care să îmbunătăţească şi să intensifice relaţia cu partenerii de schimb;

-

atragerea de noi parteneri de schimb.

5. Planificarea şi realizarea retroconversiei la Sediul Central şi la sediile bibliotecilor filiale, în
paralel cu prelucrarea în regim informatizat a tuturor tipurilor de documente nou achiziţionate,
pentru introducerea completă a fondului de publicaţii în bazele de date.
6. Informatizarea tuturor filialelor Bibliotecii prin:
-

dotarea corespunzătoare cu echipamente electronice adecvate,

-

introducerea împrumutului informatizat în toate sectoarele de împrumut.

7. Participarea activă a bibliotecii la viaţa cultural-ştiinţifică a facultăţilor din universitate şi
intensificarea colaborării dintre departamente şi bibliotecă.
8. Participarea în proiecte comune cu biblioteci universitare din ţară şi străinătate care să aibă
drept obiectiv îmbunătăţirea serviciilor de bibliotecă, a colecţiilor de documente şi a bazelor de
date, optimizarea relaţiei utilizator-bibliotecă, în sensul diversificării serviciilor puse la dispoziţia
utilizatorului şi crearea unui feed-back cu acesta.
9. Dezvoltarea bibliotecii digitale prin:
-

introducerea cursurilor elaborate de către cadrele didactice din universitate, a tezelor
de doctorat şi a altor documente în format electronic;
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-

digitizarea, într-o primă etapă, a tezelor de doctorat ale cadrelor didactice din
universitate existente deja în colecţiile bibliotecii (digitizarea documentelor şi
introducerea acestora în bazele de date se va face doar cu acordul autorilor);

-

crearea unei interfeţe de căutare în bazele de date.

10. Angajarea studenţilor în regim part-time în activităţile bibliotecii, pentru completarea bazelor de
date şi digitizarea documentelor.
11. Îmbunătăţirea sitemului de informare a cititorilor, crearea de noi instrumente de informare şi de
comunicare cu utilizatorii, promovarea serviciului de marketing de bibliotecă.
12. Continuarea perfecţionării profesionale a personalului bibliotecii pentru aducerea acestuia la un
nivel profesional superior racordat la noile cerinţe ale integrării României în Uniunea
Europeană.
Conţinutul colecţiilor şi serviciile bibliotecii sprijină atât formarea educaţională cât şi cercetarea
din universitate. Câteva din obiectivele stabilite în vederea îndeplinirii acesteia sunt:
- dezvoltarea şi organizarea colecţiilor de documente în funcţie de specializările din cadrul
facultăţilor universităţii, în corelaţie cu domeniile de cercetare ale acesteia şi cu nevoile informaţionale
ale utilizatorilor;
- dezvoltarea şi gestionarea unei colecţii de documente digitale care să asigure accesul deschis
la informaţie, sub protecţia drepturilor de autor, şi să asigure promovarea vizibilităţii cercetătorilor, a
cadrelor didactice şi a studenţilor universităţii.
În ultimii ani, biblioteca a parcurs un proces amplu de reabilitare, atât la nivelul structurii
colecţiilor, cât şi al diversităţii serviciilor oferite. Astfel, la data de 31.12.2017, numărul total de volume
existente în bibliotecă este de 461218 volume de bibliotecă (cărţi, periodice, enciclopedii, dicţionare,
teze de doctorat, microfişe, CD/DVD-uri, standarde, brevete de invenţie).
În cele 11 săli de lectură de la Sediul Central şi din cadrul filialelor bibliotecii sunt puse la
dispoziţia utilizatorilor, în acces liber la raft, un număr de 398893 volume de bibliotecă (cărţi şi publicaţii
periodice româneşti şi străine). Pentru diversificarea colecţiilor şi asigurarea suportului informaţional
pentru specializările existente în cadrul universităţii, există și un număr de 1976 documente în format
electronic (CD-ROM).
Universitatea avut asigurat, în anul 2017, accesul online, în cadrul consorțiului Anelis Plus, la
conținutul abstractelor și la conținutul full-text al publicațiilor științifice din următoarele baze de date:
Oxford Journals, Science Direct, Scopus, SpringerLink Journal, Thomson Reuters – Derwent
Innovations Index, Thomson Reuters – Web of Science, Thomson Reuters – Journal Citation
Reports, și 2000 titluri cărți electronice din toate domeniile care pot fi accesate full-text, în
Depozitul Național ANELIS PLUS la adresa: https://dspace.anelisplus.ro/xmlui/. În plus, cercetătorii
din universitate (profesori, doctoranzi) au beneficiat de accesul mobil la o serie de baze de date
suplimentare dintre care: Emerald Management, Nature Journals Online, SAGE Humanities and Social
Science Package 2012, Scopus.
Biblioteca și-a dezvoltat o rețea informatizată, în prezent există un număr de 59 de
calculatoare funcționale, 35 stații de lucru pentru utilizatori, cu acces la Internet și la bazele de
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date proprii ale bibliotecii, sunt destinate utilizatorilor), aplicațiile specifice de bibliotecă sunt găzduite
pe 3 servere.
În ultimii doi ani, se observă o scădere a numărului de documente împrumutate la domiciliu şi a
documentelor consultate în sălile de lectură, o migrare a utilizatorilor către informaţia în format
electronic, accesibilă oricând şi în afara spaţiului fizic al bibliotecii. Aceasta cauză a conturat una dintre
direcţiile strategice ale bibliotecii, şi anume dezvoltarea bibliotecii digitale.
Unul din instrumentele principale de informare al utilizatorilor bibliotecii este site-ul acesteia
(www.lib.ugal.ro). Prin intermediul paginii de internet a bibliotecii, poate fi accesat depozitul digital
instituţional (ARHRA). Depozitul digital este organizat pe comunităţi (facultăţi) şi colecţii (tipuri de
documente). Au fost indexate rezumate ale tezelor de doctorat susţinute în cadrul Universităţii în
perioada 2013-2017 şi articole din publicaţiile ştiinţifice proprii. În continuare, se urmăreşte promovarea
acestui proiect în cadrul comunităţii academice şi dezvoltarea depozitului digital prin includerea altor
tipuri de lucrări din producţia ştiinţifică a fiecărei facultăţi, cum ar fi: lucrări de licenţă, disertaţii, lucrări
susţinute în cadrul manifestărilor ştiinţifice, cursuri etc.
Biblioteca universităţii are relaţii de schimb interbibliotecar cu un număr de 71 de parteneri din
țară și 69 de parteneri externi din 22 de țări (Albania, Argentina, Austria, Belgia, Bulgaria, Franța,
Germania, Grecia, India, Italia, Japonia, Letonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Republica Moldova,
Serbia, Slovacia, Spania, S.U.A., Taiwan, Ucraina). În cadrul schimbului interbibliotecar, în anul 2017,
au intrat în colecții un număr de 502 titluri de publicații (cărți, reviste și documente electronice) într-un
număr de 743 de volume. Bazele de date sunt colecţii de informaţii stocate pentru a fi accesate prin
intermediul computerului; informaţiile sunt indexate pentru a permite regăsirea; au ca principale funcţii
căutarea şi răsfoirea. Bazele de date ştiinţifice online sunt surse de informare perfecte pentru procesul
de cercetare; cuprind reviste academice şi peer-review din aproape orice domeniu; o analiză atentă a
organizării bazelor de date oferă informaţii legate de: tipul accesului, domeniile acoperite, tipurile de
documente, limba, perioada etc.
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi pune la dispoziţia utilizatorilor săi
următoarele categorii de baze de date online:
[1]

Baze de date abonate

[2]

Baze de date free trial

[3]

Baze de date în acces deschis

[4]

Depozite digitale instituţionale

[5]

Biblioteci digitale

Detalii referitoare la aceste
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html.

baze

de

date

pot

fi

obținute

accesând

Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” vine în sprijinul utilizatorilor săi cu o serie de tutoriale,
care fac referire la principalele etape din cadrul unui proces de cercetare. Cultura informaţiei (eng.
information literacy), definită ca o artă referitoare la învăţarea modului de manipulare a informaţiei,
înglobează un set de abilităţi: recunoaşterea nevoii de informare, localizarea, evaluarea critică şi
utilizarea legală, efectivă şi eficientă a informaţiei găsite.
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Tutorialele oferite de bibliotecă au strânsă legătură cu termenul de cultură a informaţiei şi
constituie instrumente de lucru deosebit de importante, având drept cauză confruntarea cu o varietate
imensă de informaţii în diferite formate. Nu toate informaţiile regăsite pe Internet pot fi folosite pentru a
dezvolta o temă de cercetare: unele provin de la autorităţi în domeniu (specialişti, cercetători, profesori
etc.), sunt actuale, de încredere, însă altele sunt eronate sau depăşite. Această cantitate de informaţii
creşte de la o zi la alta. În mod similar, ne confruntăm şi cu o continuă dezvoltare a tehnologiilor de
manipulare a informaţiei.
Tutorialele de Cultura Informaţiei au fost elaborate pentru a putea fi folosite în scopuri
academice: dezvoltarea unei teme de cercetare sau realizarea unei prezentări orale pentru o
manifestare ştiinţifică (sesiune de comunicări, conferinţă, simpozion etc.).
Aceste tutoriale sunt:
 Dezvoltarea unei teme de cercetare.
 Surse de informare utilizate în activitatea de cercetare.
 Căutarea publicaţiilor în cataloagele tradiţionale ale Bibliotecii Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi.
 Căutarea publicaţiilor în catalogul electronic al Bibliotecii Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi.
 Localizarea tradiţională a publicaţiilor Bibliotecii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.
 Localizarea electronică a publicaţiilor Bibliotecii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.
 Utilizarea resurselor Internet în activitatea de cercetare.
 Utilizarea bazelor de date de periodice în activitatea de cercetare.
 Citarea surselor de informare utilizate pentru dezvoltarea unei teme de cercetare.
 Realizarea unei bibliografii științifice.
 Elementele redacţionale ale unei lucrări ştiinţifice.
De asemenea, Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” pune la dispoziţia utilizatorilor săi
„Ghidul utilizatorului bibliotecii”. Acest tutorial a fost conceput în scopul familiarizării cu organizarea
bibliotecii (filiale, locaţii, contact, program de lucru, repartizarea fondului de publicaţii), circuitul lecturii,
serviciile, colecţiile şi informatizarea bibliotecii.
 Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă – DIDFR
Învăţământul la distanţă a căpătat o extindere deosebită, motivată de creşterea dorinţei de
educaţie din partea persoanelor de orice vârstă, de cerinţele de personal calificat, la nivelul societății, şi
de necesitatea instruirii universitare cu eforturi financiare şi material-umane cât mai reduse.
Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DIDFR) din
Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi s-a înfiinţat în anul 1998 (Decizia Senatului Universităţii
Nr.162/04.05.1998, în baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3457/23.03.1998), funcţionând,
iniţial, sub denumirea Centrul de Studii pentru Învăţământ la distanţă (CSID). Primele activităţi didactice
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au început în anul 1999.
Învăţământul la distanţă (I.D.) este definit ca un cumul de forme de instruire în care cursantul nu
se află sub supravegherea continuă sau imediată a tutorilor, dar care beneficiază de acţiunile de
planificare, orientare, îndrumare şi consiliere din partea unei instituţii de învăţământ superior. I.D. are o
componentă de instruire independentă şi autonomă, realizată prin mijloace moderne de comunicare:
materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, telecursuri, tehnologii de învăţare mediate
de calculator sau reţele de calculatoare etc., care permit autoinstruirea şi autoevaluarea studenţilor.
Absolvenţii ID au aceleaşi avantaje ca absolvenţii cursurilor de zi, deosebirea fiind doar în
privinţa structurii anului universitar. Conţinutul cursurilor este acelaşi, se învaţă cu aceleaşi manuale, cu
aceiaşi profesori, în aceleaşi săli de curs şi laboratoare, doar contactul student - profesor fiind diferit ca
durată.
Învăţământul cu frecvenţă redusă (I.F.R.) reprezintă o formă integrată de învăţământ, având
caracteristici comune atât cu sistemul tradiţional, cât şi cu sistemul de învăţământ la distanță, se
adreseaza persoanelor care nu se pot încadra în orarul de învăţământ al cursurilor de zi. IFR este o
formă flexibilă de învăţământ, care oferă studenţilor posibilitatea de a-şi administra propriul proces de
învăţare în program comasat, în cadrul instituţiei de învăţământ organizatoare.
IFR se caracterizează prin:
 înlocuirea orelor de predare (curs) prin studiu individual;
 comunicarea informaţiilor educaţionale prin medii suport multiple, specifice şi învăţământului la
distanţă;
 întâlniri periodice cu studenţii pentru desfăşurarea activităţilor practice obligatorii prevăzute în
planurile de învăţământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate).
IFR se poate organiza pentru: specializări universitare de lungă durată; programe
postuniversitare de tip studii aprofundate, masterat, studii postuniversitare de specializare, cursuri
postuniversitare de perfecţionare; programe de conversie profesională de nivel universitar sau
postuniversitar (v. Legea învăţământului 84 / 1995, Art. 62, 67, 72, 75, 161).
Acreditarea şi evaluarea academică periodică a programelor IFR se face în baza standardelor şi
metodologiei elaborate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS), în sensul îndeplinirii cerinţelor minime ale standardelor.
Acreditarea oferă beneficiarilor sistemului IFR garanţia că instituţia de învăţământ are asigurate
resurse financiare pentru derularea programelor de studiu, are planuri de învăţământ conforme
specializării, dispune de personal calificat pentru a opera cu tehnologii specifice programelor IFR, are o
politică de management şi de promovare a programelor de studiu prin IFR care respectă etica
profesională. Regulamentul de funcționare a DIDFR din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galati
poate fi consultat la adresa http://www.idd.ugal.ro/idd/inf/regulament.pdf.
 Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic – DFCTT
Departamentul de Formare Continuǎ şi Transfer Tehnologic (DFCTT) al Universitǎţii „Dunǎrea
de Jos” din Galaţi a fost creat prin proiectul TEMPUS al Comunitǎţii Europene, JEP 11243-96, având
ca obiect de activitate pregătirea cadrelor din interiorul şi din afara comunitǎţii academice prin cursuri de
iniţiere, specializare, perfecţionare etc. Departamentul funcţionează în baza Ordinul Ministrului Educaţiei
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Naţionale, nr. 25.944/1.02.1999.
Obiectivele acestui departament sunt:
-

derularea proceselor de educație permanentă care continuă și completează educația de bază a
adulților, însumând activități ce au drept obiectiv dezvoltarea cunoștințelor, a competențelor și a
aptitudinilor de care adultul are nevoie, cu scopul de a-l ajuta să-și găsească poziția potrivită în
societate;

-

dezvoltarea legǎturilor dintre Universitate şi agenții economic, în cadrul formării continue a
personalului pentru reactualizarea cunoștințelor și a competențelor profesionale; punerea în
practică a activităților de formare și de adaptare la nevoile agenților economici sau la evoluția
pieței;

-

conversia profesionalǎ a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;

-

reducerea riscurilor de incapacitate sau de capacitate redusă de adaptare la evoluțiile
tehnologice și de structură ale economiei, pregătindu-i pe cei amenințați cu concedierea pentru
schimbarea activității profesionale, fie în cadrul, fie în afara firmei în cauză;

-

promovarea profesionalǎ, permiţând salariaţilor obţinerea unei calificǎri superioare;

-

întărirea parteneriatului agenți economici – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați prin
promovarea noilor tehnologii, în special prin intermediul programelor comune uniersitate –
industrie, concretizate prin contracte;

-

furnizarea de servicii de consultanță și de asistență de specialitate.
Serviciile pe care le asigură DFCTT sunt:
 Formare continuă.
 Transfer tehnologic.
Programele de formare continuă cuprind:

 Programe postuniversitare.
 Programe de conversie profesională.
 Programe de formare și dezvoltare profesională continuă.
 Cursuri de calificare.
 Cursuri de perfecționare.
 Alte programe de pregătire profesională.
Mai multe detalii despre DFCTT pot fi obtinute prin accesarea http://www.dfctt.ugal.ro/.
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DECLARAŢIA RECTORULUI PRIVIND POLITICA ŞI
OBIECTIVELE GENERALE ALE UNIVERSITĂŢII ÎN
DOMENIUL CALITĂŢII
Principalele politici care definesc strategia managerială în perioada 2013 – 2017 sunt
următoarele:
 Consolidarea statutului de universitate de tradiţie şi plasarea în eşalonul universităţilor de nivel
naţional, prin creşterea calităţii activităţii didactice şi de cercetare.
 Stimularea studenţilor spre o atitudine mai responsabilă, participativă şi critic constructivă, ca
parteneri esenţiali în viaţa universitară.
 Regândirea serviciilor funcţionale ale universităţii, astfel încât să uşureze activitatea cadrelor
didactice, să ofere soluţii la problemele acestora.
 Atragerea şi stimularea tinerelor cadre didactice să participe eficient la viaţa academică, ca o
condiţie obligatorie pentru asigurarea funcţionării corecte a universităţii pe termen mediu şi lung.
 Întărirea activităţii de cercetare prin:
 implicarea majorităţii cadrelor didactice în acest proces, - orientarea cercetării spre
rezultate care să confere vizibilitate;
 asigurarea respectării restricţiilor şi criteriilor legate de cercetare, în procesul de
promovare.
 Plasarea universităţii în reţele de universităţi naţionale şi mai ales internaţionale, în vederea
realizării de programe de studii comune sau în cadrul unor programe de cercetare.
 Ofertă educaţională la admitere de calitate şi flexibilă, care să suscite interesul tinerilor. Aceasta
ofertă va fi susţinută prin activităţi de promovare a universităţii în zona de est a României.
 Crearea de posturi part-time destinate studenţilor în serviciile funcţionale şi în campusul
universitar.
 Crearea de condiţii tehnice corespunzătoare pentru realizarea unui mod de predare modern şi
interactiv.
 Promovarea unor metode de evaluare a studenţilor practice, obiective, şi care să descurajeze
memorarea.
Obiectivele generale ale UDJG urmăresc implementarea standardelor de managementul
calităţii în învăţământul superior, promovarea mijloacelor de învăţare moderne, centrate pe
student, creşterea satisfacţiei sociale prin formarea absolvenţilor bine pregătiţi, creşterea
calităţii procesului formativ-educativ.
UDJG mizează pe formarea unei culturi a calității prin următoarele abordări:
 calitatea ca excelenţă, privită în raport cu îndeplinirea standardelor existente;
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 calitatea ca perfecţionare, concept ce implică reorientare dinspre standardele de rezultate
caracteristice primei definiţii spre standardele de proces;
 calitatea ca aspect potrivit pentru scop, privind calitatea în raport cu misiunea instituţiei de
învăţământ;
 calitatea ca valoare pentru bani, apreciată din punctul de vedere al beneficiarilor săi, în
termenii recuperării investiţiilor făcute;
 calitatea ca transformare a beneficiarilor, privită ca întărire a răspunderii studenţilor faţă de
procesul de învăţare;
 calitatea ca ipostază a controlului punitiv ori a răsplății pentru nivelul realizat.
Managementul calităţii la UDJG propune un model de abordare a calităţii totale a serviciilor
și proceselor, concentrată pe abordarea procesuală şi sistemică, pe implicarea totală a fiecărui
angajat, şi vizează succesul pe termen lung prin satisfacerea cerinţelor clientilor interni și externi
și crearea de avantaje pentru universitate şi pentru societate.
UDJG argumentează necesitatea introducerii sistemului de management al calităţii prin:
 cererea socială privind folosirea eficientă şi transparentă a resurselor publice şi extrabugetare
alocate învăţământului superior;
 crearea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii în universitate, atât în privinţa propriului personal, cât şi
în rândurile studenţilor;
 asigurarea pregătirii performante a absolvenţilor pentru a răspunde exigenţelor economiei de piaţă
actuale şi de perspectivă din România și Europa;
 asigurarea unei dimensiuni europeane a programelor de studii oferite, prin alinierea la standardele
şi practica instituţiilor de învăţământ superior europene în domeniul managementului calităţii, condiţie
pentru întărirea dimensiunii internaţionale a universităţii;
 creşterea încrederii societăţii româneşti că vor fi satisfăcute necesităţile şi aşteptările ei explicite şi
implicite privind prestaţia instituţiilor de învăţământ superior;
 creşterea încrederii comunităţii internaţionale în capacitatea învăţământului superior românesc de a
presta o activitate performantă;
 identificarea verigilor deficitare şi prevenirea neconformităţilor ce pot apărea în prestaţia
universitară;
 eficientizarea activităţilor în domeniul activităţii didactice şi de cercetare.
Managementul UDJG promovează adoptarea unei abordări bazate pe proces în dezvoltarea,
implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii SMC, în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea
cerinţelor acestuia.
Satisfacerea cerințelor clientilor se realizează prin analiza periodică a situaţiei existente, prin
demararea de acţiuni de auditare pentru principalele procese identificate, stimularea participării la
programe naţionale şi internaţionale de cercetare, promovarea unei înțelegeri a cerințelor și un efort
continuu de îmbunătățire a nivelului calitativ al proceselor şi serviciilor oferite, implementarea unui
sistem eficient de management al calităţii.
Manualul calității, Cod MC 01/Ed.1 - Rev. 3/25.09.2018

Exemplar: -

MANUALUL CALITĂȚII
COD MC 01
UNIVERSITATEA
,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Pagina 43 din 90
Revizia 3
Ediţia: 1
DATA: 15.09.2018

Declarația privind Politica în domeniul calităţii este adusă la cunoştinţa cadrelor didactice şi a
personalului auxiliar. Şefii de departamente şi directorii de programe vor întreprinde măsuri pentru a se
asigura că politica este înțeleasă, implementată şi menţinută la nivelul subdiviziunilor pe care le conduc.
RECTOR,
PROF. DR. ING. IULIAN GABRIEL BÎRSAN
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SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
4.1. Descrierea generală
Managementul calităţii vizează crearea încrederii clienţilor şi celorlalţi parteneri ai universității
privind capacitatea şi disponibilitatea acesteia de a le satisface cerinţele şi aşteptările. Asigurarea
calităţii face parte din managementul calităţii — un ansamblu de măsuri care permite planificarea,
măsurarea şi dovedirea calităţii.
Ţinând cont de faptul că „responsabilitatea primară pentru asigurarea calităţii în învăţământul
superior revine fiecărei instituţii în parte" (Comunicatul de la Berlin, 2003), în cadrul UDJG funcţionează
un SMC planificat și documentat în conformitate cu legea Educaţiei naţionale 1/2011, Declaraţia de la
Bologna din 19 iunie 1999 – Declaraţia comună a miniştrilor europeni ai educaţiei, precum şi standarde
internaţionale specifice managementului calităţii, şi anume: Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area, SR EN ISO 9001: 2008 Sisteme de management al
calităţii. Cerinţe, SR EN ISO 9004:2010, Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O
abordare bazată pe managementul calităţii şi a ghidului aferent SR ISO IWA 2:2009 Sisteme de
management al calităţii. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2000 în domeniul educaţiei.
La Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, SMC a fost implementat începând cu anul
universitar 2008. Acesta urmăreşte aplicarea principiilor de bază ale managementului calităţii. La
proiectarea SMC s-au avut în vedere reglementările naţionale, cerinţele din standardele europene de
referinţă, particularităţile Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, precum şi cerinţele managementului
strategic, politica şi obiectivele calităţii.
SMC conţine referiri la responsabilitatea conducerii universităţii, la modul în care aceasta este
asumată prin definirea şi urmărirea strategiei, a politicii şi obiectivelor privind calitatea și prin asigurarea
resurselor necesare realizării acestora, la orientarea instituţionalizată a activităţilor din organizaţie spre
satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor părţilor interesate externe şi interne, la crearea, în instituţie, a unui
mediu în care întregul personal este încurajat spre performanţă, la asumarea responsabilităţii
individuale pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor acesteia, la identificarea, ţinerea sub control şi
îmbunătăţirea continuă a proceselor derulate în instituţie, la introducerea unor mecanisme de evaluare
internă a performanţelor pe toate dimensiunile activităţii, astfel încât să poată fi corectate
neconformităţile existente şi puse în operă posibilităţile de îmbunătăţire.
SMC cuprinde:
 identificarea proceselor necesare sistemului de management al calităţii (procesele de management
al activităților, de asigurare a resurselor, de furnizare a serviciilor, de măsurare, analiză și îmbunătăţire);
 determinarea succesiunii și interactiunii acestor procese (harta proceselor);
 determinarea criteriilor și a metodelor necesare prin care se asigură atât efectuarea cât şi controlul
eficienței acestor procese;
 asigurarea disponibilităţii resurselor şi informaţiilor necesare în vederea execuţiei şi monitorizării
acestor procese;
 monitorizarea, măsurarea şi analiza proceselor;
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 implementarea de acţiuni necesare în vederea realizării rezultatelor planificate şi îmbunătăţirea
continuă a acestor procese; aceste procese sunt conduse în conformitate cu cerinţele documentelor de
referinţă.
SMC, în cadrul UDJG, este bazat pe procese care sunt, în principiu, clasificate astfel:
1) PROCESE PRINCIPALE - de realizare a serviciului educaţional şi de cercetare – sunt
procesele care crează valoare şi determină calitatea serviciilor;
2) PROCESE SUPORT – sunt procesele care susţin procesele principale şi procesele
manageriale, cărora le asigură funcţionarea normală şi eficientă;
3) PROCESE MANAGERIALE – sunt procesele care coordonează derularea proceselor
principale si proceselor suport.
Procesele SMC din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi sunt grupate astfel:
 Procese de management al activităţilor;
 Procese de asigurare resurse;
 Procese de realizare produs şi procese suport;
 Procese de control şi îmbunătăţire.
Considerând universitatea ca un sistem complex, alcătuit din facultăţi, departamente, centre de
cercetare, biblioteci, servicii suport pentru procesul de învăţământ, conducerea Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi realizează o abordare sistemică a managementului calităţii. Fiecare compartiment/
facultate/ departament are un statut bine definit şi constituie o entitate în cadrul SMC, fiind caracterizată
prin legături funcţionale cu celelalte entităţi şi sisteme. Această abordare permite implicarea conducerii
de la toate nivelurile în implementarea şi îmbunătăţirea continuă a SMC, prin înţelegerea nevoilor
clienţilor şi acţionând în scopul satisfacerii acestora.
Abordarea bazată pe proces în implementarea sistemului de management al calităţii presupune
desfăşurarea următoarelor activităţi:
 identificarea proceselor necesare pentru obţinerea rezultatului dorit;
 stabilirea succesiunii şi interacţiunii proceselor;
 identificarea interacţiunilor dintre procese şi structurile funcţionale ale organizaţiei;
 identificarea şi evaluarea datelor de intrare şi ieşire ale proceselor;
 determinarea indicatorilor de proces;
 stabilirea metodelor de urmărire, analiză, control şi îmbunătăţire a performanţelor;
 îmbunătăţirea continuă conform ciclului PDCA (Plan – Do – Check - Act).
În cadrul UDJG, SMC este reprezentat de un sistem de procese care are la bază principiul
îmbunătăţirii continue (figura 2):
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Figura 2. Aplicarea conceptului de îmbunătăţire continuă în cadrul UDJG
(Conform cu SR EN ISO 9004:2010)
Procesele de realizare a serviciilor sunt generate de:
Procesele manageriale care au ca obiectiv asigurarea că procesele de furnizare a serviciilor
generează şi eficienţă;
Procesele suport, inclusiv procesele de management al resurselor şi de management al
activităţilor, iau în considerare valoarea pentru client şi valoarea pentru proprietarul de proces.
Procesele de realizare a serviciilor educaţionale şi de cercetare presupun:
relaţia cu clientul (student, masterand, doctorand, mediu academic, organizații, societate);
controlul furnizării serviciului;
controlul serviciului/produsului neconform.










Procesele suport sunt:
Controlul documentelor;
Controlul înregistrărilor;
Aprovizionarea;
Planificarea furnizării produsului/serviciului;
Identificare şi trasabilitate;
Competenţă, conştientizare şi instruire;
Analiza datelor;
Evaluarea gradului de satisfacţie al clientului;




 Acţiuni corective, acţiuni preventive şi de îmbunătăţire continuă.
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Procesele manageriale au fost identificate ca fiind:
Stabilirea politicii şi obiectivelor în domeniul calității;
Planificarea SMC;
Asigurarea resurselor materiale şi umane;
Monitorizarea şi măsurarea proceselor;
Audituri interne ale calităţii;

 Analiza efectuată de management.
SMC adoptat de UDJG este perfecţionat continuu pentru a fi apt să realizeze efectiv politica şi
să îndeplinească obiectivele calităţii stabilite şi adoptate de managementul de vârf. Se pune accent mai
mult pe prevenire decât pe soluţionarea neconformităţilor şi a cauzelor acestora după apariţia lor. SMC
este astfel organizat încât exercită (prin auditurile interne) un control exigent şi continuu al tuturor
activităţilor cu implicaţii asupra calităţii serviciului educaţional şi de cercetare.
În Tabelul 1 sunt prezentate procesele de management al activităţii, cu alocarea
responsabilităţilor şi lista documentelor asociate.
Tabelul 1. Procesele SMC, responsabilităţi şi documente asociate.
DENUMIRE PROCES
RESPONSABILITĂŢI
DOCUMENTE ASOCIATE
A. PROCESE DE MANAGEMENT AL ACTIVITĂŢILOR
1
Managementul general al
Rectorul
Manualul calităţii, MC-01
proceselor
2
Documentare SMC şi
CEAC
Elaborarea documentelor SMC, PO
controlul documentelor
Serviciul de calitate
4.2-01
SMC
Controlul documentelor, PG 4.2-01
Controlul înregistrărilor, PG 4.2-02
Elaborarea şi eliberarea actelor de
studii, PO 4.2-02
3
Stabilirea politicii şi
Rectorul
Declaraţia de calitate, Politica şi
obiectivelor calităţii
obiectivele calităţii
4
Planificarea SMC
CEAC
Programul de proiectare şi
Serviciul de calitate
implementare a SMC
5
Alocarea responsabilităţilor Rectorul
Carta Universităţii,
şi autorităţilor
Regulamentul de
funcţionare
internă, REG UDJG-01
Elaborarea fişei postului, IL 5.5-01
Manualul calităţii, MC-01
6
Comunicarea
Prorector
Strategii Manualul calităţii, MC-01
universitare,
Comunicare, PO 5.5-01
managementul calității și
relația cu studenții
Decani
Şefi departamente
7
Analiza SMC efectuată de Rectorul
Analiza SMC efectuată de
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management
B. PROCESE DE ASIGURARE RESURSE
1
Asigurarea resurselor
Rectorul
umane
Director resurse umane
Coordonator CEAC

2

Asigurarea infrastructurii

Prorector Activitatea de
cercetare ştiinţifică
Director general
administrativ
3
Asigurarea mediului de
Prorector Activitatea de
lucru
cercetare ştiinţifică
Director general
administrativ
C. PROCESE DE REALIZARE PRODUS ŞI PROCESE SUPORT
1
Planificarea şi dezvoltarea Prorector Activitatea
programelor de învăţământ didactică

2

Încheierea contractului
instituţional

Rectorul

3

Procesul de aprovizionare

4

Componentelele procesului
de învăţământ:
-Admiterea;
-Procesul didactic;
-Promovarea;
-Absolvirea.

Prorector Activitatea de
cercetare ştiinţifică
Director departament
aprovizionare
Director bibliotecă
Prorector Activitatea
didactică

5

Procese de mentenanţă şi
servicii

Prorector Activitatea de
cercetare ştiinţifică
Director general
administrativ
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management, PO 5.6-01
Manualul calităţii, MC-01
Instruire şi perfecţionare personal,
PO 6.2-01
Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea studiilor
universitare de doctorat, REG
UDJG-02
Manualul calităţii, MC-01

Identificarea şi asigurare mediului
de lucru, IL 6.4 - 01

Specializarea universitară,
PO 7.3-01
Disciplina universitară, PO 7.3-02
Elaborarea materialelor suport în
tehnologia învăţământului la
distanţă, PO 7.3-03
Stabilirea cifrei de şcolarizare, IL
7.1-01
State de funcţii, PO 7.1-02
Aprovizionarea cu materiale, PO
7.4-01
Achiziţia publicaţiilor, PO 7.4-02
Admiterea, REG UDJG-04
Procesul didactic, PO 7.5-02
Promovarea şi absolvirea, PO 7.503
Programarea procesului didactic.
Orar şi examene, IL 7.5-01
Examinarea şi notarea studenţilor,
IL 7.5-02
Controlul aparatelor de laborator,
PO 7.6-01
Împrumut publicaţii,
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Serviciu tehnic
Director bibliotecă
D. PROCESE DE CONTROL ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE
1
Controlul intern SMC
CEAC
Consiliul calităţii
Departament audit intern
2
Ţinerea sub control a
Consiliul calităţii
calităţii programelor de
Decani
învăţământ

3

Analiza şi îmbunătăţirea
SMC

CEAC
Consiliul calităţii
Decani

PO 7.6-02

Auditul intern al SMC, PS 8.2-01
Măsurarea satisfacţiei clientului,
PO 8.2 -01
Evaluare specializare, PO 8.2-02
Evaluare disciplină,
PO 8.2-03
Controlul produsului neconform,
PG 8.3-01
Analiza datelor, PG 8.4-01
Acţiuni corective, PG 8.5-01
Acţiuni preventive, PG 8.5-02

Procesele SMC sunt interconectate, existând conexiuni pe verticală, care se referă la
responsabilitatea managementului, la managementul resurselor, la managementul procesului de
realizare a produsului şi a proceselor suport, precum şi la evaluarea performanţelor prin măsurare şi
analiză, şi conexiuni pe orizontală, care se referă la managementul procesului de realizare a
produsului şi a proceselor suport, precum şi la contribuţia clienţilor şi la gradul de satisfacţie a acestora.
Fiecare proces din cadrul SMC al UDJG este alcătuit din mai multe activităţi a căror succesiune
este prezentată în procedurile documentate.
Managementul calităţii în UGJG se bazează pe următoarele structuri:
Consiliul calității este format din Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii și Serviciul de
calitate, fiind constituit prin Hotărârea Senatului UDJG nr. 57 din data de 18 mai 2017 http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2017/anexa3lahs57-mai2017-ConsiliulCalitatii.pdf
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii este un organism prevăzut în Legea privind
asigurarea calităţii educaţiei şi are în componenţă Rectorul, Prorectorul responsabil cu managementul
calităţii, trei reprezentanți ai corpului profesoral, trei reprezentanţi ai studenţilor şi trei ai angajatorilor.
Comisia are rolul de a evalua programele de asigurare a calităţii in UDJG, de a semnala problemele
apărute, formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciului educaţional şi de cercetare.
Elaborează anual un raport de evaluare interna privind calitatea educaţiei.
Responsabilităţile Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii şi ale Serviciului de calitate din
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi se referă la:
1. Considerând în ansamblu activitatea specifică şi ținând cont de recomandările ENQA, Comisia
de evaluare şi asigurarea calităţii şi Serviciul de calitate trebuie să contribuie la formarea
unei CULTURI a calităţii în UDJG şi trebuie să stabilească măsuri pentru consolidarea
acesteia.
2. Identifică clienţii facultăţii şi stabileşte feed-back-ul din partea acestora.
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3. Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare a calităţii, aprobate de
conducerea UDJG.
4. Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii procesului educaţional şi de cercetare.
5. Efectuează periodic, împreună cu membrii consiliului profesoral şi alte funcţii relevante, o
analiză de management a sistemului de calitate.
6. Propune proceduri de bună practică, benchmarking şi aplicarea unor metode de îmbunătăţire
continuă a calităţii în facultăți.
7. Elaborează anual un Raport de evaluare internă a calităţii privind aspectele referitoare la
dinamica studenților, angajabilitate, activitatea de practică, resursa umană, activitatea cadrelor
didactice, autoevaluare, cercetare etc. şi orice alt aspect relevant. Acest raport se comunică
tuturor beneficarilor prin afișare şi publicare pe site-ul oficial al universității.
8. Propune criterii şi iniţiază analize, evaluări, audituri interne pe baza criteriilor de calitate ale
universității.
9. Cooperează cu ARACIS şi cu alte organisme abilitate sau instituţii naţionale sau internaţionale,
în conformitate cu prevederile legale.
10. Coordonează şi evaluează intern dosarele de autorizare provizorie, acreditare şi evaluare
periodică a programelor de studii care urmează procedurile de evaluare externă.
11. Asigură formarea, dezvoltarea şi actualizarea bazei de date privind asigurarea calităţii serviciilor
educaţionale din facultăți.
12. Răspunde de asigurarea transparenţei informaţiilor privind calitatea academică din facultăți.
13. Urmăreşte modul de aplicare a procedurilor referitoare la calitate în facultate;
14. Elaborează, revizuieşte şi actualizează Manualul calităţii.
15. Elaborează, revizuieşte şi actualizează procedurile referitoare la managementul calităţii în
UDJG şi formularele aferente.
16. Monitorizează planurile de învăţământ din cadrul programelor de studii.
17. Se preocupă de identitatea vizuală a informaţiilor derivate.
18. În situația care o permite, are sarcina de a coordona certificarea unui sistem integrat de
managementul calităţii în UDJG, având ca referenţiale standardele din Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area ale Asociatiei
Europene pentru Asigurarea calităţii, SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al
calităţii. Cerinţe, SR EN ISO 9004:2010 - Conducerea unei organizaţii către un succes durabil.
O abordare bazată pe managementul calităţii, SR ISO IWA 2:2009 - Sisteme de management al
calităţii. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2000 în domeniul educaţiei.
Documentarea proceselor
Fiecare proces este descris de o procedură documentată, elaborată de compartimentele care
desfăşoară activităţile în cadrul procesului. Procedura descrie, în mod unitar, modul de operare şi ţinere
sub control a fiecăruia dintre procesele SMC, precizând:
 responsabilităţile;
 obiectivele cuantificabile;
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 datele de intrare ale procesului;
 datele de ieşire ale procesului;
 activităţile procesului;
 metodele de măsurare a performanţelor procesului şi înregistrărilor;
 resursele (umane, materiale, de infrastructură, de mediu) necesare desfăşurării, ţinerii
sub control şi monitorizării proceselor.
Fiecare responsabil de proces este în acelaşi timp client şi furnizor pentru celelalte procese.
Alocarea responsabilităţilor
Conducerea universităţii şi responsabilii de proces stabilesc responsabilităţile pentru cadrele
didactice şi personalul tehnic, prin Fişa postului.
Verificarea şi îmbunătăţirea performanţelor proceselor
Procesele sunt măsurate în conformitate cu prevederile procedurilor şi instrucţiunilor, iar
rezultatele sunt consemnate în înregistrările stabilite de acestea. Înregistrările performanţelor proceselor
constituie date de intrare pentru analizele de management.

