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REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI DE
EXCELENŢĂ PENTRU STUDENŢI

I. Cadrul general

Concursurile naţionale şi participarea studenţilor români la unele competiţii internaţionale, scot
anual în evidenţă existenţa unui număr considerabil de tineri capabili de performanţe deosebite.
Tinerii capabili de performanţe trebuie priviţi ca o avuţie naţională, cu nevoi specifice de
instruire pe durata şcolarizării.
În plan educativ este esenţial pentru tinerii capabili de performanţe formarea convingerii că
pasiunea şi preocupările lor se bucură de aprecierea şi respectul societăţii, capabile să le ofere, la
timpul potrivit, sprijin pentru dezvoltare şi căreia să-i ofere, apoi, o parte din rezultatele muncii
lor.
În aceste condiţii se resimte acut nevoia funcţionării unui organism care să acorde acestor tineri o
asistenţă calificată şi în cadrul Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa, mai bine focalizată pe
aptitudinile şi nevoile lor de instruire, şi care sa promoveze metodologii/instrumente pentru
continuarea şi în mediu universitar constănţean a valorilor autentice şi stimularea creativităţii
specifice.

II. Cadrul legal

Centrul de Excelenta pentru Studenti (CES) este o structură din cadrul Universităţii ,,Ovidius”
din Constanţa, înfiinţată în conformitate cu:
- art. 134/ Legea 1/2011
- 131/1 coroborat cu art 134/Legea 1/2011
- HCA nr. 203 din 17.05.2012
- HS nr. 454 din 08.06.2012

III. Dispoziţii generale

Prezentul document reglementează funcţionarea şi activitatea Centrului de Excelenţă pentru
Studenţi  în Universitatea ,,Ovidius”  din Constanţa.
Sediul Centrului de Excelenţă pentru Studenţi este situat în incinta Universităţii ,,Ovidius” din
Constanţa, B-dul. Mamaia, nr.124.
Atribuţiile Centrului de Excelenţă pentru Studenţi sunt formulate conform competenţelor
profesionale reglementate de Legea 1/2011 şi a normelor metodologice de aplicare ale acesteia,
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prevederilor legale privind înfiinţarea structurii la nivelul Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa
şi a cerinţelor la nivel instituţional, formulate de Rectorul Universităţii.

IV Obiective şi structură

Art. 1. Recunoscând însemnatatea tinerilor capabili de performanţe în ansamblul resurselor
Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa se înfiinţează Centrul de Excelenţă pentru Studenţi ca
structura responsabilă de crearea şi asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare a acestora pe
durata şcolarizării, în perspectiva valorificării integrale a potenţialului lor creator.

Art. 2. Activitatea CES se desfăşoară în cadrul Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa, unitate
integrată în structura MEC care îi sprijină acţiunile.

Art. 3. Centrul de Excelenţă pentru Studenţi se subordonează Rectorului Universităţii ,,Ovidius”
din Constanţa şi-şi desfăşoară activitatea sub îndrumarea prorectorului pe educaţie şi formare
continuă.

Art. 4. UOC asigură Centrului de Excelenţă pentru Studenţi: resurse umane calificate, spaţii
necesare desfăşurării activităţilor, mobilierul necesar, dotările şi echipamentele adecvate
misiunii.

V. Competenţe:

Art. 5. Centrul de Excelenţă pentru Studenţi (CES):
a) identifică studenţii capabili de performanţă utilizând criterii ştiinţifice şi criterii

psihoatitudinale;
b) asigură accesul la informaţii ce depaşesc programele obişnuite de instruire;
c) asigură aprofundarea cunoştiinţelor în domeniul de performanţă prin formarea

deprinderilor de cercetare ştiinţifică la studenţi;
d) elaborează strategiile şi programele de instruire în colaborare cu specialişti pe discipline;
e) monitorizează evoluţia studenţilor pe perioada şcolarizării, începând din momentul

identificării potenţialului individual;
f) colaborează cu toate structurile academice şi administrative pentru susţinerea studenţilor

din CES pe toată perioada în care se menţine performanţa;
g) lansează acţiuni de promovare a studenţilor prin compartimentul mass media al

Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa;
h) aprobă listele personalului didactic antrenat în sistemul de activităti ale CES;
i) stabileşte relaţii cu unităţi capabile să sprijine în plan ştiinţific, psihopedagogic sau

logistic instruirea în cadrul CES;
j) acordă recompense pentru studenţii şi pentru cadrele didactice implicate în pregatirea lor

în funcţie de rezultatele acestora;
k) eliberează Diplome de Excelenţă pentru studenţii care obţin rezultate deosebite.

