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SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE INSTITU łIONAL Ă EXTERNĂ   
 

  Subiectul prezentului raport de evaluare externă a calităŃii este Universitatea “Ştefan 

cel Mare” din Suceava, cu sediul în Suceava, str. UniversităŃii, nr. 13, Suceava, cod 720229, 

România, denumită în continuare pe scurt Universitatea sau USV. 

  Scopul prezentei evaluări instituŃionale externe este acela de a identifica şi certifica 

măsura în care Universitatea răspunde interesului public, precum şi măsurile asigurate pentru 

creşterea calităŃii în procesele de predare-învăŃare şi cele de cercetare, precum şi în 

exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.  

  Principalele obiective avute în vedere pe parcursul evaluării externe la Universitatea 

“ Ştefan cel Mare” din Suceava au fost următoarele:   

a. Să contribuie la promovarea şi asigurarea unei înalte calităŃi în procesul de predare-

învăŃare în instituŃiile de învăŃământ superior; 

b. Să asigure studenŃilor, angajatorilor şi publicului un acces cât mai larg şi rapid la 

informaŃii clare, de încredere şi explicite despre modul în care fiecare instituŃie oferă 

programe de studii, diplome şi calificări, care respectă cerinŃele naŃionale, în 

conformitate cu standardele academice europene şi principiile de calitate; 

c. Să asigure faptul că, în situaŃiile în care calitatea programelor de studii este deficitară, 

procesul de evaluare externă creează premisele pentru iniŃierea acŃiunilor de 

îmbunătăŃire a acestora; 

d. Să asigure mecanisme de evaluare externă prin care sunt garantate calitatea 

procesului de predare-învăŃare, transparenŃa gestiunii şi responsabilitatea publică a 

instituŃiilor de învăŃământ superior.  

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava funcŃionează în baza Ordinului 

Ministerului ÎnvăŃământului f.n. din 13 septembrie 1963, când se înfiinŃiează la Suceava 

Institutul Pedagogic de 3 ani (Anexa I.a.01). Institutul Pedagogic din Suceava se transformă 

în baza Decretului Consiliului de Stat nr. 209/12.07.1977 (Anexa I.a.02) în Institut de 

învăŃământ superior, pentru ca ulterior prin HG nr. 225/7.03.1990,  (Anexa I.00), acesta se 

transformă în Universitate. Denumirea de Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava se 



stabileşte în baza Notei Guvernului din 04.01.1991 şi a Ordinului nr. 4894/22.03.1991. 

Aceasta este comunicată UniverstităŃii prin Adresa nr. 34.096/25.03.1991 (Anexa I.00). 

  La data evaluării externe în cadrul UniversităŃii funcŃionează următoarele facultăŃi: 

Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea de 

Inginerie Electrică şi ŞtiinŃa Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică 

şi Management, Facultatea de Istorie şi Geografie, Facultatea de Litere şi ŞtiinŃe ale 

Comunicării, Facultatea de Silvicultură, Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi AdministraŃie 

Publică.  

  Din totalul programelor de studii derulate în cadrul celor nouă facultăŃi au fost 

selectate următoarele 7 programe: Filosofie, Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura 

germană/ Limba şi literatura română, Administrarea Afacerilor, Silvicultură, Controlul şi 

expertiza produselor alimentare, Sisteme electrice şi Tehnologia construcŃiilor de maşini.  

Alaturi de cele 7 programe de studii s-a procedat şi la evaluarea instituŃională de către 

un expert evaluator. Pe tot parcursul evaluării noastre externe au participat un expert străin, 

un reprezentant al Comisiei Consultative şi doi reprezentanŃi ai studenŃilor .  

Din cele 8 fişe ale vizitei coroborate cu rapoartele aferente întocmite a rezultat în 

unanimitate că sunt îndeplinite criteriile şi indicatorii la valorile minime sau ref1/ref2, după 

caz.  

Concluzia fiecărui expert evaluator pe programul evaluat şi pe componenta 

instituŃională a fost că Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava din punct de vedere al 

interesului public, precum şi a măsurilor asigurate pentru creşterea calităŃii în procesul de 

predare-învăŃare şi în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.  

Apreciem, în urma vizitei noastre la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, 

pe baza opiniilor experŃilor evaluatori şi a responsabililor implicaŃi, după confruntarea 

informaŃiilor f ăcute publice pe diferite căi şi a celor cuprinse în rapoartele de autoevaluare cu 

cele extrase de pe documentele în original, cu cele solicitate suplimentar, acolo unde a fost 

cazul, că există o credibilitate mare a informaŃiilor disiminate de universitate pe diferite 

canale.  

 Din evaluarea instituŃională şi din evaluările pe programe a rezultat că sunt îndepliniŃi 

toti indicatorii cantitativi şi calitativi aferenŃi infrastructurii academice, ceea ce demontrează 

că universitatea poate să asigure derularea în condiŃii normale a procesului de predare-



învăŃare. Facem precizarea că declaraŃiile din rapoartele de autoevaluare cu privire la 

infrastructura academică au fost confruntate cu datele din Compartimentul financiar-

contabilitate, probate cu documente justificative corespunzătoare. 

 ExperŃii evaluatori implicaŃi în procesul de evaluare pe parcursul vizitei au susŃinut în 

rapoartele lor individuale cu argumente enumerate în fişa vizitei că Universitatea asigură 

derularea tuturor activităŃilor de educaŃie şi cercetare prin apelarea la cele mai bune practici 

rezultate din propria experienŃă sau sistematizate pe baza schimburilor de experienŃă cu 

universităŃi similare din lume.  

 Pe baza celor constatate de noi şi prezentate în sinteză în prezentul raport ne-a 

condus la formularea propriei noastre opinii potrivit căreia Universitatea “Ştefan cel 

Mare” din Suceava prezintă un grad ridicat de încredere în ceea ce priveşte calitatea 

activităŃilor derulate în planul educaŃiei superioare, precum şi al cercetării în domeniu. 

Aprecierea noastră este însoŃită de următoarele recomandări: 

1. Refacerea raportului numeric dintre cadrele didactice şi studenŃi în acord cu 

standardele actuale. 

2. Reducerea, la unele facultăŃi, a numărului mare de posturi vacante şi, implicit, 

a deficitului bugetar substanŃial. 

3. Atragerea unui număr – semnificativ pentru oportunităŃile oferite de U.S.M.S. 

– de studenŃi străini şi, în acest sens, organizarea unor programe de studiu într-

o limbă de circulaŃie. 

4. Ameliorarea procesului de recrutare a candidaŃilor printr-o publicitate 

adecvată, precum şi prin promovarea specializărilor. 

5. Flexibilizarea programelor de studiu pentru cel puŃin 30% din numărul de 

credite ale unui program de studiu. Recomandăm ca paleta de alegeri să fie 

lărgită şi prin oferirea posibilităŃii studenŃilor de a alege şi dintre disciplinele 

altor facultăŃi ale universităŃii. 

6. ÎmbunătăŃirea semnificativă a indicatorilor de calitate (I.C.6), în vederea 

eliminării – pe termen scurt – a evoluŃiei oscilante, finalizată, în prezent, cu 

poziŃionarea pe locurile 23-28 per amsamblul universităŃilor din România. 

7. Amplificarea numărului de studii publicate în reviste cotate în baze de date 

internaŃionale. 



8. Crearea unor centre de excelenŃă intra şi multidisciplinare care să angajeze 

grupuri de facultăŃi. 

9. Crearea, acolo unde există potenŃialul necesar, a unor şcoli doctorale în 

domeniu (ex. Tehnologia construcŃiei de maşini). 

10. Eficientizarea  mecanismului de evaluare a profesorilor de către studenŃi, în 

aşa fel încât profesorii care utilizează metode atractive să poată fi diferenŃiaŃi 

de cei care folosesc metode neadecvate. În acest sens, trebuie corijate 

evaluările efectuate de studenŃi ca şi evaluările colegiale, finalizate, aşa cum 

documentele o atestă – cu procente de 65 şi respectiv de 95,19% la 

calificativul Foarte bine. 

11. Recomandăm înfiinŃarea unui fond din care să fie premiate cadrele didactice 

cu rezultate didactice şi ştiinŃifice foarte bune. 

12. Echilibrarea, respectiv normalizarea indicelui de promovabilitate, exagerat 

pentru perioada 2005-2007 (100%). 

13. Dezvoltarea unei politici internaŃionale mai eficace, fundamentată prioritar pe 

cercetare dar şi pe mobilităŃile studenŃilor (reduse actualmente la cca. 0,5% din 

numărul total al acestora). Este de dorit augmentarea parteneriatelor cu 

universităŃi privilegiate din spaŃiul U.E., în vederea integrării U.S.M.S. în 

marile reŃele universitare euro-atlantice, aşa cum este La Societé Européenne 

de la Formation d'Ingenieurs (S.E.F.I.). 

14. IniŃierea de colaborări internaŃionale la nivelul doctoratelor şi masteratelor, 

numărul de 3 teze în cotutelă iniŃiate până în prezent fiind insuficient. 

15. Augmentarea colaborărilor naŃionale şi mai ales internaŃionale la nivel de 

biblioteci. 

16. Întrucât sistemul de tutoriat este unul din factorii cheie în realizarea unui 

mediu de învăŃare centrat pe student, recomandăm universităŃii îmbunătăŃirea 

acestui sistem şi prin remunerarea activităŃilor de tutoriat şi definirea lor clară 

în fişa postului cadrelor didactice.  

17. Constituirea Departamentului de Cercetare pentru demararea unei competiŃii 

interne de granturi şi implicarea studenŃilor în activitatea de cercetare. 



Recomandăm conducerii Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava să susŃină cu 

toate resursele necesare procesul de îmbunătăŃire continuă a calităŃii în toate activităŃile 

desfăşurate.  

 Felicităm pe colegii noştrii de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava 

pentru eforturile depuse şi rezultatele obŃinute în planul asigurării calităŃii.  

 

Bucureşti, 

29 iulie 2008  

 

Director de misiune: Profesor universitar dr. Mircea MUTHU 

 

Coordonatorul echipei de experŃi: Profesor universitar dr. Alexandru TUGUI  

 



I. Prezentarea UniversităŃii “ Ştefan cel Mare” din Suceava 
 

1.1. Scurt istoric 
 

Universitatea „Ştefan cel Mare” (USV) reprezintă pentru regiunea din nordul Ńării 

noastre un simbol de cultură, de cercetare şi educaŃie. Din 1991 aceasta poartă numele 

domnitorului Moldovei, ce reprezintă simbolul acestui Ńinut, păstrând astfel o strânsă legătură 

cu realitatea culturală şi istorică a regiunii. În acest fel, USV continuă tradiŃia educaŃională 

din Bucovina, aşa cum a fost ea iniŃiată şi reprezentată de şcolile domneşti prin Academia de 

la Putna, Institutul Teologic, Universitatea din CernăuŃi.  

ÎnvăŃământul superior modern din Cetatea de Scaun a Moldovei îşi are începutul În 

baza Ordinului Ministerului ÎnvăŃământului f.n. din 13 septembrie 1963, se înfiinŃează la 

Suceava Institutul Pedagogic de 3 ani (Anexa I.a.01). 

Astfel, s-a început modest, în anul 1963, când s-a înfiinŃat provizoriu, într-o clădire a 

Liceului Pedagogic, Institutul de 3 ani, cu două facultăŃi, de filologie şi matematică - fizică, 

cu 127 studenŃi şi câteva cadre didactice. 

Într-o primă etapă, între 1963 şi 1970, s-a conturat şi s-a înălŃat nucleul campusului 

universitar de astăzi - corpul A, două cămine studenŃeşti, o cantină şi o sală de sport - s-a 

înfiripat un corp academic şi s-a afirmat un început de viaŃă universitară. 

Institutul Pedagogic din Suceava se transformă în baza Decretului Consiliului de Stat 

nr. 209/12.07.1977 (Anexa I.a.02) în Institut de ÎnvăŃământ Superior. A urmat etapa 1977-

1989, o perioadă de transformări şi acumulări cantitative şi calitative, prin care fostul Institut 

Pedagogic s-a transformat în Institut de ÎnvăŃământ Superior cu specializări mixte, umaniste 

şi tehnice.  

Prin HG nr. 225/7.03.1990, (Anexa I.00), Institut de ÎnvăŃământ Superior se 

transformă în Universitate. Denumirea de Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava se 

stabileşte în baza Notei Guvernului din 04.01.1991 şi a Ordinului nr. 4894/22.03.1991. 

Aceasta este comunicată UniverstităŃii prin Adresa nr. 34.096/25.03.1991 (Anexa I.00).  

Etapa 1990-2007 a însemnat dezvoltarea şi consolidarea, diversificarea şi afirmarea 

universităŃii sucevene, pe plan intern dar şi internaŃional.  



La data evaluării Universitatea are 9 facultăŃi, 7 departamente, peste 12.900 de 

studenŃi şi peste 330 de cadre didactice şi peste 300 personal nedidactic şi administrativ.  

Activitatea didactică se desfaşoară la: 48 programe studii la zi (24 acreditate), 10 programe 

studii autorizate provizoriu la ID, 39 programe masterale, 21 programe studii postuniversitare 

şi 8 domenii de doctorat. Activitatea de cercetare ştiinŃifică este centrată pe profilul 

facultăŃilor, unde se desfăşoară importante programe de cercetare, conferinŃe, simpozioane 

naŃionale şi internaŃionale. Universitatea este membră a numeroase foruri internaŃionale şi se 

pregăteşte din toate punctele de vedere pentru recunoaşterea diplomelor acordate în toate 

Ńările europene. 

 

1.2. EducaŃia şi cercetarea 
 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, ca instituŃie de învăŃământ superior de 

stat acreditată, integrată în sistemul naŃional de învăŃământ superior, îşi asumă misiunea de 

educaŃie şi cercetare ştiin Ńifică, la care participă întreaga comunitate academică (Anexa I.29 

DeclaraŃia de politică şi autoritate a Rectorului USV). În contextul dinamismului societăŃii 

româneşti de astăzi, angajată pe calea reformei, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

îşi asumă răspunderea de a forma specialişti competenŃi care să corespundă exigenŃelor pieŃei 

muncii, de a dezvolta activitatea de cercetare ştiinŃifică, fundamentală şi aplicativă, în 

concordanŃă cu standardele naŃionale şi internaŃionale, de a integra structurile universitare 

proprii în Sistemul universitar al Uniunii Europene şi de a promova valorile şi tradiŃiile 

culturii şi civilizaŃiei din Bucovina, cu specificul ei multicultural şi intercultural. Pentru  

realizarea  misiunii asumate Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi-a propus prin 

planul strategic (Anexa I.05 Planul strategic al USV 2008-2012) şi prin planurile 

operaŃionale anuale, (Anexa I.06 Planul operaŃional al USV, 2007, 2008) o serie de obiective 

care vizează: 

• ÎmbunătăŃirea calităŃii procesului de învăŃământ în vederea integrării 

accelerate în spaŃiul european al educaŃiei universitare EHEA (European Higher 

Education Area); 

• PerfecŃionarea activităŃilor de cercetare ştiinŃifică prin racordarea la 

programele de cercetare europene ; 



• Managementul resurselor umane, prin promovarea în continuare a 

programelor de mobilităŃi incoming – outcoming, care trebuie să asigure 

compatibilizarea metodelor de predare şi să faciliteze integrarea absolvenŃilor pe piaŃa 

muncii din Europa; 

• Diversificarea resurselor de finanŃare care să asigure o creştere constantă a 

patrimoniului universităŃii precum şi a facilităŃilor oferite studenŃilor;  

• Dezvoltarea infrastructurii universitare; 

• Promovarea competenŃelor distinctive ale universităŃii în comunitatea 

regională, naŃională şi internaŃională ; 

• Întărirea dimensiunii antreprenoriale a universităŃii şi creşterea 

responsabilităŃii asupra calităŃii serviciilor educaŃionale oferite societăŃii. 

