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Rezumat: În aceastã lucrare subliniem aspecte legate de managementul calitãþii, ca un concept
care a pãtruns gândirea mulþi manageri din învãþãmântul superior, respectiv a rectorilor, foarte
rapid în ultimii ani. Acest fapt este un produs al abordãrilor managementului din anii ‘80 ºi a
efectelor care le-au însoþit. In acest context, caracteristicile speciale ale învãþãmântului superior,
impun un set de activitãþi bazate pe crearea ºi difuzarea de cunoºtinþe ºi competenþe, principalele
obiective ale managementului calitãþii fiind îmbunãtãþirea continuã, coerenþa, participarea prin
implicarea efectivã a membrilor comunitãþii academice, satisfacerea nevoilor clienþilor. Procedurile
de evaluare detecteazã de calitatea slabã, stimuleazã îmbunãtãþirea, toate acestea contribuind
semnificativ la dezvoltarea de sisteme eficiente ºi eficace în învãþãmântul superior, cu condiþia ca
ele sã fie în mod explicit orientate cãtre cerinþele pieþei.
Cuvinte cheie: managementul calitãþii, proceduri de evaluare, eficienþã, eficacitate.
Abstract: In this paper we highlight aspects of quality management, a concept that has
entered many managers thinking in higher education, the rectors, very rapidly in recent years.
This is a product of management approaches of the ‘80s and the effects they have together. In this
context, the special characteristics of higher education require a set of activities based on the
creation and dissemination of knowledge and skills, the main objective of quality management is
continuous improvement, consistency, effective participation by involving staff, customers’ needs.
Assessment procedures detect poor quality and stimulate improvement, all of which contribute
significantly to the development of efficient and effective higher education, provided that they are
explicitly oriented market.
Key words: quality management, assessment procedures, efficiency, effectiveness.
Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului din Timiºoara
(USAMVBT) este o instituþie specializatã în învãþãmântul superior agronomic ºi medical veterinar,
cu o anvergurã la nivel naþional ºi european.
Tradiþiile acesteia sunt legate de înfiinþarea Facultãþii de Agronomie în anul 1945, aceasta
funcþionând pe lângã Institutul Politehnic din Timiºoara. În condiþiile social-economice ºi politice
ale perioadei respective, Regele Mihai I al României a promulgat Legea 617/30.07.1945 pentru
înfiinþarea Facultãþii de Agronomie la Politehnica din Timiºoara, lege publicatã în Monitorul
Oficial din data de 1 august 1945.
USAMVBT a urmat o evoluþie progresivã dupã anul 1990 când a pornit de la Institutul
Agronomic Timiºoara cu o singurã facultate cu 3 secþii, ajungând ca în anul universitar 2011-2012 sã
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funcþioneze cu 6 facultãþi ºi 22 specializãri pentru ciclul de licenþã, 26 masterate ºi cu douã ºcoli
doctorale: Medicinã veterinarã ºi Ingineria resurselor vegetale ºi animale. Facultãþile actuale sunt:
Facultatea de Agriculturã, Facultatea de Horticultura ºi Silviculturã, Facultatea de Management
Agricol, Facultatea de Medicinã Veterinarã, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare,
Facultatea de Zootehnie ªi Biotehnologii.
În România sunt acreditate sã funcþioneze 4 universitãþi de profil, toate publice, care împreunã
formeazã Consorþiul Universitãþilor de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã.
Managementul universitãþii este asigurat de rector, ales de cãtre toatã comunitatea academicã
ºi reprezentanþii studenþilor, secondat de 3 prorectori (didactic, cercetare, social) ºi directorul
Consiliului studiilor universitare de doctorat ºi pentru relaþii internaþionale. Aceºtia, împreunã cu
decanii facultãþilor, formeazã Consiliul de administraþie, care asigurã conducerea executivã a
universitãþii. În paralel funcþioneazã Senatul universitãþii, prezidat de un Preºedinte, care elaboreazã
regulamentele ºi efectueazã si alte activitãþi specifice prin comisiile de specialitate, la propunerea
Consiliului de administraþie. Atât Consiliul de Administraþie cât si Senatul Universitar îºi desfãºoarã
activitatea în baza Legii 1/2011 ºi Cartei USAMVBT.
Prin activitatea desfãºuratã pânã în prezent ºi cea de perspectivã, universitatea poate fi
consideratã de talie naþionalã, cu influenþã mai mare în pentru partea de vest a þãrii, urmãrind ca
aceastã zonã agroalimentarã sã devinã performantã la nivelul euroregional ºi, în acelaºi timp,
comparabilã ºi compatibilã cu zone agricole importante din Europa. În acest context universitatea îºi
propune sã devinã lider în învãþãmântul superior ºi cercetarea agricolã din euroregiunea DKMT.