4.2. CERINŢE REFERITOARE LA DOCUMENTAŢIE
4.2.1. GENERALITĂŢI
Documentaţia SMC din cadrul UDJG include: politica şi obiectivele instituţiei referitoare la
calitate, Manualul Calităţii, proceduri ale SMC şi ale proceselor principale ale instituţiei, documente
necesare instituţiei pentru a se asigura eficacitatea planificării, operării şi controlului proceselor sale,
precum şi înregistrările necesare pentru demonstrarea funcţionării eficiente a instituţiei şi SMC.
Documentele SMC oferă un cadru organizatoric şi metodologic acţiunilor, proceselor şi
interfeţelor dintre zonele de activitate, asigurând şi coerenţa documentaţiei de referinţă cu procesele de
măsurare, analiză, control şi îmbunătăţire, definirea criteriilor de acceptare, evidenţa tuturor
înregistrărilor calităţii.
Documentele SMC structurate ierarhic sunt:
1. Hotărâri ale Senatului universităţii.
2. Politica şi obiectivele calităţii.
3. Manualul calităţii.
4. Proceduri documentate: documente în care se descriu modalităţile de efectuare a unei activități
sau a unui proces. Procedurile conțin un ansamblu de reguli scrise, specifice unei activități, unui
departament, unui proces de furnizare de serviciu, inspecție (control) etc. Și se clasifică în:


Procedurile generale, care descriu procesele manageriale necesare funcţionării SMC.



Procedurile operaţionale, care se referă la procesele de bază (de derulare a procesului
de învăţământ) şi procesele suport (resurse umane, aprovizionare, bibliotecă etc.).
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Procedurile generale, operaţionale, instrucţiunile de lucru şi formularele elaborate şi
implementate în cadrul SMC sunt prezentate în Anexa 1.
5. Instrucţiuni de lucru


Instrucţiunile de lucru documentează modul în care se execută o activitate specifică şi
reprezintă documente de lucru pentru personalul executiv.

6. Documentaţie-suport


Documentaţia-suport cuprinde documente referitoare la structuri şi reguli de funcţionare
aplicate în universitate (Carta Universităţii, Regulamente de ordine interioară, Statute
de funcţionare etc.) şi alte documente de provenienţă internă şi externă.

7. Înregistrări


Formularele şi fişele tipizate, incluse în proceduri şi instrucţiuni, constituie înregistrări şi
demonstrează că procesele s-au desfăşurat, prezentând rezultatele obţinute.

Notă:
Acţiunile şi responsabilităţile pentru elaborarea formei, conţinutului şi codificării documentelor aferente
SMC din universitate sunt descrise în procedura Elaborarea documentelor sistemului de management al
calităţii, Cod PO 4.2-01.
4.2.2. CONTROLUL MANUALULUI CALITĂŢII
Manualul calităţii este organizat pe structura standardului SR EN ISO 9001:2008 şi armonizat
cu reglementările naţionale şi cerinţele standardelor de asigurare a calităţii în domeniul învăţământului
superior european.
Procedura generală Controlul documentelor, Cod PG 4.2-01 descrie şi modul în care se
realizează controlul Manualului Calităţii.
1. Elaborare şi revizie
Manualul calităţii este elaborat în conformitate cu cerinţele din standardele de referinţă şi
regulile de redactare specificate în procedura Elaborarea documentelor sistemului de management al
calităţii, Cod PO 4.2-01. Manualul calităţii este revizuit periodic. Revizia este consemnată prin
înscrierea numărului de ordine al reviziei. Modificările sunt ţinute sub control prin înscrierea modificării
pe Lista de evidenţă a reviziilor, conform procedurii Elaborarea documentelor SMC, cod PO 4.2-01.
Fiecare exemplar va avea înscris un număr de ordine.
2. Multiplicare şi difuzare
Multiplicarea Manualului Calităţii se face cu acordul Rectorului. Arhivarea se face de către
responsabilul din CEAC şi se consemnează în Registrul de evidenţă documente. Difuzarea se face pe
bază de „Listă de difuzare”.
3. Exemplare în evidenţă
Difuzarea exemplarelor în evidenţă se face controlat, în interiorul şi exteriorul universităţii,
persoanelor cu responsabilităţi deosebite privind sistemul de management al calităţii. Structurile care
deţin exemplare ale Manualului calităţii răspund de păstrarea în siguranţă şi trebuie să-l poată pune
oricând la dispoziţia CEAC pentru actualizare sau revizie.
4. Exemplare informative
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Manualul calităţii poate fi difuzat şi în regim informativ, cu evidenţiere în lista de difuzare şi cu
menţionarea expresă a caracterului informativ în rubrica „Exemplar”. Exemplarele informative au regim
confidenţial şi nu se actualizează.
5. Modificări
Modificările au acelaşi regim de avizare şi aprobare ca şi documentul original. Descrierea
sumară a modificărilor se regăseşte în Lista de control a ediţiilor/reviziilor. Orice modificare atrage după
sine o nouă revizie. Numărul reviziilor este limitat la maxim 4. Modificările majore ale conţinutului
manualului calităţii atrag o nouă editare a acestuia. O nouă ediţie a manualului calităţii se va elabora
după 4 revizii.
Atunci când este necesar, în cadrul zonelor specifice pot fi elaborate instrucțiuni de lucru
pentru a defini cum trebuie realizate sarcinile specifice şi criteriile de operare. Instrucţiunile de lucru sunt
identificate în cadrul descrierilor de proces şi sunt controlate în cadrul SMC.
Pentru aplicarea consecventă a procedurilor şi descrierilor de proces şi înregistrarea datelor
privind performanţele SMC şi conformitatea produsului sunt definite şi menţinute formulare de
înregistrare.
4.2.3. CONTROLUL DOCUMENTELOR
Ţinerea sub control a documentelor SMC este reglementată în procedura generală Controlul
documentelor, Cod PG 4.2-01, care stabileşte responsabilităţile şi modul de lucru pentru controlul şi
verificarea activităţilor legate de pregătirea, avizarea, aprobarea, difuzarea, înregistrarea, modificarea şi
retragerea documentelor cerute de SMC.
Acţiunile şi responsabilităţile pentru elaborarea documentelor interne aferente SMQ din
universitate este reglementată de procedura specifică Elaborarea documentelor SMC, Cod PO 4.2-01,
prin care se stabileşte şi un sistem de codificare a documentelor. Sistemul de codificare nu se aplică
documentelor externe.
Difuzarea documentelor SMC se face numai pentru ediţia în vigoare. Modificările documentelor
se fac în urma analizelor şi urmează acelaşi regim ca şi documentul original.
Retragerea în arhivă a documentelor perimate ale SMC se face de personalul specializat din
CEAC.
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi ţine sub control următoarele documente:
A. Documente interne:
Hotărârea Senatului privind politica şi obiectivele calităţii;
Manualul calităţii;
Procedurile documentate (generale şi operaţionale);
Instrucţiunile de lucru;
Înregistrările.
B. Documente externe:
Documente privind cadrul legal de desfăşurare a activităţii în învăţământul superior, ca: Legi,
Hotărâri de guvern, Ordonanţe, Ordonanţe de urgenţă, Ordine ale Ministerului Educaţiei şi
Cercetării etc.
Instrucţiuni şi reglementări naţionale şi internaţionale aplicabile.
Este stabilită o procedură pentru a controla și a asigura identificarea, indexarea, păstrarea,
asigurarea accesului şi distrugerea înregistrărilor. În UDJG există, de asemenea, o procedură specifică
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menită pentru ca toate documentele care conţin informaţii necesare pentru operarea şi controlul SMC să
fie identificate, controlate şi disponibile acolo unde este necesar.
4.2.4. CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR
Controlul înregistrărilor este reglementat printr-o procedură generală Controlul înregistrărilor,
Cod PG 4.2-02, care stabileşte responsabilităţile şi modul în care se realizează identificarea, colectarea,
îndosarierea, arhivarea şi distrugerea înregistrărilor calităţii.
Înregistrările calităţii pentru verificarea conformităţii proceselor SMC din cadrul UDJG se
regăsesc pe formulare tipizate, în registre, în procese verbale, rapoarte, analize etc.
CEAC gestionează formularele în original, le sortează şi le clasează. Modul de acces la
înregistrări şi durata de stocare sunt reglementate prin procedura Controlul înregistrărilor, Cod PG 4.202. Păstrarea documentelor trebuie să se facă în condiţii care să asigure integritatea acestora. Este
stabilită o procedură pentru a controla identificarea, indexarea, păstrarea, asigurarea accesului şi
distrugerea înregistrărilor.

CAPITOLUL 5
RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI
Conducerea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, reprezentată prin Rector, Prof. Dr. Ing.
Gabriel Iulian BIRSAN, se implică în mod responsabil în susţinerea, promovarea şi îmbunătăţirea
continuă a SMC prin: comunicarea în cadrul instituţiei a importanţei SMC şi a îndeplinirii cerinţelor
părţilor interesate, stabilirea politicii şi obiectivelor referitoare la calitate, conducerea analizelor efectuate
de management şi alocarea resurselor necesare. Necesitatea îndeplinirii cerinţelor legale de
reglementare şi a cerinţelor societatii este comunicată tuturor celor implicaţi (cadre didactice, personal
auxiliar, studenţi, organizaţii, furnizori de servicii etc).
5.2. ORIENTARE CĂTRE CLIENT
Conducerea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi se asigură că cerinţele clientului şi părţilor
interesate sunt identificate, determinate şi satisfăcute. Responsabilităţile şi modul de măsurare şi
analiză a satisfacţiei clienţilor universităţii sunt reglementate prin procedura operaţională Măsurarea
satisfacţiei clientului, Cod PO 8.2-01.




Conducerea UDJG s-a angajat să identifice:
cerinţele exprimate de clienţii externi, referitoare la competenţele profesionale şi sociale care
trebuie dezvoltate;
cerinţele exprimate de clienţii interni (studenţi, masteranzi, doctoranzi, cursanţi) referitoare la
competenţele profesionale şi sociale pe care doresc să le dobândească;
cerinţele neexprimate de clienţii externi şi interni, dar care ar trebui satisfăcute, luând în
considerare evoluţia cunoaşterii umane şi dezvoltarea probabilă, pe termen lung, a societăţii;
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cerinţele care decurg din reglementările în vigoare aplicabile.
Identificarea cerinţelor clienţilor interni şi externi reprezintă punctul de plecare al tuturor
activităţilor din facultăți. Din acest punct de vedere, orientarea spre client reprezintă un principiu de
bază al modelelor de asigurare a calităţii promovate, în prezent, în toate domeniile vieţii economicosociale.
Dificultăţile privind evaluarea cerinţelor sunt evidente, mai ales în cazul clienţilor externi
(organizaţiile care angajează absolvenţii facultăţii), ale căror cerinţe nu sunt întotdeauna cunoscute sau
nu pot fi cuantificate.
Pentru a depăşi aceste dificultăţi, UDJG a dezvoltat şi aplică o serie de tehnici şi instrumente,
care sunt utilizate pentru identificarea cerinţelor clienţilor (metoda anchetelor selective, procedeele de
interogare exploratorie). Această analiză trebuie să asigure că cerinţele sunt definite şi documentate în
mod corespunzător, şi trebuie corelată cu analiza ofertei altor universităţi şi mai ales a unor facultăţi
recunoscute ca leader în domeniu, în România sau pe plan internaţional, utilizând în acest scop
benchmarking-ul.


5.3. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE
Conducerea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi stabileşte şi reactualizează, atunci când
este necesar, politica referitoare la calitate. Aceasta trebuie să fie adecvată misiunii declarate a
instituţiei, să conţină un angajament pentru satisfacerea cerinţelor şi pentru îmbunătăţirea continuă a
eficacităţii SMC, constituind un cadru adecvat pentru stabilirea obiectivelor calităţii. Ea trebuie
cunoscută, înţeleasă şi aplicată în întreaga instituţie.
Orientarea generală a organizaţiei privind calitatea revine managementului de la cel mai înalt
nivel. Obiectivele principale privind calitatea, adecvate misiunii universităţii, sunt următoarele:
1. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi are ca obiectiv principal îmbunătăţirea continuă a
competenţelor absolvenţilor săi, prin proiectarea unor programe educaţionale dinamice,
adaptate continuu la cerinţele societăţii.
2. Extinderea şi adecvarea competenţelor absolvenţilor la cerinţe noi, precum şi perfecţionarea
cadrelor didactice se realizează şi prin cercetarea ştiinţifică, prin realizarea de proiecte în cadrul
unor parteneriate cu organizaţii din ţară şi din străinătate.
3. Universitatea evaluează satisfacţia beneficiarului final al serviciilor sale, societatea (prin
organizaţiile angajatoare), pe care le atrage în sprijinirea îmbunătăţirii programelor de studiu
prin dezvoltarea unor parteneriate cu organizaţiile din mediul economic şi social.
4. Universitatea evaluează satisfacţia studenţilor şi asigură cadrul organizatoric şi metodele de
participare eficientă a studenţilor la realizarea proceselor de instruire, de cercetare şi la
îmbunătăţirea acestora.
5. Nivelul serviciilor educaţionale depinde de pregătirea, calificarea şi reputaţia ştiinţifică a cadrelor
didactice. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi trebuie să evalueze satisfacţia personalului
şi eficienţa muncii şi să încurajeze eforturile corpului academic şi ale întregului personal pentru
perfecţionare.
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Realizarea acestor obiective generale presupune dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a
sistemului de management al calităţii existent în universitate, a cărui funcţionare şi îmbunătăţire
continuă sunt responsabilitatea managementului la cel mai înalt nivel. Atingerea obiectivelor calităţii se
face cu participarea întregului personal, documentele ce descriu structura organizatorică stabilind
atribuţiile şi responsabilităţile privind calitatea la toate nivelurile.
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) coordonează activităţile aferente
managementului calităţii, prin Serviciul de Asigurare a Calităţii aflat în subordine, atribuţiile ambelor
structuri fiind reglementate prin Regulamente de funcţionare.
Sistemul de management al calităţii este alcătuit şi funcţionează pe baza principiilor
managementului calităţii:
1. Orientarea spre client
În categoria clienţilor universităţii intră clienţii externi (ministerul, comunitatea locală, organizaţii
patronale şi profesionale, angajatori) şi clienţii interni (studenţii, angajaţii). Universitatea trebuie
să-şi dezvolte procese referitoare la clienţi, cu scopul de a identifica şi defini cerinţele, respectiv
de a evalua satisfacţia clienţilor.
2. Leadership participativ
Conducerea universităţii stabileşte misiunea şi obiectivele de ansamblu (strategia) şi creează
mediul (structuri, instrumente, resurse) necesar implicării personalului în realizarea obiectivelor
propuse.
3. Implicarea personalului
Realizarea obiectivelor calităţii presupune implicarea întregului personal. Acţiunile ce trebuie
întreprinse în universitate, în acest scop, sunt instruirea în managementul calităţii şi motivarea
personalului.
4. Abordarea prin procese
Universitatea identifică, ţine sub control şi îmbunătăţeşte continuu procesele ce se desfăşoară
în interiorul acesteia.
5. Abordarea ca sistem
Această abordare permite implicarea conducerii de la toate nivelurile în implementarea şi
îmbunătăţirea continuă a SMC, prin înţelegerea nevoilor clienţilor şi acţionând în scopul
satisfacerii acestora.
6. Îmbunătăţire continuă
SMC din universitate conţine mecanisme şi instrumente de evaluare şi îmbunătăţire continuă a
proceselor şi serviciilor, asociate programelor educaţionale.
7. Luarea deciziilor pe bază de fapte
Deciziile se bazează pe înregistrări cu privire la procese, servicii şi ale SMC, aferente
domeniului în cauză.
8. Relaţiile cu furnizorii
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Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale presupune dezvoltarea unor relaţii de
parteneriat cu furnizorii universităţii, reprezentaţi de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi
superior, de organizaţii din diverse medii administrative şi de afaceri din care provin participanţii
la programele de studiu dezvoltate de universitate.
5.4. PLANIFICARE
Conducerea instituţiei se asigură că obiectivele calităţii sunt stabilite pentru funcţiile şi la
nivelurile relevante, că există şi este aplicat un plan de implementare, menţinere şi îmbunătăţire a SMQ.
5.4.1. OBIECTIVELE CALITĂŢII
Pentru a da încredere că procesele vor fi eficiente în raport cu cerinţele definite, prin
planificarea acestora se asigură:
 determinarea obiectivelor referitoare la calitatea proceselor şi rezultatelor acestora;
 stabilirea documentaţiei, a resurselor necesare pentru desfăşurarea lor;
 sistemul de verificare şi validare a proceselor, precum şi definirea criteriilor de acceptare ale
acestora;
 înregistrările necesare pentru a dovedi conformitatea proceselor şi a rezultatelor acestora cu
cerinţele specificate.
Obiectivele referitoare la calitate, pentru toate unităţile funcţionale, de care sunt responsabili
prorectorii, decanii, şefii de departament, împreună cu toţi angajaţii universităţii, sunt stabilite de către
managementul de la cel mai înalt nivel din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.
Obiectivele calităţii sunt în concordanţă cu politica referitoare la calitate:


Cifrele anuale de şcolarizare şi criteriile de admitere se stabilesc în concordanţă cu resursele
universităţii şi cerinţele societăţii şi în comun acord cu ministerul tutelar, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare (instrucţiunea de lucru Stabilirea cifrei de şcolarizare, Cod IL 7.101);



Proiectarea planurilor de învăţământ, a domeniilor de licenţă şi a programelor analitice ale
disciplinelor se face în conformitate cu cerinţele care rezultă din cifrele de şcolarizare stabilite,
precum şi cu resursele disponibile (procedurile operaționale Specializare universitară, Cod PO
7.3-01, Disciplină universitară, Cod PO 7.3-02);



Programarea şi derularea activităţilor didactice se efectuează semestrial şi cuprinde: stabilirea
orarului, a încărcării sălilor, planificarea examenelor, a restanţele etc., urmărind realizarea în
cele mai bune condiţii a activităţilor didactice (procedurile Admiterea, REG UDJG-04, Procesul
didactic, cod PO 7.5-02, Promovarea şi absolvirea, cod PO 7.5-03);



Procesul de evaluare a satisfacţiei clientului se planifică adecvat (procedurile operaționale
Măsurarea satisfacţiei clientului, Cod PO 8.2-01, Evaluarea specializării, Cod PO 8.2-02,
Evaluare disciplină, Cod PO 8.2-03);



Procesul de evaluare internă se planifică adecvat (procedurile Evaluarea specializării, Cod PO
8.2-02, Evaluare disciplină, Cod PO 8.2-03);
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Analizele de managementul SMC se realizează la cel mai înalt nivel şi la nivel de facultate
(procedura operaţională Analiza SMC efectuată de management, cod PO 5.6-01);



Se stabilesc acţiuni corective şi acţiuni preventive ori de câte ori apar neconformităţi (procedurile
generale Acţiuni corective, Cod PG 8.5-01 şi Acţiuni preventive, Cod PG 8.5-02).

5.4.2. PLANIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
Planificarea SMC este efectuată în scopul îndeplinirii cerinţelor legate de managementul
proceselor şi al obiectivelor calităţii precum şi pentru integrarea SMC în sistemul de management
strategic al universităţii. Toate planificările sunt analizate în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
şi supuse spre aprobare Consiliului de Administrație, conform procedurii Analiza SMC efectuată de
management, Cod PO 5.6-01.
Managamentul de vârf a stabilit un proces prin care asigură îndeplinirea cerinţelor SR EN ISO
9001:2008 şi a obiectivelor referitoare la calitate prin identificarea şi planificarea proceselor SMC şi a
resurselor necesare acestora. Sunt stabilite măsuri pentru a asigura menţinerea integrităţii SMC atunci
când sunt planificate şi implementate schimbări. Principalele acţiuni vizează:
1. Planificarea actualizării documentelor SMC, conform procedurilor sistem Controlul
documentelor, Cod PG 4.2-01 şi Controlul înregistrărilor, Cod PG 4.2-02;
2. Planificarea instruirii personalului universităţii privind continua îmbunătăţire a SMC, conform
procedurii operaţionale Instruire şi perfecţionare personal, Cod PO 6.2-01;
3. Planificarea evaluării domeniilor de licenţă şi disciplinelor universitare, conform procedurilor
operaţionale Evaluarea specializării, Cod PO 8.2-02, şi Evaluare disciplină, Cod PO 8.2-03;
4. Planificarea auditurilor interne ale calităţii, conform procedurii generale Auditul intern al
SMC, cod PG 8.2-01;
5. Planificarea analizelor SMC efectuată de management, conform procedurii operaţionale
Analiza SMC efectuată de management, Cod PO 5.6-01.
5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE ŞI COMUNICARE
5.5.1. RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE
Conducerea universităţii se asigură că responsabilităţile şi autoritatea sunt definite, comunicate
şi funcţionează în cadrul instituţiei, că există şi funcţionează procese adecvate de comunicare, astfel
încât întregul personal să cunoască măsura în care au fost atinse obiectivele calităţii. Conducerea
numeşte un reprezentant al acesteia pentru SMC.
Pentru realizarea eficientă a obiectivelor stabilite prin planificare este necesară organizarea
corespunzătoare a tuturor activităţilor referitoare la calitate. În acest sens, au fost luate în considerare
cele două aspecte interdependente ale organizării unei entități, ca obiect al managementului, şi anume:
organizarea procesuală şi cea structurală. Componenta de bază a organizării procesuale o reprezintă
funcţiunile organizaţiei, care se detaliază în activităţi, atribuţii şi sarcini. Funcţiunea calitate reprezintă
ansamblul activităţilor care se desfăşoară în cadrul UDJG, în vederea realizării obiectivelor sale în
domeniul calităţii.
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Funcţiunea calitate este considerată o funcţiune orizontală, comparativ cu celelalte, apreciate
ca fiind verticale.
Responsabilităţile referitoare la coordonarea activităţilor în Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi sunt stabilite în Carta Universităţii, Regulamentul Intern al Universităţii şi Fişa postului. Autoritatea
şi responsabilităţile managementului la vârf sunt stabilite pe baza Organigramei Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi şi sunt cuprinse în Fişa postului.
Responsabilităţile privind calitatea pentru toate categoriile de personal sunt precizate în Fişa
postului. Instrucţiunea de lucru Elaborarea fişei postului,Cod IL 5.5-01, documentează procesul de
elaborare şi actualizare a Fişei postului.
5.5.2. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI
Reprezentantul managementului pentru calitate este unul dintre prorectori, numit de către
Rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, ale cărui responsabilităţi şi autorităţi sunt:
1. să se asigure că procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate şi menţinute;
2. să raporteze managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionarea SMC şi despre orice
necesitate de îmbunătăţire;
3. să se asigure că este promovată, în cadrul organizaţiei, conştientizarea cerinţelor clientului;
4. să reprezinte Universitatea în legătură cu părţile externe în aspecte referitoare la sistemul de
management al calităţii.
5 5.3. COMUNICAREA
UDJG a stabilit un proces eficace de comunicare, prin care se asigură că sunt disponibile
suficiente informaţii referitoare la problemele legate de asigurarea serviciului educaţional şi de
cercetare. Această comunicare se poartă cu facultățile, studenţii de la diferite niveluri, departamentele,
cadrele didactice, furnizorii şi contractanţii, serviciile universităţii, autorităţile legale şi de reglementare şi
cu orice alte organizaţii care au un impact asupra, sau vor fi afectate de eficacitatea sau actualizarea
SMC.
UDJG aplică măsuri consecvente pentru a menţine eficacitatea SMC, asigurându-se că
informarea se efectuează în timp util asupra modificărilor şi include cel puţin:
- cerinţe legale, de reglementare şi de asigurare a calității;
- nivelurile de calificare a cadrelor didactice și a personalului auxiliar şi/sau alocarea
responsabilităţilor şi autorităţii;
- programe naționale și internaționale de cercetare și colaborare;
- solicitări relevante din partea părţilor externe interesate;
- contracte şi servicii;
- sisteme şi echipamente achiziţionate;
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- amplasarea echipamentelor, mediul înconjurător;
- alte situaţii.
În cadrul UDJG au fost identificate două modalităţi de realizare a comunicării:
 comunicarea internă;
 comunicarea externă.
Comunicarea este reglementată prin procedura operaţională Comunicare, Cod PO 5.5-01,
răspunderea pentru crearea unui sistem funcţional de comunicare internă revenindu-i rectorului
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Toate documentele SMC se difuzează în mod controlat,
conform procedurilor Controlul documentelor, Cod PG 4.2-01 şi Controlul înregistrărilor, cod PG 4.2-02.
Comunicarea internă foloseşte trei canale:

a) Documentele SMC, prin care sunt comunicate, prin e-mail, folosindu-se adresa de grup, respectiv
staff.academic@ugal.ro:


obiectivele generale şi specifice prevăzute în planul de activităţi;



produse/servicii şi cerințe specifice ale acestora;


pregătirea organizaţiei pentru situații specifice (de exemplu, acreditare instituțională,
evaluare internațională) și capacitate de răspuns;


monitorizarea și măsurarea proceselor;



instrucţiuni de implementare, oportunităţi de îmbunătăţire și creştere a eficacităţii SMC.

b) Întruniri - se realizează prin ședințe operative și/sau analize efectuate de management care deţin un
important rol pentru asigurarea comunicării adecvate în întreaga organizaţie.
c) Server local – există o zonă dedicată sistemului, în care sunt postate toate documentele,
procedurile, formularele, materialele conexe (www.ugal.ro).
Comunicarea poate avea loc pe verticală (de sus în jos, respectiv de jos în sus) şi pe orizontală.
Comunicarea de sus în jos – ierarhică, de consultare, de informare – vizează creșterea conștientizării,
pe linia managementului, a întregului personal – cunoașterea, înțelegerea, asumarea politicilor,
obiectivelor de calitate, obiectivelor specifice, programelor şi proiectelor și generarea climatului care
favorizează participarea tuturor membrilor la îmbunătăţirea modului de lucru și a peformanţelor SMC şi
care favorizează implementarea, în cadrul UDJG, a conceptului de leadership.
Comunicarea de jos în sus – vizează asigurarea datelor de intrare în procesele SMC, baza pentru
elaborarea deciziilor adecvate, eficace, valorificarea sugestiilor făcute de personalul UDJG.
Comunicarea hotărârilor, a dispoziţiilor şi a altor informaţii care se referă la eficacitatea SMQ
către persoanele implicate este responsabilitatea Consiliului Calităţii. Comunicarea datelor privind
documentele de studii universitare este reglementată în procedura operaţională Elaborarea şi eliberarea
actelor de studii, Cod PO 4.2-02.
Comunicarea externă
Comunicarea externă stabilește şi menţine măsuri eficiente de comunicare cu:
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- instituţii de profil din ţară şi străinătate;
- clienții;
- autorităţile legale și de reglementare;
- alte organizații care au un impact asupra, sau vor fi afectate de eficacitatea sau actualizarea
SMC.
Pentru controlul documentelor comunicate se aplică prevederile procedurii Controlul
documentelor, Cod PG 4.2-01 şi Controlul înregistrărilor, cod PG 4.2-02. Personalul desemnat să poarte
această comunicare externă are definită autoritatea şi responsabilitatea de a o face.
5.6. ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
5.6.1. GENERALITĂŢI
Conducerea universităţii analizează, la intervale planificate, funcţionarea SMC şi a proceselor
considerate relevante. Trebuie menţinute înregistrări ale analizelor efectuate de management.
Elementele de intrare ale analizei sunt informaţii referitoare la: rezultatele auditurilor, feedback-ul de la
clienţi, performanţa proceselor şi conformitatea produsului, stadiul acţiunilor corective şi preventive,
acţiuni de urmărire de la analizele anterioare, schimbări care ar putea să influenţeze SMQ şi
recomandări pentru îmbunătăţire. Elementele de ieşire ale analizei includ necesarul de resurse, decizii
şi acţiuni referitoare la îmbunătăţirea eficacităţii SMQ, a proceselor relevante şi a produselor instituţiei.
Procedura Analiza SMC efectuată de management, Cod PO 5.6-01 documentează procesul de
analiză SMQ efectuată de management. Analiza SM efectuată de management la nivel de universitate
se face anual, după finalizarea auditurilor interne, înaintea auditului extern de supraveghere sau, ori de
câte ori este necesar, la propunerea Rectorului sau a Prorectorului responsabil cu managementul
calității. Analiza SMC efectuată de management la nivel de facultate/departament se face anual, la
finalizarea auditului intern sau, ori de câte ori este necesar, după caz.
5.6.2. ELEMENTE DE INTRARE ALE ANALIZEI
Raportul preliminar pentru analiza efectuată de management este întocmit de către
responsabilii SMC, folosind ca date de intrare:
 stadiul implementării SMC;
 rezultatele auditurilor interne şi externe efectuate în cadrul universităţii, stadiul implementării
acţiunilor corective şi preventive;
 costurile calităţii;
 situaţia reclamaţiilor cu privire la procesul didactic;
 situaţia evaluărilor domeniilor de licenţă şi disciplinelor universitare;
 stadiul implementării acţiunilor corective;
 stadiul implementării deciziilor şi hotărârilor luate la reuniunile anterioare;
 alte probleme.
Raportul preliminar pentru analiza efectuată de management la nivel de universitate utilizează
ca date de intrare înregistrările analizei de management la nivel de facultăţi, consemnate în Rapoartele
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de reuniune ale analizei efectuate de management şi în Planurile de îmbunătăţire, şi alte date furnizate
de responsabilii de procese, de auditurile externe etc.
5.6.3. ELEMENTE DE IEŞIRE ALE ANALIZEI
Datele de ieşire sunt deciziile şi hotărârile consemnate în Raportul analizei efectuate de
management la nivel de universitate. Aceste decizii şi hotărâri fundamentează Planul de îmbunătăţire
care se difuzează în mod controlat către persoanele implicate. Responsabilii SMQ răspund de
gestionarea documentelor şi de consemnarea îndeplinirii acţiunilor propuse.

CAPITOLUL 6
MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1. ASIGURAREA RESURSELOR
UDJG determină şi pune la dispoziţie resursele necesare pentru implementarea şi
îmbunătăţirea continuă a SMC, a proceselor relevante şi a produselor instituţiei, pentru a creşte
satisfacţia angajatorului privind cerinţele legate de competenţele profesionale ale absolventului.
Managementul de vârf al UDJG se preocupă de asigurarea resurselor umane, materiale și
financiare necesare pentru:
a) a menține și a îmbunătăți continuu SMC;
b) a asigura satisfacerea cerințelor clienților și ale societății.
Resursele necesare derulării optime a tuturor proceselor, respectiv a îndeplinirii obiectivelor
propuse, presupun:
 asigurarea de personal instruit şi calificat pentru activitățile didactice și de cercetare, precum și
pentru cele în domeniul calității;
 asigurarea de personal calificat pentru efectuarea auditurilor interne ale calității;
 completarea experienței prin instruirea periodică a intregului personal participant la realizarea
proceselor din cadrul SMC;
 numirea, în funcțiile relevante pentru SMC și în cele de execuție, numai a personalului cu
experiență în domeniu;
 elaborarea de proceduri documentate pentru efectuarea activităților cu influență asupra calității;
 alocarea timpului necesar derulării optime a proceselor pentru toate categoriile de personal;
 asigurarea de utilaje și echipamente adecvate;
 asigurarea de produse auxiliare (reactivi, materiale, birotică, mentenanță) necesare desfășurării
corespunzătoare a proceselor.
Necesitatea asigurării resurselor, când și cum trebuie achiziționate rezultă din planificarea SMC
și a livrării serviciilor, care constituie date de intrare pentru acest proces.
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6.2. ASIGURAREA RESURSELOR UMANE
6.2.1. GENERALITĂŢI
Personalul implicat în procesele relevante ale universităţii trebuie să fie competent din punct de
vedere al studiilor, al instruirii, al abilităţilor şi al experienţei. UDJG identifică necesităţile de instruire a
personalului, planifică şi realizează instruirea periodică a acestuia în domenii adecvate. Pentru a ajuta la
realizarea obiectivelor de îmbunătățire a performanței, managementul de vârf UDJG încurajează
implicarea și dezvoltarea personalului didactic și auxiliar prin:
furnizarea instruirii permanente;
definirea responsabilităților și autorităților personalului;
facilitarea implicării în stabilirea obiectivelor și în luarea deciziilor;
recunoaștere și recompensare;
facilitarea unei comunicări deschise și a circulației informației în ambele sensuri;
revizuirea permanentă a necesităților personalului;
crearea condițiilor care să încurajeze inovația;
comunicarea sugestiilor și a opiniilor;
utilizarea măsurării satisfacției studenților pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate
de către cadrele didactice.
Enumerarea nu este limitativă. UDJG menține înregistrări privind efectuarea instruirii.
Strategia de dezvoltare a resurselor umane vizează:
 sprijinirea programelor de schimb de experienţă pentru personalul didactic în universităţi europene
(programul ERASMUS) şi universităţi americane (programul ATLANTIS),
 participarea cadrelor didactice la programe de formare profesională,
 cooperările bilaterale,
 participarea la activităţi de cercetare în străinătate.
Toate acestea constituie puncte ale Planului strategic asumat de managementul UDJG în
2016. Încă din acest an s-a remarcat:
 Participarea cadrelor didactice la proiectul Action FA1201 – Epigenetics and Periconception
Environment - Periconception environment as an epigenomic lever for optimising food
production and health in livestock – Facultatea de știința și ingineria alementelor, cu parteneri din
Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark,
Estonia,Finland, France, fYR Macedonia, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy,
Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey, United Kingdom.
 Prin programul ERASMUS, cadrele didactice au participat la schimburi de experienţă în universităţi
din Franţa, Grecia, Italia, Turcia, Norvegia, Spania etc. (http://www.ugal.ro/relatiiinternationale/programul-erasmus/mobilitati-personal-didactic-si-nedidactic).
 Au fost organizate, în cadrul DFCTT, cursuri de perfecționare și de formare continuă, programe
postuniversitare la care au participat și membri ai personalului universității.










