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RAPORT DE IMPLEMENTARE

a proiectului de dezvoltare instituţională intitulat „Comunitateacademică pentru servicii
educaţionale de calitate şi etică universitară”, CNFIS-FDI-2020-0228

Proiectul de dezvoltare instituţională intitulat Comunitate academică pentru servicii educaţionale de
calitate şi etică universitară, CNFIS-FDI-2020-0228 şi-a asumat atingerea a 4 obiective şi obţinerea a 16 rezultate
asociate activităţilor. Acestea au fost îndeplinite în proporţie de 100%, după cum urmează:

- 01. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de pregătire postuniversitară în managementul
calităţii în învăţământul superior, au fost realizate activităţile asociate:

A1.1. Dezvoltarea şi furnizarea unui program postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă,
pentru personalul didactic universitar „Managementul calităţii în învăţământul superior";
A1.2. Instruirea şi certificarea cadrelor didactice în programul postuniversitar de formare si dezvoltare
profesională continuă : „Managementul calităţii în învăţământul superior",

şi s-au obţinut rezultatele asumate, astfel:
R1 (A1.1) Planul de învăţământ pentru cursul postuniversitar „Managementul calităţii în învăţământul
superiora fost aprobat prin HS nr.93/17 iunie 2020.
R2.(A1.2) 30 de cadre didactice atestate prin cursul postuniversitar „Managementul calităţii în învăţământul
superior" ] La programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, intitulat
Managementul calităţii în învăţământul superior s-au înscris 98 de cadre didactice care au susţinut
examenul de certificare a competenţelor profesionale. Nivel de realizare 100%

- 02. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor informaţionale ale universităţii prin crearea
platformei ARTHFtA-CRIS care să integreze aplicaţii şi instrumente de informare necesare procesului educaţional şi
de cercetare de la nivelul universităţii, au fost realizate activităţile asociate:

A2.1. Instalarea platformei Arthra-CRIS (Analiza platformei DSpace existente (Arthra) şi a compatibilităţii
versiunilor DSpace-CRIS disponibile; analiza cerinţelor şi a resurselor hardware; instalarea sistemului de
operare şi a pachetelor software necesare; instalarea DSpace-CRIS şi importul datelor de pe vechea
platformă.)
A2.2. Configurarea platformei Arthra-CRIS (securizarea platformei; realizarea configuraţiilor pentru
interconectarea cu platforma UGAL Index; efectuarea de teste funcţionale; crearea profilurilor de
cercetător).
A2.3. Instruirea utilizatorilor (realizarea ghidurilor de instruire pentru interfeţele utilizator ale platformei şi a
unei sesiuni de instruire a cadrelor didactice),

şi s-au obţinut rezultatele asumate, astfel:
R3.(A2.1) Realizarea platformei depozit digital instituţional. A fost realizată paltforma depozit digital
institutional CRIS-UGAL, cu definirea profilurilor de autori, cu management integrat al proiectelor, al
organizaţiilor de tipul facultăţilor, cu managementul conferinţelor şi al jurnalelor. Nivel de realizare 100%
R4.(A2.2) Raport de audit privind securitatea platformei. A fost elaborat Raportul de audit privind
securitatea platformei, potrivit căruia pentru testarea securităţii sistemului a fost instalat şi utilizat
instrumentul software dedicat, Lynis. Nivel de realizare 100%
R5.(A2.3) Ghiduri de instruire pentru interfaţa de lucru şi pentru interfaţa utilizator a platformei şi a
instrumentelor inglobate in aceasta. Au fost elaborate două ghiduri: Ghidul de utilizare CRIS-UGAL -
Interfaţa de lucru (editare, administrare) şi Ghidul de utilizare CRIS-UGAL, Interfaţa utilizator, cu detalierea
etapelor care trebuie parcurse pentru dezvoltarea platformei. Nivel de realizare 100%
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R6.(A2.3) 50 cadre didactice şi studenţi instruiţi şi atestaţi prin certificate de participare. Au fost organizate
două seminare online (TEAMS) de prezentare a platformei şi a facilităţilor oferite de aceasta, la care au fost
59 de participanţi care au primit certificate. Nivel de realizare 100%.

