
Universitatea Danubius din Galați (UDG) urmărește riguros eficientizarea sistemului de management al calității în 
vederea dezvoltării permanente a unei culturi instituționale a calității în comunitatea universitară. 

Asigurarea calității în UDG se realizează într-un mod transparent, pe toate palierele în care activăm:

Managementul calității contribuie foarte mult la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității învățământului 
superior. Orientarea spre calitate în activitatea didactică, de cercetare și în cea administrativă constituie factorul 
esențial în consolidarea încrederii tuturor părților interesate relevante: studenți, personal academic și administrativ, 
angajatori, absolvenți, reprezentanți ai comunității locale, autorități publice de la nivel local și central, ONG-uri, 
ministerul de resort, precum și organizații cu atribuții în domeniul calității în învățământul superior din țară și din 
străinătate. 

Întreaga activitate a UDG este guvernată de dorința de a crea un brand puternic în comunitatea regională care să 
permită interconectarea tuturor părților interesate relevante și care să permită o mai bună recunoaștere la nivel 
internațional a calificărilor, programelor de studiu și a altor forme educaționale și a serviciilor oferite de Universitatea 
Danubius din Galați.

O altă dimensiune esențială în procesul de asigurare a calității în UDG, este deschiderea către nou prin adaptarea 
continuă la tendințele de dezvoltarea din mediul intern și extern într-un mod fluent și flexibil.

Modelul UDG de asigurare a calității se bazează pe leadership, la fiecare nivel de management și pe coordonare, la 
nivel de proces și de activitate.

Universitatea Danubius își asuma rolul de avangardă într-o societate mobilă, adaptându-se cerințelor unei lumi care 
își schimbă reperele de la an la an. 

În calitate de Rector al UNIVERSITĂŢII „DANUBIUS" din GALAŢI, îmi asum întreaga responsabilitate pentru asigurarea 
resurselor materiale şi umane în vederea realizării acestor deziderate.
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