Manualul calității, Cod MC 01/Ed.1 - Rev. 3/25.09.2018

Exemplar: -

MANUALUL CALITĂȚII
COD MC 01
UNIVERSITATEA
,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Pagina 64 din 90
Revizia 3
Ediţia: 1
DATA: 15.09.2018

 Numeroase cadre didactice, post-doctoranzi şi doctoranzi au participat la programe de formare
profesională în străinătate (cursuri de specializare) sau au desfăşurat activităţi de cercetare în
universităţi/institute de cercetare din străinătate. Participările au fost finanţate din POSDRU,
doctorale şi post-doctorale, şi din contracte de cercetare câştigate prin participare la competiţii
naţionale.
 Au fost dezvoltate cooperări bilaterale - prin contracte câştigate în cadrul PNCDI III / European and
international cooperation și PNCDI II / Capacity / Module III / Bilateral cooperation programs.
 Recrutarea personalului de predare şi cercetare este efectuată conform Legii 1/2011, HG 457 din 4
mai 2011, Cartei universităţii şi Hotărârii Senatului, precum şi a Metodologiei de ocupare a posturilor
didactice şi de cercetare. La acestea se adaugă criteriile de selecţie stabilite de fiecare facultate în
parte. Consiliul de administraţie al UDJG, în acord cu managementul fiecărei facultăţi, estimează, în
fiecare an, nevoia de cadre didactice şi de cercetare, ţinând cont şi de reglementările privind
angajarea personalului, care se aplică instituţiilor publice.
Politica de resurse umane a UDJG vizează introducerea post-doctoranturii ca schemă de
încadrare a tinerilor doctori cu aptitudini dovedite pentru cercetare, ca pas intermediar înaintea angajării,
prin concurs, în universitate, şi angajarea pe perioadă determinată a personalului de cercetaredezvoltare-inovare, în domeniile strategice de cercetare din universitate.
Personalul de cercetare este compus, în prezent, din personalul academic implicat în proiecte
de cercetare-dezvoltare finanţate prin granturi şi contracte internaţionale/naţionale, precum şi din
asistenţi de cercetare şi ingineri, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul UDJG.
Strategia de resurse umane pentru perioada 2013 – 2017 și în perspectivă prevede cel
puţin menţinerea actualului raport studenţi/cadre didactice.
UDJG are personal academic cu un înalt nivel de pregătire – există un număr important de
cadre didactice titulare care îndeplinesc actualele condiţii de obţinere a abilitării, şi asistenţi de cercetare
la fel de valoroşi, implicaţi atât în activitatea de cercetare contractuală, cât şi în activitatea didactică.
Toate aceste elemente vor ajuta UDJG să îşi adapteze strategia de dezvoltare a resurselor umane în
funcţie de eventualele modificări ce vor fi aduse Legii 1/2011 şi criteriilor CNATDCU.
Conducerea UDJG şi-a propus implementarea unei politici de încurajare, recompensare şi
promovare a producţiei ştiinţifice relevante, cu atingerea indicatorilor de evaluare.
Astfel, începând cu anul 2012, au fost reintroduse gradaţiile de merit, ca vector de susţinere a
performanţei universitare. Acestea au fost acordate conform Metodologiei aprobate de conducerea
Universităţii „Dunărea de Jos”. Conform acestei Metodologii, personalul didactic din Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi poate beneficia de gradaţie de merit dacă face dovada performanţelor
deosebite în activitate. Gradaţia de merit se acordă pe o perioadă de 5 ani.

6.2.2. COMPETENŢĂ, CONŞTIENTIZARE ŞI INSTRUIRE
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Nivelul de competenţă cerut de Fişa postului se asigură prin angajarea/promovarea personalului
didactic şi administrativ prin concurs, conform Cartei Universităţii şi legislaţiei în vigoare. Procedura
Instruire şi perfecţionare personal, cod PO 6.2-01 documentează procesul de planificare, instruire,
testare şi certificare a achiziţiei de cunoştinţe şi formarea de deprinderi pentru implementarea sistemului
de management al calităţii conform standardelor de referinţă şi pentru realizarea obiectivelor calităţii.
Managementul de vârf al UDJG asigură efectuarea următoarelor acțiuni:
 determinarea competenței necesare pentru personalul care desfășoară activități ce
influențează calitatea serviciului. Pentru determinarea competențelor, se întocmesc anual
Fișa de autoevaluare, Evaluarea colegială și Evaluarea de către studenți.
 furnizarea instruirii sau întreprinderea altor acțiuni pentru a satisface aceste necesități;
 evaluarea eficacității acțiunilor întreprinse;
 asigurarea că personalul este conștient de relevanța și importanța activităților sale și de
modul în care contribuie la realizarea obiectivelor calității;
 stabilirea și menținerea înregistrărilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilități și
experiență (proces externalizat, realizat de către serviciul Resurse Umane al Universității
„Dunărea de Jos” din Galați).
Managementul de vârf al UDJG se poate asigura prin existența competențelor necesare
pentru funcționare eficientă, luând în considerare:
 solicitări viitoare referitoare la planuri și obiective operaționale și de perspectivă;
 anticiparea necesităților de înlocuire a forței de muncă;
 schimbări ale proceselor și echipamentelor;
 evaluarea competențelor individuale ale personalului pentru a realiza activităţi definite;
 cerinţe legale, reglementate şi ale standardelor care afectează UDJG si părţile interesate.
Pentru a susține realizarea obiectivelor și dezvoltarea personalului, la planificarea instruirii se
pot lua în considerare:
 experiența;
 cunoștințele impliciteși explicite;
 capacitatea de rezolvare a problemelor;
 abilități de comunicare;
 cultura și comportamentul social;
 cunoașterea necesităților și așteptărilor clientilor și ale altor părți interesate;
 creativitatea și inovația.
Pentru a facilita implicarea personalului, comștientizarea și instruirea poate include:
 viziunea de viitor și strategia UDJG;
 politica și obiectivele referitoare la calitate;
 inițierea si implementarea proceselor de îmbunătățire;
 beneficii din creativitate și inovație;
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 impactul serviciului educațional și de cercetare asupra societății.
Cadrele didactice se instruiesc permanent, prin activitatea de cercetare. Instruirea personalului
didactic se face şi la nivel individual. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de doctorat, REG UDJG-02, documentează procesul de admitere, derulare şi susţinere a
tezei de doctorat.
Lista cadrelor didactice din cadrul facultăților, împreună cu CV-ul şi Lista lucrărilor poate fi
accesată de pe site-ul fiecarei facultăți/departament.
6.3. ASIGURAREA INFRASTRUCTURII
Universitatea identifică, pune la dispoziţie şi menţine infrastructura (clădiri, spaţiu de lucru şi
utilităţi asociate, echipamente, software, şi servicii suport) necesară pentru realizarea produselor sale în
condiţii adecvate. Pentru derularea în bune condiţii a activităţilor, Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi dispune de o infrastructură adecvată: clădiri, spaţii de lucru şi utilităţi asociate, echipamente
hardware şi software pentru laboratoare, baze de cercetare, secretariate şi servicii suport, cum sunt cele
desfăşurate de biblioteca universitară, serviciul de aprovizionare, servicii de mentenanţă, servicii cu
problemele studenţeşti.
Evidenţa spaţiilor de învăţământ ale universităţii este ţinută sub control prin Lista spaţiilor
destinate procesului didactic şi cazării studenţilor, cuprinsă în instrucţiunea de lucru Identificarea şi
asigurarea mediului de lucru, Cod IL 6.4-01.
6.4. ASIGURAREA MEDIULUI DE LUCRU
Instituţia determină şi menţine sub control mediul de lucru necesar pentru a realiza
conformitatea cu cerinţele. În universitate sunt întreprinse măsuri pentru a se asigura condiţii adecvate
de derulare a proceselor. Autorizaţiile de funcţionare sunt ţinute sub control prin Lista autorizaţiilor de
funcţionare, cod D-AUT-01. Asigurarea calităţii mediului de lucru este documentată în instrucţiunea de
lucru Identificarea şi asigurare mediului de lucru, cod IL 6.4-01.

CAPITOLUL 7
REALIZAREA PRODUSULUI
7.1. PLANIFICAREA
Managementul calităţii se realizează prin administrarea proceselor facultăţilor sub două
aspecte:
 din punct de vedere al structurii şi funcţionării proceselor;
 din perspectiva rezultatelor acestor procese, respectiv a competenţelor profesionale şi sociale pe
care le dezvoltă, în raport cu cerinţele clienţilor externi şi interni.
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În scopul creşterii continue a calităţii procesului de învăţmânt, managementul la vârf al
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi planifică şi dezvoltă programe educaţionale care să fie
compatibile cu cerinţele societăţii şi cu resursele disponibile.
UDJG a planificat etapele serviciului educaţional, inclusiv proiectarea şi dezvoltarea
metodelor de predare, proiectarea, dezvoltarea, analizarea şi actualizarea planurilor de învăţământ şi a
curriculei, evaluarea şi urmărirea învăţării, activităţile serviciilor suport, alocarea resurselor, criteriile de
evaluare şi procedurile de îmbunătăţire.
Oferta educaţională, prezentarea programelor de studii, planurile de învăţământ, fişele
disciplinelor, programarea examenelor, informaţiii despre admitere, practică, cercetare etc.sunt
disponibile
pe
site-ul
fiecărei
facultăţi
(http://www.ugal.ro/index.php?page=pages.pa&title=Facult%C4%83%C5%A3i).
Planificarea iniţierii şi dezvoltării de programe educaţionale eficiente şi adecvate cerinţelor are la
bază Planul strategic al universităţii. Etapele planificării dezvoltării de programe educaţionale sunt
următoarele:


stabilirea cerinţelor referitoare la competenţele profesionale;



stabilirea resurselor necesare, studiu de fezabilitate;



proiectarea specializării universitare;



încheierea contractului cu ministerul tutelar;



derularea procesului didactic;



promovarea şi absolvirea.

În planificarea proceselor au fost luate în considerare şi cerinţele referitoare la implementarea
şi menţinerea conformităţii SMC. Procedurile operaţionale: Specializare universitară, Cod PO 7.3-01,
State de funcţii, Cod PO 7.1-02, Admiterea, REG UDJG-04, Procesul didactic, Cod PO 7.5-02,
Promovarea şi absolvirea, Cod PO 7.5-03 şi instrucţiunea de lucru Stabilirea cifrei de şcolarizare, Cod
IL 7.1-01, documentează planificările managementului calităţii acestor procese.
7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELAŢIA CU CLIENTUL
Organizaţiile educaţionale organizează în mod obişnuit un serviciu care este intangibil, nu poate
fi stocat şi este consumat pe parcursul prestării.
Identificarea cerinţelor clienţilor interni şi externi reprezintă punctul de plecare al tuturor
activităţilor din UDJG. Din acest punct de vedere, orientarea spre client reprezintă un principiu de bază
al modelelor de managementul calităţii promovate în prezent de către UDJG.
Aşa cum s-a mai precizat, conducerea UDJG se angajează să identifice:
 cerinţele explicite ale clienţilor externi, referitoare la competenţele profesionale şi sociale
care trebuie dezvoltate şi respectiv ale clienţilor interni (studenţii, masteranzi, doctoranzi,
cursanţi) referitoare la competenţele profesionale şi sociale pe care doresc să le
dobândească;
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 cerinţele implicite ale clienţilor externi şi interni, dar care ar trebui satisfăcute, luând în
considerare evoluţia cunoaşterii umane şi dezvoltarea probabilă, pe termen lung, a
societăţii;
 cerinţele legale.
Dificultăţile privind evaluarea cerinţelor sunt evidente, mai ales în cazul clienţilor externi
(organizaţiile care angajează absolvenţii facultăţilor), ale căror cerinţe nu sunt întotdeauna cunoscute
sau nu pot fi cuantificate.
UDJG oferă celor care învaţă oportunitatea de a studia cunoştinţele existente şi de a
practica aplicarea acestora. Aşteptările celor care învaţă includ, dar nu se limitează la:
 facilităţi sigure, curate, aflate sub responsabilitatea unei persoane;
 faptul că procedurile de comunicare bilaterală între părţile interesate şi organizaţia
educaţională asigură o bună capacitate de răspuns;
 activităţile adecvate sunt conduse de personal calificat.
Cerinţele generale şi specifice ale programelor educaţionale sunt precizate în:
 Documentaţia de referinţă a prezentului Manual;
 Lista de indicatori de calitate, elaborată de ministerul tutelar;
 Cartea albă a educaţiei şi instruirii, Comunitatea Europeană, Bruxelles, 1996;
 Declaraţia Comună a Miniştrilor Educaţiei din Europa, Bologna, 1999.
UDJG aplică un proces specific bine definit pentru analiza cerinţelor de şcolarizare anuală,
documentat în instrucţiunea de lucru Stabilirea cifrei de şcolarizare, cod IL 7.1-01 şi procedura State de
funcţii, cod PO 7.1-02. Oferta de specializări a universităţii este prezentată în Metodologia desfășurării
concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în anul 2017
(http://www.admitere.ugal.ro/site/).
Încheierea contractului de şcolarizare cu ministerul tutelar are loc numai în urma analizei
cerinţelor referitoare la programele educaţionale propuse spre derulare.
Procesul de învăţământ în UDJG este dimensionat în raport cu cifra de şcolarizare anuală,
stabilită de către ministerul tutelar şi aprobată prin Hotărâre de Guvern. După publicarea Hotărârii de
Guvern, cifrele stabilite reprezintă baza contractuală dintre universitate şi ministerul tutelar, privind
numărul de înmatriculări şi finanţarea pentru seria respectivă de studenţi.
În raport cu acestea, în UDJG se garantează existenţa resurselor interne necesare, a
autorizărilor/ acreditărilor aferente precum şi conformitatea cu standardele minimale de autorizare /
acreditare. Indicatorii de calitate sunt precizaţi de ministerul tutelar. Procesul de stabilire a contractului
cu ministerul tutelar este documentat în instrucţinea de lucru Stabilirea cifrei de şcolarizare, Cod IL 7.101 şi în procedura operaţională State de funcţii, Cod PO 7.1-02.
7.2.1. Analiza cerinţelor referitoare la educaţie
UDJG analizează cerinţele referitoare la învăţare pentru a se asigura că:
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 cerinţele sunt definite;
 cerinţele care diferă de cele exprimate anterior sunt rezolvate;
 are capacitatea să îndeplinească cerinţele definite.
Sunt păstrate înregistrări ale analizei cerinţelor, referitoare la:
 administrarea înscrierilor şi evaluărilor;
 legi şi reglementări aplicabile;
 aplicaţii, înregistrări sau documente prezentate de cel care învaţă pentru înregistrarea sa sau pentru
reînnoirea înregistrării sale;
 utilizarea mediilor audiovizuale şi electronice;
 cerinţe pentru certificare, licenţă sau ocupaţionale;
 grupele de studiu;
 reclamaţii;
 controlul modificărilor proiectării şi dezvoltării în curriculă, orare şi condiţii preliminare;
 note de curs şi fişe de examinare;
 curricule, codurile cursurilor şi părţilor componente;
 proiectul curriculei;
 date despre cercetarea capacităţii de învăţare a celui care învaţă;
 bunuri şi proprietăţi ale celui care învaţă;
 rapoarte de proiectare şi dezvoltare;
 documente ale celui care învaţă (certificate, diplome etc);
 chestionare ale cadrului didactic şi pentru curs;
 calificări-competenţe ale cadrelor didactice;
 dovezi ale absolvirii;
 examene, teste sau lucrări;
 facilităţi pentru cursuri în locaţiile UDJG;
 documente de identificare;
 informaţii/indicatori ai performanţelor cadrelor didactice şi auxiliare;
 elemente de intrare de la cei care învaţă şi alte părţi interesate (părinţi, industrie, guvern, societate);
 lucrări de licenţă, dizertaţie, doctorat, abilitare;
 orare, înregistrări ale celor care învaţă;
 înregistrări ale performanţelor celor care învaţă;
 admitere/înscrieri;
Manualul calității, Cod MC 01/Ed.1 - Rev. 3/25.09.2018

Exemplar: -

MANUALUL CALITĂȚII
COD MC 01
UNIVERSITATEA
,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Pagina 70 din 90
Revizia 3
Ediţia: 1
DATA: 15.09.2018

 examene medicale, studii sau certificate;
 politici publice naţionale şi internaţionale referitoare la domeniul educaţiei şi cercetării;
 manuale, cărţi, lucrări ştiinţifice, prototipuri etc.
7.3. PROIECTARE ŞI DEZVOLTARE
Programele educaţionale de la UDJG au ca scop specializarea universitară, proces de
învăţământ prin care se dobândesc competenţelor necesare practicării unei activităţi complexe şi
specifice, cerute de către societate. UDJG promovează principiile managementului educațional ca
metodologie de abordare globală, optimă, strategică a activităţii de educaţie, ansamblul de principii şi
funcţii, de norme şi metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ (în
totalitate sau la nivelul elementelor componente). În cadrul UDJG, aplicarea managementului
educaţional presupune stabilirea unor obiective clare şi ierarhizate, principii de eficienţă şi calitate,
funcţii specifice, elemente strategice, afirmarea creativităţii în soluţionarea situaţiilor, abordare
interdisciplinară şi sistematică, cercetări fundamentale.
Planificarea are la bază o abordare dublă, top-bottom şi bottom up, luând în considerare
următoarele niveluri, precizate în Figura 4.
În orice activitate managerială, proiectarea se referă la anticiparea, identificarea sau stabilirea
unui cadru ori a unui model ipotetic de acţiune ce urmează a fi aplicat în scopul dezvoltării unei instituţii,
iar planificarea reprezintă procesul de elaborare şi selectare a finalităţilor ce vor fi urmărite de-a lungul
unei perioade de timp, precum și a modalităţilor prin care acestea pot fi atinse, astfel încât modelul
ipotetic proiectat să poată fi realizat în mod practic, la un nivel cât mai înalt de eficienţă.