Organizarea actualã a universitãþii constituie o etapã a procesului de tranziþie la un sistem
universitar modern, dinamic, în conformitatea cu exigenþele Procesului de la Bologna.
USAMVBT are misiune didacticã, de cercetare ºtiinþificã, extensie universitarã ºi de
consultanþã. Spaþiul rural ºi sistemul agroalimentar românesc se aflã în prezent ºi în anii începutului
de secol XXI într-un profund proces de restructurare ºi dezvoltare.
Dezideratul prioritar evidenþiat al USAMVBT este reprezentat de atingerea celor mai înalte
competenþe academice ºi tehnice a absolvenþilor. Capabilitatea acestora de a se integra profesional în
sistemul agroalimentar si în sistemele conexe ale acestuia constituie preocuparea majorã a
managementului USAMVBT. (Borza et al. 2012, 29 – 40)
Universitatea, prin oferta educaþionalã actualã ºi cea proiectatã, continuã sã-ºi diversificare
programelor de studiu universitar pentru a acoperi o gamã cât mai largã de activitãþi în agriculturã.
Conºtientã de locul ºi rolul pe care-l ocupã în sistemul naþional de învãþãmânt superior, evaluându-ºi
corect nivelul de competenþã ºi responsabilitãþile pe care le are faþã de comunitate, analizând continuu
cererea socialã, USAMVBT îºi asumã roluri fundamentale în procesul de educaþie. Astfel, în cadrul
procesului de învãþãmânt se are în vedere conferirea de calificãri superioare ºi diplome în domeniile
ºtiinþelor agricole ºi horticole, peisagisticii, silviculturii, zootehniei, medicinii veterinare, biologiei,
biotehnologiei, tehnologiei produselor agroalimentare, pisciculturii, ingineriei genetice, ingineriei
mediului, protecþiei plantelor, maºinilor ºi instalaþiilor pentru agriculturã ºi industria alimentarã,
ingineriei economice, managementului, marketingului, dezvoltãrii ºi amenajãrii rurale ºi a altor
specializãri înrudite.
Politica USAMVBT în domeniul asigurãrii calitãþii are în prim planul preocupãrilor studentul
ºi cunoaºterea. De aceea se urmãreºte la nivelul tuturor structurilor organizatorice crearea unei baze
de date care sã evidenþieze numãrul de studenþi ºi rata de succes, succesul absolvenþilor pe piaþa
muncii, nivelul de satisfacþie profesionalã a studenþilor, eficienþa corpului profesoral, structura sociodemograficã, resurse de învãþare si costul lor/student, proprii indicatori de performanþã. Studenþii
formeazã partenerul important în toate procesele de evaluare si au reprezentanþi de drept în comisiile
de evaluare si asigurare a calitãþii create la toate nivelele organizatorice. (Carvalho ºi Terra 2003)
O componentã majorã a politicii pentru asigurarea calitãþii îl reprezintã dialogul continuu cu
studenþii, masteranzii, doctoranzii, ca mijloc important de informare, de cunoaºtere a cerinþelor acestora
si de evaluare a gradului de satisfacere a acestora. Întrucât principalii beneficiari ai activitãþii
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USAMVBT sunt studenþii, masteranzii si doctoranzii, se considerã ca principalã necesitate satisfacerea
cerinþelor si aºteptãrilor acestora privind pregãtirea lor în direcþia solicitatã de societate.
Programul de politici ale USAMVBT este centrat pe asigurarea calitãþii, pentru consacrarea
unei culturi a calitãþii si îmbunãtãþirea continuã a calitãþii. Acestuia îi corespund strategii de realizare
cu prevederi si termene concrete. Pentru realizarea acestor obiective concurã structurile, politicile ºi
strategiile la nivel de USAMVBT si respectiv facultate. Programul de politici centrate pe calitate la
nivel instituþional ºi mijloacele de realizare a acestora sunt precizate în Manualul calitãþii, care, pe
lângã procedurile generale obligatorii, au asigurat succesul certificãrii Sistemului de Management al
Calitãþii în USAMVBT.
Cercetarea ºtiinþificã constituie o preocupare de bazã a personalului academic ºi de cercetare
din universitate. În universitate se desfãºoarã o activitate de cercetare ºtiinþificã apreciatã pe plan
naþional, care se va dezvolta în anii urmãtori. Suntem recunoscuþi pe plan naþional ºi chiar internaþional
în unele domenii de cercetare agricolã ºi de medicinã veterinarã.
Dezvoltarea unei puternice ºcoli ºtiinþifice în domeniul dezvoltãrii rurale la nivelul
performanþelor contemporane, participarea la realizarea de proiecte ºtiinþifice de mare interes ºi la
afirmarea aportului original ºi eficient în circuitul internaþional de valori reprezintã o misiune prioritarã.
USAMVBT prin Unitatea de Extensie, are ºi misiunea de a elabora concepte modele de
dezvoltare ruralã, de exploataþii agricole privat-familiale ºi de ferme model performante. Universitatea
se va implica în mod direct ºi în mai mare mãsurã în consultanþã agricolã printr-un dialog permanent
cu agricultorii ºi agenþii economici din sistemul agroalimentar, asumându-ºi formarea de specialiºti
