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RAPORTUL CONSITIULUI ARACIS

privind evaluarea periodicã a PROGRAMULU¡ DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICÄîN VEDEREA

cERTTFTCÄRil COMPETENTELOR PENTRU PROFESIA DIDACnCÄ
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Universitatea,,Ovidius" din Constanta

> CONSIDERATII GENERALE

Prin cererea înregistratä la Agenlia Românä de Asigurare a Calitälii în Învä!ämântul
Superior, cu nr. 2322, din data de 02.05.20L7, Universitatea,,Ovidius" din Constanta solicitä

CVAIUATCA PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA ÎN VEDEREA CERTIFICÃRII

COMPETENTELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICÃ, din cadrul Departamentul pentru

Pregätirea Personalului Didactic (DPPD).

Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numärul 250L din data de 08.05.2017.

Verificarea îndeplinirii cerinlelor normative obligatorii, a criteriilor, standardelor gi

indicatorilor de performan!ä gi a standardelor specifice a fost efectuatä de Comisia de experti
permanenli de specialitate - gtiinle Administrative, ale Educaliei çi Psihologie - a Consiliului

ARACIS.

Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei de

evaluare externä (aprobatä prin HG nr. L478/2006) çi a Ghidului activitätilor de evaluare a

calitätrii programelor de studii universitare gi a institutiilor de învä1ämânt superior.

> REZULTATELE EVALUAR II EFECTUATE DE CÃTNT

COMISIA DE EXPERTI PER NENTI DE SPECIALITATE

I. CERINTE NORMATIVE OBLIGATORII

Sunt îndeplinite urmötoorele cerin[e normative obligatoríi

Cadruljuridic de organizare gi funclionare, misiune gi obiective
L. DPPD are o misiune didacticä gi de cercetare çtiintificä bine precizata.

2. Misiunea DPPD are obiective clare gi realizabile, cu respectarea normelor legale si

constä în oferirea de programe de formare pentru cariera didactic.

3. ln vederea îndeplinirii misiunii sale, DPPD asigurä pregätirea profesionalä

(psihopedagogicä çi metodicä) 5i coopereazä cu facultälile de profil în vederea realizärii

pregätirii de specialitate a personalului didactic.
4. DPPD îndeplineçte urmätoarele funcJii specifice:
- formarea profesionalä initialä pentru cariera didacticä;
- formarea cont¡nua, psihopedagogicä, metodicä 5i de specialitate continuä pentru

persona lu I d idactic d in învätä m ântu I preu niversitar;.
- dezvoltarea unor programe de masterat în domeniul didacticilor speciale gi

formärii personalului didactic;
- organizatea unor programe de educatie a adullilor, la solicitarea

persoanelor/institutiilor interesate;
- conversie profesionalä de nivel universitar 5i postuniversitar;
- pregätirea, organizarea 5i desfäçurarea examenelor de obline

a gradelor didactice pentru specializärile care i-au fost arondate de

Nalionale;
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- cons¡liere psihopedagogicä çi metodicä privind dezvoltarea profesionalä 5i evolutia
în cariera didacticã gi coordonarea activitätilor de mentorat din Scoli;

- initierea 5i dezvoltarea unor activitäti de cercetare Stiintificä fundamentalä 5i

aplicativä în domeniu;
- suslinerea dezvoltärii profesional-çtiintifice a personalului didactic din

universitate.
5. DPPD î5i desfäçoarä activitatea în baza unui regulament propriu, elaborat în baza

prevederilor prezentei Metodologii çi aprobat de senatul institutiei de învä1ämânt superior
(porfialîndeplinit - DPPD nu ore un regulament propriu, majoritatea prevederilor necesare
regãsindu-se în csdrul Metodologíei proprie de orgonizore o programelor de formare
psihopedogogicã în vedereq certíficãríi competenlelor pentru profesio didacticã,
metodologie octualízatö gí aprobatã prin HS nr.7072 dín 17.12.2077).

Personalul didactic
6. Personalul didactic îndeplineSte cerintele legale pentru ocuparea posturilor

didactice.
7. Personalul didactic si comunitatea academicä a DPPD sunt formate din specialiçti

în: pedagogie, psihopedagogie specialä, psihologie, sociologie, didactici speciale 5i alte
specializäri determinate prin raportare la misiunea institulionala.