Nivel Macrostructural
Politicile educationale
(inter)naţionale

Figura 4. Ierarhizarea
structurilor managementului
educaţional

Nivel intermediar
Universitate/Facultate

Nivel Microstructural
Profesor - Student

În acest sens, managementul de vârf al UDJG a elaborat Planul strategic şi Planul operaţional
anual, care vizează derularea unor activităţi specifice care să acopere următoarele câmpuri prioritare
ale managementului academic:
1. Procesul educaţional.
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2. Cercetarea ştiinţifică.
3. Cooperarea naţională şi internaţională. Relaţiile cu societatea.
4. Comunicarea şi marketing-ul academic.
5. Baza materială.
6. Controlul calităţii.
UDJG asigură planificarea proiectării, dezvoltării, analizei, validării şi controlului procesului
educaţional, luând în considerare:
 dezvoltarea procesului educaţional în favoarea celui care învaţă;
 modalităţile de îndeplinire a cerinţelor noi;
 dezvoltarea de măsuri eficiente de instrucţie;
 stabilirea abilităţilor care corespund cerinţelor curriculare.
Procedurile Specializarea universitară, Cod PO 7.3-01 şi Disciplina universitară, Cod PO 7.3-02
documentează procesul de elaborare/ dezvoltare (proiectarea, verificarea, modificarea şi aprobarea) a
Planului de învăţământ pentru o specializare universitară, având în vedere reglementările naţionale şi
cerinţele societăţii.
Datele de intrare pentru iniţierea procesului de proiectare/dezvoltare a unei specializări
universitare sunt rezultatele analizelor de management, ale studiilor preliminare privind cerinţele
clienţilor (grupuri ţintă, parteneri sociali, organizaţii potenţial- angajatoare) şi capacitatea universităţii de
a le îndeplini, resursele disponibile, sugestiile primite din interior/ exterior.
Consiliile Facultăţiilor, prin Decani / Directorii de departament, numesc coordonatorul de
specializare (CS), cu responsabilităţi de coordonare a întregului proces de stabilire a profilului, fixare şi
atingere a obiectivelor şi întocmirea documentaţiei specializării.
Datele de ieşire sunt: Planul de învăţământ, Fişa disciplinelor de studiu şi Centralizatorul
disciplinelor.
Verificarea/completarea Planului de învăţământ se face prin difuzarea acestuia, împreună cu
Lista disciplinelor, către şefii de departamente ce urmează a presta activităţi în cadrul acestei
specializări. Pe baza prelucrării datelor primite de la departamentele implicate se depistează
suprapunerile şi lipsurile în raport cu obiectivele specializării. Echipa de lucru a specializării stabileşte şi
operează modificările necesare în Planul de învăţământ.
Validarea Planului de învăţământ este făcută în şedinţă de departament, în Consiliul
facultăţii/departamentului, în şedinţă de Birou de Senat şi apoi, în final, planul este înaintat spre
aprobare la ministerul tutelar (MEN). Coordonatorul de specializare răspunde de gestionarea Planului
de învăţământ şi a documentelor aferente.
Proiectarea disciplinei de studiu se realizează conform procedurii operaţionale Disciplina
universitară, Cod PO 7.3-02. Şeful de departament numeşte un titular de disciplină, care are
responsabilitatea pentru proiectarea/ dezvoltarea disciplinei universitare.
Validarea proiectării de face prin evaluarea specializării, realizate conform procedurilor
operaţionale, Evaluarea specializării, Cod PO 8.2-02 şi Evaluare disciplină, Cod PO 8.2-03. În cazul în
care, în urma evaluării specializării, se constată neconformităţi, se iniţiază acţiuni corective/ preventive.
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7.4. APROVIZIONARE
7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE CU MATERIALE
UDJG se asigură că materialele achiziționate sunt conforme cu cerinţele de aprovizionare
specificate. Pentru aceasta, anual se va întocmi necesarul de materiale, şi apoi se vor evalua şi selecta
furnizorii, pe baza capacității acestora de a furniza materiale necesare procesului didactic în
concordanţă cu cerinţele specificate şi legislaţia în vigoare.
Procedura Aprovizionarea cu material didactic, Cod PO 7.4-01, documentează procesul de
aprovizionare cu materiale necesare desfăşurării activităţilor didactice din Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galaţi. Sunt stabilite responsabilităţi pentru întocmirea Planului anual al necesarului de
materiale, selectarea furnizorilor, elaborare şi analiza Referatelor de necesitate, achiziţie, recepţie,
distribuire materiale, monitorizare şi îmbunătăţire proces. Indicatorul de performanță al procesului,
tendinţa scăzătoare a ponderii materialelor achiziţionate cu neconformităţi, este monitorizat şi evaluat
anual.
Aprovizionarea UDJG cu aparatură şi materiale consumabile se face pe baza unui Referat de
aprovizionare tipizat, prin care Facultățile/Departamentele/Responsabilii solicită necesarul de materiale.
La aprovizionarea cu materiale se are în vedere:
 să se declare politica de aprovizionare;
 să se documenteze procedurile, autoritatea şi responsabilitatea celor care elaborează, analizează şi
aprobă documentele de aprovizionare;
 să se documenteze complet şi corect cerinţele specifice pentru fiecare categorie de produse
aprovizionate;
 să se analizeze şi să se aprobe documentele de aprovizionare înainte de lansare;
 să se selecteze furnizorii pe baza evaluării capacităţii lor de a satisface toate cerinţele specificate,
inclusiv cele referitoare la calitate;
 se se asigure că bunurile aprovizonate nu sunt utilizate până nu au fost inspectate sau verificate şi
sunt conforme cu specificaţiile elaborate.
Aprovizionarea şi recepţia echipamentelor se efectuează conform Procedurii operationale de
aprovizionare, Cod PO 7.4.1. Evaluarea furnizorilor se face astfel:
 pe baza informaţiilor obţinute de la alte facultăţi;
 pe baza testării echipamentelor înainte de achiziţionarea acestora;
 prin dovezi de certificare a sistemului, prezentate de furnizor;
 dacă au să un bun renume în domeniu, pe plan local, naţional sau internaţional.
7.4.2. PROCESUL DE ACHIZIŢIE PUBLICAŢII
Pentru buna desfăşurare a procesului educaţional, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi se
asigură că secţiile bibliotecii universitare sunt în permanenţă aprovizionate cu cele mai noi publicaţii din
domeniile/specializările existente în universitate.
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Procedura operaţională Achiziţia publicaţiilor, cod PO 7.4-02, stabileşte responsabilităţile pentru
întocmirea Planului anual de achiziţie publicaţii, selectarea editurilor şi centrelor de achiziţie a
publicaţiilor, efectuarea comenzilor, achiziţia publicaţiilor, recepţia, distribuirea spre secţiile bibliotecii
universitare, monitorizarea şi îmbunătăţirea procesului de achiziţie. Indicatorul de performanță al
procesului, tendinţa scăzătoare a ponderii publicaţiilor achiziţionate cu neconformităţi, este monitorizat şi
evaluat anual.
7.5. PRODUCŢIE ŞI PROCESE SUPORT
7.5.1 GENERALITĂŢI
Activitatea universitară este o activitate complexă care presupune, din partea unui cadru
didactic, următoarele (Figura 5):

Figura 5. Elementele componente ale
activităţii universitare

ACTIVITATE
CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ

ACTIVITATE
DIDACTICĂ
PRESTĂRI
SERVICII
PROFESIONALE

ACTIVITATE
ADMINISTRATIVĂ

DE SPECIALITATE

Toate aceste activităţi sunt importante şi împreună dau performanţa şi forţa unei instituţii de
învăţămând superior moderne, în perioada contemporană.
UDJG asigură conformitatea noilor activităţi didactice introduse în procesul de predare-învăţare
cu obiectivele de specialitate şi cu politica în domeniul calităţii promovată în cadrul său.
Controlul proiectării şi furnizării serviciului se realizează pentru toate activităţile didactice. În
cadrul fişelor disciplinelor sunt precizate în mod clar modul în care educaţia, instruirea şi experienţa
anterioară se corelează cu necesităţile de învăţare ale celor care învaţă. Cadrele didactice au elaborat
fişelor disciplinelor, în concordanţă cu Planurile de învăţământ aferente şi competenţele care definesc
calificarea corespunzătoare. Informaţiile au fost centralizate în Planurile de învăţământ de responsabilii
de programe de studii, înregistrarea calificărilor în RNCIS fiind realizată de cadrele didactice desemnate
de Consiliile facultăților.
Competenţe
Conducerea Facultăţii/Departamentului
Conducerea Facultăţi/Departamentului este responsabilă cu orientarea şi dezvoltarea
specializării. Orientarea se realizează în funcţie de cerinţele clienţilor, de cerinţele de pe piaţa muncii şi
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de standardele impuse la nivel internaţional. Totodată, managementul de vârf al facultăţilor este
responsabil de evaluarea proiectelor de organizare a activităţilor didactice.
Titularul activităţii didactice
Titularul activităţii didactice configurează activitatea didactică având în vedere atât cerinţele
calităţii şi posibilitatea de îndeplinire a acestora în ceea ce priveşte realizarea, verificarea şi avizarea,
cât şi alte norme şi reglementări interne şi standarde naţionale şi internaţionale. În acest scop, sunt
elaborate şi disponibile Fişele disciplinelor pentru toate disciplinele aferente planurilor de învăţământ de
la toate specializările (Fişe discipline).
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii realizează monitorizarea programelor de studii
propuse în cadrul facultăţilor, iar corespondentul la nivelul UDJG este responsabil pentru evaluarea
internă a dosarelor de acreditare.
Serviciul calitate
Compartimentul calitate răspunde de valorificarea reacţiei venite din partea studenţilor. La
nivelul facultăţilor se decide modul în care se folosesc rezultatele evaluării în vederea proiectării planului
de învăţământ şi a ofertei de discipline pentru anul universitar imediat următor.
7.5.2 ADMITEREA
Procesul de admitere (înscrierea candidaţilor, derularea probelor de concurs, corectarea tezelor
precum şi întocmirea listelor finale) este reglementat în regulamentul Admiterea, REG UDJG- 04
(http://www.admitere.ugal.ro/site/). Acest regulament stabileşte responsabilităţile şi căile de îmbunătăţire
continuă a calităţii acestui proces. Subiectele stabilite de comisia de specialitate reflectă cerinţele
referitoare la nivelul cunoştinţelor/ capacităţilor pe care trebuie să le aibă candidaţii la concursul de
admitere. Notele obţinute de candidaţii admişi reflectă nivelul de pregătire preuniversitară şi sunt date
de intrare pentru procesul didactic.
Numărul de candidaţi înscrişi la concursul de admitere pentru învăţământul de licenţă a
scăzut, în ultimii ani. Principalele cauze sunt scăderea interesului absolvenţilor de liceu pentru
învăţământul universitar şi promovabilitatea scăzută la examenul de Bacalaureat.
Începând cu anul 2012, recrutarea studenţilor se face prin concurs. Candidaţii sunt admişi pe
criterii diferite, stabilite de fiecare facultate in parte.
Promovarea ofertelor educaţionale s-a realizat, în ultimii ani, prin metode variate: anunţuri în
mass media şi pe site-ul facultăţilor/universităţii, pliante şi broşuri. Au fost organizate acţiuni de
promovare, cum ar fi Ziua porţilor deschise, şi alte manifestări în care au fost implicate atât cadrele
didactice, cât şi studenţii.
7.5.3 ACTIVITATEA DE PREDARE-ÎNVĂŢARE
Programarea procesului didactic se face pentru fiecare specializare, pe baza Planului de
învăţământ, sub coordonarea facultăţii care gestionează specializarea respectivă, de către catedra
coordonatoare de specialitate, în conformitate cu orarul întocmit. Instrucţiunea Programarea procesului
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didactic - Orar şi examene, cod IL 7.5-01 documentează etapele de întocmire a orarului activităţilor
didactice, urmărind, cu precădere, optimizarea timpului studenţilor, dar şi al cadrelor didactice.
Derularea procesului didactic, cu specificarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor didactice
(curs, seminar, laborator, practică) este reglementată în procedura operaţională Procesul didactic, Cod
PO 7.5-02. Pe parcursul semestrului, cadrul didactic ţine evidenţa activităţii prestate şi a activităţilor de
evaluări pe parcurs.
Promovarea şi absolvirea este faza finală a procesului de învăţământ. Procedura Promovarea
şi absolvirea, Cod PO 7.5-03 precizează responsabilităţile, modalităţile şi condiţiile de promovare a unei
discipline, a unui an de studiu, a ciclurilor de studii , a examenului final, precum şi absolvirea facultăţii.
Comisiile didactice ale facultăţilor, coordonate de prodecanii responsabili cu activitatea
didactică, îşi desfăşoară activitatea pe trei direcţii:
 elaborarea fişelor de discipline pentru toate disciplinele din Planurile de învăţământ aferente
programelor de licenţă; înregistrarea ofertei educaţionale pentru programele de studii de licenţă
pe care le organizează facultăţile în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior;
 evaluarea periodică a unor programe de licenţă;
 evaluarea didactică a membrilor departamentelor.
În anul universitar 2011-2012 au fost refăcute fişele disciplinelor pentru disciplinele din Planurile
de învăţământ aferente programelor de licenţă conform cerinţelor din Ordinul 5703/18.11.2011, conform
căruia fiecare calificare a unui anumit ciclu de studii este definită în baza descrierii generale a
rezultatelor învăţării şi se exprimă prin competenţe profesionale generale şi profesionale specifice, şi
competenţe transversale.
Fiecare facultate în parte reprezintă o componentă a managementului calităţii şi are
următoarele obiective:

verificarea capacităţii didactice de transmitere a cunoştinţelor către studenţi,

verificarea nivelului cunoştinţelor de specialitate pentru curs/seminar/laborator/proiect şi
corelarea acestora cu Fişa Disciplinei ,