în consultanþã agricolã prin înfiinþarea unui program de studii masterale în domeniu.
În universitatea noastrã studiazã tineri din toate zonele þãrii, cu precãdere din zona de vest, iar
prin gama largã de programe de studiu oferite, dar ºi rezolvarea unor teme de cercetare de interes
naþional, anvergura universitãþii este de talie naþionalã.
În USAMVBT se pregãtesc studenþi ºi doctoranzi din Bulgaria, Cipru, Grecia, Austria,
Germania, Franþa, Italia, Ungaria, S.U.A., Iran, Israel, Siria, Maroc, Serbia, Republica Moldova, în
viitor dorindu-se o creºtere a numãrului acestora ca urmare a modernizãrii planurilor de învãþãmânt
ºi prin aplicarea sistemului de credite transferabile.
De asemenea, un mare numãr de absolvenþi ai universitãþii noastre profeseazã în 77 diferite
þãri ale lumii. Totodatã se perfecteazã un numãr mare de colaborãri pe linie didacticã ºi ºtiinþificã.
Toate acestea ne fac sã considerãm cã universitatea noastrã a început sã aibã anvergurã internaþionalã,
care se va dezvolta în urmãtorii ani.
USAMVBT va continua sã furnizeze, la nivelul mediului academic românesc si al euroregiunii
Dunãre-Criº-Mureº-Tisa (DKMT), un mediu intelectual vibrant si stimulativ, generând in continuare
noi concepte si modele de dezvoltare a structurilor agrare. Universitatea acþioneazã prin performarea
unor concepte de dezvoltare ruralã durabilã care vizeazã sectorul agroalimentar al euroregiunii DKMT.
Motivaþi de experienþa profesionalã, vizibilitatea naþionalã ºi internaþionalã, hotãrârea de a
acþiona pentru reforma managementului universitar, necesitatea compatibilizãrii europene a sistemului
de educaþie ºi de îmbunãtãþire a organizãrii ºi creºterii performanþelor universitare, USAMVBT ºi-a
propus pentru perioada 2012 - 2016 urmãtoarele obiective fundamentale:
a. Orientarea universitãþii spre competitivitate ºi performanþã pentru integrarea în circuitul
valorilor ºtiinþifice internaþionale ºi atingerea poziþiei de lider al învãþãmântului superior
ºi cercetãrii ºtiinþifice agricole din România ºi euroregiunea DKMT.
b. Creºterea capacitãþii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare
ºi atragerea de tineri ºi de specialiºti cu competenþe superioare.
c. Întãrirea ofertei de cunoºtinþe, servicii ºi extensie universitarã. Stimularea transferului
tehnologic bazat pe cooperarea cu agribusinessul regional în conformitate cu
necesitãþile relevate de Strategia de inovare regionalã a Regiunii Vest România. În acelaºi
timp, datã fiind USAMVBT în euroregiunea DKMT ne propunem sã devenim, împreunã
cu universitãþile agricole din Novi Sad ºi Szeged, un pol euroregional de învãþãmânt 126
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cercetare - consultanþã în domeniul producþiei agroalimentare ºi al dezvoltãrii rurale
regionale.
d. Dezvoltarea învãþãmântului agroalimentar ºi medical veterinar în limbile de circulaþie
internaþionalã.
Conºtientã de locul ºi rolul pe care-l ocupã în sistemul naþional de învãþãmânt superior,
evaluându-ºi corect nivelul de competenþã ºi responsabilitãþile pe care le are faþã de comunitate,
analizând continuu cererea socialã, USAMVBT îºi asumã o misiune didacticã vizând excelenþa în
domeniile de competenþã agriculturã - produse alimentare – zootehnie - biotehnologii - medicinã
veterinarã, ºi competitivitatea, atât la nivel naþional cât ºi la nivel internaþional.
Programele de studii au obiective care conþin elemente de specificitate ºi oportunitate în
concordanþã cu domeniul programului ºi cerinþele pieþei forþei de muncã, fiind prezentate în mod clar
ca ºi preambul al planurilor de învãþãmânt. Cu toate acestea nu toate curiculele au fost armonizate cu
standardele europene. Relevanþa cognitivã ºi profesionalã a programelor de studiu este definitã în
funcþie de ritmul dezvoltãrii cunoaºterii ºi tehnologiei în domeniu ºi de cerinþele pieþei muncii.
Conducerea universitãþii, prin membrii Consiliului de administraþie ºi Senat, considerã cã
sistemul de management al calitãþii trebuie sã vadã în cercetarea ºtiinþificã o misiune prioritarã,
universitatea având ca þel în domeniul cercetãrii sã devinã un pol de excelenþã cu recunoaºtere
naþionalã ºi internaþionalã care sprijinã iniþiativele de cercetare cu aport la achiziþia ºi dezvoltarea
cunoaºterii, ca rãspuns la nevoile comunitãþii academice ºi ale societãþii.
Plecând de la situaþia existentã ºi constatatã, în vederea realizãrii în cele mai bune condiþii a
misiunii sale, universitatea pune la baza întregii sale activitãþi urmãtoarele principii ºi obiective:
• îmbunãtãþirea managementului cercetãrii, administrãrii resurselor ºi creºterea vizibilitãþii
internaþionale a cercetãrii ºtiinþifice;
• orientarea spre o înaltã calitate a cercetãrii prin: impunerea unei exigenþe ridicate, potrivit