- 03. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi a cercetării prin dezvoltarea
unor mecanisme de evaluare a calităţii proceselor de predare şi evaluare, au fost realizate activităţile asociate:

A3.1. Aplicarea chestionarului de autoevaluare critică a cadrelor didactice din universitate; A3.2. Colectarea
şi prelucrarea datelor;
A3.3. Interpretarea datelor, realizarea unui raport şi formularea concluziilor; A3.4. Plan de măsuri de
îmbunăţăţire a calităţii programelor de studii;
A3.5. Proiectarea chestionarului online de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, cu asigurarea
anonimatului studentului evaluator;
A3.6. Pilotarea aplicaţiei în cadrul unei facultati din universitate;
A3.7. Colectarea şi prelucrarea datelor;
A3.8 . Interpretarea datelor, realizarea unui raport şi formularea concluziilor,

şi s-au obţinut rezultatele asumate, astfel:
R7.(A3.1) 100 cadre didactice chestionate. A fost aplicat chestionarul care cuprinde întrebări legate de
calitatea diferitelor aspecte ale programelor de studii din două facultăţi, cu evaluarea nivelului calitativ pe o
scală de la 1 la 7. Numărul de respondent 251. Nivel de realizare 100%.
R8.(A3.2, A3.3) Raport de analiză a chestionarelor pe baza datelor colectate. Au fost colectate şi prelucrate
251 de chestionare, iar pe baza răspunsurilor s-au întocmit rapoarte de evaluare a calităţii programelor de
studii din cele 2 facultăţi. Nivel de realizare 100%.
R9.(A3.4) Plan de măsuri pentru îmbunăţăţirea calităţii programelor de studii. Pe baza rapoartelor de
evaluare a calitatii programelor de studii s-au elaborat planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii. Nivel
de realizare 100%.
R10.(A3.5) Realizarea chestionarului online de evaluare a cadrelor didactice de către studenti, cu
asigurarea anonimatului studentului evaluator. A fost realizat chestionar online de evaluare a cadrelor
didactice de către studenţi, disponibil pentru studenţi la adresa:
https://docs.google.eom/forms/d/e/1FAIpQLSelJkxdO_7EDBtEUrUOCQVW_4fuwNPcpFMjfjKrnjNULJ2l3Q/v
iewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 .Nivel de realizare 100%.
R11.(A3.6) Aplicarea chestionarului studenţilor din Facultatea de Inginerie. A fost evaluată calitatea
activităţii didactice pentru disciplinele din planul de învăţământ al programului de studii Inginerie economica
industrială. S-au înregistrat 391 de chestionare. Nivel de realizare 100%.
R12.(A3.7, A3.8) Raport de analiză a chestionarelor pe baza datelor colectate. Au fost prelucrate 391 de
chestionare si s-a întocmit un raport de analiză a rezultatelor. Nivel de realizare 100%.

- 04. Dezvoltarea mecanismelor instituţionale ale universităţii în domeniul eticii şi deontologiei
academice, ca motor în dezvoltarea personală şi de excelenţă pentru studenţi şi pentru cadre didactice, au fost
realizate activităţile asociate:

A 4.1. Instruirea şi certificarea cadrelor didactice în programul postuniversitar: Etică şi integritate academică;
A4.2. Instruirea şi certificarea cadrelor didactice şi a doctoranzilor în programul postuniversitar
Managementul resurselor bibliografice;
A4.3. Intensificarea activităţilor de verificare antiplagiat a producţiei ştiinţifice şi didactice a membrilor
comunităţii academice, precum şi a lucrărilor de finalizare a studiilor elaborate de absolvenţi;
A4.4 Elaborarea documentaţiei pentru auditul de supraveghere ISO 9001-2015 pentru managementul
calităţii în activitatea de cercetare din Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi,

şi s-au obţinut rezultatele asumate, astfel:
R13. (A4.1) 20 de cadre didactice instruite şi atestate prin cursuri postuniversitare in domeniul eticii şi
integrităţii academice. A fost organizat prin DFCTT cursul de Etică şi deontologie academică la care s-au
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înscris 75 de cadre didactice şi cercetători care au susţinut examenul de certificare a competenţelor 
profesionale. Nivel de realizare 100%.
R14.(A4.2) 50 de cadre didactice şi doctoranzi instruiţ i şi atestaţi prin cursuri postuniversitare in domeniul 
managementului referinţelor bibliografice. A fost organizat prin DFCTT cursul de Managementul referinţelor 
bibliografice la care s-au înscris 68 de cadre didactice şi a doctoranzi care au susţinut examenul de 
certificare a competenţelor profesionale. Nivel de realizare 100%.
R15.(A4.3)100% procent de verificare a producţiei ştiinţifice şi didactice a comunităţii academice a 
universităţii. Producţia ştiinţifică a membrilor comunităţii academice este verificată în totalitate cu ajutorul 
softului Sistemanatiplagiat.ro. Nivel de realizare 100%
R16.(A4.4) Menţinerea certificării ISO 9001/2015 a managementului calităţii in activitatea de cercetare in 
urma auditului de supraveghere. A fost elaborată documentaţia pentru auditul de supraveghere ISO 9001- 
2015 pentru managementul calităţii în activitatea de cercetare din Universitatea «Dunărea de Jos» din 
Galaţi şi s-a obţinut mentinererea certificării. Nivel de realizare 100%.
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