respectarea principiilor pedagogice de lucru cu studenţii.
Activitatea didactică este susţinută şi prin investiţiile efectuate în dotarea sălilor de curs şi
seminar, a laboratoarelor didactice şi de cercetare, a staţiilor-pilot şi a bibliotecii. Astfel, au fost
achiziţionate echipamente IT pentru dotarea sălilor de curs şi seminar, în timp ce dotarea laboratoarelor
şi a staţiilor-pilot s-a făcut din fonduri structurale şi contracte de cercetare. Biblioteca Universităţii a
achiziţionat noi titluri de carte şi periodice din sume provenite din sponsorizări/ donații/ contracte dar şi
din alte surse (http://www.lib.ugal.ro/).
Reactivii şi materialele necesare desfăşurării activităţii de laborator sunt achiziţionate în funcţie
de necesarele întocmite de colectivele de lucru (cadre didactice, laboranţi şi tehnicieni) de la disciplinele
din Planul de învăţământ, centralizate la nivelul departamentelor.
7.5.4 ACTIVITATEA DE PRACTICĂ
Activitatea de practică a studenţilor este organizată şi se desfăşoară respectând
reglementările legale existente, dintre care menţionăm:
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 Legea privind practica elevilor şi studenţilor nr. 258/2007;
 Ordinul MECT nr. 3955/2008 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de practică - studii
universitare de licenţă şi de masterat;
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Activitatea se desfăşoară în baza unor convenţii de practică încheiate între facultăţi şi un
număr important de unităţi economice.
Activitatea desfăşurată în perioada de practică este conformă programelor analitice aferente
programelor de studii urmate de studenţi. Colocviul de practică este susţinut la sfârşitul perioadei de
practică cu cadrele didactice îndrumătoare. Studenţii de la programele de studii de master pot desfăşura
activitatea de practică în laboratoarele de cercetare ale facultăţilor, sub îndrumarea cadrelor didactice
coordonatoare ale lucrărilor de disertaţie.
7.5.5 ACTIVITATEA DE CERCETARE
În analizele de specialitate, activitatea de CDI este factorul care face diferenţa de performanţă
şi vizibilitate între instituţiile de învăţământ superior, contribuţia la cunoaştere prin CDI catalizând toate
celelalte activităţi. Activitatea de CDI este o activitate care produce cunoaştere. Dacă cunoştinţele
produse sunt declarative, atunci acestea capătă un caracter de cercetare fundamentală;
cunoştinţele declarative se regăsesc în publicaţii. Dacă cunoştinţele produse sunt procedurale, atunci
capătă caracter de cercetare aplicată; cunoştinţele procedurale se regăsesc în publicaţii.
Dacă cunoştinţele produse sunt atât de proceduralizate încât se pot exprima în produse
(prototip) şi servicii, atunci se vorbeşte despre dezvoltare-inovare; acest tip de cunoştinţe procedurale
se regăseşte în publicaţii şi/sau brevete de invenţii.
Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică au trei diviziuni principale:
(i) cercetarea științifică fundamentală,
(ii) cercetarea ştiinţifică aplicată,
(iii) dezvoltarea tehnologică şi transferul tehnologic.
Cercetarea ştiinţifică fundamentală, teoretică şi experimentală, constă în investigarea,
producerea şi promovarea cunoaşterii ştiinţifice şi a cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale. Cercetarea
ştiinţifică aplicată reprezintă înglobarea cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale şi a cunoştinţelor empirice
într-un produs finit, proces sau serviciu ce pot avea, în principiu, valoare de piaţă. Dezvoltarea
tehnologică este aducerea produsului finit, procesului sau serviciului obținut de cercetarea aplicată,
direct sau prin transfer tehnologic, la nivelul intrării în producție pentru a deveni produs, proces sau,
respectiv, serviciu cu valoare pe piață.
În cadrul UDJG, activitatea didactică, deşi interconectataă cu cea de CDI, nu este evaluabilă cu
acest sistem. Similar, activitatea administrativă are propriile sisteme de evaluare. Un punct important
este delimitarea activităţii de CDI de cea de servicii de specialitate. Activitatea de CDI vizează
producerea de cunoaştere originală. Sistemul de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică are mai
multe obiective, reflectate în Figura 6:
Calitatea
corpului
profesoral
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Atingerea acestor obiective se va concretiza în:
(1) Un diagnostic cu funcţie evaluativă şi formativă a performanţei în cercetarea ştiinţifică la
nivelul UDJG. Funcţia evaluativă se va exprima într-un set de criterii necesare pentru politicile interne,
cu referire la stimularea excelenţei în cercetare-dezvoltare-inovare (ex. premii, susţinere financiară etc.).
Funcţia formativă se va exprima în stabilirea unor standarde de performanţă în cercetare-dezvoltareinovare;
(2) Raportarea, prin indicatorii scientometrici, la standardele internaţionale şi la sistemele
internaţionale de clasificare a universităţilor.
Cercetarea ştiinţifică constituie o componentă esenţială a activităţilor desfăşurate în cadrul
UDJG. Ea este susţinută prin strategia de cercetare a universităţii, care asigură cadrul instituţional şi
organizatoric.
UDJG doreşte realizarea obiectivului global şi a obiectivelor specifice ale Planului de cercetare
utilizând atât instrumente naţionale, cât şi instrumente internaţionale de implementare a politicilor din
domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării:
 Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020, principalul
instrument prin care Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) implementează
Strategia Naţională pentru CDI.
 Competiţiile internaţionale organizate în cadrul PC 8.
În acord cu programele naţionale de cercetare, UDJG promovează și implementează – sau a
implementat activități de cercetare prevăzute în proiecte din cadrul programelor de finanțare națională și
internațională, precum:
 cercetarea ştiinţifică fundamentală, interdisciplinară şi/sau exploratorie – Programul IDEI prin
Proiecte de Cercetare Exploratorie,
 parteneriatele în domeniile prioritare, concretizate în tehnologii, produse și servicii inovative pentru
rezolvarea unor probleme complexe și crearea mecanismelor de implementare – European Cooperation
in Science and Technology Programme (COST), European Neighbourhood and Partnership Instrument
(ENPI), Danube Transnational Programme, ERASMUS MUNDUS PROGRAMME.
 cooperarea bilaterală – Programul Capacităţi, Modulul III etc.
UDJG dispune de resurse financiare, logistice şi umane pentru realizarea obiectivelor din
planul de cercetare. Informaţii suplimentare referitoare la activitatea de cercetare pot fi accesate de pe
http://www.cercetare.ugal.ro/.
 Resurse financiare pentru cercetare prin proiecte de cercetare
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Finanţarea cercetării în UDJG se realizează prin proiecte câştigate în competiţii diverse:
interne, locale, regionale, naţionale, europene şi/sau internaţionale. Cercetarea aplicativă cu beneficiari
companii internaționale este o sursă importantă de finanțare, în cadrul universității desfășurându-se
proiecte precum 655/28.05.2015 - Tehnical Assistance for Airborne Roumanian Measurements of
Aerosols and Trace Gasses (AROMAT), Facultatea Științe și Mediu, beneficiar - Belgian Institute for
Space Aeronomy, perioada de desfășurare - 28.05.2015 - 30.12.2016, valoare proiect 56.000 euro. De
asemenea, proiectele de cercetare și cooperare internațională reprezintă o altă sursă de finanțare – a
se vedea, de exemplu, proiectul 976 – Integrated Multitrophic Aquaculture for Efficiency and
Environmental Conservation (IMTA-EFFECT), în cadrul programului COFASP – Cooperation in
Fisheries, Aquaculture and Sea food Processing, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, perioada
de derulare - 09.05.2016 - 01.03.2019, valoare proiect 232.000 euro.
 Resurse logistice pentru cercetare
Cercetarea ştiinţifică, activitatea publicistică, cea contractuală şi de participare la simpozioane şi
conferinţe, întreprinse de cadrele didactice ale facultăţii, sunt susţinute prin:
 Centrele de cercetare;
 Laboratoarele de analize acreditate RENAR;
 Centrele de cercetare tehnologică (staţii pilot),
 Convenţii pentru accesul la baza de cercetare a terţilor etc.
 Resurse umane pentru cercetare
Cadre didactice: Cercetarea ştiinţifică constituie, prin norma didactică, o obligaţie
profesională a cadrelor didactice titulare şi asociate. În conformitate cu libertatea academică şi
autonomia universitară, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională, cercetarea
ştiinţifică este liberă de orice îngrădiri sau condiţionări.
Doctoranzi: activitatea doctorală se desfăşoară în cadrul a trei școli doctorale. Numărul
conducătorilor de doctorat care activează în cadrul şcolilor doctorale este de 87.
Postdoctoranzi: în cadrul proiectului Performanţă sustenabilă în cercetarea doctorală şi
postdoctorală – PERFORM (UDJG coordonator unic), POSDRU/159/1.5/S/138963, și-au desfășurat
activitatea de cercetare 100 de cercetători postdoctoranzi.
Studenţi şi masteranzi: fac parte din echipele de cercetare, rezultatele lor fiind prezentate la
Sesiuni știinţifice studenţeşti anuale. Un număr important de masteranzi sunt coautori la articolele
ştiinţifice publicate.
Începând cu anul 2012, se organizează şi în România concursul profesional Ecotrophelia,
competiţie sprijinită financiar de Comisia Europeană, prin programul EcoTRoFood. Faza naţională a
competiţiei a fost câştigată de reprezentanţii Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
(http://www.ecotrophelia.eu/?page_id=1533), care au participat la faza europeană a competiţiei
desfăşurate în cadrul Salonului Internaţional de Produse Alimentare (SIAL) de la Paris.
Analele UDJG (The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati) şi-au continuat evoluţia
pozitivă, publicând articole cu un nivel ştiinţific ridicat. Acest lucru este confirmat şi de numărul din ce în
ce mai mare de citări în Web of Science ale articolelor publicate.
Dinamica ascendentă a cercetării, înregistrată cu precădere în ultimii ani, este, fără îndoială,
efectul investiţiilor făcute în infrastructura de cercetare şi al strategiei de resurse umane derulate în
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aceşti ani, cadrele didactice titulare, doctoranzii şi postdoctoranzii obţinând o importantă vizibilitate la
nivel naţional şi internaţional.
Şcoala doctorală
În cadrul CSUD funcţionează Şcoala doctorală de inginerie mecanică și industrială, Școala
doctorală de științe fundamentale și inginerești şi Şcoala doctorală de știinţe socio-umane. Numărul
conducătorilor de doctorat care activează este de 87, iar numărul de locuri bugetate scoase la concurs
pentru anul 2018 este de 75.
Şcoală postoctorală
În intervalul 2014 – 2015, în cadrul, Universității “Dunărea de Jos” din Galaţi s-a desfășurat
proiectul Performanţă sustenabilă în cercetarea doctorală şi postdoctorală – PERFORM (coordonator
unic), POSDRU/159/1.5/S/138963, al cărui obiectiv general – „Dezvoltarea capitalului uman cu înaltă
calificare la nivel doctoral și postdoctoral prin asigurarea susținerii financiare şi de formare a abilităților şi
competențelor necesare pe o piață modernă a muncii în care știința și tehnologia au o contribuție sporită
la dezvoltarea societății; grupul țintă al proiectului va contribui la dezvoltarea competitivității economice
și sociale a României și a Uniunii Europene. Abordarea transregională și transnațională a cercetării
științifice la nivel doctoral și postdoctoral în condițiile asigurării mijloacelor și instrumentelor pentru
dezvoltarea carierei profesionale a grupului țintă” – a permis continuarea activității de formare a tinerilor
cercetători în diferite domenii de activitate și optimizarea încadrării acestora pe piața muncii, inclusiv în
domeniile prioritare.
Rezultatele științifice obţinute de doctoranzi şi postdoctoranzi sunt remarcabile, majoritatea
dintre ei valorificându-şi rezultatele cercetărilor efectuate prin publicare de articole în reviste indexate ISI
sau în baze de date internaționale de prestigiu.
7.5.6. CONTROLUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi planifică şi realizează procesul de învăţământ în condiţii
specificate. Documentele SMQC asigură că:


sunt desemnate responsabilităţile şi autorităţile pentru managementul procesului de
învăţământ, în toate etapele: admitere, derularea procesului didactic, promovare şi absolvire;



sunt disponibile informaţiile şi documentele necesare derulării activităţilor didactice, care sunt
comunicate tuturor persoanelor implicate în procesul didactic;



sunt controlate procesele suport de mentenanţă şi servicii care asigură creşterea eficienţei
procesului de învăţământ.

7.5.8. VALIDAREA PROCESULUI DIDACTIC
Nivelul de pregătire al studenţilor se evaluează conform instrucţiunii de lucru Examinarea şi
notarea studenţilor, Cod IL 7.5-02.
Pe parcursul derulării procesului didactic, decanul sau coordonatorul de specializare
efectuează verificări la fiecare activitate didactică specifică disciplinei, pentru toţi parametrii specifici
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procesului didactic şi pentru fiecare etapă în parte. Înregistrările acestor verificări sunt gestionate de
coordonatorul de specializare.
Dacă, în urma verificărilor, se constată aspecte necorespunzătoare, se procedează conform
procedurii generale Controlul produsului neconform, Cod PG 8.3-01.
7.5.9. IDENTIFICARE ŞI TRASABILITATE
Identificarea procesului didactic se realizează prin intermediul Planului de învăţământ pentru
studii de licenţă şi pentru studii de masterat. Deoarece programele analitice se pot modifica anual
(îmbunătăţiri, optimizări), codificarea disciplinelor trebuie să includă acronimul, specializarea, anul de
studiu şi anul în care fișa disciplinei aferentă va fi valabilă.
Trasabilitatea procesului didactic este asigurată prin: note de curs, suport de curs, Fişa de
activitate zilnică. Activităţile didactice efectuate se înregistrează în Fişa de activitate zilnică (FAZ) atât
pentru norma de bază, cât şi pentru activităţile suplimentare de plată cu ora. Conducerea
departamentului, facultăţii sau a universităţii poate organiza, prin sondaj, controlul respectării orarului şi
a înregistrării corecte a orelor efectuate. Şeful de departament gestionează înregistrările referitoare la
verificările efectuate.
7.5.10. PROPRIETATEA CLIENTULUI
UDJG identifică, verifică, protejează şi pune în siguranţă proprietatea clientului, pusă la dispoziţie
pentru a fi utilizată. Proprietatea clientului cuprinde documentele din Dosarul personal, întocmit la
înmatricularea studentului şi completat pe parcursul anilor de studii. Dosarul personal cuprinde documentele
menţionate în Regulamentul privind activitatea profesională a studentului, elaborat de UDJG. Dosarul personal
al studentului se păstrează la decanatul facultăţii unde este înmatriculat, până la expirarea Contractului de
şcolarizare.

7.5.11. PĂSTRAREA PRODUSULUI
UDJG păstrează conformitatea produsului – achiziţia de informaţii, capacităţi şi aptitudini
materializate prin rezultatele evaluărilor candidaţilor la admitere, ale evaluărilor studenţilor şi a cadrelor
didactice, diplome, certificate ş.a, pe tot parcursul procesării interne şi al livrării la destinaţia intenţionată
conform Reglementărilor în vigoare şi documentelor SMC. Această păstrare include identificarea,
manipularea, ambalarea, depozitarea şi protejarea acestor documente.
7.6. CONTROLUL PROCESELOR SUPORT (Controlul dispozitivelor de monitorizare şi măsurare)
Activităţile practice se desfăşoară în laboratoarele didactice şi de cercetare care utilizează
numai echipamente şi aparate de măsură care sunt verificate şi întreţinute corespunzător, atât pentru
asigurarea unei calităţi deosebite a procesului de învăţământ, cât şi pentru a nu periclita siguranţa
participanţilor la aceste activităţi..
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Procedura Controlul aparatelor de laborator, Cod PO 7.6-01 defineşte responsabilităţile şi
documentează activităţile efectuate (etalonarea/ verificarea, ajustarea/ reajustarea, identificarea
stadiului etalonării/ verificării, protejarea la ajustare, protecţia la degradare) în vederea stabilirii măsurii
în care aparatura de laborator folosită în procesul didactic răspunde cerinţelor specifice.
Şeful de departament, ca responsabil de proces, verifică periodic efectuarea de către
persoanele desemnate în acest scop, a întreţinerilor curente şi a celor programate conform fişei
aparatului.
Tehnicianul de laborator efectuează verificarea şi întreţinerea aparaturii de laborator, urmăreşte
efectuarea verificărilor, reviziilor şi întreţinerii aparatelor conform planificării existente. Este verificată
adecvat şi capacitatea programelor software utilizate.

CAPITOLUL 8
MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE
Manualul calității, Cod MC 01/Ed.1 - Rev. 3/25.09.2018

Exemplar: -

MANUALUL CALITĂȚII
COD MC 01
UNIVERSITATEA
,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Pagina 82 din 90
Revizia 3
Ediţia: 1
DATA: 15.09.2018

8.1. GENERALITĂŢI
UDJG planifică şi implementează procese adecvate de monitorizare, măsurare, analiză şi
îmbunătăţire, pentru:


a demonstra performanţele procesului didactic;



a se asigura conformitatea sistemului de management al calităţii cu reglementările în vigoare;



a îmbunătăţi continuu eficacitatea sistemului de management al calităţii.
Ca strategii de îmbunătăţire a calităţii, UDJG are în vedere:

 îmbunătăţirea continuă a proceselor, aceasta reprezentând o preocupare constantă pentru fiecare
cadrul didactic din cadrul UDJG;
 aplicarea conceptelor de bază ale îmbunătăţirii continue pentru a asigura succesul realizării şi
implementării obiectivelor propuse;
 evaluarea periodică a criteriilor de excelenţă stabilite pentru a identifica zonele în care trebuie
operate îmbunătăţiri, în perspectivă;
 îmbunătăţirea continuă a eficacităţii tuturor proceselor;
 promovarea activităţilor bazate pe prevenire;
 utilizarea tehnicilor şi instrumentelor specifice îmbunătăţirii continue, printre care: ciclul PDCA,
sistemul de sugestii, auditul intern;
 stabilirea obiectivelor referitoare la îmbunătăţire şi a măsurilor necesare pentru realizarea acestora;
 recunoaşterea rezultatelor obţinute de cadrele didactice în ceea ce priveşte îmbunătăţirea continuă
a proceselor.
UDJG îşi propune să îmbunătăţească în mod continuu competenţele pe care le dezvoltă.
Aceasta este posibilă numai prin îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor sale, începând cu studiile
de marketing pentru identificarea cerinţelor şi până la asigurarea satisfacerii integrale a acestor cerinţe.
Rolul esenţial revine, în acest sens, cadrelor didactice, care trebuie să se preocupe permanent de
îmbunătăţirea activităţilor pe care le desfăşoară.
Măsurarea performanțelor organizaţiei include:
 Nivelul de realizare a obiectivelor stabilite în cadrul politicilor și strategiei organizației;
 Evaluarea capabilităţii proceselor didactice;
 Evaluarea cercetării şi a vizibilităţii;
 Evaluarea proceselor de susţinere;
 Evaluarea colegială;
 Evaluarea satisfacţiei studenţilor;
 Rapoarte de audit intern şi extern.
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8.2. MONITORIZARE ŞI MĂSURARE
8.2.1. SATISFACŢIA CLIENTULUI
UDJG monitorizează informaţiile referitoare la percepţia clientului asupra satisfacerii cerinţelor
sale, ca una dintre modalităţile de măsurare a performanţei sistemului de management al calităţii.
Măsura satisfacţiei clientului este dată de un ansamblu de indicatori prin intermediul cărora sunt
caracterizate gradul de competenţă, perfecţionare, spiritul de iniţiativă şi implicare, creativitate, spiritul
de echipă/ comunicare şi responsabilitate socială dovedită de absolvent după angajare.
Desfăşurarea activităţilor de măsurare, analiză si îmbunătăţire are în vedere următoarele
elemente:
 monitorizarea satisfacţiei studenţilor şi a gradului de inserţie profesională pe piaţa muncii a
acestora după absolvire;
 numărul de publicaţii cu caracter didactic şi ştiinţific;
 rezultatele activităţilor de cercetare şi analiza fondurilor atrase de universitate;
 politica de formare-promovare a cadrelor didactice;
 vizibilitatea şi prestigiul profesional al cadrelor didactice;
 rezultatele evaluării colegiale;
 benchmarking-ul proceselor individuale;
 autoevaluarea periodică pentru a monitoriza tendinţele din domeniul calităţii, funcţionarea SMC
şi performanţele organizaţiei.
 rezultatele auditului intern, extern şi financiar.
Toate datele și informaţiile colectate sunt transformate în date și cunoştinţe utile pentru
îmbunătățirea proceselor organizaţiei. Datele şi informaţiile colectate sunt comunicate tuturor părţilor
interesate (din interiorul organizaţiei sau din exteriorul ei). Aceste date, atunci când sunt transmise,
trebuie să fie actualizate şi definite în mod clar, sub formă de rapoarte pe pagina web a facultăţilor și
constituie date de intrare pentru îmbunătăţirea performanțelor. În cadrul UDJG, sunt utilizate tehnicile
statistice pentru interpretarea rezultatelor şi monitorizarea performanţelor proceselorș
Procedura Măsurarea satisfacţiei clientului, Cod PO 8.2-01 descrie procesul de evaluare a
calităţii luând ca parametru de măsurare satisfacţia clientului. Absolventul este purtător al produsului
universităţii (cunoştinţe/capacităţi/competenţe) care, activând în societate, aplică cu o anumită eficienţă
volumul de cunoştinţe dobândite în timpul studiilor oferite de universitate.
Procedura defineşte etapele procesului de determinare a satisfacţiei clientului şi
responsabilităţile aferente. Înregistrările rezultate din analiza satisfacţiei clientului sunt date de intrare în
analizele efectuate de management, în cadrul cărora sunt stabilite căile de îmbunătăţite a satisfacţiei
clientului.
8.2.2. AUDITUL INTERN
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Pentru creşterea continuă a calităţii procesului educaţional, UDJG îşi planifică şi organizează
audituri ale calităţii la intervale planificate pentru:


verificarea conformităţii SMC cu cerinţele standardului de referinţă;



identificarea neconformităţilor SMC, evidenţierea potenţialelor neconformităţi şi verificarea
modului în care neconformităţile identificate anterior au fost corectate;



verificarea funcţionalităţii SMC precum şi identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a
eficacităţii SMC al universităţii.