standardelor naþionale ºi internaþionale; atragerea periodicã în calitate de profesori /
cercetãtori invitaþi a unor personalitãþi din þarã ºi strãinãtate în activitãþile didactice ºi
ºtiinþifice din facultãþi ºi departamente; iniþierea ºi susþinerea unor programe performante
de cercetare prin colaborarea cu parteneri din þarã ºi strãinãtate.
Toate cadrele didactice titulare din universitate desfãºoarã ºi activitãþi de cercetare finanþate
prin granturi internaþionale/naþionale în care sunt antrenaþi ºi cercetãtori. Politica de resurse umane a
USAMVBT încurajeazã dezvoltarea de profesioniºti cu înaltã calificare, prin programe doctorale ºi
post-doctorale, ca viitori cercetãtori cu normã întreagã sau cadre universitare.
Având la baza autonomia universitarã, USAMVBT a implementat ºi îmbunãtãþeºte continuu
un model de management paticipativ. Întreaga comunitate academicã este stimulatã sã se implice în
procesul decizional, pe diferite trepte de colaborare. Scopul acestei dezvoltãri a implicãrii generale
este un mediu organizaþional rezonant în care nevoile, aspiraþiile ºi aºteptãrile societãþii academice ºi
personalului auxiliar sunt manifestate liber prin angajamente, bazate pe încredere reciprocã.
USAMVBT urmãreºte descentralizarea administrativã, financiarã ºi academicã prin delegarea
responsabilitãþilor cãtre structurile descentralizate, fãrã a pierde coordonarea centralizatã a deciziilor.
Activitatea de practicã a studenþilor are drept scop verificarea aplicabilitãþii cunoºtinþelor
teoretice însuºite de cãtre studenþi în cadrul programului de instruire teoreticã din cadrul USAMVBT.
Practica s-a desfãºurat atât în centrele de practicã ale universitãþii cât ºi în exteriorul universitãþii –
prin intermediul unor convenþii de practicã încheiate cu unitãþi economice sau de cercetare care au
domeniul principal de activitate relevant pentru specializarea studenþilor universitãþii noastre în scopul
obþinerii de abilitãþi. Insa, nu toate centrele de practica rãspund cerinþelor actuale privind tehnologiile
moderne.
Consilierea vocaþionalã a candidaþilor care îºi doresc sã devinã studenþi ai universitãþii constã
în prezentarea ofertei educaþionale a facultãþilor universitãþii noastre, un chestionar pentru identificarea
aptitudinilor ºi intereselor profesionale ºi a unui formular, suport pentru viitoare activitãþi de consiliere.
Considerãm cã aceastã activitate este beneficã atât pentru candidat cât ºi pentru universitate. Pentru
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candidat consilierea vocaþionalã poate fi premisa primei bune alegeri. Pentru universitate consilierea
se va concretiza în diminuarea abandonului ºi în creºterea proporþiei de absolvenþi angajaþi în profesia
pentru care s-au pregãtit.
Plasarea forþei de muncã specializatã în agribusiness este a doua categorie de activitãþi. Aceasta
vizeazã atât serviciul de plasare a studenþilor fãrã loc de muncã în companii adecvate specializãrii ºi
competenþelor dobândite cât ºi head hunting-ul. În ambele cazuri, în bazele de date ale unitãþii de
extensie, se introduc atât absolvenþii cât ºi companiile care solicitã dezvoltarea capitalului uman.
Extensia rezultatelor cercetãrii universitare este un alt important serviciu pus la dispoziþia
societãþii române. Acest serviciu izvorãºte din practica cooperativelor de extensie ºi din convingerea
cã extensia trebuie sã aibã o abordare centratã pe misiune la nivelul problemelor socio-agrozootehnice
ale societãþii .
Relaþiile internaþionale ale USAMVBT includ activitãþi didactice, proiecte, granturi ºi contracte
de cercetare ºtiinþificã ºi internaþionale.
În relaþia cu alte Universitãþi, USAMVBT a semnat 33 de acorduri de colaborare cu diverse
Universitãþi din UE si SUA precum ºi din alte þãri cu tradiþie universitarã, dintre care 21 de acorduri
Erasmus de tip mobilitate a personalului didactic pentru predare LLP/Erasmus (STA) ºi mobilitate
studenþeascã de studiu LLP/Erasmus (SMS) ºi alte 12 diverse acorduri de cooperare bilateralã în
domeniu academic, de cercetare ºi activitãþi de extensie.
Universitatea are recunoaºtere internaþionalã ºi deþine în acest sens o serie de premii, diplome
ºi medalii obþinute internaþional (39 între anii 2006-2011) în cadrul unor Saloane internaþionale ale
cercetãrii, inovãrii ºi inventicii.
Diplomele emise absolvenþilor USAMVBT sunt în concordanþã cu calificãrile universitare
care permit exercitarea profesiilor din lista calificãrilor europene ºi internaþionale ºi din nomenclatorul
naþional al profesiilor (COR – clasificarea ocupaþiilor din România). Programele de studii sunt revizuite
periodic, fiind stabilite în acest sens la nivelul facultãþilor comisii de lucru care gestioneazã procesul.