Carta UniversităŃii „ Ştefan cel Mare” din Suceava (Anexa I.01 Carta UniversităŃii 

Ştefan cel Mare din Suceava. Anexa 1) reprezintă actul fundamental care statuează 

principiile, funcŃiile, obiectivele de bază şi cadrul academic şi instituŃional al universităŃii, 

respectând ConstituŃia României şi legile Ńării. Pentru desfăşurarea eficientă a activităŃilor 

universitatea şi-a elaborat un regulament de funcŃionare internă care respectă reglementările 

legale în vigoare, (Anexa I.02 Regulament intern USV) iar pe baza acestor două documente 

fundamentale s-au realizat regulamente specifice fiecărui domeniu de activitate din 

universitate, în total peste 40 regulamente care sunt făcute cunoscute comunităŃii prin 

publicare pe pagina www.calitate.usv.ro la secŃiunea Documente generale/Regulamente  

USV. 

Oferta educaŃională şi de cercetare. Prin trecerea la sistemul Bologna, structura 

universităŃii a cunoscut transformări majore, în toată perioada de tranziŃie coexistând structuri 

în lichidare, structuri restructurate/redefinite şi specializări noi. Statutul juridic al 

programelor de studii oferite de universitate respectă cerinŃele legale stabilite de MECT şi 

este prezentat în Anexa I.08. Statutul juridic al programelor de studii din USV. 

În domeniul educaŃiei, principalul obiectiv al USV este ca specializările să fie de 

orizont mai larg şi atractive pentru viitorii studenŃi. În acest context, redefinirea politicii 

universităŃii în concordanŃă cu construcŃia declanşată prin procesul de la Bologna şi noile 

reglementări legislative pentru integrarea în spaŃiul european a favorizat apariŃia unei noi 



structuri pe domenii şi specializări, structură care răspunde într-o mai mare măsură 

obiectivelor de integrare în spaŃiul european al învăŃământului superior şi al cercetării prin: 

• Orientarea spre satisfacerea cerinŃelor şi aşteptărilor studenŃilor, angajatorilor 

şi celorlalte părŃi interesate în recunoaşterea calificărilor absolvenŃilor pe piaŃa forŃei de 

muncă europene cu asigurarea condiŃiilor pentru libera circulaŃie în cadrul economiei 

bazate pe cunoaştere; 

• Dezvoltarea acelor politici educaŃionale care să asigure inserŃia rapidă a 

abolvenŃilor pe piaŃa muncii prin reducerea duratei de acomodare la angajatori; 

• Redefinirea conŃinutului planurilor de învăŃământ pentru studiile de licenŃă 

având în vedere că în prezent învăŃămîntul superior nu se mai adresează doar unor elite 

iar masificarea învăŃamîntului superior devine o condiŃie esenŃială a competitivităŃii 

economiei naŃionale (în UE, cca. 21 % din populaŃie a urmat cursuri de învăŃământ 

superior, comparativ cu 38 % în SUA, 43 % în Canada şi numai 12 % în România); 

• Implicarea şi responsabilizarea personalului, preocuparea pentru crearea unei 

culturi a calităŃii, cu participarea tuturor părŃilor interesate; 

• Identificarea unor indicatori relevanŃi ai calităŃii educaŃiei şi cercetării şi 

introducerea de mecanisme de evaluare internă a acestora; 

• Organizarea de activităŃi de benchmarking cu alte universităŃi, pentru 

identificarea şi preluarea celor mai bune practici în domeniul asigurării calităŃii educaŃiei. 

Universitatea derulează programe de studii organizate pe trei niveluri profesionale. 

Formarea de bază la nivel de licenŃă (cursuri de zi şi ID) este asigurată prin programe de 3 

ani/180 credite, pentru studii umaniste respectiv de 4 ani/240 credite pentru studii inginereşti 

(Anexa I.09_3 Oferta educaŃională la învăŃământul universitar la distanŃă). Specializarea 

absolvenŃilor este asigurată prin parcurgerea celui de al doilea nivel, prin studii de masterat 

de 1,5/2 ani (Anexa I.09 Oferta educaŃională a USV la învăŃământul universitar de licenŃă zi, 

masterat). Confirmarea pregătirii în domeniul cercetării este dată de finalizarea studiilor de 

doctorat (Anexa I.09_2 Oferta educaŃională la studii doctorale). Pentru pregătirea continuă a 

specialiştilor dar şi pentru reconversia profesională în funcŃie de evoluŃia cerinŃelor pe piaŃa 

muncii, universitatea oferă posibilitatea formării prin studii postuniversitare (Anexa I.09_4 

Oferta educaŃională de cursuri postuniversitare).  



Structura UniversităŃii “ Ştefan cel Mare” pe facultăŃi şi programe de studii licenŃă 

şi masterat, din care rezultă dinamica dezvoltării în ultimii ani, este redată sintetic în Anexa 

I.09_1. Dinamica programelor de studiu licenŃă şi masterat acreditate sau autorizate 

provizoriu pentru perioada 2004-2007. 

Universitatea are semnate 27 protocoale de colaborare cu universităŃi şi instituŃii de 

cercetare din Ńări ale Uniunii Europene precum şi din Ucraina, Republica Moldova, USA şi 

Brazilia. Aceste parteneriate evidenŃiază preocuparea universităŃii pentru promovarea 

dimensiunilor educaŃionale interculturale europene şi globale. (Anexa I.07 Conexiuni 

internaŃionale. Lista universităŃilor partenere).  

În perioada 2005 – 2007 universitatea a valorificat oportunitatea accesării fondurilor 

europene prin Programul de Vecinătate România - Ucraina, întărind colaborarea cu 

universităŃile din Regiunea CernăuŃi şi prin derularea de proiecte în parteneriat, beneficiind 

de fondurile Phare CBC 2004 (Anexa I.143 Proiecte transfrontaliere). Astfel, USV contribuie 

la dezvoltarea regiunilor tarnsfrontaliere prin dezvoltarea de proiecte de impact la nivelul 

comunităŃii. Dimensiunea internaŃională a universităŃii se regăseşte de asemenea şi la nivelul 

manifestărilor ştiinŃifice cu deschidere internaŃională care oferă un cadru de schimburi de 

experienŃă didactică şi de cercetare între specialiştii diferitelor domenii. 

 

1.3. InformaŃii cheie 
 

În Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava funcŃionează un număr de 9 facultăŃi, 

7 departamente, peste 12.900 de studenŃi şi peste 330 de cadre didactice. Activitatea didactică 

se desfaşoară la: 48 programe studii la zi (24 acreditate), 10 programe studii autorizate 

provizoriu la ID, 39 programe masterale, 21 programe studii postuniversitare şi 8 domenii de 

doctorat. Activitatea de cercetare ştiinŃifică este centrată pe profilul facultăŃilor, aici se 

desfăşoară importante programe de cercetare, conferinŃe, simpozioane naŃionale şi 

internaŃionale. Universitatea este membră a numeroase foruri internaŃionale şi se pregăteşte 

din toate punctele de vedere pentru recunoaşterea diplomelor acordate în toate Ńările 

europene. 

De la un an la altul numărul studenŃilor a crescut simŃitor. Pentru perioada 2005-2007. 

În tabelul nr. 1 detaliem pe facultăŃi repartizarea acestora.   



Tabel nr. 1. Dinamica numărului total de studenŃi pe facultăŃi 

 

   

  Pentru anul universitar 2008-2009, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava 

dispune de un număr total de 3270 de locuri, din care 878 locuri cu finanŃare de la buget şi 

2392 locuri cu taxă. La acestea se adaugă încă 775 locuri pentru învăŃământul la distanŃă, 418 

la continuarea studiilor şi 25 locuri la a doua facultate. Detalii despre locurile diponibile pe 

fiecare facultate şi program de studii am regăsit la adresa 

http://www.admitere.usv.ro/pagini/domenii/licenta.pdf .   

  Dinamica personalului didactic implicat în activitatea didactică şi de cercetare şi a 

numărului total de posturi la toate programele de studii reiese din tabelul 2. 

   



 

Tabel nr. 2. Repartizarea posturilor pe ani   

Din care Profesori ConferenŃiari 
Şef Lucrări / 

Lectori 
AsistenŃi Preparatori 

Norma 
cercetare An 

univ. 
Total 
post. 

O V 

Prof 
cons 

T O V T O V T O V T O V T O V T O V 
2005
2006 

634 319 315 3 77 47 30 130 52 78 226 111 107 149 71 78 45 31 14 4 3 1 

2006
2007 

688 326 362 0 99 48 51 124 56 68 239 117 122 164 74 90 37 21 16 25 5 20 

2007
2008 791 325 466 0 161 49 112 183 69 114 282 132 150 137 62 75 26 11 15 2 2 0 

 

Pentru derularea procesului didactic în condiŃii optime fiecare facultate dispune de 

personal auxiliar, aşa cum  rezultă din tabelul 3. 

 
Tabel nr. 3. Repartizarea personalului auxiliar pe facultăŃi 

Nr. 
Crt. 

Facultate Număr 

1 Facultatea de Educatie Fizică şi Sport 1 
2 Facultatea de Inginerie Alimentară 4 
3 Facultatea de Inginerie Electrică 12 
4 Facultatea de Mecanică, Mecatronică şi Management 8 
5 Facultatea de Istorie şi Geografie 2 
6 Facultatea de Litere şi ŞtiinŃe ale Comunicării 7 
7 Facultatea de Silvicultură 6 
8 Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi AdministraŃie Publică 14 
9 Facultatea de ŞtiinŃe ale EducaŃiei 2 
10 D.P.P.D. 4 

 

O preocupare permanentă a conducerii universităŃii a fost recrutarea personalului 

didactic, prin scoaterea la concurs a posturilor vacante, cu respectarea procedurilor legale în 

vigoare (Anexa II.68 Regulamentul privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice 

vacante). Personalul academic şi de cercetare din Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 

este recrutat pe bază de concurs, conform normativelor legale, dintre persoanele cu cele mai 

bune rezultate profesionale, calităŃi pedagogice şi morale. 

Personalul care desfăşoară activităŃi didactice în Universitatea Ştefan cel Mare din 

Suceava, îndeplineşte cerinŃele legale pentru ocuparea posturilor didactice. Între universitate 

şi fiecare persoană se încheie un contract de muncă (Anexa I.80 Model contract individual de 

muncă), atribuŃiile postului sunt consemnate în fişa postului (Anexa I.80_1 Model fisa 

postului – cadre didactice, personal didactic auxiliar). 



Datele statistice referitoare la acoperirea a cel puŃin 70% din totalul posturilor din 

statul de funcŃii, constituite conform normativelor legale, cu cadre didactice titularizate în 

învăŃământul superior iar dintre acestea cel puŃin 25% de către profesori şi conferenŃiari 

universitari, dar nu mai mult de 50%, sunt prezentate în rapoartele de autoevaluare ale 

programelor de studiu selecŃionate ca parte a evaluării instituŃionale. 

 

 

1.4. Ultima evaluare a calităŃii 
 

Prin Anexa I.08_1. Statutul juridic al programelor de studii, prin HG nr. 635 din 

11.06.08 se confirmă legalitatea programelor de studii pe fiecare din cele nouă facultăŃi. 

Toate programele de studii au fost, la rândul lor, supuse evaluării în vederea autorizării 

provizorii, definitive sau acreditării, după caz.  

 

1.5. Dinamica cercetării ştiin Ńifice 
 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, beneficiază de resurse necesare 

obŃinerii de performanŃe ridicate în domeniul cercetării ştiinŃifice din domeniile tehnico-

economice şi socio-umane. Universitatea ca instituŃie organizatoare de doctorat a avut 

permanent în vedere regenerarea propriului potenŃial de cercetare prin pregătirea tinerilor 

cercetători. 

În cadrul USV există 10 domenii de doctorat (Anexa I.122_2 Domenii de doctorat) şi 

îşi desfăşoară activitatea 22 de conducători de doctorat (Anexa I.122 CV conducători de 

doctorat din USV), care coordonează activitatea celor 243 de doctoranzi, din care 37 de 

doctoranzi cu frecvenŃă şi 206 de doctoranzi fără frecvenŃă (Anexa I.122_3 Lista 

doctoranzilor cu conducere de doctorat din USV). 

 

FinanŃarea cercetării ştiin Ńifice în perioada analizată este prezentată în figura 1. 

Sursa de finanŃare cea mai importantă a fost Guvernul României prin programele naŃionale 

de granturi, CEEX, PN I şi PN II, Academia Română, AgenŃia de Dezvoltare Nord-Est, apoi 

contracte cu diferiŃi agenŃi economici. 



 

 

Tabelul 4 SituaŃia finanŃării contractelor de cercetare derulate de USV 

GRANTURI PNCDI CEEX ALTELE  
Nr.  

contracte 
Val. 

contracte 
Nr. 

contracte 
Val. 

contracte 
Nr.  

contracte 
Val. 

contracte 
Nr. 

contracte 
Val. 

contracte 
2003 10 58 620 10 138 800 - - 3 7414 
2004 14 136 960 7 414 560 4 3490 - - 

2005 15 271 875 - - 12 838 870 10 776 300 
2006 20 480 012 - - 40 3 397 211 14 371 484 
2007 18 6 869 882 19 2 239 904 19 1 515 904 11 410 850 

TOTAL 77 7 817 717 36 2 793 264 75 5 755 475 38 1 566 048 
 

Numărul total de proiecte naŃionale de cercetare care s-au derulat în perioada 2005-

2007 a fost de 178 în valoare de 17.172.292 lei (a se compara cu cele 48 de proiecte naŃionale 

din perioada 2003-2004, cu o valoare de aproximativ 20 ori mai mică). În perioada 2005-

2007 s-au derulat 32 de proiecte de cercetare cu finanŃare externă în valoare de peste 2 

milioane de euro (a se compara cu cele 8 contracte de cercetare internaŃionale în valoare de 

143.043 USD din perioada anterioară). 

În ce priveşte evoluŃia globală a indicatorului de calitate privind nivelul performanŃei 

în cercetarea ştiinŃifică universitară (IC6) în perioada 2003-2007, USV a obŃinut poziŃia 23, 

în prima jumătate a ierarhiei universităŃilor româneşti. Relativ la dinamica indicatorilor de 

calitate, USV ocupă locul 14, împreună cu alte trei universităŃi, din cele 41 supuse evaluării. 
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Figura 1. Ponderea în bugetul USV a diferitelor surse de veniturilor 

Anul financiar 2007 



II. Asigurarea calităŃii 
 

2.1. Cadrul organizatoric 
 

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava pune un accent deosebit pe calitatea 

proceselor didactice şi de cercetare desfăşurate în spaŃiul concurenŃial al învăŃământului 

superior naŃional. Astfel, toate procesele derulate de USV presupun promovarea unor 

activităŃi de asigurare a calităŃii, în conformitate cu cerinŃele Legii nr. 87/2006 privind 

asigurarea calităŃii în educaŃie. În scopul atingerii acestui obiectiv major universitatea şi-a 

propus implementarea unui sistem de management al calităŃii academice care să garanteze 

permanent calitatea proceselor şi activităŃilor din universitate şi să permită îmbunătăŃirea 

continuă a acestora.  

Universitatea îşi asumă atingerea standardelor de calitate pe trei paliere:  

Asigurarea calităŃii  ca parte a managementului calităŃii se concentrează asupra 

generării şi furnizării încrederii în faptul că cerinŃele calităŃii vor fi îndeplinite. 

Asigurarea internă a calităŃii  vizează managerii şi angajaŃii organizaŃiei, ea se 

obŃine prin implementarea unui sistem de management al calităŃii. 

Asigurarea externă a calităŃii  vizează clienŃii potenŃiali şi clienŃii existenŃi, ea se 

obŃine prin implementarea şi certificarea unui sistem de management al calităŃii. 