Diplomele de Excelenţă au acelaşi regim juridic cu diplomele acordate de MEN la fazele
naţionale ale concursurilor şcolare;

l) coordonează toate concursurile organizate de MEN la care participă studenţii capabili de
performanţă;

m) elaborează periodic rapoarte asupra evoluţiei studenţilor şi le înaintează Senatului
Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa.
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VI. Reglementarea activităţilor

Art. 6. Participarea studenţilor la activităţile organizate de CES (conferinţe, seminarii ştiinţifice,
concursuri, evaluări, stagii de pregătire) se realizează în condiţiile în care procesul de învaţamânt
din Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa nu este perturbat. Dacă perioada desfăşurării acestor
acţiuni coincide cu orele de curs, absenţele studenţilor participanţi la acţiuni vor fi motivate sau
vor fi scutiţi de frecvenţă.

Art. 7. Învăţământul de performanţă constituie o componentă firească a activităţii din orice
unitate educaţională.

Art. 8. Activităţile de învăţământ de performanţă se desfaşoară, de regulă, la sfârşit de saptamână
(sâmbata), în saptamâna de dinaintea vacanţelor universitare, precum şi în vacanţa de vară.

Art. 9 Activităţile de învăţământ de performanţă nu se desfaşoară în perioada sesiunilor.

VII. Selecţia resurselor umane

Art. 10. Selectarea studenţilor cu aptitudini înalte se va face pe baza unor criterii ştiinţifice şi
psihoatitudinale specifice fiecărui domeniu.

Art. 11.
(1). Profesorii care vor lucra în cadrul CES vor fi selectaţi de către Directorul general al CES pe
baza rezultatelor personale înregistrate. Profesorii selectaţi vor fi, de regulă, dintre cei care
manifesta interes constant faţă de pregătirea de performanţă a studenţilor şi demonstrează calităţi
didactice compatibile cu natura activităţilor. Între aceştia au prioritate cei ai căror studenţi au
avut rezultate deosebite la diferite competiţii de nivel naţional şi internaţional.
(2). Directorul general, directorii şi ceilalţi membri ai CES vor fi numiţi, de către rectorul
Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa şi aprobaţi de Senat.

VIII. Recompense şi sancţiuni

Art. 12. CES stabileşte şi actualizează permanent recompensele valoroase şi tipurile de
recompense pentru rezultatele deosebite obţinute, atât pentru studenti, cât şi pentru profesori.
Acestea constau în:

a) burse de studiu în ţară şi în străinătate;
b) excursii de studiu în ţară şi în străinătate;
c) participare la simpozioane şi conferinţe în ţară şi străinătate;
d) premii în bani;
e) premii în cărţi, obiecte/instrumente utile în studiul lor.

Art. 13. CES va susţine şi pe profesorii care vor contribui la realizarea obiectivelor urmărite de
acesta.
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IX. Valorificarea activităţii

Art. 14. CES va decerna Diplome de Excelenţă studenţilor care obţin performanţe înalte la
activităţile organizate de CES. Diploma de Excelenţă consemnează toate rezultatele deosebite
obţinute.

Art. 15. Deţinătorii diplomelor de excelenţă pot obţine, pe durata studiilor universitare, burse
contractuale din partea CES în colaborare cu instituţiile de învaţământ superior în care aceştia
studiază şi sunt promovate performanţele lor universitare.

Art. 16. CES va colabora cu toate instituţiile interesate în promovarea obiectivelor propuse
pentru creşterea şi susţinerea performanţelor personale.

X. Dispoziţii finale

Art. 17. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al
Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa din 29.05.2012 şi validat în şedinţa Senatului universitar
din 8.06.2012, dată de la care intră în vigoare.

Rector,
Prof.univ.dr. Dănuţ-Tiberius EPURE