8. Personalul didactic titularizat în institutia de învä1ämânt superior unde are functia
de bazä este luat în considerare la evaluare pentru o singurä normä didacticä constituitä
conform legii;

9. Pentru asigurarea calitätii activitälilor didactice, personalul didactic titularizat în

învä1ämântul superior nu poate acoperi, într-un an universitar mai mult de trei norme
didactice, indiferent de institutia de înväträmânt în care îçi desfä9oarä activitatea.

l-0. Personalul didactic titularizat în învätämântul superior conform legii, pensionat la

limita de vârstä sau din alte motive, pierde calitatea de titular pe post çi este considerat cadru
didactic asociat, neputând sä acopere mai mult de o singurä normä didacticä în institutia
respectivä de învätämânt.

11. DPPD are cel putin 70 % din totalul posturilor din statul de functii, constituite
conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învä1ämântul superior
conform normelor legale, iar dintre acestea cel putin 25 % sã fie profesori universitari çi

conferenliari universitari, dar nu mai mult de 50 %. Numärul de cadre didactice cu normä
întreagä trebuie sä fie mai mare de 40 % din numärul total de posturi didactice constituite
conform legii.

12. Numärul de cadre didactice titularizate în învä1ämântul superior conform normelor
legale, luat în considerare pentru evaluarea DPPD este cel rezultat tinându-se seama de
posturileîntregidin statele de functiigide fractiunile de posturi pe care le acoperä acestea.

13. Personalul didactic asociat, care nu este titularizat în învä1ämântul superior, poate
ocupa temporar un post vacant din statul de functiuni al unitätii supusä evaluärii, numai dacä

satisface cerintele legale pentru ocuparea postului respectiv.
L4. Titularii de disciplinä au titlul çtiinJific de doctor

disciplinelor din postul ocupat; celelalte cadre didactice au p
domeniul disciplinei predate.

15. Titularii disciplinelor psihopedagogice au specialit
Pedagogie/ $tiinlele Educatiei, respectiv, în Psihologie.

i competen{e în
oranzi în domeniul

fic de doctor în
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16. Titularii disciplinelor Didactica specialitätii gi Didactica ariei curriculare au una

dintre specialitä1ile din domeniul de pregätire al studenlilor gi sunt doctori sau doctoranzi în

specialitate sau în 5tiinlele educaliei sau, cel pu!in, au un master în gtiintele educatiei.

Activitälile aplicative pot fi acoperite çi de personal didactic asociat, care are gradul didactic I

în specializarea/specializärile respective.

17. Cadrul didactic asociat are acordul senatului instituliei la care are functia de bazä,

cu precizarea numärului orelor didactice prestate prin asociere.

l-8. Cadrele didactice cu gradul de profesor universitar, specialigti de înaltä clasä într-
un anumit domeniu, care au depäçit vârsta de pensionare, nu trebuie sä reprezinte mai mult

de 20 % din numärultotal de posturi din statul de functiuni.
tg. Directorul DPPD este cadru didactic titularizat ca profesor sau conferenÏ¡ar

universitar gi are norma de bazä în universitate.

Conlinutul procesului de învä¡ämânt
20. Formarea initialä 5i continuä furnizatä de DPPD se realizeazä în conformitate cu

planuri de învä1ämânt gi programe distincte.
21-. Pregätirea studen!ilor pentru cariera didacticä, potrivit legislaliei in vigoare, se

realizeazä în regimul activitälilor didactice oplionale / facultative, planul de învätämânt
pentru formarea psihopedagogicä inilialä, stabilit la nivel na!¡onal fiind integrat, ca un modul

unitar, în planul de învä1ämânt al specializärii / facultälii respective lporliol îndeplinít -
dîscíplinele aferente pregãtirii psihopedogogice ini!íøle nu sunt íntegrate în planurile de

învö¡ãmânt ole unor progrome de studii universitore, degi existã o decízie s Consiliului de