Principiile de referinŃă care au stat şi vor rămâne la baza activităŃilor care vizează 

calitatea academică sunt: conformitatea cu cerinŃele SpaŃiului European al ÎnvăŃământului 

Superior, responsabilitatea instituŃională, transparenŃa informaŃiilor de interes public, 

diversitatea instituŃională, cooperarea cu toate componentele sistemului educaŃional, 

centrarea pe rezultatele studenŃilor, identitatea instituŃională, autoevaluarea internă şi 

evaluarea externă, îmbunătăŃirea continuă a calităŃii proceselor şi a managementului 

instituŃional.  

Problematica asigurării calităŃii a fost o preocupare permanentă a managementului si 

a personalului didactic si administrativ din universitate. Realizarea activităŃii de asigurare şi 

control a calităŃii s-a făcut prin: 

• Adoptarea şi aplicarea cadrului legislativ existent; 

• Adoptarea unor strategii şi norme specifice facultăŃilor şi/sau catedrelor; 



• Adoptarea şi aplicarea unor practici naŃionale şi europene observate cu ocazia 

diverselor programe în care universitatea a fost parteneră.  

Din punct de vedere organizatoric, în anul 2000 s-a înfiinŃat Departamentul pentru 

Managementul CalităŃii. În anul 2005 Sistemul de asigurarea şi managementul calităŃii a fost 

reorganizat fiind înfiinŃată, conform legii, Comisia de evaluare şi asigurarea a calităŃii din 

universitate (Anexa I.34 Decizii constituire structuri management calitate DAC, CEAC. Lista 

membri şi ordinul de numire) iar ulterior s-au înfiinŃat astfel de comisii şi la nivel de facultăŃi 

/ DPPD (Anexa I.40 Decizii constituire CEAC-facultăŃi). Au fost numiŃi responsabili pentru 

asigurarea calităŃii la nivel de catedră, cu responsabilităŃi şi la nivelul programelor de studii 

pentru monitorizarea permanentă a modului de integrare a noilor tehnologii de predare, 

centrarea pe student a acestora, îmbinarea predării cu învăŃarea şi cu metodele de examinare 

şi evaluare. În acest mod s-a obŃinut implicarea şi responsabilizarea unui număr mare de 

cadre didactice şi transmiterea informaŃiilor spre şi dinspre managementul facultăŃilor şi 

catedrelor către managementul universităŃii. O mare atenŃie s-a acordat cunoaşterii de către 

studenŃi a documentelor elaborate în universitate şi identificarea opŃiunilor lor. Structurile 

calităŃii lucrează în mod integrat şi urmăresc să dezvolte în universitate o cultură a calităŃii. 

Există la nivelul USV o Organigramă a sistemului de management al calităŃii din universitate 

şi este prezentată în figura 2 (Anexa I.30 Organigrama sistemului de management al 

calităŃii ). 



 

Figura 2. Organigrama sistemului de asigurare a calităŃii 

 

 Fiecare din organismele menŃionate au regulamente proprii de organizare şi 

funcŃionare (Anexele I.31 Regulament de organizare şi funcŃionare DAC, Anexa I.32 

Regulament de organizare şi funcŃionare CEAC-USV). Pentru identificarea nivelelor de 

referinŃă în domeniul calităŃii, CEAC şi DAC dezvoltă activităŃi de benchmarking, urmărind 

activităŃile similare ale universităŃilor din Ńară şi din străinătate. 

Astfel, misiunea USV devine implicita aceea de a realiza la un înalt nivel de calitate a 

învăŃământului şi cercetării ştiinŃifice în domenii specifice, în context naŃional şi 

internaŃional, răspunzând necesităŃii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a 

individului şi de progres a societăŃii româneşti.  

Pentru anii 2006-2008 am constatat existenŃa unor planuri operaŃionale, în care sunt 

programate activităŃi de asigurare a calităŃii, precum şi responsabilii şi termenele aferente. 

USV a implementat un sistem de evaluare colegială precum şi din partea şefilor de 

catedră a activităŃii cadrelor didactice, în paralel cu autoevaluarea şi evaluarea activităŃii 



didactice din partea studenŃilor. În felul acesta se asigură feedback-ul pe linia efortului depus 

pentru asigurarea calităŃii din partea partenerilor procesului didactic.  

 

2.2. Dezvoltarea culturii asigurării calit ăŃii  
 

 Problematica asigurarii calitatii a fost o preocupare permanentă a managementului şi 

a personalului didactic şi administrativ din universitate. Ea a luat diverse forme, de la 

cerinŃele regulamentelor până la diverse moduri de organizare. În toate planurile strategice 

elaborate dupa 1990 calitatea a fost unul din obiectivele principale.  

Din punct de vedere organizatoric, în anul 2000 s-a înfiinŃat Departamentul pentru 

Managementul CalităŃii. În anul 2005 Sistemul de asigurarea şi managementul calităŃii a fost 

reorganizat fiind înfiinŃată, conform legii, Comisia de evaluare şi asigurarea a calităŃii din 

universitate (Anexa I.34 Decizii constituire structuri management calitate DAC, CEAC. Lista 

membri şi ordinul de numire) iar ulterior s-au înfiinŃat astfel de comisii şi la nivel de facultăŃi 

/ DPPD (Anexa I.40 Decizii constituire CEAC-facultăŃi). Au fost numiŃi responsabili pentru 

asigurarea calităŃii la nivel de catedră, cu responsabilităŃi şi la nivelul programelor de studii 

pentru monitorizarea permanentă a modului de integrare a noilor tehnologii de predare, 

centrarea pe student a acestora, îmbinarea predării cu învăŃarea şi cu metodele de examinare 

şi evaluare. În acest mod s-a obŃinut implicarea şi responsabilizarea unui număr mare de 

cadre didactice şi transmiterea informaŃiilor spre şi dinspre managementul facultăŃilor şi 

catedrelor către managementul universităŃii. 

Toate documentele elaborate au fost prezentate şi discutate cu managementul 

executiv,  Ńinându-se cont de observaŃiile formulate la actualizarea acestora. Documentele au 

fost prezentate şi pe site-ul universităŃii fiind supuse discuŃiei publice. O atenŃie deosebită s-a 

acordat cunoaşterii de către studenŃi a documentelor şi aflării optiunilor acestora. Acest lucru 

a fost realizat practic prin cooptarea în Departamentul pentru asigurarea calităŃii a unui 

student, reprezentant al organizaŃiilor studenŃeşti din Universitate.   

În corelaŃie cu schimbarile legislative Comisia pentru asigurarea calitatii şi-a modificat 

structura şi componenta, dar rolul acesteia a rămas neschimbat fiind stabilit prin 

Regulamentul de organizare a Comisiei pentru Asigurarea CalităŃii.  



 Rolul Departamentului pentru asigurarea calităŃii este unul executiv. Acesta dispune 

de un plan strategic propriu şi planuri operaŃionale anuale care stau la baza strategiei 

universităŃii. Planurile anuale au la bază propunerile venite din partea managementului 

catedrelor şi-a facultăŃilor şi sunt armonizate cu politica conducerii. Principalele activităŃi 

depuse de membrii departamentului pentru asigurarea calităŃii au constat in: 

1. Elaborarea sistemului de autoevaluare; 

2. Elaborarea sistemului de evaluare de către studenŃi a activităŃilor didactice;  

3. Sistemul de evaluare colegială. În universitate se aplică un sistem de evaluare colegială la 

promovarea cadrelor didactice; 

4. Sistemul de evaluare a şefului de catedră; 

5. Regulamentul pentru initierea aprobarea monitorizarea şi evaluarea periodica a 

programelor de studii 

 Sistemul de managemet al universităŃii promoveaza şi publică toate hotărârile, 

documentele şi regulamentele prin: 

- publicarea pe pagina web  

- publicarea în Buletinul universităŃii. 

 În acest mod este asigurată transparenŃa în luarea deciziilor membrii comunităŃii 

academice fiind înştiinŃaŃi asupra tuturor decizilor. 

 Universitatea dispune de o reŃea Intranet care facilitează transmiterea de informaŃii 

numai pentru angajaŃii permanenŃi.  

 StudenŃii universităŃii beneficiază de acces gratuit la reŃeaua Intranet. Pentru ei este 

organizat un sistem informatic care le permite în permanenta sa urmareasca situatia lor 

profesionala, precum şi regimul financiar (soldul de burse şi taxe). 

Managementul universităŃii şi al facultăŃilor asigură prin sistemul informatic 

universitar (Anexa I.21 Dinamica DCTI) transparenŃa publică a datelor şi informaŃiilor care 

se referă la toate calificările şi la toate programele de studii (Anexa I.135_3 Oferta de 

programe de studiu. Site USV, facultăŃi), la diplomele obŃinute, la personalul didactic şi de 

cercetare, la facilităŃile oferite studenŃilor precum şi alte informaŃii de interes public (Anexa 

I.135_4 Planurile de învăŃământ. Site USV), informaŃii care sunt corecte şi sunt actualizate 

permanent (Anexa I.135 Site USV; Anexa I.136 Site facultăŃi/departamente). Aceste 

informaŃii sunt oferite şi prin afişare, pliante, presă, televiziune, târguri educaŃionale („PorŃi 



Deschise”), conferinŃe de presă, concursul „Student pentru o zi”. Secretariatele  facultăŃilor  

dispun de soft-uri care permit accesul studenŃilor pentru a-şi cunoaşte rezultatele învăŃării. 

StudenŃii universităŃii beneficiază de acces gratuit la reŃeaua Internet, atât din spaŃiile special 

amenajate cât şi din cămine. 

Ca instituŃie publică bugetară, universitatea oferă toate informaŃiile publice relevante 

pentru mediul social şi economic (Anexa I.135_1 Raportul de activitate 2004-2008 al 

Rectorului). 

Strategia în domeniul calităŃii, regulamentele, procedurile, sunt avizate de CEAC şi 

apoi supuse dezbaterii publice, urmate de aprobarea în Senatul universităŃii. Toate 

documentele sistemului de calitate sunt publicate pe site-ul CalităŃii şi sunt accesibile în 

sistemul Intranet şi parŃial Internet. Anual CEAC publică pe site raportul calităŃii academice 

din universitate în care sunt propuse măsuri de îmbunătăŃire a calităŃii academice (Anexa 

I.138 Raportul anual 2007 asupra calităŃii academice). DAC colaborează cu universităŃi din 

Ńară şi cu ARACIS pentru identificarea bunelor practici în domeniul asigurării şi al 

managementului calităŃii educaŃiei (Anexa I.150 Standarde şi indicatori de performanŃă 

privind calitatea academică în USV). 

Pentru a monitoriza eficienŃa procesului educaŃional şi gradul în care el satisface 

exigenŃele studenŃilor, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră oferă managementului 

universitar, sistemului de calitate, studenŃilor, servicii specifice acestui compartiment  şi 

anual întocmeşte rapoarte de activitate (Anexa I.27. Rapoarte anuale CCOCS 2006, 2007). 

 

Raportul mediu optim dintre numărul de cadre didactice şi numărul de studenŃi 

al universitaŃii este fixat periodic în funcŃie de cerinŃele de îndeplinire a standardelor 

privitoare la calitatea educaŃiei şi în funcŃie de calitatea cercetării. Raportul dintre numărul de 

cadre didactice şi numărul de studenŃi este fluctuant de la facultate la facultate, de la un 

program de studiu la altul şi de la an la an, ca urmare a structurii mixte a universităŃii, 

ponderii diferite a studenŃilor ce urmează anumite domenii de studiu şi a valorilor 

recomandate de Standardele specifice, pe domenii fundamentale, ale ARACIS (Anexa 

I.132_1 Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenŃi în USV; I.132_3 Analiza 

benchmark privind indicatorul studenŃi-cadre didactice).  

Evaluarea colegială este una din bunele practici aplicate în universitate şi se face în 



conformitate cu un regulament complex (Anexa I.37 Regulament şi proceduri privind 

evaluarea periodică a calităŃii corpului profesoral), în care este inclusă o procedură 

referitoare la evaluarea colegială. Evaluarea se face anual sau de câte ori este nevoie 

(promovări pe post), pe baza unei fişe de evaluare bazată pe criterii generale de performanŃă 

şi comportament, care a fost supusă dezbaterii publice. Responsabilitatea privind această 

evaluare revine şefului de catedră. Rezultatele sintetice sunt centralizate la nivel de 

universitate, într-un raport anual privind evaluarea colegială (Anexa I.133_1 Raport anual 

privind evaluarea colegială). Reprezentarea grafică a ponderii calificativelor rezultate din 

evaluarea colegială, pentru anul 2007 la nivel de universitate, este redată în figura 3: 

Foarte bine
91,59%

Bine
3,6%

Satisfăcător
1,2%

 
Figura 3.  Ponderea calificativelor obŃinute de cadrele didactice în urma evaluării colegiale în anul 2007, la 

nivel de universitate 
 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenŃi se face conform unei proceduri ce 

utilizează un formular adaptat pentru fiecare activitate didactică C/S/L/P/AP, formular 

aprobat de Senat şi care a fost îmbunătăŃit permanent pe baza sugestiilor cadrelor didactice şi 

a studenŃilor. Deosebit de sensibil datorită inversării rolurilor examinat-examinator, acest 

sistem a fost gândit pentru obŃinerea de informaŃii privind percepŃia studenŃilor asupra 

activităŃii desfăşurate de cadrele didactice. În ultimii ani această evaluare a fost derulată la 

toate facultăŃile şi la DPPD iar rezultatele au fost confidenŃiale, fiind accesibile doar 

decanului, rectorului şi persoanei evaluate. Rezultatele se prelucrează statistic pe catedre, 

facultăŃi şi universitate iar pe baza lor s-au întocmit sinteze ale acestor evaluări (Anexa I.43 

Raport anual privind evaluarea personalului didactic de către studenŃi, 2006, 2007). 

Rapoartele întocmite au fost analizate în Senatul universităŃii şi s-au formulat politici ce 

95,19 % 



privesc calitatea actului educaŃional. Opiniile cadrelor didactice şi ale studenŃilor au stat la 

baza revizuirii chestionarelor şi a procedurii privind efectuarea acestei activităŃi. 

Reprezentarea grafică a ponderii calificativelor rezultate în urma acestei evaluări, pentru anul 

2007, este redată în figura 4. 

 

Foarte bine
82,57%
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Satisfăcător
1,24% Nesatisfăcător
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Figura 4. SituaŃia calificativelor obŃinute de cadrele didactice în urma evaluării de către studenŃi în anul 2007, la 

nivel de universitate  
 

 
Evaluarea cadrelor didactice de către managementul universităŃii . Cadrele 

didactice se autoevaluează anual conform Capitolului I din Regulamentul privind evaluarea 

calităŃii corpului profesoral (Anexa I.37), folosind o fişă de autoevaluare multicriterială 

concepută unitar la nivelul universităŃii. Pe baza fişei de autoevaluare, a evaluării cadrelor 

didactice de către studenŃi şi a evaluării colegiale s-au întocmit proceduri de evaluare 

multicriterială de către managementul universităŃii, respectiv de către şeful de catedră şi de 

către decanul facultăŃii/directorul DPPD. Aceste proceduri au fost supuse dezbaterii publice 

pe parcursul anului 2007 şi începutul anului 2008, iar aplicarea lor se va face începând cu 

anul universitar 2008 - 2009 odată cu uniformizarea criteriilor de autoevaluare la nivelul 

întregii universităŃi. ConŃinutul lor este prezentat în Anexa I.37. 

 



 

III. Universitatea “ Ştefan cel Mare” din Suceava 
 
3.1. Identitate şi misiune 
 

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în Suceava, str. UniversităŃii 

nr. 13, denumită în continuare pe scurt Universitatea, reprezintă cea mai importantă 

universitate a Bucovinei, cu legături puternice şi importante în regiune.    