Prin revizuire se urmãreºte punerea în acord a programelor de studii cu dinamica pieþei calificãrilor
universitare ºi profesionale din þarã ºi strãinãtate. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie
Facultatea de Medicinã Veterinarã, care ºi-a aliniat curricula universitarã cu cele ale altor facultãþi de
profil din UE, în vederea acreditarii europene.
Scopul USAMVBT este de a-ºi consolida poziþia sa de instituþie de învãþãmânt superior ºi
cercetare la nivel naþional, dar ºi a a accede în rândul celor de cercetare avansatã.
USAMVBT are ca misiune principalã pãstrarea recunoaºterii ca instituþie cu impact major în
sfera academicã a domeniului agricol naþional ºi a euroregiunii DKMT. Aceasta presupune atat
diversificarea pe baza cerinþelor pieþei a ciclurilor 1 si 2, cat ºi dezvoltarea ciclului 3 în toate domeniile
de competenþã/ excelenþã, proces care este în curs de desfãºurare.
Þinând seama de prognozele privind evoluþia contextului socio-economic naþional, de specificul
ofertei educaþionale a instituþiei, de resursele umane ºi baza materialã existente, USAMVBT îºi
propune orientarea universitãþii spre competitivitate ºi performanþã pentru integrarea în circuitul
valorilor ºtiinþifice internaþionale ºi atingerea poziþiei de lider al învãþãmântului superior ºi cercetãrii
ºtiinþifice agricole din România, precum ºi acordarea de servicii educaþionale recunoscute la nivel
internaþional.
USAMVBT îºi propune sã actualizeze strategia de dezvoltare în acord cu noile realitãþi
economice ºi sociale. Totodatã, se preconizeazã creºterea rolului calitãþii în procesele de predareînvãþare-evaluare a studenþilor ºi cercetare ºtiinþificã, în evaluarea cadrelor didactice, creºterea
rãspunderii ºi a implicãrii personale în promovarea excelenþei academice.
Totodatã, se urmãreºte permanent actualizarea structurilor ºi elementelor instituþiei la curentul
actual promovat la nivel naþional privind asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior în context
european în legãturã cu studiile universitare de licenþã, master ºi doctorat, prin promovarea unor
sisteme ºi metodologii eficientizate de evaluare internã ºi externã. Vizeazã, totodatã, menþinerea
certificãrii SRAC ºi IQNet în conformitate cu SR ISO 9001:2008 ºi asigurarea unei comunicãri si
colaborãri continue cu organismele naþionale ºi internaþionale de evaluare a sistemelor de management
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al calitãþii (EUA, ARACIS, SRAC, RENAR). USAMVB Timiºoara promoveazã dezvoltarea
competenþelor manageriale a membrilor comunitãþii academice, inclusiv a competenþelor de planificare
strategicã, a celor prospective sau de: marketing educaþional ºi comunicarea ºtiinþei, autoevaluare
instituþionalã ºi benchmarking internaþional.
USAMVBT a creat structurile, a elaborat politica ºi strategiile care sã genereze cadrul
instituþional pentru asigurarea calitãþii ºi îmbunãtãþirea continuã a acesteia, pentru consolidarea culturii
calitãþii ºi actualizarea standardelor de calitate.
USAMVBT are un sistem de management al calitãþii documentat prin Manualul Calitãþii,
proceduri ºi regulamente, iar în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice, se promoveazã ºi se
dezvoltã cultura calitãþii.
În USAMVBT principala structurã cu atribuþiuni directe în domeniul calitãþii este Comisia
pentru Evaluarea ºi Asigurarea Calitãþii (CEAC), înfiinþatã în baza deciziei Senatului. Comisia este
constituitã în conformitate cu prevederile legale, funcþioneazã în baza unui regulament propriu, iar
structura actualã a acesteia este în conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calitãþii
educaþiei. CEAC este subordonatã Senatului, iar Rectorul este direct responsabil de calitatea educaþiei
furnizate de cãtre USAMVBT. Conducerea operativã a CEAC este asiguratã de un coordonator
numit de Rector. CEAC are în subordine Comisiile de Evaluare ºi Asigurare a Calitãþii la nivel de
facultãþi (CEAC). CEAC-F sunt conduse de câte un responsabil cu asigurarea calitãþii (RAC-F) ºi au
în componenþa lor responsabili cu asigurarea calitãþii din departamentele didactice (RAC-D) ºi
responsabili cu asigurarea calitãþii pe program(e) de studii (RAC-PS). Aceste comisii (CEAC-F) au
responsabilitãþi în domeniul calitãþii corespunzãtoare programelor de studii pe care le gestioneazã.
USAMVBT dispune de practici de auditare internã cu privire la principalele domenii ale
activitãþii universitare pentru a se asigura cã angajamentele pe care ºi le-a asumat sunt respectate
riguros, în condiþii de transparenþã publicã.
În anul 2009 s-a constituit în cadrul Departamentului pentru Asigurarea Calitãþii (DAC),
transformat ulterior, in anul 2013, in Departamentul de Managementul Calitãþii (DMC), în cadrul