Admínistralie core stipuleazã ocest lucru).
22. Elaborarea curriculei pentru formarea inilialä çi continuä angajeazä considerarea çi

coroborarea mai multor determinäri: rolurile 5i competentele specifice profesiei didactice ,

dezvoltärile din domeniul gtiinJelor educaliei çi al çtiinlelor conexe, metodologia de formare

profesionalä pentru cariera didacticä stabilitä prin documentele MEN, nevoile de pe piata

muncii.
23. Programele de studii pentru formarea in¡I¡alä gi continuä constituie un ansamblu

unitar çi coerent, asigurându-se continuitatea çi diferenlierile specifice ; fiecare program îçi

definegte antecedentele, intenliile / rezultatele agteptate çi consecinlele pentru urmätoarele

etape de pregätire.
' 24. Conceplia de organizare a programelor de studii este flexibilä, integrând douä

componente:
- un currriculum nucleu obligatoriu, definit prin O.M' 5745 din 20L2;

- un curriculum oplional, stabilit de DPPD pe baza analizei de nevoi çi a resurselor

existente.
25. Programul de formare inilialä pentru cariera didacticä este structurat pe douä

niveluri:
- Nivelul I (30 credite) efectuat, de regulä, pe parcursul semestrelor ciclului

universitar de licen!ä;
- Nivelul ll (30 credite) efectuat dupä obtrinerea diplomei de licen!ä.

26. DPPD organizeazä cursuri postuniversitare la solic nelor care nu au

parcurs nivelul I pe parcursul studiilor de licentä.

27. Pregätirea psihopedagogicä 5i metodicä pentru se realizeazä în

conformitate cu planurile de învä1ämânt stabilite de O.M. 57
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28. Pentru fiecare modul, planul de înväträmânt cuprinde disciplinele obligatorii
preväzute de documentele MEN çi discipline optionale la decizia DPPD.

29. Disciplinele Didactica specialitä1ii çi Practica pedagogicä vor fi precedate de

absolvirea disciplinelor Psihologie educalionalä çi Pedagogie. Disciplinele opT¡onale pot fi
frecventate în oricare dintre anii de studii universitare de licen!ä.

30. DPPD asigurä programe de formare continuä pentru definitivat, gradul didactic ll çi

gradul didactic I gi, de asemenea, participä la competilia de oblinere a granturilor în vederea
perfeclionärii periodice a personalului didactic.

31-. Disciplinele de studiu din planurile de învä1ämânt sunt preväzute într-o succesiune

logicä 5i au în vedere îndeplinirea urmätoarelor cerinte:
- definirea çi delimitarea precisä a competentelor generale çi de specialitate pe

domeniul çtiinlelor educaliei, în corelalie cu competentele corespunzätoare ale studiilor

universitare de masterat;
- compatibilitatea cu cadrul de calificäri national;
- compatibilitatea cu planuri gi programe de studii similare din state ale Uniunii

Europene çi din alte state ale lumii, ponderile disciplinelor fiind exprimate în credite de studii
ECTS.

32. Disciplinele de studii cuprinse în planurile de înväträmânt au programe analitice în

care sunt precizate obiectivele disciplinei, conlinutul tematic de bazä, repartizarea numärului
de ore de curs, seminar 5i activitäli aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare al

studentilor, bibliografia minimalä.
33. Proiectarea, organizarea si desfäçurarea stagiilor de practicä in conformitate cu

prevederile legislaliei in vigoare.
34. Pentru stagiile de practicä DPPD a încheiat conventii de colaborare, contracte sau

alte documente cu unitälile baze de practicä, în care sunt precizate: locul gi perioada

desfäçurärii practicii, modul de organizare gi îndrumare, responsabilii din partea institutiei de

înväträmânt 5i ai bazei de practicä etc.
35. Cel pulin 50 % din formele de verificare ale disciplinelor de studii preväzute în

planul de învä1ämânt sunt examene.

Studen!ii
36. Beneficiari ai programelor oferite de DPPD sunt: studentii universitätii, personalul

didactic çi de conducere din învä1ämântul preuniversitar gi superior çi absolventi ai

învä1ämântului superior.
37. Admiterea studenlilor sau a altor categorii de beneficiari la programul de

profesionalizare pentru cariera didacticä se face pe baza unui interviu.
38. Formaliile de studiu (serii, grupe, subgrupe) sunt astfel dimensionate încât sä

asigure desfäçurarea eficientä a procesului de învä1ämânt.
39. Din orarul facultä1ii, pentru programul de studii supus evaluärii, rezultä

posibilitatea desfägurärii normale a procesului de înväträmânt, în condit¡¡le leg¡i.