  Universitatea “Ştefan cel Mare”din Suceava funcŃionează în baza Ordinului 

Ministerului ÎnvăŃământului f.n. din 13 septembrie 1963, când se înfiinŃiează la Suceava 

Institutul Pedagogic de 3 ani (Anexa I.a.01). Institutul Pedagogic din Suceava se transformă 

în baza Decretului Consiliului de Stat nr. 209/12.07.1977 (Anexa I.a.02) în Institut de 

învăŃământ superior, pentru ca ulterior prin HG nr. 225/7.03.1990,  (Anexa I.00), acesta se 

transformă în Universitate. Denumirea de Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava se 

stabileşte în baza Notei Guvernului din 04.01.1991 şi a Ordinului nr. 4894/22.03.1991. 

Aceasta este comunicată UniverstităŃii prin Adresa nr. 34.096/25.03.1991 (Anexa I.00). 

  USV a fost autorizată/acreditată de Consiliul National de Evaluare Academică şi 

Acreditare, precum şi de A.R.A.C.I.S. pe parcursul anilor 2000-2008.  

  Cu cele nouă facultăŃi cu peste 330 de cadre didactice titulare (Anexa I.13_1), peste 

90 de cadre didactice asociate, şi peste 300 de salariaŃi auxiliari, precum şi cu peste 12900 de 

studenŃi USV oferă un larg spectru de cursuri în diverse specialităŃi inginereşti de la ingineria 

mecanică şi cea a fabricaŃiei la silvicultură şi administrarea afacerilor.  

  Universitatea are o dotare modernă cu echipamente specifice, pentru învăŃământul 

ingineresc, socio-uman şi economic, dar şi pentru cercetare, laboratoare didactice şi de 

cercetare, retele moderne de calculatore şi biblioteci bine dotate.  

  USV se străduieşte să desfăşoare activitatea la standarde europene prin modernizarea 

continuă a planurilor de învăŃământ, prin implementarea conceptului de educaŃie continuă, 

prin modernizarea metodologiei de instruire şi restructurarea procesului instructiv-educativ.  

  Cercetarea se desfăşoară în toate direcŃiile de specializare abordate în tehnică, în 

economie, precum şi în zone interdisciplinare. 



  Prin implicarea continuă în programele europene a diverşilor actori instituŃionali, 

internaŃionali, regionali sau la nivel de Ńară, USV este capabilă să atragă interesul comunităŃii 

academice internaŃionale şi totodată să se integreze în activitati comune împreună cu 

parteneri internationali. 

  Universitatea , semnatară a Marii Carte a Universitatilor de la Bologna (1999), se află 

într-un proces de tranzitie datorat adoptării şi transpunerii în practică a Declaratiei de la 

Bologna si-a documentelor ulterioare acesteia. La data evaluări externe au fost realizate şi 

implementate: 

- sistemul de licenŃă (3 sau 4 ani, după caz) prin modificarea planurilor de învăŃământ; 

- sistemul ECTS pentru mobilitatea studenŃilor prin adoptarea şi aplicarea noilor 

regulamente şi proceduri; 

- sistemul de asigurare a calităŃii prin dezvoltarea unei culturi institutionale care 

poziŃionează calitatea în centrul sferei de preocupări a intregului personal a universităŃii. 

  Universitatea desfăşoară activităŃile educationale orientând spre studenŃi întregul 

potenŃial al resurselor umane şi materiale, desfăşurând în paralel activităŃi de cercetare care 

dezvoltă spiritul antreprenorial al membrilor comunităŃii academice în scopul atragerii şi 

utilizarii eficiente a fondurilor materiale. 

  Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava şi-a asumat o misiune bine precizată 

care prevede pentru activităŃile educaŃionale şi de cercetare următoarele obiective: 

• Orientarea spre calitate şi încurajarea performanŃei în învăŃământ şi cercetare; 

• Compatibilizarea învăŃământului şi cercetării cu orientările europene şi 

adaptarea ofertei educaŃionale la cerinŃele pieŃei forŃei de muncă;  

• Promovarea cercetării ştiinŃifice performante, orientarea ei spre nevoile 

societăŃii şi racordarea la tendinŃele europene. 

   Misiunea este cunoscută de tot personalul universităŃii fiind publicată pe site la adresa 

http://www.usv.ro/pagini/acte_oficiale/ro/index.php?meniu_st=2 . În acest context misiunea 

cadrului didactic este de: 

• Formator – prin faptul că educă şi transmite cunoştinŃe; 

• Cercetător – deoarece creează noi cunoştinŃe şi le promovează; 

• Lider – pentru că pregăteşte şi asigură continuitatea şi succesiunea în colectivul său. 



  Un alt factor important care caracterizeaza misiunea este definirea şi prezentarea 

piramidei necesităŃilor care trasează sensul şi direcŃia acŃiunilor întreprinse de universitate. 

  Carta UniversităŃii  „Ştefan cel Mare” din Suceava (Anexa I.01 Carta UniversităŃii 

Ştefan cel Mare din Suceava. Anexa 1) reprezintă actul fundamental care statuează 

principiile, funcŃiile, obiectivele de bază şi cadrul academic şi instituŃional al universităŃii, 

respectând ConstituŃia României şi legile Ńării. Pentru desfăşurarea eficientă a activităŃilor 

universitatea şi-a elaborat un regulament de funcŃionare internă care respectă reglementările 

legale în vigoare, (Anexa I.02 Regulament intern USV) iar pe baza acestor două documente 

fundamentale s-au realizat regulamente specifice fiecărui domeniu de activitate din 

universitate, în total peste 40 regulamente care sunt făcute cunoscute comunităŃii prin 

publicare pe pagina www.calitate.usv.ro la secŃiunea Documente generale/Regulamente  

USV. 

  La elaborarea Cartei USV s-au luat în considerare tradiŃiile vechi universitare, 

funcŃiile universităŃii ca instituŃie a societăŃii, limitele libertăŃii individuale, principiile 

democraŃiei, ConstituŃia şi legile României. 

  Structurată într-un numar de 7 capitole şi 82 articole, Carta USV stipulează:   

a. misiunea şi obiectivele universităŃii; 

b. principiile care stau la baza activităŃilor educaŃionale şi de cercetare,  

c. autonomia universitară; 

d. normele academice şi deontologice; 

e. cerinŃele educaŃionale; 

f. cercetarea ştiinŃifică; 

g. promovarea valorilor; 

h. patrimoniul; 

i. cooperarea cu alte instituŃii; 

j. dispoziŃii finale. 

  Considerăm că principiile care sunt formulate prin Carta USV corespund misiunii şi 

obiectivelor stabilite.  Iată care sunt aceste principii ce guvernează activităŃile USV:  

1. Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava este o instituŃie care funcŃionează 

potrivit principiilor autonomiei universitare, ConstituŃiei României şi legilor elaborate în 

spiritul acesteia, deschisă cetăŃenilor români şi străini. 



2. Conceptul fundamental al vieŃii universitare este libertatea de instruire şi de 

cercetare. 

3. Prin profilul său, Universitatea creează şi foloseşte valori ale culturii şi civilizaŃiei 

româneşti şi universale, având ca scop principal cunoaşterea omului şi a universului. 

4. Procesul de învăŃământ este inseparabil de cercetarea ştiinŃifică. 

5. Universitatea respinge intoleranŃa şi rămâne deschisă dialogului. 

6. Universitatea este garantul tradiŃiilor umaniste. Prin componenŃa şi conduita 

cadrelor sale universitare, prin conŃinutul programelor de învăŃământ, afirmă şi promovează 

aspiraŃia umană spre cunoaştere. 

7. RelaŃia profesor – student reprezintă expresia drepturilor şi a îndatoririlor 

fundamentale ce guvernează comunitatea academică în procesul de învăŃământ şi cercetare, 

organizat pe criterii de competenŃă. 

8. Universitatea stabileşte bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, având în vedere 

realizarea obiectivelor asumate. 

9. Universitatea facilitează accesul la burse sau la alte mijloace de stimulare a 

învăŃământului şi cercetării ştiinŃifice. 

10. Universitatea promovează parteneriatul cu alte universităŃi din Ńară şi din 

străinătate, în folos reciproc. 

11. Universitatea acordă titluri ştiinŃifice şi onorifice, respectând reglementările în 

vigoare. 

12. Universitatea negociază, pe baza Planului Strategic, contractul instituŃional cu 

Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, menit să-i asigure funcŃionarea şi realizarea obiectivelor 

asumate. 

 

  Carta universităŃii are anexate un număr de 41 de regulamente, după cum urmează: 

� R02 Regulament intern USV - 12.12.2006 

� R03 Codul de etică profesională – 16.12.2005 

� R04 Regulament Comisie de etică – 11.11.2005 

� R05 Regulament cadru privind activitatea profesională a studenŃilor  – 16.12.2005 

� R06 Regulament Senat – 4.05.2004 

� R07 Statut Consiliul Cercetării – 11.12.2007  



� R08 Regulament cadru de organizare şi funcŃionare a CAF – 11.12.2007 

� R09 Regulament cadru de organizare si functionare catedra 18.12.2007 

� R10 Regulament cadru acordare burse în USV – 18.10.2005  

� R11 Regulament organizare studii doctorat – 11.11.2005  

� R12 Regulament cadru privind examinarea şi notarea studenŃilor18.12.2007 

� R13 Regulament cadru privind păstrarea evid. activ.stud.18.12.2007 

� R14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante 11.12.2007 

� R15 Regulament funcŃionare CEAC USV 11.12.2007  

� R16 Regulement organizare şi funcŃionare DAC 11.12.2007  

� R20 Regulament pentru acordarea titlului de Profesor Emerit – 11.12.2007  

� R21 Regulament Doctor Honoris Cauza – 11.11.2005 

� R22 Regulament pentru acordarea titlului de Senator de Onoare – 11.12.2007 

� R23 Regulament pentru acordarea Diplomei de ExcelenŃă – 11.12.2007  

� R24 Regulament CCOC 11.12.2007  

� R25 Regulament funcŃionare DPPD – 11.12.2007  

� R26 Regulament funcŃionare DCTI – 16.03.1999  

� R27 Regulament organizare DRel.Int. şi Programe Comunitare – 11.12.2007  

� R28 Regulament CIC al administraŃiei 11.12.2007  

� R29 Regulament Serviciul Resurse Umane 11.12.2007  

� R30 Regulament Oficiul juridic 11.12.2007  

� R31 Regulament Editura UniversităŃii Suceava 02.06.2005 

� R32 Regulament de organizare şi functionare a bibliotecii  

� R33 Regulament Compartiment Audit Public Intern 11.12.2007  

� R34 Regulament Serviciul SPAT 11.12.2007  

� R35 Regulamentul Comitetului de sănătate – 9.02.2007  

� R36 Regulament Serviciul Financiar Contabil 11.12.2007  

� R37 Regulament Serv.tehnic investiŃii 11.12.2007  

� R38 Regulament Serviciul Social, cămine, restaurant studenŃesc 11.12.2007  

� R39 Regulament Dep. Management Programe Cercetare 11.12.2007  

� R40 Regulament şi proceduri privind iniŃierea şi evaluarea programelor de studii 

– 11.12.2007  



� R41 Regulament şi procedură privind rev. planurilor de înv. 11.12.2007  

� R42 Regulament privind evaluarea calităŃii corpului profesoral 11.12.2007 

 

 

 

3.2. Conducerea universităŃii 
 

Conducerea USV, ca toate instituŃiile de învăŃământ superior din România dispune de 

două paliere manageriale. Primul palier managerial se referă la latura academică iar cel de-al 

doilea palier managerial la latura administrativă. În tabelul de mai jos prezentăm cele două 

paliere manageriale.  

Tabel nr. 5. Structura de conducere a USV 

CONDUCEREA ACADEMICA  

RECTOR  Prof.dr.   
Adrian GRAUR 

Tel. +40-230-520081   
e-mail: rector@usv.ro  

PRORECTOR  
 

Prof.dr.  

Emanuel Diaconescu  

Tel. +40-0230-520081  
e-mail: prorector@usv.ro   

PRORECTOR  
 

Prof.dr. 
Aurel BURCIU  

Tel. +40-230-520081 
e-mail: aurelb@usv  

PRORECTOR  Prof.dr.ing. 
Sanda Maria ARDELEANU  

Tel. +40-230-520081  
e-mail: rel.int@usv.ro  

SECRETAR ŞTIINłIFIC Prof.dr.ing.  
Sorin Tudor MAXIM 

Tel. +40-230 - 520081 
e-mail: maxims@usv.ro   

CONDUCEREA ADMINISTRATIVA  

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV  Ing. Emil NECHIFOR Tel. +40-230- 520081  
e-mail:  dir.adm@usv.ro  

CONTABIL SEF Ec. Olimpia MĂCIUCĂ Tel. +40-230-520081 / 22  

 

 

Aşa cum rezultă şi din Organigrama universităŃii Senatul şi Biroul Senat constituie 

organismele de decizie în concordanŃă cu prevederile Cartei universitare.  

Din documentarea noastră am constatat că Rectorul UniversităŃii “ Ştefan cel Mare” 

din Suceava a fost confirmat prin Ordinul Ministrului EducaŃiei şi Cercetării nr. 

3820/25.03.2008, ceea ce demonstrează că în universitate s-au respectat toate cerinŃele 

impuse de normele în vigoare, regulamentul propriu de alegeri şi Carta universitară. 

 



3.3. Oferta educaŃională 
 

  În Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava funcŃionează un număr de 9 facultăŃi, 

7 departamente, peste 12.900 de studenŃi şi peste 330 de cadre didactice. Activitatea didactică 

se desfaşoară la: 48 programe studii la zi (24 acreditate), 10 programe studii autorizate 

provizoriu la ID, 39 programe masterale, 21 programe studii postuniversitare şi 8 domenii de 

doctorat.   

În Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava funcŃioneaza un număr de 48 

programe structurate la zi (din care 24 acreditate), 10 programe autorizate provizoriu la ID şi 

39 de programe masterale.. 

  Pentru anul universitar 2008-2009, USV dispune de un număr total de 3270 de locuri, 

din care 878 locuri cu finanŃare de la buget şi 2392 locuri cu taxă.  În tabelul nr. 8 detaliem 

pe facultăŃi, domenii şi specializări repartizarea acestora. 

