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OBIECTIVELE CALITĂŢII Universităţii Danubius
pentru anul universitar 2019-2020
Având convingerea că educația reprezintă portalul către viitor, Universitatea
„Danubius” din Galați are ca obiectiv prioritar, respectarea etapelor/termenelor pentru
finalizarea evaluării instituționale conform procedurilor ARACIS și a standardului SR EN
ISO 9001:2015, precum și evaluarea periodică a programelor de studii.

reacreditarea instituțională până la data de
16.03.2020.
evaluarea externă a calității educației în
vederea autorizării de funcționare a
programului de studii universitare de licență
„Psihologie” – IF până la 15.01.2020.

recertificarea
instituțională
conform standardului
SR EN ISO 9001:2015
până la data de
15.02.2020.

Dezvoltarea unei culturi a calității în rândul comunității danubiene este urmărită
riguros prin:
§asigurarea competențelor necesare absolvenților pentru integrarea pe piața muncii;
§promovarea imaginii universității pe plan național și internațional, în mediul socioeconomic și dezvoltarea cooperării inter-universitare;
§folosirea experiențelor, a bunelor practici, ca sursă de învățare;
§implicarea angajaților de la toate nivelurile în îmbunătățirea calității;
§participarea întregului personal la minim un curs și/sau o sesiune de instruire în
domeniul profesional și al managementului calității;
§menținerea certificării sistemului de management al calității în conformitate cu SR EN
ISO 9001:2015.
Internaționalizarea și crearea unui brand bine-cunoscut se va realiza prin:
§intensificarea cooperării internaționale și încheierea de minim 5 acorduri de parteneriat
academic până la 30.09.2020;
§promovarea valorilor universității prin organizarea a minim 5 activități de informare și
de marketing până la 30.09.2020.
Rector,
Conf. univ. dr. Corneliu Andy PUŞCĂ
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QUALITY OBJECTIVES of the Danubius University
for the academic year 2019-2020
As we believe that education represents the portal towards the future, the “Danubius”
University of Galați has as a priority objective, the compliance with the time
limits/stages for completing the institutional evaluation according to the ARACIS (The
Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education) procedures and to the SR
EN ISO 9001: 2015 standard, as well as the periodic evaluation of the study programs.

institutional re-accreditation until 16.03.2020.
external evaluation of the quality of education
in order to authorize the functioning
of the undergraduate study program
"Psychology" - daily courses
until 15.01.2020.

institutional
re-certification
according to the
SR EN ISO 9001: 2015
standard until
15.02.2020.

The development of a quality culture among the Danube community is strictly
implemented by:
§ensuring the skills needed by graduates for integration into the labor market;
§promoting the image of the university at national and international level, in the socioeconomic environment and developing inter-university cooperation;
§the use of experiences, good practices, as a source of learning;
§the involvement of employees at all levels in quality improvement;
§the participation of all the personnel in a minimum a course and / or a training session
in the professional field and of quality management;
§maintaining the certification of the quality management system in accordance with SR
EN ISO 9001: 2015 standard.
The internationalization and creation of a well-known brand will be achieved through:
§intensifying international cooperation and concluding at least 5 academic partnership
agreements until 30.09.2020;
§promoting the university values by organizing at least 5 information and marketing
activities until 30.09.2020.
Rector,
Associate Professor Corneliu Andy PUŞCĂ, PhD
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