40. Promovabilitatea studenlilor pe fiecare an de studiu
numärul total de studenli al seriei respective.

41. Rezultatele obtrinute de student pe parcursul çcolar
suplimentul la diploma.

40% din
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42. lnstitulia are reglementatä procedura de promovare a studentului dintr-un an de

studiu în altul, în funclie de creditele de studiu (ECTS) acumulate, precum çi procedura de

comprimare a studiilor.
43. Conferirea certificatelor de studii respectä legislatia în vigoare.

Cercetarea çtiintificä
44. DPPD dispune de plan de cercetare gtiinlificä propriu inclus în planul strategic al

facultälii 5i, respectiv, instituliei de care aparfine, atestat prin documente aflate la catedre, la

departamente, la facultate etc.

45. Temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria gtiintificä a domeniului

çtiinlelor educaliei, psihologie, sociologie, studii integrate / interdisciplinare.

46. Personalul didactic desfägoarä activitäli de cercetare gtiinlificä în domeniul

disciplinelor cuprinse în norma didacticä pe care o acoperä.

47. Personalul didactic desfägoarä activitä!i de cercetare Stiinlificä valorificate prin

publicalii în reviste de specialitate sau edituri din larä recunoscute de CNCSIS sau din

sträinätate, comunicäri çtiinlifice prezentate la sesiuni, simpozioane, seminarii etc. din larä Si/
sau sträinätate, contracte, expertizä, consultan!ä etc. pe bazä de contracte sau conventii

încheiate cu parteneri din larä gi / sau din sträinätate, cu evaluare atestatä de cätre comisii de

specialitate etc.
48. Rezultatele cercetärii gtiinlifice efectuate în cadrul laboratoarelor de cercetare

proprii structuri¡ de învä1ämânt supusä evaluärii sunt valorificate prin lucräri Stiintifice
publicate etc.

49. DPPD organizeazä periodic cu cadrele didactice, cercetätorii çi absolventii, sesiuni

gtiinlifice, simpozioane, conferinle, mese rotunde, iar comunicärile sunt publicate în buletine

gtiinlifice cotate ISBN sau ISSN sau în reviste dedicate activitätii organizate.

Baza materialä
50. Baza materialä a DPPD corespunde standardelor care asigurä desfäçurarea unui

proces de învä1ämânt de calitate.
51. lnstitulia de învä1ämânt superior organizatoare de programe de formare a

personalului didactic face dovada cu acte corespunzätoare (acte de proprietate, contracte de

închiriere, inventare, facturi etc.), de:

- spalii adecvate procesului de învä1ämânt în proprietate sau prin închiriere;

- convenlii de colaborare, contracte sau alte documente cu unitätile baze de

practicä - scoli / institulii de aplicaTie;

- programe informatice (software) corespunzätoare disciplinelor de studiu din

planul de învä1ämânt gi cä posedä licentä de utilizare;
- bibliotecä dotatä cu salä de lecturä 5i fond de carte propriu.

52. Capacitatea spaliilor de învä1ämânt pentru programul de studii supus evaluärii

trebuie sä fie de:
- minim ! m2floc,în sälile de curs;

- minim I,4 m2floc,în sälile de seminar;

- minim L,5 m2floc,în sälile de lecturä din biblioteci;
- minim 2,5 m2floc în laboratoarele de informat

specialitate care utilizeazä calculatorul electronic;

plinelor de
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- minim 4 m2floc, în laboratoarele disciplinelor cu caracter tehnic, experimental, de

proiectare etc.
53. Numärul de locuri în sälile de curs, seminar çi laborator este corelat cu märimea

formaliilor de studiu (serii, grupe, subgrupe etc.), conform normativelor Ministerului Educatiei

Nationale.
54. Se asigurä desfäçurarea lucrärilor aplicative la disciplinele de sp.ecialitate din

planurile de înväträmânt în laboratoare dotate corespunzätor, astfel încât, la nivelul unei

formalii de studiu, sä existe câte un calculator la cel mult 2 studenti pentru ciclul de licentä 5i

un calculator pentru fiecare student, pentru ciclul de masterat.
55. Bibliotecile institutiei deînvä1ämânt asigurä:
- un numär de tocuri în sälile de lecturä corespunzätor a cel pulin 10 % din numärul

total al studentilor;
- fondul de carte propriu din literatura de specialitate românä gi sträinä care trebuie

sä existe într-un numär de exemplare suficient pentru a acoperi integral disciplinele din
planurile de înväträmânt, din care cel pulin 50 %o sä reprezinte titluri de carte sau cursuri de

specialitate pentru domeniul supus evaluärii, apärute în ultimii 10 aniîn edituri recunoscute;
- fondul de carte din biblioteca proprie trebuie sä existe într-un numär suficient de

exemplare pentru acoperirea necesitälilor tuturor studentrilor aflati în ciclul 5i anul de studii la
care este preväzutä disciplina respectivä;

- un numär suficient de abonamente la publicatii gi periodice românegti 5i sträine,

corespunzätor misiunii asumate.