 

Tabel nr. 6. Oferta educaŃională pentru anul 2007/2008  ÎnvăŃământ universitar de licenŃă, zi 

Nr. 
crt. Facultatea Domeniul Program de studiu 

Acreditată/ 
Autorizat ă provizoriu 

EducaŃie fizică şi sport - în 
lichidare 

Autorizată provizoriu 

Kinetoterapie - în lichidare Autorizată provizoriu 
EducaŃie fizică şi sportivă Autorizată provizoriu 

1 
EducaŃie 
Fizică  
şi Sport 

EducaŃie fizică şi 
sport 

Kinetoterapie şi motricitate 
specială Autorizată provizoriu 

Inginerie alimentară 
Ingineria produselor alimentare - 
în lichidare 

Autorizată provizoriu 

Ingineria produselor 
alimentare 

Ingineria produselor alimentare Autorizată provizoriu 

Ingineria produselor 
alimentare 

Controlul şi expertiza produselor 
alimentare 

Acreditată 
2 

Inginerie 
Alimentar ă 

Inginerie şi 
management 

Inginerie şi management în 
alimentaŃia publică şi agroturism 

Autorizată provizoriu 

Calculatoare şi 
tehnologia 
informaŃiei 

Calculatoare Acreditată 

Ingineria sistemelor 
şi calculatoarelor 

Calculatoare - în lichidare Acreditată 

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată Autorizată provizoriu 
Ingineria sistemelor 
şi calculatoarelor 

Automatică şi informatică aplicată 
- în lichidare 

Autorizată provizoriu 

Ingineria sistemelor 
şi calculatoarelor 

Automatică - în lichidare Autorizată provizoriu 

3 
Inginerie 
Electrică şi 
Ştiin Ńa 
Calculatoarelo
r 

Inginerie electronică 
şi telecomunicaŃii 

Electronică aplicată Autorizată provizoriu 



Nr. 
crt. Facultatea Domeniul Program de studiu 

Acreditată/ 
Autorizat ă provizoriu 

Inginerie electronică Electronică - în lichidare Autorizată provizoriu 
Inginerie energetică Energetică industrială Acreditată 

Inginerie energetică 
Energetică industrială - în 
lichidare 

Acreditată 

Inginerie electrică Sisteme electrice Acreditată 

Inginerie electrică 
Electrotehnică generală - în 
lichidare 

Acreditată 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în domeniul 
electric, electronic şi energetic 

Autorizată provizoriu 

Inginerie economică 
Inginerie economică în domeniul 
electric, electronic şi energetic - în 
lichidare 

Autorizată provizoriu 

Mecatronică şi 
robotică Mecatronică Acreditată 
Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în domeniul 
mecanic Acreditată 
Tehnologia construcŃiilor de 
maşini Acreditată 

Inginerie industrială 
Ingineria şi managementul 
calităŃii Autorizată provizoriu 

Inginerie mecanică 
Echipamente pentru procese 
industriale Acreditată 

Ingineria mediului 
Ingineria şi protecŃia mediului în 
industrie Autorizată provizoriu 

Mecatronică  Mecatronică - în lichidare Acreditată 

Inginerie economică 
Inginerie economică în domeniul 
mecanic - în lichidare Acreditată 

Inginerie industrială 
Tehnologia construcŃiilor de 
maşini - în lichidare Acreditată 

4 

Inginerie 
Mecanică, 
Mecatronică 
şi 
Management 

Inginerie mecanică 
Utilaje şi instalaŃii de proces - în 
lichidare Acreditată 
Istorie Acreditată 

Istorie - în lichidare Acreditată 

Istorie-Geografie - în lichidare Acreditată 

Istorie-Filosofie - în lichidare Autorizată provizoriu 

Istorie-O limbă şi literatură străină 
(engleză/franceză) - în lichidare 

Acreditată 

Istorie 

Muzeologie Acreditată 

RelaŃii 
internaŃionale şi 
studii europene 

RelaŃii internaŃionale şi studii 
europene 

Autorizată provizoriu 

Geografie Acreditată 

Geografie - în lichidare Acreditată 
Geografie-O limbă şi literatură 
străină (engleză/franceză) - în 
lichidare 

Acreditată 

Geografia turismului - în lichidare Autorizată provizoriu 

5. Istorie şi 
Geografie 

Geografie 

Geografia turismului Acreditată 



Nr. 
crt. Facultatea Domeniul Program de studiu 

Acreditată/ 
Autorizat ă provizoriu 

ŞtiinŃa mediului Geografia mediului Autorizată provizoriu 

Filozofie Filosofie Acreditată 

ŞtiinŃe politice ŞtiinŃe politice Autorizată provizoriu 

AsistenŃă socială AsistenŃă socială Autorizată provizoriu 

ŞtiinŃe ale 
comunicării 

Biblioteconomie şi ştiinŃa 
informării 

Autorizată provizoriu 

Limba şi literatura română-O 
limbă şi literatură straină 
(franceză, germană)  

Acreditată 

Limba şi literatura română-O 
limbă şi literatură straină 
(franceză, germană) - în lichidare 

Acreditată 

Limba şi literatura română-Limba 
şi literatura spaniolă  

Autorizată provizoriu 

Limba şi literatura română-Limba 
şi literatura spaniolă - în lichidare 

Autorizată provizoriu 

Limba şi literatura romănă-Limba 
şi literatura italiană  

Autorizată provizoriu 

Limba şi literatura franceză -
Limba şi literatura engleză Acreditată 

Limba şi literatura franceză -
Limba şi literatura engleză - în 
lichidare 

Acreditată 

Limba şi literatura franceză- 
Limba şi literatura germană  

Acreditată 

Limba şi literatura franceză- 
Limba şi literatura germană - în 
lichidare 

Acreditată 

Limba şi literatura engleză - 
Limba şi literatura română sau 
Limba şi literatura germană 

Acreditată 

Limba şi literatura engleză - 
Limba şi literatura română sau 
Limba şi literatura germană - în 
lichidare 

Acreditată 

Limba şi literatura ucraineană- 
Limba şi literatura română sau O 
limbă şi literatură străină 
(franceză, engleză) 

Autorizată provizoriu 

Limba şi literatura ucraineană- 
Limba şi literatura română sau O 
limbă şi literatură străină 
(franceză, engleză) - în lichidare 

Autorizată provizoriu 

Limbă şi literatură 

Literatură universală şi 
comparată-Limbă şi literatură 
română sau O limbă şi literatură 
străină (spaniolă/italiană/germană) 

Autorizată provizoriu 

6. 
Litere şi 
Ştiin Ńe ale 
Comunicării 

Limbi moderne 
aplicate 

Limbi moderne aplicate 
(engleză/franceză) 

Autorizată provizoriu 



Nr. 
crt. Facultatea Domeniul Program de studiu 

Acreditată/ 
Autorizat ă provizoriu 

ŞtiinŃe ale 
comunicării 

Comunicare şi relaŃii publice Autorizată provizoriu 

Silvicultură - în lichidare Acreditată 
7 Silvicultură Silvicultură 

Silvicultură Acreditată 
Contabilitate şi informatică de 
gestiune 

Acreditată 
Contabilitate  

Contabilitate şi informatică de 
gestiune - în lichidare 

Acreditată 

FinanŃe FinanŃe şi bănci Acreditată 
Economie şi afaceri 
internaŃionale 

Afaceri internaŃionale  Autorizată provizoriu 

RelaŃii economice 
internaŃionale 

RelaŃii economice internaŃionale - 
în lichidare 

Autorizată provizoriu 

Management Autorizată provizoriu 
Management 

Management - în lichidare Autorizată provizoriu 
Eonomia comerŃului, turismului şi 
serviciilor 

Acreditată 

Eonomia comerŃului, turismului şi 
serviciilor - în lichidare 

Acreditată 
Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor Acreditată 
AdministraŃie publică Acreditată 
AdministraŃie publică - în 
lichidare 

Acreditată ŞtiinŃe 
administrative 

AsistenŃă managerială şi 
secretariat 

Acreditată 

Cibernetică, 
statistică şi 
informatică 
economică 

Cibernetică economică Autorizată provizoriu 

8 

Ştiin Ńe 
Economice şi 
Administra Ńie 
Publică 

Drept Drept Autorizată provizoriu 

9 
Ştiin Ńe ale 
EducaŃiei 

ŞtiinŃe ale educaŃiei 
Pedagogia învăŃământului primar 
şi preşcolar  

Acreditată                                        

 



 
Tabel nr. 7. Oferta educaŃională pentru anul 2007/2008  Oferta de studii  masterale 2007-2008 

Nr. 
Crt. Facultatea 

Denumire program 
Masterat 

Durata de 
studii 

Limba în care  
se face 

şcolarizarea 

Sisteme inteligente pentru controlul 
proceselor 

1 an română 

ŞtiinŃa şi ingineria calculatoarelor 2 ani română 
Ingineria calculatoarelor şi controlul 
proceselor 

2 ani română 

Tehnici avansate în maşini şi acŃionări 
electrice 

2 ani română 

Sisteme moderne pentru conducerea 
proceselor energetice 

2 ani română 

Artă vizuală, design şi imagine 
publicitară asistate de calculator 

2 ani română 

1. 
Inginerie Electrică şi Ştiin Ńa 
Calculatoarelor 

Managementul informatic în industrie şi 
administraŃie 

2 ani română 

Managementul integrat al calităŃii, al 
mediului, al sănătăŃii şi 
securităŃii în muncă 

2 ani română 

Expertiză tehnică şi evaluare financiară 2 ani română 
Inginerie mecanică asistată de calculator 2 ani română 
Biomecatronică 2 ani română 
Tehnologii şi echipamente moderne de 
prelucrare 

2 ani română 

Inginerie comercială 2 ani română 
Sisteme integrate de producŃie 2 ani română 
Management în inginerie 2 ani română 

2. 
Inginerie Mecanică, 
Mecatronică şi 
Management 

Echipamente şi tehnologii asistate în 
industria lemnului 

3 semestre română 

Românii între Orient şi Occident 2 ani română 
Managementul relaŃiilor internaŃionale şi 
al cooperării transfrontaliere 

2 ani română 

TradiŃie şi inovaŃie în turismul cultural şi 
religios 

2 ani română 

Protejarea, valorificarea şi managementul 
patrimoniului 

2 ani română 

TradiŃie şi inovaŃie în managementul 
actului politic 

2 ani română 

Studii europene 2 ani română 
Fenomene geografice de risc şi 
dezvoltare durabilă 2 ani română 

Dinamica peisajului geografic în 
regiunea de N-E a României 

2 ani română 

GIS şi planificarea teritoriului 2 ani română 
Turism şi dezvoltare regională 2 ani română 
Studii globale. Cultură şi comunicare 2 ani română 

3. Istorie şi 
Geografie 

Filosofia istoriei 2 ani română 

  
Managementul relaŃiilor interculturale şi 
interconfesionale 

2 ani română 



 
În Figura nr. 5 prezentăm dinamica repartizării studenŃilor pe cicluri universitare pentru perioada 2004-

2007 (a se vedea Anexa I.112_3).  

 

 

Figura nr. 5. Dinamica numărului de studenŃi. 

 

 

 

 

Comunicare şi relaŃii publice 1 an română 

Teoria şi practia traducerii (franceză/ 
engleză/ germană) 

1 an 

română/ 
franceză/ 
engleză/ 
germană 

Semiotica limbajului în mass-media şi 
publicitate 

1 an română 

Literatura română postbelică 1 an română 
Istoria limbii române 1 an română 
Doctrine şi idei europene 1 an română 
Literatura exilului în secolul al XX-lea 1 an română 

  
4. 

Litere şi Ştiin Ńe ale 
Comunicării 

Graiurile populare din Bucovina 1 an română 
Conservarea biodiversităŃii şi certificarea 
pădurilor 

3 semestre română 

Managementul activităŃilor de exploatare 
şi prelucrare a lemnului 

3 semestre română 5. Silvicultură 

ConstrucŃii moderne din lemn 3 semestre română 
Managementul firmelor de comerŃ, 
turism şi servicii 

2 ani română 

Managementul în administraŃia publică 
din Ńările Uniunii Europene 

2 ani română 

Management public 2 ani română 
Economie şi globalizare 2 ani română 

6. 
Ştiin Ńe Economice şi 
Administra Ńie Publică 

Contabilitate şi audit financiar în firmele 
de comerŃ, turism şi 
servicii 

2 ani română 



3.4. Cercetare 
 

 

a. Personalul de cercetare 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, beneficiază de resurse umane cu 

specializare înaltă, capabile să susŃină misiunea universităŃii: de învăŃare şi de cercetare. 

Universitatea ca instituŃie organizatoare de doctorat a avut permanent în vedere regenerarea 

propriului potenŃial de cercetare prin pregătirea tinerilor cercetători. Creşterea performanŃelor 

Şcolii doctorale se realizează printr-o organizare eficientă (Anexa I.122_1 Regulament 

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat) şi o planificare 

corespunzătoare a activităŃilor (Anexa I.122_10 Planuri de învăŃământ ale Şcolii doctorale). 

În cadrul USV există 10 domenii de doctorat (Anexa I.122_2 Domenii de doctorat) şi 

îşi desfăşoară activitatea 22 de conducători de doctorat (Anexa I.122 CV conducători de 

doctorat din USV), care coordonează activitatea celor 243 de doctoranzi, din care 37 de 

doctoranzi cu frecvenŃă şi 206 de doctoranzi fără frecvenŃă (Anexa I.122_3 Lista 

doctoranzilor cu conducere de doctorat din USV). Colaborarea la înalt nivel a specialiştilor 

din universitate cu personalităŃi remarcabile din  lumea ştiinŃifică este sintetizată prin lista 

celor 37 cercetători de prestigiu internaŃional cărora li s-a conferit titlul de doctor Honoris 

Causa al USV în perioada 1999-2007 (Anexa I.122_7 Lista personalităŃilor cărora li s-a 

conferit titlul de DHC al USV). 

Structura personalului pentru cercetarea ştiinŃifică este similară cu structura celui 

pentru activităŃi didactice, respectiv, profesori, conferenŃiari, lectori, asistenŃi şi preparatori. 

În statul de funcŃii există şi posturi numai pentru cercetare.  

În ce priveşte vârsta personalului de cercetare, în USV există o piramidă a vârstelor 

centrată în zona 30 - 35 ani, lectorii universitari cu titlul de doctori în ştiinŃe fiind categoria 

dominantă. Din acest punct de vedere, considerăm că atractivitatea învăŃământului şi 

cercetării ştiinŃifice este încă mare pentru USV, un fapt de care se profită prin strategia de 

dezvoltare a universităŃii noastre.  

Personalul de cercetare din centrele de cercetare ale USV (Anexa I.122_8 Personalul 

de cercetare din centrele de cercetare) este cuprins în următoarele centre: Centrul de 

cercetare ştiinŃifică în calculatoare – CCSC (25 cercetători), Centrul de cercetare în domeniul 



maşini, aparate şi acŃionări electrice – EMAD (15 cercetători), Centrul de cercetare în 

sisteme de control a proceselor – SISCON (20 cercetători), Centrul de Cercetare - 

INTERLITTERAS (27 cercetători), Centrul de cercetare Analiza discursului – CADISS (16 

cercetători), Centrul de Cercetări de Geografie Aplicată - CGA (21 cercetători) –  în total 124 

de cercetători (aproximativ 40% din personalul didactic al USV). 

 

b. Baza materială pentru cercetare 

Baza materială pentru realizarea cercetării urmăreşte consolidarea structurilor 

existente în universitate : laboratoarele de cercetare (Anexa I.124_2 Laboratoare de 

cercetare), centrele de cercetare din facultăŃi, precum şi a platformei de formare şi cercetare 

interdisciplinară (Anexa I.124 Dotarea de excelenŃă a platformei de cercetare). Acest 

obiectiv strategic s-a realizat, folosind finanŃarea de la buget, veniturile proprii şi mai ales 

veniturile din proiectele şi contractele de cercetare. Din analiza listelor de dotare a 

laboratoarelor de cercetare (Anexa I.124_3 Dotarea de excelenŃă a laboratoarelor de 

cercetare) se constată  un salt notabil al volumului şi valorii investiŃiilor în dotarea cu 

aparatură de cercetare. Dacă în anii anteriori s-a investit substanŃial în tehnica de calcul, după 

2006 se constată achiziŃionări de echipamente performante de testări, de măsură şi control, de 

analize complexe. În cadrul tuturor domeniilor ştiinŃifice s-a pus accent şi pe achiziŃionarea 

de softuri performante de modelare şi simulare pentru utilizarea la nivele superioare a 

tehnicii de calcul.  

FinanŃarea cercetării ştiin Ńifice în perioada analizată este prezentată în figura 1. 

Sursa de finanŃare cea mai importantă a fost Guvernul României prin programele naŃionale 

de granturi, CEEX, PN I şi PN II, Academia Română, AgenŃia de Dezvoltare Nord-Est, apoi 

contracte cu diferiŃi agenŃi economici. 

 



 

Tabelul 8 SituaŃia finanŃării contractelor de cercetare derulate de USV 

GRANTURI PNCDI CEEX ALTELE  
Nr.  

contracte 
Val. 

contracte 
Nr. 

contracte 
Val. 

contracte 
Nr.  

contracte 
Val. 

contracte 
Nr. 

contracte 
Val. 

contracte 
2003 10 58 620 10 138 800 - - 3 7414 
2004 14 136 960 7 414 560 4 3490 - - 

2005 15 271 875 - - 12 838 870 10 776 300 
2006 20 480 012 - - 40 3 397 211 14 371 484 
2007 18 6 869 882 19 2 239 904 19 1 515 904 11 410 850 

TOTAL 77 7 817 717 36 2 793 264 75 5 755 475 38 1 566 048 
 

Numărul total de proiecte naŃionale de cercetare care s-au derulat în perioada 2005-

2007 a fost de 178 în valoare de 17.172.292 lei (a se compara cu cele 48 de proiecte naŃionale 

din perioada 2003-2004, cu o valoare de aproximativ 20 ori mai mică). În perioada 2005-

2007 s-au derulat 32 de proiecte de cercetare cu finanŃare externă în valoare de peste 2 

milioane de euro (a se compara cu cele 8 contracte de cercetare internaŃionale în valoare de 

143.043 USD din perioada anterioară). 

 

c. Coordonarea, evaluarea şi auditul activit ăŃilor de cercetare 

 

Coordonarea activităŃilor de cercetare revine Consiliului Cercetării, secretarilor 

ştiinŃifici ai facultăŃilor care urmăresc implementarea sistemului calităŃii în activităŃile de 

cercetare la toate nivelurile, recunoaşterea rezultatelor deosebite şi stimularea performanŃei 

prin premiere.  