cãruia este suborganizat Compartimentul de Audit Intern al Calitãþii în care activeazã 30 auditori,
fiind cuprinºi 4-5 reprezentanþi din fiecare facultate, câte un reprezentant al celor douã departamente
independente ºi membrii DMC.
Existã proceduri bine stabilite privind iniþierea, aprobarea, monitorizarea ºi evaluarea periodicã
a programelor de studiu, care cuprind aprobarea iniþialã la nivelul facultãþii, apoi la nivelul USAMVBT,
parcurgându-se etapele stipulate în reglementãrile în vigoare, în urma cãrora se realizeazã aprobarea
finalã a acestora. Regulamentul ºi monitorizarea sunt asociate cu evaluãri periodice ale calitãþii pentru
fiecare program de studiu ºi pe instituþie.
Iniþierea programelor de studii noi se realizeazã la nivel de facultate ºi se bazeazã pe analize
complexe privind mediul extern ºi intern al USAMVBT, în conformitate cu Regulamentul privind
iniþierea, aprobarea, monitorizarea ºi evaluarea periodicã a programelor de studii. Aceasta se
realizeazã în concordanþã cu Lista domeniilor pentru studii universitare, aprobatã anual prin Hotãrâre
de Guvern. Programele de studii propuse spre autorizare sau acreditare sunt acceptate dacã respectã
reglementãrile naþionale ºi europene specifice domeniului ºi dacã sunt compatibile ºi comparabile cu
alte programe de studii similare din þarã ºi strãinãtate.
Cererea pentru autorizarea de funcþionare provizorie a unui nou program de studii este aprobatã
de Biroul Senatului ºi validatã de Senatul USAMVBT. Realizarea evaluãrii externe a programelor de
studii are la bazã Raportul de evaluare internã (autoevaluare). Structura Raportului de evaluare internã
a programelor de studii este în conformitate cu cerinþele si indicatorii de calitate din Metodologia de
evaluare externã elaboratã de ARACIS.
Monitorizarea programelor de studii se face în mod sistematic, planificat ºi presupune controlul
modului în care se desfãºoarã activitatea pentru depistarea la timp a neajunsurilor ºi iniþierea de
acþiuni corective ºi preventive. Monitorizarea se realizeazã cu participarea cadrelor didactice, a
conducerii departamentului/facultãþii, a studenþilor ºi structurilor referitoare la calitate.
Examinarea ºi notarea studenþilor se deruleazã în baza unor criterii bine stabilite, pe baza unui
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regulament ºi tehnici care sunt riguros ºi consecvent aplicate. USAMVBT a elaborat procedee specifice,
utilizate la examinarea studenþilor, care sunt aduse la cunoºtinþa acestora, conform reglementãrilor.
Reglementãrile privind evaluarea sunt anunþate studenþilor în detaliu de cãtre cadrul didactic,
în mod direct, cu ocazia desfãºurãrii activitãþilor didactice. În cataloagele de examen se trece nota
finalã, calculatã conform formulei de calcul prevãzutã în Fiºa disciplinei.
La finalizarea studiilor, studenþii sunt evaluaþi în conformitate cu prevederile Regulamentului
privind organizarea ºi desfãºurarea examenelor de finalizare a studiilor
La nivel de universitate ºi în funcþie de specificul fiecãrei facultãþi ºi program de studiu,
proiectarea procesului didactic este astfel conceputã ºi efectuatã încât procesul de predare-învãþare
sã fie susþinut de o evaluare transparentã.
Toate cursurile susþinute în USAMVBT sunt concepute pentru a îmbina predarea cu studiul
individual ºi cu aspectele formative. Activitatea de examinare în cadrul USAMVBT reprezintã
o proiectare a activitãþii de predare. În acest context, toate disciplinele predate sunt susþinute pe
bazã de suporturi de curs ºi, dupã caz, îndrumãtoare de lucrãri practice, caiete de seminar sau
laborator.
Procedeele de examinare ºi evaluare sunt centrate pe rezultatele învãþãrii ºi anunþate din timp
studenþilor.
Calitatea personalului didactic se referã la cunoºtinþele de specialitate ºi potenþialul de cercetare
ºtiinþificã, la capacitatea didacticã de transmitere a cunoºtinþelor cãtre studenþi ºi deontologia
profesionalã a cadrelor didactice, precum ºi la prestigiul profesional ºi recunoaºterea naþionalã ºi
internaþionalã a acestora.
La USAMVBT se aplicã sisteme de evaluare a personalului didactic din anul 1998, dar în
mod sistematic din anul 2008, pe baza unor proceduri ºi formulare aprobate de CEAC ºi Senatul
USAMVBT.
Regulamentul privind evaluarea periodicã a calitãþii personalului didactic stabileºte cadrul
general ºi procedurile de evaluare a cadrelor didactice. (Borza et al. 2012, 29 – 40)
Autoevaluarea, evaluarea colegialã, evaluarea de cãtre studenþi ºi evaluarea de cãtre directorul
de departament se realizeazã în conformitate cu principiile, metodele ºi procedurile stabilite la nivelul
USAMVBT ºi este coordonatã de cãtre Comisia pentru Evaluarea ºi Asigurarea Calitãþii (CEAC).