II. STANDARDE SI INDICATORI DE PERFORMANTÃ

Suntîndeplinite urmãtoorele Standarde çí urmãtoríi Indícatori de performonlã

7. CAPACTTATEA t NST|TUTIONALÃ

A. 7. Structuríle instítulíonole, adminístrative çi monageriale
L. DPPD are un Regulament propriu aprobat de cätre Senat ale cärui prevederi sunt

concordante cu legislalia nalionalä çi cu principiile Spaliului European al Învä1ämântului
Superior çi sunt cunoscute de membrii comunitätii universitare.

2. DPPD adera la codul eticii 5i integritälii academice din cadrul instituliei de

învä1ämânt prin care apärä valorile libertätii academice, autonomiei universitare gi integritätii
etice çi dispune de practici 5i mecanisme clare pentru aplicarea codului.

3. DPPD dispune de practici de auditare ínternä/evaluarea calitä1ii, cu privire la

principalele domenii ale activitätii de formare iniliala si continua a personalului didactic
pentru a se asigura cä angajamentele pe care çi le-a asumat sunt respectate riguros, în
conditrii de transparenta publicä.

4. DPPD are un sistem de conducere çi un regulament de functionare internä care

respectä reglementärile legale în vigoare. Mecanismul de alegere a reprezentanJilor
studentilor în consilii, este clar descris în Carta Universitarä çi în regulame tern. Acesta

este democratic çi transparent, nediscriminatoriu 5i nu limiteazä d

reprezenta gi de a fi reprezentati.
5. Directorul DPPD este cadru didactic titularizat ca p

universitar gi are norma de bazä în universitate.
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6. DPPD are un plan strategic cu un orizont de cel pulin patru ani çi planuri

operalionale anuale care sunt cunoscute de membrii departamentului si de conducerea

universitatii çi sunt aplicate conform unor practici çi mecanisme de urmärire riguroasä.

7. DPPD dispune de o conducere care respectä reglementärile legaleîn vigoare, este

eficace în privinla organizärii, numärului çi calificärii personalului gi funclioneazä riguros prin

serviciile oferite com unitälii u niversitare
4.2. Baza materialä

L. Respectând diferenlele dintre formele de învä1ämânt (la zi si la distan!ä) çi,

respectiv, obiectivele activitälilor de cercetare, universitatea asigurä spalii de învä1ämânt çi

cercetare DPPD care corespund specificului säu, prin säli de predare, laboratoare didactice si

centre de cercetare, în concordan!ä cu normele tehnice, de siguran!ä çi igienico-sanitare în

vigoare. Calitatea acestora este evaluatä în funclie de suprafa!ä, volum, starea tehnicä,

numärultotal de studenli, numärul de personal didactic si de cercetare.

2. Sälile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învä1are,

predare si comunicare care faciliteazä activitatea cadrului didactic çi receptivitatea fiecärui

student; laboratoarele didactice dispun de echipamente si mijloace de funclionare

corespunzätoare exigenlelor minime.
3. Universitatea demonstreazä cä DPPD va dispune de surse de finanlare çi de

resurse iinanòiare suficiente, pe teimen scurt (anual) çi în perspectivä, pe care le alocä pentru

a realiza în mod adecvat misiunea si obiectivele pe care çi le-a fixat. DPPD va dispune de un

buget anual realist çi de un buget de perspectivä, precum çi de politici financiare pe termen

scurt çi mediu, cu referire la sustenabilitatea financiarä.