Pentru îndeplinirea şi menŃinerea la nivel înalt a standardelor de calitate în activitatea 

de cercetare, anual fiecare cadru didactic întocmeşte un raport de autoevaluare a activităŃii de 
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cercetare pe baza unui punctaj definit unitar la nivelul universităŃii. În funcŃie de media 

punctajelor din catedră, în urma analizei în catedră este apreciată calitatea activităŃii de 

cercetare a fiecărui cadru didactic şi se fac recomandări de îmbunătăŃire după caz.  

În menŃinerea indicatorilor de calitate ai proceselor de cercetare un rol important îl au 

rapoartele comisiilor de audit intern a activităŃilor de cercetare, formate din cadre didactice 

cu experientă care nu fac parte din colectivul de cercetare al proiectului evaluat (Anexa 

I.129_1 Rapoarte de audit faze, contracte de cercetare 2005-2007).  

Începând cu anul 2008 universitatea este preocupată de realizarea cadrului 

organizatoric pentru auditarea externă a activităŃilor de cercetare. 

 

d. Valorificarea rezultatelor cercetării ştiin Ńifice 

 

Rezultatele cercetării sunt valorificate prin contracte de cercetare de excelenŃă, prin 

teze de doctorat finalizate, prin titlurile, premiile, distincŃiile ştiinŃifice acordate cercetătorilor 

din USV, prin publicaŃii ştiinŃifice cu referenŃi, prin manifestări ştiinŃifice internaŃionale, prin 

brevetare (Anexa I.125 Raport privind cercetarea ştiinŃifică din USV în perioada 2003-

2007). 

În Anexa I.126_1 Contracte de excelenŃă, valoare, mod de finanŃare, mod de 

valorificare, pentru perioada 2005-2007, se prezintă în detaliu lista contractelor de excelenŃă 

derulate de USV, cu valoare, mod finanŃare, mod valorificare. 

Sub conducerea conducătorilor de doctorat din universitate au fost finalizate, în 

perioada 1995-2007, un număr de  57 de teze de doctorat (Anexa I.122_4 Lista tezelor de 

doctorat finalizate în USV) şi 3 teze de doctorat cu dublă coordonare (Anexa I.122_5 Lista 

tezelor de doctorat cu dublă coordonare).  

Ca o recunoaştere a activităŃii ştiinŃifice din universitate un număr important de cadre 

didactice au primit în ultimii trei ani prestigioase premii naŃionale şi internaŃionale (Anexa 

I.126_3 Premii de excelenŃă acordate cadrelor didactice din USV). 

O dovadă a disiminării rezultatelor cercertării o reprezintă manifestările ştiinŃifice 

organizate de USV în perioada 2005-2007 - organizarea şi participarea la manifestări 

ştiinŃifice cu caracter local (Luna Pădurii, Oameni de Top), naŃional (Anexa I.127 Lista 



manifestărilor ştiinŃifice naŃionale organizate de USV) şi internaŃional (Anexa I.127_1 Lista 

manifestărilor ştiinŃifice internaŃionale organizate de USV). 

Valorificarea cercetării ştiinŃifice se realizează şi prin publicarea în revistele, analele 

şi buletinele ştiinŃifice editate de USV a rezultatelor deosebite în cercetare şi atragerea pentru 

publicare de lucrări ştiinŃifice valoroase din Ńară şi străinătate (Anexa I.128 Lista revistelor 

cotate editate de USV ; Anexa I.128_1 Lista publicaŃiilor ştiinŃifice editate de USV), precum 

şi sprijinirea publicării - prin Editura UniversităŃii Suceava – de materiale didactice, cursuri, 

caiete de laborator necesare derulării activităŃii didactice dar şi monografii şi tratate 

cuprinzând sinteze ale rezultatelor cercetării.  

Raportarea la nivel naŃional a cercetării  din USV are în vedere formularea unui set 

de indicatori de evaluare internă periodică a activităŃilor centrelor/colectivelor de cercetare 

Ńinând cont de sistemul de evaluare la nivel naŃional – CNFIS. Aceşti indicatori se referă la 

calitatea şi numărul publicaŃiilor ştiinŃifice, brevetelor şi centrelor de cercetare acreditate, la 

numărul de teze de doctorat finalizate, la nivelul de reprezentare în Academia Română, 

Academia de ŞtiinŃe Tehnice şi în asociaŃii profesionale de prestigiu, precum şi la numărul de 

premii şi distincŃii ştiinŃifice obŃinute la nivel naŃional şi internaŃional (Anexa I.126_4 Analiza 

comparativă a rezultatelor cercetării din USV). În alcătuirea acestui indicator de calitate 

complex IC6, care urmăreşte evaluarea nivelului performanŃelor în cercetarea ştiinŃifică 

universitară, intră 10 criterii de performanŃă, stabilite şi calculate de către CNFIS, în baza 

unei metodologii specifice. Aceste criterii au ponderi egale în structura indicatorului de 

calitate IC6.  

Astfel, la subindicatorul – Granturi de cercetare câştigate prin competiŃie naŃională 

(granturile CNCSIS şi ale Academiei Române), pentru anul 2007 situaŃia este următoarea: 

din cele 45 de universităŃi de stat evaluate, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

ocupă poziŃia 30. În schimb la subindicatorul 3 - Contracte obŃinute în cadrul Planului 

NaŃional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare (inclusiv CEEX) şi contracte cu diverse 

companii din Ńară, USV se plasează pe locul 23 din acelaşi număr de universităŃi evaluate. 

Dacă se ia în considerare ponderea veniturilor la numărul de cadre didactice USV se situează 

în primele 10 universităŃi. O poziŃie înaltă ocupă USV şi în ce priveşte valoarea contractelor 

de cercetare internaŃionale, USV făcând parte din prima grupă de universităŃi, ocupând în 

acest sens poziŃia 9 din cele 45 de universităŃi de stat evaluate de CNFIS.  



Subindicatorul 4 - Teze de doctorat finalizate subliniază atât importanŃa existenŃei 

unei activităŃi de coordonare a tinerilor cercetători la nivel de universitate, de transmitere a 

competenŃelor ştiinŃifice, cât şi importanŃa finalizării cercetării ini Ńiale, în vederea 

recunoaşterii acesteia şi a certificării viitorului potenŃial de cercetare. Din punct de vedere al 

valorilor acestui subindicator USV se situează pe poziŃia 17 în clasamentul universităŃilor 

Ńării. Criteriul Teze de doctorat finalizate marchează anumite oscilaŃii în ultimii trei ani. 

CoeficienŃii pun în evidenŃă următoarele valori: 11,83 în anul 2005, 3,83 în 2006 şi 7,68 în 

2007. 

Subindicatorul Articole publicate în reviste cotate subliniază vizibilitatea pe plan 

internaŃional (prin revistele internaŃionale), şi pe plan naŃional (prin revistele interne), care 

stimulează activitatea ştiinŃifică de la nivelul universităŃilor şi care, implicit, certifică 

existenŃa acesteia. Din punctul de vedere al acestui subindicator universitatea se poziŃionează 

pe locul 37, deşi se pare că nu toate raportările au fost luate în calcul. Criteriul respectiv în 

ultimii trei ani a avut o evoluŃie  oscilantă, cu coeficienŃi în descreştere, de la 14,65 în anul 

2005 la 7,83 în 2007.  

În schimb, tradiŃia bună în USV privind inventica şi inovaŃia şi alte produse protejate 

de proprietatea intelectuală situează USV pe un meritat loc 17 pe plan naŃional. 

Subindicatorul CărŃi publicate în edituri recunoscute, plasează USV pe locul 23, o 

poziŃie meritorie, de asemenea. Tot la fel şi în ce priveşte activitatea centrelor de cercetare, 

USV fiind pe locul 19.  

Sub aspectul prestigiului, respectiv, reprezentările în academii, organizaŃii 

profesionale internaŃionale, premii, USV are o poziŃie relativ bună pe locul 27 şi respectiv 

locul 19. 

În ce priveşte evoluŃia globală a indicatorului de calitate privind nivelul performanŃei 

în cercetarea ştiinŃifică universitară (IC6) în perioada 2003-2007, USV a obŃinut poziŃia 23, 

în prima jumătate a ierarhiei universităŃilor româneşti. Relativ la dinamica indicatorilor de 

calitate, USV ocupă locul 14, împreună cu alte trei universităŃi, din cele 41 supuse evaluării. 

În concluzie, cercetarea ştiinŃifică în Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava se 

află într-un ritm de dezvoltare apreciabil, îşi propune Ńinte de atins realizabile şi se remarcă 

eficienŃa personalului didactic şi de cercetare. Managementul cercetării ştiinŃifice din USV 

trebuie să Ńină cont pe viitor ca acest atuu al productivităŃii ştiinŃifice să fie menŃinut la cote 



înalte, în condiŃiile în care există perspectiva dezvoltării f ără precedent a infrastructurii. Un 

alt aspect caracteristic este orientarea cercetării ştiinŃifice sucevene către dezvoltarea 

regională prin aplicarea celor mai noi cunoştinŃe teoretice în rezolvarea unor probleme şi 

interpretarea unor fenomene din spaŃiul geografic al nord-estului României dar şi europeană 

prin participarea la proiecte internaŃionale. 

 

3.5. Probleme studenŃeşti 
 

Modalit ăŃi de organizare a concursului de admitere în USV. Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava aplică o politică transparentă a recrutării şi admiterii studenŃilor, 

metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere (Anexa II.28 

Metodologia cadru pentru concursul de admitere) fiind anunŃată public pe site-ul 

universităŃii cu cel puŃin 6 luni înainte de aplicare. Admiterea se bazează exclusiv pe 

competenŃele academice ale candidatului şi nu implică niciun fel de criterii discriminatorii.  

Dinamica numărului de studenŃi la admitere. Din datele statistice CNFIS la 1 

ianuarie 2005, 2006, 2007, rezultă o creştere sensibilă, în fiecare an universitar şi pe toate 

segmentele structurale ale populaŃiei şcolare (Anexa I.10 Dinamica numărului total de 

studenŃi înmatriculaŃi în USV). Numărului de studenŃi la concursul de admitere 2007, studii 

de licenŃă (Anexa I.112_1 Numărul de studenŃi la concursul de admitere 2007) este şi el în 

creştere, neînregistrându-se schimbări semnificative în ierarhia facultăŃilor după ponderea pe 

care o deŃin în structura USV. 

Conform dinamicii numărului de studenŃi înmatriculaŃi în universitate se observă o 

creştere de 1,33 ori (de la 9.715 la 12.930) în perioada 2004-2007. Pe cicluri structurale, 

creşterile sunt mai mari la masterat şi doctorat, unde ponderea acestora în total creşte de la 

8,8% în 2004 la 15,2 % în acest an universitar (Anexa I.112_3 Dinamica repartizării 

studenŃilor din USV pe cicluri de studii universitare). În dinamica cererii la studiile de 

licenŃă, pe facultăŃi se menŃin aceleaşi diferenŃe semnificative ce indică cerinŃele pieŃii, dar şi 

modul în care este receptată oferta noastră educaŃională. (Anexa I. 112_4 Dinamica 

numărului de studenŃi înmatriculaŃi la studii de licenŃă).   



Numărulul studenŃilor str ăini admişi cu bursă este în scădere (Anexa I.112_8 

Dinamica numărului de studenŃi străini înmatriculaŃi) din cauza scăderii pe anamblu a 

numărului de burse acordate de statul român şi a neactualizării cuantumului acesteia (50 $).  

Raporturile contractuale universitate-student/masterand/doctorand sunt bine 

definite prin contracte de studii (Anexa I.112_5 Model contract anual de studii) pentru toate 

ciclurile de învăŃământ, inclusiv pentru pachetul de studii oferit de DPPD. 

Areal admitere. Un indicator util în promovarea ofertei universităŃii, dar şi în 

identificarea dimensiunii regionale a universităŃii este arealul de provenienŃă a candidaŃilor 

declaraŃi admişi / a absolvenŃilor. În ambele situaŃii, primele locuri sunt deŃinute de judeŃul 

Suceava (2573/1481), urmează în ordine descrescătoare, celelalte judeŃe din Moldova: 

Botoşani (389/265), NeamŃ (189/127), Iaşi (59/39), Bacău (25/11). Pe medii de provenienŃă, 

2/3 revin mediului urban şi 1/3 celui rural (Anexa I. 112_11 Dinamica arealului de 

provenienŃă studenŃi la admitere). 

Transferul studenŃilor între institu Ńiile de învăŃământ superior, facultăŃi, ECTS. 

Unul dintre cele mai importante elemente ale reformei învăŃământului superior în Ńara noastră 

este aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS). În perioada 2005-2007 

acest sistem s-a aplicat şi aprofundat în continuare, aşa încât acum este bine implementat şi 

constituie un instrument eficient pentru participarea studenŃilor noştri în fluxul schimburilor 

academice naŃionale şi internaŃionale. Transferul studenŃilor de la un program de studiu la 

altul, între facultăŃi din USV sau din Ńară, la universităŃi din străinătate se face numai în afara 

anului universitar de studiu conform articolului 38 din Regulamentul de activitate 

profesională a studenŃilor. SituaŃia studenŃilor transferaŃi în perioada 2005-2007 este 

prezentată în Anexa I.113 SituaŃia studenŃilor transferaŃi în perioada 2005-2007. 

Proceduri de conferire a diplomelor. Cadrul general de organizare a examenului de 

finalizare a studiilor în învăŃământul superior pentru toate cele trei cicluri este reglementat 

anual prin ordin MedC (Anexa II.35 Metodologia cadru de desfăşurare a examenului de 

licenŃă 2007) şi aplicat ca modalitate de desfăşurare a examenului de licenŃă de către 

facultăŃi.  

Promovabilitatea absolvenŃilor  pentru perioada 2005-2007 (Anexa I.114 

Promovabilitatea promoŃiilor de absolvenŃi din USV) este foarte bună fiind de 98,67 % în 

2005, 98,56 % în 2006 şi 98,51 % în 2007. 



Atestarea rezultatelor obŃinute de studenŃi pe parcursul şcolarizării este 

reglementată prin regulamentul cadru de gestionare şi evidenŃă utilizat de secretariate (Anexa 

II.67 Regulament cadru pentru păstrarea evidenŃei activităŃii profesionale a studenŃilor ). 

Programul pentru informatizarea gestiunii şcolarităŃii „GISC, Copyright 2001 N. Robu & 

Team (UPT)” (Anexa I.119 Lista software specializat secretariate facultăŃi) generează baza 

de date care cuprinde: datele de identificare ale studentului, planul de învăŃământ (discipline, 

ore, credite, statutul disciplinei, traducerea disciplinelor în limba străină); notele obŃinute (cu 

anul promovării disciplinei); forma de finanŃare a studentului în fiecare an de studiu; 

informaŃii privind evoluŃia studentului pe an de studiu (promovare, repetenŃie, transfer, 

întrerupere de studii, exmatriculare etc.). Având această bază de date, programul poate 

genera diferite situaŃii şcolare (Anexa II.67_1 Modele de evidenŃă a rezultatelor profesionale 

ale studenŃilor ), cataloage, foi matricole. 