Metoda de analizã
La nivelul USAMVB Timiºoara considerãm relevantã evaluarea impactului dezvoltãrii
sistemului de management al calitãþii la Facultatea de Management Agricol datoritã specificului
acestei facultãþi, în care fondul de informaþie este predominat de cel din domeniul managementului,
în toate extensiile lui. Scopul acestui studiu este acela de a identifica nivelurile la care dezvoltarea
sistemului de management al calitãþii din universitate se regãseºte în calitatea managementului
universitar, la nivelul entitãþii organizatorice analizate.
În acest context, analiza prin metoda benchmarking este relevantã. Benchmarking-ul este utilizat
pentru compararea proceselor ºi perfor-manþelor produselor ºi serviciilor cu cele ale liderilor
recunoscuþi ca atare, la un moment dat, pe piaþã. El faciliteazã identificarea scopurilor ca ºi stabilirea
prioritãþilor în elaborarea planurilor, pentru creºterea avantajului competitiv al universitãþii. (Curaj et
al. 2012)

Studiu de caz
In cadrul USAMVBT, la nivelul tuturor facultãþilor a fost efectuatã analiza de benchmarking.
La Facultatea de Management Agricol, în scopul cercetãrii celor mai bune procese, proceduri sau
rezultate, care sunt relevante pentru realizarea obiectivelor, s-a efectuat prezenta analizã de
benchmarking, care a luat în calcul datele celor mai reprezentative universitãþi de profil din România.
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Pãstrând aceste considerente, s-a efectuat analiza de benchmarking având în vedere resursele
informaþionale de care dispune USAMVB Timiºoara. Scopul este, prin urmare, de a asimila si de a
aplica informaþii de la universitãþile reprezentative de profil pentru îmbunãtãþirea perfor-manþelor
proprii. (Juran ºi Godfrey 1998)
Facultatea de Management Agricol a USAMVB Timiºoara a decis efectuarea unei analize de
benchmarking comparativ, care presupune compararea proceselor cu cele ale specializãrilor
concurente, indiferent de facultãþile în cadrul cãrora sunt acreditate.
In cazul acestui tip particular de benchmarking obþinerea de informaþii a fost îngreunatã de
faptul cã datele nu sunt protejate, fiind publice doar selectiv si in regim controlat.
Aplicarea benchmarking-ului a presupus parcurgerea urmãtoarelor etape: (Juran 1988)
1. Stabilirea domeniului de aplicare a benchmarking-ului, respectiv a parametrilor care vor
fi analizaþi
În acest sens, au fost identificaþi indicatorii care sunt utili a fi analizaþi, astfel cã aceºtia sunt
reprezentaþi de cifra de ºcolarizare a specializãrilor:
a) Inginerie si management in alimentaþie publicã si agroturism
b) Inginerie economicã in agricultura
La ambele specializãri s-a stabilit ca indicatorii referitori la cifrele de ºcolarizare care vor fi
analizaþi vor viza atât locurile bugetate cat si cele cu taxa.
2. Stabilirea universitãþilor cu care s-a fãcut compararea, în funcþie de tipul de benchmarking.
În acest scop s-a apelat la o cercetare documentarã, utilizând toate sursele de informare
disponibile, respectiv paginile de web a universitãþilor concurente precum si informaþii rezultate din
schimbul de experienþã între personalul USAMVBT ºi cel al celorlalte universitati de profil.
Cercetarea efectuatã are în vedere cel trei organizaþii, respectiv:
- USAMV Iaºi,
- USA Bucureºti
- USAMVB Timiºoara.
Desemnarea acestor universitãþi de referinþã, dintre cele analizate, s-a fãcut luând în considerare
compatibilitatea acestora cu USAMVBT, respectiv cea care aplicã benchmarking -ul.
3. Culegerea datelor referitoare la performanþele specializãrilor IMAPA si IEA referitoare
la cifrele de ºcolarizare din universitãþile de referinþã În acest scop s-a apelat la contacte profesionale
ºi la consultarea datelor furnizate electronic de cãtre universitãþile de referinþã.
In Tabelul 1 sunt prezentate aceste date, referitoare la locurile bugetate, la cele doua specializãri
analizate, în anul universitar in curs 2012-2013.
Tabelul 1
LOCURI BUGETATE IN ANUL UNIVERSITAR 2012 – 2013
SPECIFICATIE
USAMVB TIMISOARA