2. EFTCACTTATEA EDUCATIONALA

B. 1. Continutul programelor de studii
L DPPD aplicä o politicä transparentä a recrutärii gi admiterii studenlilor, anuntatä

public cu cel pu1¡n 6 luni înainte de aplicare. Marketingul universitar promoveazä informatii

reale 5i corecte, indicând posibilitäli de verificare gi confirmare. Admiterea se realizeazä pe

baza de interviu si se bazeazä exclusiv pe competenlele academice ale candidatului färä a

aplica nici un fel de criterii discriminatorii.
2. Admiterea se realizeazä pe baza unui interviu'
3. Programele de studiu din cadrul DPPD se bazeazä pe corespondenta dintre

rezultatele în înväJare si standardele naÌ¡onale pentru formarea iniliala a personalului

didactic. Programul de studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente care

include: obiectivele generale çi specifice; planul de învä1ämânt cu ponderile disciplinelor

exprimate prin credite de studiu ECTS çi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de

çcolarizare definit in raport cu un curriculum nucleu statuat prin documentele MEN;

programele tematice sau fiçele disciplinelor incluse în planul de învä1ämânt, respectiv

rezultatele învä1ärii exprimate în forma competenlelor specifice care sunt realizate de o
disciplinä; modul de examinare gi evaluare la fiecare disciplinä, !inând cont de rezultatele

planificate; modul de organizare gi conlinuturile examenului de finalizare a studiilor, ca

examen sumativ care certificä asimilarea competenlelor cognitive 5i profesionale care

corespund standard u lui profesiona I didactic.
4. Relevanla cognitivä 5i profesionalä a programelor de nitä în functie

de ritmul dezvoltärii cunoaçterii din domeniu çi de cerintele p standardelor
lä anualä aprofesional - didactice. DPPD dispune de mecanisme p
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activitä!ii educafionale 5i pentru analiza schimbärilor care se produc în profilurile calificärii

didactice 5iîn impactul acestora asupra organizärii programului de studiu.

B. 2. Rezultatele învätärii
1". Principala responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor 5i a

mediilor de învälare centrate pe student, cu mai pulin accent asupra responsabilitä1ii

tradilionale de a transmite doar informa!ii. Relalia dintre student çi profesor este una de

parteneriat, în care fiecare îçi asuma responsabilitatea atingerii rezultatelor învätärii.

Rezultatele învä1ärii sunt explicate si discutate cu studenlii din perspectiva relevantei acestora

pentru dezvoltarea lor. Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail,

pagina personalä de web pentru tematicä, bibliografie, resurse în format electronic Ai dialog

cu studenlii), çi materiale auxiliare, de la tablä la flipchart çivideoproiector.
2. Profesorii au ore de permanenlä la dispozi!ia studenlilor 5i personalizeazä

îndrumarea la cererea studentului. Existä îndrumätori sau tutori de an / serii sau alte forme de

asociere între un profesor gi un grup de studenJi

B. 3. Activitatea de cercetare gtiinlificä
L. Strategia pe termen lung gi programele pe termen mediu gi scurt privind

cercetarea sunt adoptate de Senat, Consiliile facultätrilor si Consiliile DPPD odatä cu

specificarea practicilor de obtrinere gi de alocare ale resurselor de realizare 5i a modalitätrilor

de valorificare. lnteresele de cercetare sunt predomínant institulionale.
2. Cercetarea dispune de resurse financiare, logistice çi umane suficiente pentru a

realiza obiectivele propuse.

3. Cercetarea este valorificatä prin: publicalii pentru scopuri didactice, publicatii

Stiin{ifice, centre de consultanJä sau alte structuri de valorificare etc. Fiecare cadru didactic

are anual cel pulin o publicalie sau o realizare didacticä sau Stiintificä. lnstitutia participä prin

mass-m ed ia în disemina rea rezu ltatelor cercetä rii.

3. MANAGEMENTUL CArffÃfl I

C. 1. Strategii gi proceduri pentru asigurarea calitätii
L. În institulie existä o comisie centralä çi comisii pe programe de studii (formare

iniliala si formare continua) care lucreazä în mod integrat.
2. Existä un program de politici ale DPPD centrate pe calitate çi sunt precizate

mijloacele de realizare.
C. 2. Proceduri privind inilierea, monitorizarea gi revizuirea periodicä a programelor 9i

activitã!il or desfä gurate
t. Existenta si aplicarea Regulamentului privitor la inilierea, aprobarea,

monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studiu. Regulamentul se aplicä atât
pentru formarea iniliala cat si pentru formarea continua.