La finalizarea studiilor Secretariatul rectoratului universităŃii prin Departamentul 

Acte de studii, eliberează tuturor absolvenŃilor diploma de studiu şi suplimentul de diplomă 

în conformitate cu lista titlurilor academice stabilite prin lege (Anexa I.119_1 Modele 

documente de absolvire. Diploma, supliment de diplomă). 

Rezultatele activităŃilor profesionale ale studenŃilor din USV . Eficacitatea 

sistemului de învăŃământ promovat în universitate, antrenarea studenŃilor în cercetarea 

ştiinŃifică aplicativă în concordanŃă cu standardele naŃionale şi internaŃionale s-a concretizat 

prin numărul mare de premii obŃinute de studenŃi la concursurile naŃionale (Anexa I.115 

Premii obŃinute de studenŃi, participări la concursuri naŃionale) şi internaŃionale (Anexa 

I.115_1 Premii obŃinute de studenŃi, participări la concursuri internaŃionale). 

În cadrul programelor şi proiectelor de cooperare internaŃională (educaŃionale şi de 

cercetare) se remarcă proiectele de pregătire a studenŃilor derulate cu universităŃi din Europa, 

prin care s-au desfăşurat mobilităŃi (Anexa I.145_1 MobilităŃi 2005-2007) pentru 46 

studenŃi/247 luni în perioada 2004-2005, pentru 41 studenŃi/207 luni în perioada 2005-2006, 

pentru 33 studenŃi/197 luni în perioada 2006-2007. În demersul de îmbogăŃire a ofertei 

academice prin deschidere interculturală europeană, studenŃii din USV au beneficiat de 

experienŃa de predare a unor profesori din străinătate, care au efectuat activităŃi didactice în 

domenii precum literatură şi limbi moderne, inginerie electrică şi studii economice (Anexa 

I.141_1 Lista cadrelor didactice din străinătate care au efectuat stagii de predare în USV). 



Prin reciprocitate în perioada 2005 – 2007, 91 de cadre didactice au beneficiat de mobilităŃi, 

pentru efectuarea de misiuni de predare sau stagii de dezvoltare profesională în cadrul 

universităŃilor partenere, totalizând 127 săptămâni, în domenii variate precum filologie, 

geografie, istorie, administraŃie publică, inginerie electrică, mecanică.(Anexa I.141_2 Lista 

cadrelor didactice din USV care au efectuat stagii de predare în străinătate). 

În conformitate cu planul strategic al UniversităŃii “ Ştefan cel Mare” din Suceava un 

accent deosebit s-a pus pe pregătirea şi formarea studenŃilor pentru cariera didactică în cadrul 

departamentului specializat al universităŃii (Anexa I.116 Regulament DPPD). 

Angajarea şi integrarea în profesie a absolvenŃilor  este un indicator deosebit de 

important în ceea ce priveşte eficienŃa activităŃii didactice. În contextul schimbărilor din 

societatea românească angajată pe calea reformei, universitatea noastră îşi asumă 

răspunderea de a forma specialişti competenŃi care să corespundă exigenŃelor pieŃei muncii 

(Anexa I.12 Dinamica studenŃilor absolvenŃi angajaŃi). Studiul realizat de Centrul de 

Consiliere şi Orientare în Carieră în perioada 15 iulie 2006 – 15 iulie 2007 pe un eşantion de 

1400 absolvenŃi relevă că 1094 de absolvenŃi (81%) sunt angajaŃi cu carte de muncă şi din 

aceştia 985 (9 din 10) profesează în domenii concordante cu specializarea absolvită. Gradul 

satisfacŃiei profesionale, abilitarea pentru a reuşi să aplice şi să răspundă solicitărilor de la 

locul de muncă pe baza cunoştinŃelor dobândite în cadrul facultăŃii sunt tot atâtea argumente 

pentru eficienŃa activităŃii noastre didactice (Anexa I.117_1 ReferinŃe de la angajatori pentru 

absolvenŃii USV). 

OrganizaŃii studenŃeşti în USV. În universitate şi-au desfăşurat activitatea structuri 

studenŃeşti locale ale unor  organisme naŃionale şi internaŃionale: Liga studenŃilor din 

Universitatea Suceava (LSUS), AsociaŃia NaŃională a StudenŃilor în ŞtiinŃe Administrative 

(ANSSA), Liga studenŃilor şi elevilor Români din Basarabia şi Bucovina (LSERBB), 

AsociaŃia StudenŃilor Creştin Ortodocşi din România (ASCOR) şi asociaŃii ini Ńiate la nivel de 

universitate: AsociaŃia StudenŃilor din Universitatea Suceava  (ASUS), Clubul Antreprenorial 

StudenŃesc (CASt), AsociaŃia studenŃilor din FIESC (FIrESC), AsociaŃia Culturală de Tineret 

„J. J. Rousseau” Suceava (Anexa I.118 OrganizaŃii studenŃeşti din USV). Apreciate şi 

încurajate la nivelul structurilor instituŃionale, activităŃile cultural artistice ale studenŃilor se 

înscriu pe dimensiunea preocupărilor universităŃii de a conferi ofertei educaŃionale o 

diversitate adecvată cerinŃelor mediului economic, social şi cultural (Anexa 1.24 AcŃiuni 



cultural-artistice ale studenŃilor din USV). ÎnŃelegând rolul culturii în formarea personalităŃii 

tinerilor, universitatea a asigurat şi va continua să asigure, în limita resurselor disponibile, 

condiŃii adecvate pentru desfăşurarea activităŃilor studenŃeşti în cadrul USV şi participării lor 

în cadrul schimburilor interculturale privind viaŃa studenŃească (Anexa I.118_5 Schimburi 

culturale interuniversitare).  



 

IV. Rezultatele evaluării externe 
   

  Scopul prezentei evaluări instituŃionale externe este acela de a identifica şi certifica 

măsura în care Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava răspunde interesului public, 

precum şi măsurile pentru creşterea calităŃii în procesul de predare-învăŃare şi în exercitarea 

dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.  

Universitatea “Ştefan cel Mare”din Suceava funcŃionează în baza Ordinului 

Ministerului ÎnvăŃământului f.n. din 13 septembrie 1963, când se înfiinŃiează la Suceava 

Institutul Pedagogic de 3 ani (Anexa I.a.01). Institutul Pedagogic din Suceava se transformă 

în baza Decretului Consiliului de Stat nr. 209/12.07.1977 (Anexa I.a.02) în Institut de 

învăŃământ superior, pentru ca ulterior prin HG nr. 225/7.03.1990,  (Anexa I.00), acesta se 

transformă în Universitate. Denumirea de Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava se 

stabileşte în baza Notei Guvernului din 04.01.1991 şi a Ordinului nr. 4894/22.03.1991. 

Aceasta este comunicată UniverstităŃii prin Adresa nr. 34.096/25.03.1991 (Anexa I.00). 

  La data evaluării externe în cadrul UniversităŃii funcŃionează următoarele facultăŃi: 

Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea de 

Inginerie Electrică şi ŞtiinŃa Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică 

şi Management, Facultatea de Istorie şi Geografie, Facultatea de Litere şi ŞtiinŃe ale 

Comunicării, Facultatea de Silvicultură, Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi AdministraŃie 

Publică.  

  Din totalul programelor de studii derulate în cadrul celor nouă facultăŃi au fost 

selectate următoarele 7 programe: Filosofie; Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura 

germană/ Limba şi literatura română; Administrarea Afacerilor; Silvicultură; Controlul şi 

expertiza produselor alimentare; Sisteme electrice; Tehnologia construcŃiilor de maşini.  

Alaturi de cele 7 programe de studii s-a procedat şi la evaluarea instituŃională de către 

un expert evaluator. Pe tot parcursul evaluării noastre externe au participat un expert străin, 

un reprezentant al Comisiei Consultative şi doi reprezentanŃi ai studenŃilor .  

 

 



4.1. Evaluarea programelor de studii 

4.1.1. Programul de studii “Filosofie” 
 

A. Identificarea misiunii de evaluare a programului de studii 
 
Evaluator coordonator prof. univ. dr. Alexandru łUGUI 
Membru evaluator prof. univ. dr. Mircea DUMITRU 
Misiune: echipa de evaluare a urmărit să identifice gradul de îndeplinire a indicatorilor de 
calitate prezenŃi în metodologia ARACIS pentru programul de studii de licenŃă Filosofie. 
Pentru aceasta, s-a făcut o verificare a documentelor şi a raportului de autoevaluare prezentat 
de Facultate. 
Loc de desfăşurare: Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava 
Perioada: 7-9 iulie 2008 
Aprecieri cu privire la modul de derulare al vizitei: 
Persoana de contact: lector dr. Bogdan POPOVENIUC 
ReprezentanŃi/responsabili CEAC: Prof. univ. dr. Maria Rădoane 
 

B. Aprecieri necesare evaluării institu Ńionale: 
Misiunea de didactică/ pe program/catedră 

Misiunea didactică este îndeplinită prin prezenŃa în program a tuturor disciplinelor 
fundamentale de bază şi a disciplinelor de specializare ale programului de Filozofie care sunt 
recomandate prin metodologia comisiei de ŞtiinŃe umaniste şi de teologie ale ARACIS. De 
asemenea, misiunea este îndeplinită prin elaborarea unor instrumente didactice de lucru cu 
studenŃii (suporturi de curs, monografii, traduceri, caiete de seminar) şi prin preocuparea 
permanentă a profesorilor din catedră de a se perfecŃiona pe linia didactică şi prin cercetarea 
ştiinŃifică de specialitate.  
 
Misiunea de cercetare/ pe program/catedră 
 Catedra are un plan propriu de cercetare ştiinŃifică, în momentul curent temele de 
cercetare sunt următoarele : Cercetare şi intervenŃie socială în grupuri şi organizaŃii (plan 
intern), Problematica umanismului (CNCSIS), Analiza fenomenului violenŃei în sport 
(1287/2005 CNCSIS), Identificarea unui posibil model cultural al educaŃiei pentru toleranŃă 
(CNCSIS), Identitatea regională şi etnică în contextul formării noilor frontiere ale Europei 
Central-Estice (plan extern). 
 
Acoperirea posturilor didactice 
CondiŃii de concurs: conform legislaŃiei în vigoare, respectate în totalitate. 
Număr de norme şi ore în norme: în conformitate cu normele Senatului universităŃii, conform 
anexei II.09 
Colaborări cu alte instituŃii de învăŃământ: Program ERASMUS-SOCRATES cu 
Universitatea din Poitiers: Filosofie morală, Program ERASMUS cu Filosofia imaginarului 
cu Universitatea Jean-Moulin, Lyon 3, Program cu Universitatea de Stat din Volgograd, 
Rusia. 



Gradul de ocupare pe ciclu de licenŃă: 97, 10, din care profesor+conferenŃiar 44,79 conform 
anexei II.09 
Pregătire pedagogică: toate cadrele didactice au pregătire pedagogică corespunzătoare 
posturilor pe care le ocupă conform anexei II.16. 
Elaborare de cursuri: la cele mai multe discipline ce vor fi oferite in 2008-2009 există deja 
suporturi de curs şi caiete de seminar. Urmează să fie elaborate instrumente de lucru cu 
studenŃii pentru anul al II-lea şi al III-lea de studiu pe program. 
Punct de documentare la catedră: există. 
ExistenŃa calculator: număr calculatoare la studenŃi 27 studenŃi la 16 calculatoare. (2 stud-
calc.) 
ExistenŃa soft specializat/program de studii: MS Office anexa II.50. 
Dacă studenŃii sunt informaŃi cu privire la asistenŃa financiară : DA.StudenŃii primesc 
sistematic informaŃii cu privire la sistemul de burse şi ajutoare financiare conform anexei 
I.28. 
Recrutarea studenŃilor : în conformitate cu proceduri proprii reglementate de Senatul 
universităŃii. 
ExistenŃa unor dosare incomplete fără diplomă de bacalaureat : Nu am constatat că există 
dosare incomplete la secretariatul facultăŃii. 
ExistenŃa planului de cercetare la catedră/program de studii şi dacă există să fie în 
concordanŃă cu domeniile programului : există plan de cercetare (vezi mai sus temele) anexa 
II.40. 
ExistenŃa activităŃii de cercetare studenŃească : este organizată de către AsociaŃia studenŃilor 
cu sprijinul cadrelor didactice conform anexei II.42. 
 

C. Analiza SWOT:  
 
Puncte tari:  

• Facultatea de Istorie şi Geografie este un element de referinŃă în comunitatea locală şi 
naŃională şi un partener credibil pe plan internaŃional.  

• Procesul didactic este adaptat în permanenŃă centrării învăŃământului pe student.  
• Bază materială şi dotări moderne adecvate cerinŃelor actuale.  
• RelaŃiile internaŃionale dezvoltate de facultate, respectiv catedra organizatoare a 

programului de studiu, conturează un potenŃial de colaborare în domeniul 
învăŃământului şi cercetării.  

• Ofertă de învăŃământ  diversificată.  
• Costul relativ redus al instruirii şi asigurarea unor facilităŃi conexe: burse, cazare în 

cămine moderne, activităŃi culturale, servicii medicale.  
• Acoperire corespunzătoare cu cadre didactice a procesului didactic. O structură 

eficientă pe vârste şi specializări a personalului didactic cu asigurarea continuităŃii şi 
colaborării între generaŃii.  

• Cultură instituŃională de calitate în procesul de instruire.  
• Plan de învăŃământ modern care reflectă nivelul cercetării actuale în Filosofie 
• Pregătirea de specialitate a cadrelor didactice. 

 Puncte slabe: 
• MotivaŃie salarială încă slabă  pentru poziŃiile didactice de lector, asistent, preparator.  
• FinanŃarea insuficientă pentru întreŃinerea şi dezvoltarea continuă a bazei materiale 



• Insuficienta comunicare cu mediul de afaceri local şi naŃional.  
• Insuficienta preocupare a întregii structuri universitare în legătură cu recrutarea 

candidaŃilor, publicitate, colectarea ofertei de locuri de muncă, promovarea 
specializărilor.  

• Supraaglomerarea personalului academic cu activităŃi şi probleme administrative.  
OportunităŃi:  

• Campus universitar cu toate facilităŃile şi în continuă transformare şi modernizare.  
• Sprijin din partea comunităŃii locale.  
• Corp profesoral bine pregătit.  
• Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăŃământ şi cercetare.  
• Capacitatea de adaptare rapidă la modificările din piaŃa muncii datorită structurii 

mixte a corpului didactic.  
AmeninŃări:  

• Factor demografic deficitar, în următorii 5 ani.  
• Schimbarea ponderilor în orientarea absolvenŃilor spre învăŃământul superior şi 

deplasarea centrelor de interes ca urmare a dezvoltării relativ lente a judeŃelor din 
zonă şi a nivelului de dezvoltare economică redus al acestora.  

• Dificultatea carierei intelectuale.  
• MigraŃia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din Ńară şi străinătate ce 

oferă avantaje materiale.  
•  Imposibilitatea materializării integrale a potenŃialului rezultat din cercetarea 
ştiinŃifică.  

 
D. Aprecieri finale 

Recomandări preventive: 
Evaluatorii recomandă, în măsura posibilităŃilor, cultivarea în viitor a preocupării 
actuale de a aduce la catedră specialişti tineri bine pregătiŃi.  

 
Opinia evaluatorului 

Programul de Filosofie este alcătuit în acord cu standardele de calitate ale ARACIS. 
Cadrele didactice sunt bine pregătite şi au preocupări pentru activitatea de cercetare 
ştiinŃifică.  
Cadrele didactice sunt preocupate în mod constant de pregătirea de specialitate a 
studenŃilor. 

 
 
Opinia generală este favorabilă.  



