
 

 

 
 
 

 R E C T O R A T 

 

Declarația rectorului privind politica în domeniul calității Pagina 1 din 1 

 

 

DECLARAȚIA RECTORULUI  

UNIVERSITĂȚII ADVENTUS DIN CERNICA  

PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII 

 

 

Universitatea Adventus din Cernica este o instituție de învățământ superior 

confesională,  acreditată (conform Legii 227/2017), care a fost înființată la inițiativa Bisericii 

Adventiste de Ziua a Șaptea din România, este construită pe principiile dezvoltării personale 

și profesionale, și fundamentată pe morala creștină. Universitatea își asumă misiunea „de a 

promova și de a susține un înalt standard al calității proceselor de educație, și de a milita pentru 

o cunoaștere cât mai profundă a principiilor credinței creștine în toate domeniile teologiei: biblic, 

istoric, sistematic și practic. Asigurând resursele și instrumentele necesare derulării proceselor 

de educație specifice învățământului superior, Universitatea Adventus urmărește formarea 

unor specialiști de înaltă calificare atât pentru nevoile interne ale Bisericii Adventiste de Ziua 

a Șaptea, cât și pentru piața muncii din țară și din străinătate, și modelarea caracterelor în 

spiritul principiilor Bibliei, dedicate servirii semenilor.” (Carta UA). 

Universitatea Adventus din Cernica își asumă responsabilitatea calității procesului de 

învățământ desfășurat sub egida sa și este dedicată respectării principiilor de management al 

calității. Angajamentul Universității în această direcție este exprimat prin Carta Universitară, 

Planul strategic 2020-2024, Planurile Operaționale, Politica de asigurare a calității în cadrul 

Universității Adventus din Cernica 2020-2024. 

Conducerea Universității Adventus din Cernica este preocupată permanent de 

respectarea cerințelor legale din domeniul învățământului superior și de aplicarea politicilor 

naționale și europene din acest domeniu, precum și de aplicarea filosofiei educaționale a 

Bisericii Adventiste în toate procesele desfășurate în cadrul său. 

Sistemul de management al calității asigură cadrul organizatoric și funcțional necesar 

pentru aplicarea și respectarea principiilor calității asumate de Universitate și pentru atingerea 

obiectivelor propuse în acest domeniu. 

În numele comunității academice și al conducerii Universității Adventus din Cernica, în 

calitate de Rector al acestei instituții de învățământ superior, îmi exprim angajamentul pentru 

respectarea principiilor calității și pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite de către 

Universitatea noastră studenților și comunității. 
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