2. Programele de studiu 5i certificatele sunt elaborate 5i emise în functie de

standardele profesional - didactice.
C. 3. Proceduri obiective gitransparente de evaluare a rezultatelorînvätärii

1. Existä un regulament privind examinarea si notarea studentilor care este aplicat in

mod riguros si consecvent de cätre titularii de cursuri 5i stud La examinare participä, pe

lângä titularul cursului, cel put in încä un alt cadru didactic
2. Fiecare curs este astfel proiectat încât area, învä1area çi

examinarea. Procedeele de examinare çi evaluare a

învä!ärii si anunlate studenlilor din timp siîn detaliu.
ntrate pe rezultatele
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C. 4. Proceduri de evaluare periodicã a calitätiicorpului profesoral

1. În funcjie de specificul programului de studiu, DPPD stabileçte acel raport, pe care

îl considerä ca optim pentru obiectivele çi nivelul propriu al calitä1ii academice, între numärul

de cadre didactice titulare cu norma de bazä în universitate çi numärul total de studenli

înmatriculali. În evaluarea calitä1ii se considerä cå un cadru didactic are norma de bazä într-o

singurä universitate.
2. Evaluarea colegialä este organizatä periodic, fiind bazatä pe criterii generale 5i pe

preferinle colegiale.
3. Existä un formular de evaluare de cätre studenli a tuturor cadrelor didactice,

aprobat de Senat, care se aplicä oplional dupä fiecare ciclu semestrial de instruire 9i ale cärui

rezultate sunt confidenliale, fiind accesibil doar directorului, decanului, rectorului çi persoanei

evaluate.
4. Cadrul didactic se autoevalueazä si este evaluat anual de cätre seful de catedrä

sau directorul de departament.
C. 5. Accesibilitatea resurselor adecvate învätär¡¡

L. Universitatea/Facultatea çi DPPD asigurä resurse de învä1are (manuale, tratate,

referintre bibliografice, crestomalii, antologii etc.) pentru fiecare program de studiu, în

biblioteci, centre de resurse etc., în format clasic sau electronic çi în mod gratuit. Biblioteca

facultälii/departamentului trebuie sä dispunä, pe lângä accesul electronic, de un numär

corespunzätor de volume din larä si sträinätate si de abonamente la principalele reviste de

specialitate din larä çi sträinätate pentru fiecare disciplinä care defineçte un program de

studiu. Fiecare bibliotecä are un program si resurse de procurare a cä4ilor si revistelor.

2. Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare

curs, conforme cu programul de studiu, caracter¡sticile studenlilor, forma de învä1ämânt çi

criteriile de calitate predefinite.
3. DPPD dispune de programe de stimulare a studenlilor cu performanle înalte în

învä1are çi de recuperare a celor cu dificultäli în învälare.
4. DPPD dispune de servicii de consiliere în domeniul carierei didactice, care au o

ad m i nistra!ie eficientä.
C. 6. Baza de date actualizatä sistematic, referitoare la asigurarea internä a calitätii

L. DPPD are un sistem informatic care faciliteazä colectarea, prelucrarea çi analiza

datelor si informafiilor relevante pentru evaluarea si asigurarea institulionalä a calitälii'
C. 7. Transparenla informaliilor de interes public cu privire la programele de studii 9i, dupä

caz, certificatele, diplomele gi calificärile oferite
L. DPPD trebuie sä ofere informalii si date, cantitative gi/sau calitative, actuale çi

corecte, despre programele de studiu, certificatele si atestatele eliberate, personalul didactic

çi de cercetare, facilitä1ile oferite studenlilor si despre orice aspecte de interes pentru public,

în general, si pentru studenli, în special.

C. 8. Funclionalitatea structurilor de asigurare a cali educaliei, conform legii

t. Procedurile 5i activitätile de evaluare p a educaliei au fost elaborate

çi aprobate de Senatul universitar. Comisia DP portul anual de evaluare

t electronic, gi formuleazäinternä 5i îl face public prin afiSare sau publica

propuneri de îmbunätäT¡re a calitäti¡ educatiei.
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Obseruaçií:

- formularea competenlelor profesionole nu este simílorã cu ceo din RNCSIS;

- corelareo competentelor tronsversale cu denumireø díscíplinelor relevonte;

- lo Semínar denumireo sã fie Metode didactice gi nu Metode de predøre;

- unele surse bíbliogrofice nu sunt de octuslitote (spre exemplu, programele çcolore editate
de CNC, cadru de referinlö din 7998, etc.); Ia unele bíbliogrofii se impune" reducerea

numãruluí de surse bibliografíce;