Procedura Auditul intern, cod PG 8.2-01 documentează procesul de audit intern al SMC. În
cadrul universităţii, auditul intern al SMC este efectuat de personalul universităţii, instruit şi atestat în
acest scop, sub coordonarea CEAC. Procedura stabileşte responsabilităţile pentru etapele procesului
de audit intern.
Monitorizarea, analiza şi îmbunătăţirea programelor de audit al SMC revin comisiei CEAC care,
pe baza observaţiilor echipelor de audit, propune măsuri de adecvare a tehnicilor de audit intern al SMC
la cerinţele documentelor de referinţă. Monitorizarea constatărilor din Raportul de audit intern al SMC se
realizează prin urmărirea obligatorie, de către Serviciul de calitate și CEAC, a constatărilor, notate în
Registrul de evidenţă a rapoartelor de audit şi în Rapoartele de audit.
Serviciile de calitate aferente fiecărei facultăţi monitorizează toate neconformităţile pentru
facultatea/departamentul pentru care au decizie de numire şi consemnează datele în Registrul de
evidenţă a rapoartelor de neconformitate. CEAC monitorizează neconformităţile pentru întreaga
universitate şi consemnează datele în Registrul centralizator al rapoartelor de neconformitate.
Atingerea indicatorilor de performanţă a managementului procesului de audit intern se asigură
prin desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor, însuşirea responsabilităţilor şi alocarea de resurse.
8.2.3. MONITORIZAREA ŞI MĂSURAREA PROCESELOR
În UDJG se va asigura îmbunătăţirea continuă a calităţii procesului de învăţământ, ca esenţă a
vieţii universitare, prin activităţi sistematice de evaluare periodică.
Procedura Evaluare specializare, Cod PO 8.2-02 stabileşte responsabilităţile pentru controlul
procesului de evaluare a calităţii în procesul de învăţământ la o specializare universitară, în scopul:


stabilirii nivelului de performanţă realizat prin parcurgerea procesului didactic al unei specializări
universitare;



întăririi mecanismelor de control intern, care să ducă la realizarea unei strategii în domeniul
asigurării şi îmbunătăţirii comunicării interne în relaţia profesor-student;



furnizării de informaţii relevante pentru stabilirea direcţiilor de îmbunătăţire şi schimbare a
ofertelor de specializare.

Etapele evaluării specializării includ următoarele activităţi:
 planificarea evaluării specializărilor pe universitate;
 numirea Comisiei de evaluare specializare;
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 programarea activităţilor de evaluare;
 intervievarea întreprinderilor de profil/asociaţiilor profesionale/absolvenţilor;
 analiza documentelor şi redactarea Raportului de evaluare specializare;
 analiza efectuată de management;
 finalizarea procesului de evaluare specializare.
Încheierea procesului de evaluare are loc după verificarea, de către coordonatorul Comisiei de
evaluare a specializării, a înlăturării neconformităţilor şi a realizării tuturor măsurilor stabilite în analiza
efectuată de management.
Performanţa procesului didactic aferent unei discipline universitare este evaluată utilizând
procedura Evaluare disciplină, Cod PO 8.2-03. Procedura urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor
obţinute prin parcurgerea unei discipline de studiu având în vedere obiectivele, conţinutul şi metodele de
predare/ verificare utilizate şi întărirea mecanismelor de control intern, care să ducă la realizarea unei
strategii în domeniul asigurării şi îmbunătăţirii comunicării interne în relaţia profesor-student. Procedura
se aplică la evaluarea tuturor disciplinelor universitare din Planurile de învăţământ pentru specializările
acreditate/ autorizate din universitate şi stabileşte responsabilităţile privind conducerea tuturor etapelor
procesului de evaluare a unei discipline de studiu:


planificarea evaluării disciplinelor universitare;



numire Comisiei de evaluare disciplină;



programarea activităţilor de evaluare;



derularea activităţii de evaluare disciplină;



întocmirea Raportului de evaluare disciplină;



analiza efectuată de management;



finalizarea procesului de evaluare disciplină.

Încheierea procesului de evaluare are loc după verificarea, de către coordonatorul Comisiei de
evaluare a disciplinei, a înlăturării neconformităţilor.

8.2.4. MONITORIZAREA ŞI MĂSURAREA PRODUSULUI
UDJG monitorizează calitatea competenţelor achiziţionate de către studenţi prin examinare şi
promovare. Procedura Promovarea şi absolvirea, Cod PO 7.5-03 şi instrucţiunea de lucru Examinarea şi
notarea studenţilor, Cod IL 7.5-02 documentează procesul de evaluare a cunoştinţelor şi capacităţilor
acumulate de studenţi. Procedura specifică faptul că dovada conformităţii cu criteriile de acceptare este
menţinută.
Procedura operaţională Elaborarea şi eliberarea actelor de studii, PO 4.2-02 stabileşte
responsabilităţile secretarului şef al facultăţii/ universităţii în gestionarea actelor de studii universitare.
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8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
UDJG tratează produsul neconform prin eliminarea neconformităţilor detectate pe parcursul
derulării procesului de învăţământ. În cazul procesului didactic, produsul este achiziţia de informaţii,
capacităţi şi aptitudini, care în practica socială vor face dovada competenţelor câştigate. Aceste produse
sunt evaluate calitativ prin examinare, colocvii, proiecte etc., în conformitate cu cerinţele programelor de
învăţământ.
Produsul neconform este ansamblul de informaţii, cunoştinţe, capacităţi al căror nivel nu
corespunde cerinţelor de admitere/ promovare/ absolvire.
Identificarea produsului neconform, care poate apărea în procesul de selecţie şi instruire a
studenţilor, se realizează pe parcursul etapelor de monitorizare a proceselor şi anume:
 controlul efectuat la admitere;
 controlul efectuat pe parcursul derulării procesului didactic (evaluările studenţilor semestriale/
anuale, evaluarea specializărilor şi a disciplinelor, analiza planurilor de învăţământ, a materialelor
didactice, auditurile);
 controlul final al activităţii didactice (evaluarea studenţilor la finalizarea studiilor - examen de licenţă/
absolvire, procesul de acreditare a specializărilor, auditurile externe);
 controlul efectuat de client, care se concretizează prin neconformităţile depistate de către agenţii
economici la integrarea absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă.
Procedurile operaţionale, Admiterea, REG UDJG-04, Promovarea şi absolvirea, Cod PO 7.5-03,
precum şi instrucţiunea de lucru Examinarea şi notarea studenţilor, Cod IL 7.5-02 furnizează date pentru
identificarea produsului neconform, indicatorii fiind furnizaţi de rezultatele la examenele de admitere, de
an şi finale.
Procedura sistem Controlul produsului neconform, Cod PG 8.3-01 stabileşte responsabilităţile şi
autorităţile pentru conducerea şi îmbunătăţirea tuturor etapelor procesului de tratare a produsului
neconform: identificarea produsului neconform; iniţierea Raportului de neconformitate; înregistrarea/
comunicarea neconformităţii; examinarea produsului neconform şi luarea deciziei; stabilirea de corecţii;
verificarea după corectare; închiderea Raportului de neconformitate.
Cauzele obţinerii unor produse neconforme (competenţe insuficiente) în procesul didactic
sunt multiple. Dintre acestea, menţionăm: admiterea, în universităţi, a unor studenţi cu un nivel scăzut
de cunoştinţe sau a unor studenţi care nu reuşesc să se adapteze şi să se integreze sistemului de
pregătire universitar, existența unei comunicări profesionale deficitare între student şi cadrul didactic,
elaborarea unor planuri de învăţământ şi fișe ale disciplinelor necorespunzătoare cerinţelor pieţei forţei
de muncă, elaborarea unei documentaţii SMC neconforme cu cerinţele. Indiferent de etapa în care se
depistează, produsul neconform se identifică prin documente specifice, în funcţie de etapa în care este
depistat.
Produsele neconforme sunt analizate de persoane autorizate (după caz), ţinându-se cont de
cerinţele de calitate specificate. După examinare şi evaluare efecte, aceste persoane decid asupra celor
trei cazuri posibile:
 readucerea la conformitate, propunând măsuri corective;
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 acceptarea neconformităţii, propunând autorizarea prin derogare a neconformităţii;
 neconformitatea este critică, caz în care se propune întreruperea procesului în care a fost
identificată NC.
Măsurile de corecţie pentru intrare în conformitate sunt consemnate în Fişa de neconformitate.
Datele din Fişa de neconformitate constituie elemente de intrare pentru procesul de stabilire a acţiunilor
corective/preventive, documentat în procedurile generale Acţiuni corective, Cod PG 8.5-01 şi Acţiuni
preventive, Cod PG 8.5-02. Procedurile prevăd ca, pe parcursul tratării neconformităţii, să se
înregistreze stadiul corecţiei realizate.
Analiza neconformităţilor şi a tendinţelor lor de apariţie se iau în considerare pentru
îmbunătăţire şi sunt date de intrare pentru analiza efectuată de management.
8.4. ANALIZA DATELOR
UDJG determină, colectează şi analizează datele corespunzătoare, pentru a demonstra
adecvarea şi eficacitatea sistemului de management al calităţii şi pentru a evalua unde se poate
interveni pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii. Sunt incluse
date rezultate din activităţile de măsurare, evaluare şi monitorizare şi din alte surse relevante.
Analiza datelor furnizează informaţii referitoare la: satisfacţia clientului; conformitatea cu
cerinţele referitoare la produs; caracteristicile şi tendinţele proceselor, inclusiv oportunităţile pentru
acţiuni preventive şi partenerii sociali.
Procedura specifică Analiza datelor, Cod PO 8.4-01 documentează acţiunile şi metodele pentru
analiza datelor şi stabileşte responsabilităţile pentru fiecare etapă a procesului de analiză a datelor.
8.5. ÎMBUNĂTĂŢIREA SMC
8.5.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ
UDJG urmăreşte îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMC, prin utilizarea politicii referitoare la
calitate, a obiectivelor calităţii, a rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a acţiunilor corective şi
preventive şi a analizei efectuate de management.
Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMC se realizează prin efectuarea ciclului PDCA (Plan – Do –
Check - Act ):
 Planifică – se stabilesc noi obiective privind calitatea şi se propun proiecte pentru realizarea
acestor obiective;
 Efectuează – prin documentare şi instruire se implementează noi procese sau se modifică cele
existente;
 Verifică – prin măsurarea şi monitorizarea proceselor, care se raportează la indicatori de
performanţă specificaţi în proceduri aplicabile şi a produselor, care se raportează la cerinţe
specificate;
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 Acţionează – pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor, se raportează şi se
analizează rezultatele obţinute în etapa de verificare, în cadrul analizei efectuate de
management. Datele de ieşire sunt utilizate pentru stabilirea de noi obiective.
8.5.2. ACŢIUNI CORECTIVE
În cadrul UDJG, prin SMC, se iniţiază şi derulează acţiuni corective pentru a elimina cauzele
neconformităţilor depistate sau a altor situaţii nedorite şi a preveni reapariţia acestora. Procedurile
Acţiuni corective, Cod PG 8.5-01 şi Acţiuni preventive, Cod PG 8.5-02 documentează modul de lucru şi
responsabilităţile pentru acest proces.
După raportarea, de către Serviciul de calitate către CEAC, a situaţiei produselor neconforme şi
înscrierea în Registrul centralizator de neconformităţi, Cod F 8.5-03, coordonatorul CEAC desemnează
şi emite Decizii de numire a membrilor Comisiei de analiză a neconformităţilor. Din comisie pot face
parte, după caz: coordonatorul CEAC, preşedintele serviciului calitate, responsabilul de proces,
participanţi la proces. La convocarea responsabilului de proces, se întruneşte Comisia de analiză a NC,
care:
 analizează documentele de intrare şi documentele asociate şi stabileşte cauzele NC semnalate;
 stabileşte acţiunile corective în vederea eliminării neconformităţii şi iniţiază completarea
Raportul de acţiuni corective/preventive, Cod F 8.5-02.
Rapoartele de acţiuni corective/preventive sunt completate de Comisia de analiză NC şi sunt
înregistrate de către şeful serviciului calitate în Registrul rapoarte de acţiuni corective/ preventive. Un
exemplar se difuzează comisiei CEAC, iar altul rămâne la departamentul respectiv.
Implementarea (programarea/monitorizarea) acţiunilor corective este coordonată de către
responsabilii de proces/şefii de compartimente care raportează finalizarea lor şefului serviciului calitate
şi comisiei CEAC. Rezultatele acţiunilor corective sunt înregistrate în Rapoartele de acţiuni
corective/preventive şi în Registrele de rapoarte acţiuni corective ale departamentelor/ CEAC. Păstrarea
înregistrărilor RAC se face respectându-se condiţiile de păstrare/ arhivare stabilite.
Rezultatele acţiunilor corective se utilizează ca date de intrare în analiza de management. În
urma analizei de management, sau a unor audituri interne, programate de comisia CEAC, se verifică
eficienţa acţiunilor corective propuse. În cazul în care acţiunea corectivă nu a avut rezultatul scontat,
responsabilii de proces vor propune noi acţiuni corective şi se vor întocmi RAC.
8.5.3. ACŢIUNI PREVENTIVE
UDJG menţine şi îmbunătăţeşte calitatea procesului de învăţământ şi reduce continuu
pierderile, prin acţiuni preventive adecvate. Procedura sistem Acţiuni preventive, Cod PG 8.5-02,
stabileşte responsabilităţile managementului la vârf şi ale persoanelor cu rol decizional în procesul de
învăţământ, precum şi procesele suport privind iniţierea şi implementarea de acţiuni preventive.
Datele relevante pentru identificarea neconformităţilor potenţiale sunt obţinute din:


datele de analiză a necesităţilor şi a satisfacţiei clienţilor;



datele de ieşire de la analiza efectuată de management;



elementele de ieşire de la analiza datelor, date de măsurare a proceselor;
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înregistrările relevante ale SMC, rezultate ale autoevaluărilor.

Aceste date sunt culese şi sistematizate la nivel de facultate/ departament de către şeful
serviciului calitate, în Raportul preliminar pentru analiza efectuată de management anual privind
calitatea, şi centralizate de către CEAC, la nivel de universitate. Analizele şi identificarea cauzelor
potenţiale ale neconformităţilor se efectuează anual şi, atunci când este nevoie, la toate nivelurile, de
către CEAC.
Rezultatele acestor analize sunt înregistrate în Raportul de reuniune al analizei efectuate de
management, conform procedurii Analiza de management, Cod PO 5.6-01. Acţiunile preventive iniţiate
în cadrul universităţii au drept scop prevenirea apariţiei neconformităţilor. În urma analizei posibilelor
cauze de neconformitate, CEAC propune un Plan de acţiuni corective/preventive, Cod F 8.5-01.
De fiecare dată când se iniţiază şi se implementează o acţiune preventivă se parcurg
următoarele etape:
 stabilirea obiectivului acţiunii preventive;
 stabilirea acţiunii preventive, a responsabilităţilor şi a termenelor;
 implementarea eficienţei acţiunii preventive;
 evaluarea eficienţei acţiunii preventive.
Informaţiile rezultate în urma verificării realizării acţiunilor preventive se regăsesc în Raportul de
acţiuni corective/ preventive, Cod F 8.5-02.
Acţiunile preventive implementate vor fi verificate şi evaluate periodic, prin intermediul
auditurilor interne şi prin intermediul analizelor efectuate de management. Constatările referitoare la
finalizarea acţiunilor preventive sunt efectuate de şeful serviciului calitate sau comisia CEAC (după caz)
şi completate în rapoarte ce conţin date de intrare pentru analizele de management.

Anexa 1
Lista centralizată a documentelor SMC
Nr. crt.

Denumire document

CERINŢA 4
Manualul calităţii
Poltica şi obiectivele calităţii
Controlul documentelor
Controlul înregistrărilor
Elaborarea documentelor SMC
Elaborarea şi eliberarea actelor de studii
CERINŢA 5
Comunicare
Manualul calității, Cod MC 01/Ed.1 - Rev. 3/25.09.2018

Cerinţa din ISO
9001

Cod

4.2.2
4.2.2
4.2. 3
4.2.4
4.2.3
4.2

MC 01
F 01-01
PG 4.2-01
PG 4.2-02
PO 4.2-01
PO 4.2-02.

5.5

PO 5.5-01
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Elaborarea fişei postului
Analiza de management,
CERINŢA 6
Instruire şi perfecţionare personal
Identificarea şi asigurarea mediului de lucru
Lista autorizaţiilor de funcţionare
CERINŢA 7
Programul de proiectare şi implementare a SMC
Stabilirea cifrei de şcolarizare
State de funcţii
Specializare universitară
Disciplină universitară
Aprovizionarea cu material didactic
Achiziţia publicaţiilor
Programarea procesului didactic - orar şi
examene
Procesul didactic
Promovarea şi absolvirea
Examinarea şi notarea studenţilor
Controlul aparatelor de laborator
CERINŢA 8
Măsurarea satisfacţiei clientului
Evaluarea specializării
Evaluare disciplină,
Auditul intern
Controlul produsului neconform
Analiza datelor
Acţiuni corective
Acţiuni preventive
Plan de acţiuni corective/preventive
Raportul de acţiuni corective/preventive
Registrul centralizator de neconformităţi
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5.5
5.6

IL 5.5-01
PO 5.6-01

6.2.2
6.4
6.4

PO 6.2-01;
IL 6.4-01.
D-AUT-01

7.1
7.1
7.1
7.3
7.3
7.4
7.4
7.5

F 7.1-01
IL 7.1-01
IL 7.1-02
PO 7.3-01,
PO 7.3-02
PO 7.4-01
PO 7.4-02
IL 7.5-01

7.5
7.5
7.5
7.6

7.5-02
7.5-03
7.5-04
7.6-01

8.2
8.2
8.2
8.2.
8.3
8.4
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5

PO 8.2-01.
PO 8.2-02
PO 8.2-03
PG 8.2-01
PG 8.3-01
PO 8.4-01
PG 8.5-01
PG 8.5-02
F 8.5-01
F 8.5-02
F 8.5-03