IMAPA
32

IEA
27

USAMV IASI

20

40

USA BUCURESTI

64

104

116

171

TOTAL

In Tabelul 2 sunt prezentate cifrele de ºcolarizare de la specializãrile analizate, locurile cu taxã
in anul universitar in curs 2012-2013.
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Tabelul 2
LOCURI CU TAXÃ IN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013
SPECIFICATIE

IMAPA

IEA

USAMVB TIMISOARA

28

23

USAMV IASI

40

20

USA BUCURESTI

333

255

TOTAL

401

298

4. Analizarea datelor a evidenþiat decalajele existente faþã de universitãþile de referinþã ºi a
subliniat necesitatea analizãrii cauzelor acestora. In acelaºi timp, însã, se considerã cã nu este suficientã
numai o înþelegere a situaþiei prezente, în care specializarea IMAPA si IEA a Facultãþii de Management
Agricol a USAMVBT ci aceasta trebuie abordatã în perspectivã, în contextul evoluþiei probabile a
performanþelor universitãþilor cu care se face compararea.
Pentru relevanta s-au raportat numãrul de locuri si ponderile acestora la totalul locurilor in
cele trei universitãþi supuse analizei de benchmarking.
Fig. 1 Numãrul de locuri bugetate la cele trei universitãþi supuse analizei de benchmarking, la cele
doua specializãri IMAPA si IEA

Fig. 2 Ponderea numãrului de locuri bugetate la specializarea IMAPA, din suma totala a locurilor
bugetate la cele trei universitãþi supuse analizei de benchmarking in anul universitar 2012-2013
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Facultatea de Management Agricol a USAMVB Timiºoara, la specializarea IMAPA deþine
mai puþin de o treime din totalul locurilor bugetate, însa cu peste 10% mai multe locuri bugetate
decât USAMV Iaºi.
La specializarea IEA situaþia este inversata în sensul cã, daca la specializarea IMAPA
USAMVB Timiºoara deþinea mai multe locuri bugetate, acum situaþia este in favoarea USAMV Iaºi,
cu aproximativ 7% mai mult.
Pentru ambele specializãri, USA Bucureºti are cele mai multe locuri bugetate, respectiv
55% si 61%.
Fig. 3 Ponderea numãrului de locuri bugetate la specializarea IEA, din suma totala a locurilor
bugetate la cele trei universtãþii supuse analizei de benchmarking in anul universitar 2012-2013

In ceea ce priveºte locurile cu taxa, situaþia este relativ similarã, cu specificaþia cã
USAMVB Timisoara, Facultatea de Management deþine poziþia a III-a, cu 7% din locurile cu
taxa, respectiv 8%.
Fig. 4 Numãrul de locuri cu taxã la cele trei universitãþi supuse analizei de benchmarking, la cele
doua specializãri IMAPA si IEA
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Fig. 5 Ponderea numãrului de locuri cu taxã la specializarea IMAPA, din suma totala a locurilor
bugetate la cele trei universitãþi supuse analizei de benchmarking in anul universitar 2012-2013

Fig. 6 Ponderea numarului de locuri cu taxã la specializarea IEA, din suma totala a locurilor
bugetate la cele trei universitati supuse analizei de benchmarking in anul univeristar 2012-2013

Concluzii
Unitate componentã a sistemului educaþional din România, USAMVBT este o instituþie de
stat care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul învãþãmântului superior ºi cercetãrii ºtiinþifice.
Organizarea actualã a universitãþii constituie o etapã a procesului de tranziþie de la sistemul
universitar anterior la un sistem universitar modern, dinamic, în conformitate cu exigenþele Procesului
de la Bologna.
În ultimii 20 de ani, USAMVBT a încercat permanent sã se adapteze nevoilor locale, regionale
ºi euroregionale, printr-un dialog permanent cu mediul economic ºi privat. În acest sens, actuala
structurã de management a constituit Consiliul consultativ din domeniul agro-alimentar ºi al medicinii
veterinare. Analizând cerinþele pieþei, în continuã schimbare, universitatea cautã sa-si adapteze
programele de studii in funcþie de necesitãþile forþei de muncã.
Prin activitatea desfãºuratã pânã în prezent ºi cea de perspectivã, USAMVBT este consideratã
de talie euroregionalã, cu influenþã mai mare în partea de vest a þãrii ºi euroregiunea DKMT, contribuind
la dezvoltarea ruralã complexã a Banatului ºi a pãrþii de vest a României, precum si a euroregiunii
DKMT, urmãrind ca aceastã zonã agroalimentarã a României sã devinã performantã la nivelul
euroregional, în acelaºi timp, comparabilã ºi compatibilã cu zone agricole importante din Europa.
În acest context, USAMVBT deþine toate premizele sã devinã lider în învãþãmântul superior
ºi cercetarea agricolã din euroregiunea DKMT.
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