- se ímpune respectareo ordínii logice o conlinuturílor predote;

- se impune octualizarea Iimbajului pedagogic çi acurdteleo acestuÍa;

- cødrele didoctíce care suslín didøcticíle specîolitãçilor så acorde o aten!íe sporítã cercetãrii

çtíinlífíce în domeniul acestorø;

- se impune elsbororea, conform normelor în vigoare, o Regístrului matricol, completørea

documentelor gcolare respectând procedurile (a se vedea catoloogele), orgonizarea moî
bunã a activítöliíde secretariat.

> PROPUNEREA COMISIEI DE EVALUARE

Propunerea Comisiei de experli permanenli de specialitate - $tiinle Administrative,

ale Educaliei 5i Psihologie, adoptatä în çedinla din data de 22.0t.2018 a fost menlinerea

cal¡täTi¡ de institu!ie furnizoare de programe de formare psihopedagogicä în vederea

certificärii competenlelor pentru profesia didacticä çi acordarea calificativului ,,încredere"
PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICÃ Îru VEDEREA CERTIFICÄRII

COMPETENTELOR PENTRU PROFESIA DIDACflCÄ, cu o capacitate de çcolarizare în primul an

de studiu de 550 de studenli, conform Extrasului din procesul verbal, Raportului de evaluare

al Comisiei 5i FiSelor de evaluare, înregistrate la ARACIS cu nr. 1-5 din 22.0L.20L8.

> EVALUAREAÎN CONSILIU S¡

AVIZUL CONSILIULUI ARACIS

Consiliul ARACIS a apreciat cä procesul de evaluare s-a desfäçurat conform
prevederilor Metodologiei de evaluare externä gi a Ghidului activitä{ilor de evaluare a calitätrii

programelor de studii universitare 5i a instituliilor de învä1ämânt superior.

Din analiza Raportului de autoevaluare, pe baza Rapoartelor înaintate de comisia de

experli permanenli de specialitate çi a avizului Directorului Departamentului de Acreditare
privind respectarea proce

Superior a constatat cä:

durilor, Agenlia Românä de Asigu în Învä1ämântul

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOG CERTIFICARII

ive obligatorii,CoMPETENTELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICA

standardele 5i indicatorii de performantã gistandardele

r
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> AVIZUL CONSILIU LUI ARACIS

În Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitäliiîn Învä1ämântul Superior, elaborat

gi aprobatîn conformitate cu prevedàrile Legii nr. 87/2006, se propune:

= Menlinerea calitälii de institulie furnizoare de programe de formare
psihopedagogicä în vederea certificärii competen!elor pentru profesia

didacticä gi acordarea calificativului ,,încredere" PROGRAMULUI DE FORMARE

pstHopEDAGoGtCÄ Îru VEDEREA CERTTFICÃRil COMPETENTELOR PENTRU

PROFESIA DIDACTICÃ;

+ Departamentul pentru Pregätirea Personalului Didactic;

:+ Universitatea,,Ovidius" din Constanta;

= forma de învä1ämânt lF;

:> capacitatea de çcolarizare în primul an de studiu: 550 de studenli.

, Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitälii în Învä!ämântul Superior 5i solutia

propusä au fost discutate 5i aprobate de ConsiliulARACIS la data de 25.01.2018.

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS

Preçedinte Prof. univ. dr. lordan PETRESCU

Vicepreçedinte Prof. univ. dr. Cristina GHITUUCÃ

Secretar general Prof. univ. dr. loan IANOS
I

Director Departament de

evaluare externä
Conf. univ. dr. Octavian Mãdälin
BUNOIU

Director Departament
acreditare

Prof. univ. dr. Simona LACHE

Acest oviz este voløbil pânã la data de 25.OL.2O23 (cíncí aní de Io $edinfo Consiliului

ARACTS de avízore). Cererea de evoluøre periodicã se vq depune cu treí luni înainte de

expírareo termenului de volabilitote sub sqnctiunea intrãrii în lichídare a programului de

studií unîversitare.

Acest avíz se transmite Mínisterului Educalíei No!íonale çí spre luare Ia cunoçtinlã

IJ nive rsitölii,,Ovidius" din Constanta.

B u cu re 5ti, io n u o ri e, 2078
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