 

4.1.2. Programul de studii “Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană/ 
Limba şi literatura român ă” 
 
 

A. Identificarea misiunii de evaluare a programului de studii 
 
Evaluator coordonator prof. univ. dr. Alexandru łUGUI 
Membru evaluator prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN 
Misiune: evaluarea unui program în cadrul vizitei de evaluare instituŃională a UniversităŃii 
„Ştefan cel Mare” din Suceava; 
Loc de desfăşurare: Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava 
Perioada: 7-9 iulie 2008 
Aprecieri cu privire la modul de derulare al vizitei  
Persoana de contact: Conf. dr. LuminiŃa TURCU 
ReprezentanŃi/responsabili CEAC: Prof. univ. dr. Mircea Diaconu, Decan; 
 

B. Aprecieri necesare evaluării institu Ńionale: 
Misiunea de didactică/ pe program/catedră 

Misiunea didactică a programului constă în pachetul de curscuri şi seminarii prezentat 
în vederea formării de specialişti pentru învăŃământul şcolar şi pentru alte domenii în aria 
limbii şi literaturii engleze şi a limbii şi literaturii germane/limbii şi literaturii române. 
Misiunea didactică a catedrelor constă în a pregăti şi a susŃine cursuri şi seminarii şi lucrări 
practice în vederea realizării obiectivelor programului; 

Misiunea de cercetare a programului reiese din planul de cercetare ştiinŃifică în 
domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică a cadrelor didactice, în care sunt antrenaŃi 
şi studenŃi, iar misiunea de cercetare a catedrelor implicate în program este de a aprofunda 
domeniul de ştiinŃă în care funcŃionează catedrele şi de a propune noi perspective de abordare 
a fenomenelor de limbă şi literatură.  
 

C. Acoperirea posturilor didactice  
 
- Posturile sunt acoperite de cadre didactice cu norma de bază la Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, care au ocupat posturile prin concurs cu respectarea legilor în vigoare.  
- Catedrele care organizează programul prezintă state de funcŃii distincte pe anul universitar 
2007-2008, în cadrul cărora identificăm 59 de poziŃii, din care 67,8% sunt acoperite de cadre 
didactice cu norma de bază la universitate, restul de 32,2% fiind posturi vacante; 
- Numărul de ore din norme îndeplineşte, în general, prevederile statutare, existând, 2-3 
norme de profesor, conferenŃiar şi lector încărcate cu 1-2 ore peste prevederile existente sau 
norme care nu îndeplinesc numărul de ore de curs. 
- programul supus evaluării prezintă un stat de funcŃii al programului, care este acoperit în 
proporŃie de 100% de personal titular cu norma de bază la Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava., iar normele sunt în totalitate corect constituite, încadrându-se în prevederile 
legale; 



- Privind normarea activităŃilor din programul supus evaluării, constatăm că nu participă 
cadre didactice de la alte instituŃii de învăŃământ superior. 
- Pe întreg ciclul de licenŃă evaluat, 100% din posturi sunt acoperite cu personal titularizat cu 
norma de bază la Universitatea Suceava, iar 24,5 posturi ale programului, 22% sunt posturi 
de profesor şi conferenŃiar; 
- Cadrele didactice care participă la realizarea programului au pregătire pedagogică atestată; 
în majoritatea lor, aceste cadre didactice au elaborat cursuri necesare procesului de 
învăŃământ conform programei analitice. 
- Catedra de limbi germanice are două puncte de documentare: The Reading Room (pentru 
engleză) şi Lectoratul german (pentru germană). 
- În facultate există 76 de calculatoare, revenind cel puŃin un calculator la doi studenŃi la 
nivel de licenŃă şi un calculator per student la nivel de master, în condiŃiile orarului existent. 
- Facultatea deŃine 15 tipuri de software de utilitate generală şi un soft pentru multimedia 
(Adobe Creative Suite 3 Master Collection), care permit elaborarea de cursuri, stocarea 
materialelor şi de produse multimedia. 
- Taxa de şcolarizare este de 2000 RON, sumă care este adusă  la cunoştinŃa studenŃilor prin 
diferite mijloace; studenŃilor, de asemenea, li se prezintă posibilităŃile de asistenŃă financiară 
din partea instituŃiei precum şi modul de utilizare a taxelor în Ghidul Studentului. 
- Recrutarea studenŃilor se face prin concurs de admitere pe bază de dosar, selecŃia 
efectuându-se în funcŃie de media de la bacalaureat şi media din liceu a disciplinelor de 
specialitate; 
- Înscrierea la examenul de admitere se face pe baza diplomelor de bacalaureat sau a 
diplomelor echivalente, iar verificare dosarelor din afara facultăŃii a evidenŃiat faptul că 
fiecare dosar cercetat conŃine diploma de bacalaureat sau copia legalizată a aestuia cu 
documentul doveditor, în cazul în care studentul este înscris la altă facultate a universităŃii; 
Nu s-au constatat dosare incomplete; 
- Catedrele implicate în derularea programului au planuri distincte de cercetare ştiinŃifică, în 
cadrul cărora se identifică teme de neconcordanŃă cu domeniile programului de studiu. 
- Există teme de ceretare în derularea cărora, alături de cadre didactice, doctoranzi şi studenŃi 
masteranzi, sunt cooptati şi studenŃi din programul de licenŃă. De asemenea, studenŃii 
participă la sesiuni de comunicări ştiinŃifice propriii (Ex. Colocviul NaŃionale de Literatură 
Română Contemporană, Braşov, Sesiunea de comunicări  „Lucian Blaga” Sibiu). 
 
 

• Analiza SWOT:  
 

Punce Tari:  
Existența cadrelor didactice tinere, competente, cu publicaŃii în domeniul filologic; 
Publicarea a patru reviste semestriale, pe serii de limbă şi literatură, cu apariŃie regulată; 
Existenta editurii proprii a USV; 
Colaborări din străinătate. 

Puncte Slabe: 
Existenta unui deficit bugetar substanŃial. 

 
Oportunit ăŃi:  

Corp profesoral bine pregătit, tânăr, cu intentii bune şi perspective frumoase; 



ExistenŃa unui sprijin pentru program din partea conducerii USV; 
Program realist; 
Program care răspunde cerinŃelor economice şi educaŃiuonale din zona Bucovinei. 
Posiblitatea atragerii de studenti din Ucraina şi Moldova. 

 
AmeninŃări: 

Declinul geografic; 
Rezultatele slabe la bacalaureat; 

  
Aprecieri finale: 

Esentiale: 
o Desfăşurarea unei activităŃi de promovare intensă a programului; 
o Ameliorarea raportului intre cadrele didactice si profesori; 
o Organizarea de activităŃi didactice cu formatii mari de studiu; 
o Obtinerea de finanŃări din granturi şi din sponsorizări. 

 
Preventive: 
o Practicarea unor forme dinamice şi atractive de predare; 
o Reducerea numărului mare de norme vacante; 

 
Dezirabile: 
o Atragerea unui numar mare de studenti străini. 

 
Opinia evaluatorului: Programul de studii oferă posibilitatea familiarizării cu o arie de 
studii filologice şi dezvoltă competente utile pentru piaŃa actuală a muncii . Programul 
satisface standardele existente. 

 
 
 
 



 

4.1.3. Programul de studii “Administrarea Afacerilor” 
   A) Identificarea misiunii de evaluarea a programului de studii:  

- Evaluator: prof. dr. Doina Catană 
- Misiune: evaluare program de studii Administrarea Afacerilor / FSEAP 
- Loc de desfăşurare: Suceava 
- Perioadă: 7-9 iulie 2008 
- Aprecieri cu privire la modul de derulare a vizitei: 

• program 9 – 19,30 (cu pauză de prânz) 
• persoana de contact: Conf. univ. dr. Carmen Chaşovschi 
• reprezentanŃi / responsabili CEAC: Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean 
 

B) Aprecieri necesare evaluării institu Ńionale: 
Misiunea programului de studiu: 
- Misiunea didactică a programului de licenŃă Administrarea Afacerilor se 

încadrează în profilul şi specializările FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice şi AdministraŃie 
Publică şi ale UniversităŃii „ Ştefan cel Mare” din Suceava, adică formarea de specialişti de 
înaltă calificare în domeniul administrării afacerilor care să răspundă unui ansamblu de 
priorităŃi ocupaŃionale identificate la nivelul mediului de afaceri, prin dezvoltarea unui nivel 
avansat al competenŃelor necesare administrării afacerilor. Misiunea se regăseşte şi la nivelul 
Catedrei de Management şi Administrarea Afacerilor. 

- Misiunea de cercetare a catedrei organizatoarea a programului Administrarea 
Afacerilor este aceea de a contribui la dezvoltarea cercetărilor fundamentale şi aplicative din 
domeniile specifice. 

 
Acoperirea posturilor didactice:  
- Personalul didactic ce deserveşte programul de licenŃă Administrarea Afacerilor 

îndeplineşte cerinŃele legale pentru ocuparea posturilor didactice, posturile fiind ocupate 
conform Regulamentului de Ocupare prin Concurs. 

- Statul de funcŃiuni este întocmit pe baza reglementărilor legale şi a regulamentelor 
proprii USV. Există elaborat un plan de funcŃiuni pe programul evaluat, prin cumularea 
normelor aferente acestuia, din statele de funcŃiuni ale catedrelor. 

- Programul este prevăzut cu un număr de 19,98 norme didactice constituite 
conform legislaŃiei şi reglementărilor din domeniu. SituaŃiile foarte rare în care se depăşeşte 
numărul maxim de ore pe o normă didactică sunt determinate de suprapunerea celor două 
programe de studii de licenŃă (de 4 ani şi Bologna), fiind, deci, conjuncturale. 

- Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi AdministraŃie Publică are protocoale de 
colaborare cu 9 instituŃii prestigioase de învăŃământ superior româneşti şi 41 străine Pe baza 
acestor protocoale s-au realizat acŃiuni comune cu rezultate semnificative în plan ştiinŃific şi 
academic. 

- Din numărul total de 19,98 posturi aferente programului de licenŃă Administrarea 
afacerilor, 36,8% sunt ocupate de profesori şi conferenŃiari, iar posturile ocupate cu cadre 
didactice cu norma de bază reprezintă 87,21%. 

- Pentru toate cadrele didactice angajate ca preparatori şi asistenŃi există certificate 
de pregătire pedagogică atestată. 



- Fiecare titular de disciplină are cursuri elaborate pe disciplinele predate, care pot fi 
accesate de studenŃi la biblioteca universităŃii sau pe pagina facultăŃii 
www.seap.usv.ro/cursuri . Pe lângă acestea, există cărŃi şi articole elaborate pe teme 
specifice. 

- La fiecare catedră a FSEAP, precum şi în sala de lectură a acesteia, există bază de 
carte (aproximativ 190 de titluri) procurată de cadrele didactice. La acestea au acces în 
primul rând studenŃii, precum şi cadrele didactice.  

- Cele 90 de desktopuri şi laptopuri ale FSEAP, asigură accesul studenŃilor în 
conformitate cu reglementările din domeniu (maxim 2 studenŃi pe un calculator). 

- Există soft-uri necesare derulării disciplinelor specifice programului, cum ar fi 
Siveco, SPSS, Sisteme expert, Diafin. 

- Taxele sunt aduse la cunoştinŃa studenŃilor prin intermediul serviciului de 
secretariat, al afişierului şi al afişierului web (www.seap.usv.ro). Aceştia sunt informaŃi de 
asemenea, prin mijloacele indicate mai sus, cu privire la posibilităŃile de asistenŃă financiară 
din partea instituŃiei şi cu privire la modul de utilizare a taxelor. StudenŃii sunt informaŃi prin 
Ghidul Studentului şi semnează la începutul fiecărui an universitar Contractul de Studii. 

- Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere este 
prezentată pe site-ul facultăŃii: www.seap.usv.ro cu cel puŃin 6 luni  înainte de desfăşurarea 
concursului. Ea este disponibilă şi sub formă scrisă în Ghidul studentului la FSEAP. 
Recrutarea studenŃilor  se face prin mijloace multiple, pentru a asigura transparenŃa 
informaŃiilor: „Ziua porŃilor deschise”, participări la târguri educaŃionale, mass-media locală 
şi regională, campanii de promovare realizate în licee, distribuirea pliantului admiterii ş.a. şi 
pe site-ul FSEAP http://www.seap.usv.ro/ro/admitere/admitere08/index.html. 

- La verificarea prin sondaj nu s-a găsit nici un dosar personal incomplet al 
studenŃilor. 

- Programul de studiu are un plan de cercetare propriu, temele propuse fiind în 
concordanŃă cu domeniul de studiu. 

- StudenŃii sunt atraşi în echipele de cercetare ale unor proiecte/granturi de cercetare 
cum ar fi: VISEC – Virtual Incubator of Students Entrepreneurs Cross Border, TAB – Tineri 
antreprenori în Bucovina, Dezvoltarea şi promovarea comportamentului antreprenorial al 
studenŃilor şi absolvenŃilor învăŃământului universitar din Bucovina în contextul dezvoltării 
economiei de piaŃă în profil regional. De asemenea ei îşi valorifică cunoştinŃele şi abilităŃile 
de cercetare prin participarea la Olimpiade ale studenŃilor din domeniul economic. 
 

C) Analiza SWOT: 
- Puncte tari: cadre didactice competente, bine pregătire, cu rezultate deosebite în 

cercetare (2 articole ISI publicare şi 2 acceptate pentru publicare); dotarea corespunzătoare; 
media de vârstă scăzută a personalului didactic; implicarea în cooperări internaŃionale în plan 
academice şi al cercetării; calitatea planurilor de învăŃământ; o cultură organizaŃională 
puternică, legături excepŃionale cu mediul economic zonal. 

- Puncte slabe: AbsenŃa conducătorilor de doctorat pe structura FSEAP. 
- OportunităŃi: cerere de specialişti pe piaŃa muncii din regiune, cererea de programe 

de masterat şi doctorat, în regiunea de Nord-Est nu există decât o facultate de stat concurentă, 
posibilitatea perfecŃionării cadrelor didactice prin integrarea României în Uniunea 
Europeană. 



- AmeninŃări:  Scăderea nivelului de pregătire în ciclul liceal al viitorilor studenŃi, 
migraŃia populaŃiei tinere şi concurenŃa, mai ales, din partea universităŃilor europene. 
 

D) Aprecieri finale:  
- În urma vizitei întreprinse recomandăm FSEAP să depună eforturi pentru creşterea 

numărului de studii publicate în reviste cotate în baze de date internaŃionale, implicarea în 
cercetări intra şi multidisciplinare valorificând prezenŃa în structura UniversităŃii a unor 
facultăŃi cu alt profil decât cel economic. Totodată ar fi de dorit ca persoanele care ocupă 
funcŃia didactică de profesor să-şi intensifice eforturile pentru a îndeplini condiŃiile necesare 
solicitării conducerii de doctorat pe domeniile respective. 

- Vizita a fost un bun prilej pentru a constata realizările frumoase ale FSEAP şi a ne 
da seama de potenŃialul didactic şi de cercetare al acesteia. Acest potenŃial este o garanŃie a 
unei evoluŃii pozitive a facultăŃii şi, respectiv, a programului supus evaluării. 
 

4.1.4. Programul de studii “Silvicultură” 
 

A. Identificarea misiunii de evaluare a programului de studii: 
- evaluator: Prof.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan 
- misiune: evaluare program de studii SILVICULTURA in cadrul evaluarii 

institutionale a Universitatii Stefan cel Mare din Suceava 
- loc de desfăşurare: Universitatea Stefan cel Mare Suceava 
- perioadă: 2-4 iulie 2008 
- aprecieri cu privire la modul de derulare a vizitei: 

• program: Silvicultura (arondat Facultatii de Silvicultura) 
• persoana de contact: conf.dr.ing. Sergiu Adrian Horodnic 
• reprezentanŃi/responsabili CEAC: conf.dr.ing. M. Dragoi si 

conf.dr.ing. L.G. Bouriaud 
 
B. Aprecieri necesare evaluării institu Ńionale: 

- misiunea de  didactică / pe program/catedră: este clar precizata si prezentata 
in cap. 2 al Planului strategic (de a forma”ingineri silvici cu profil complex la 
cursuri de licenŃă, zi (4 ani) şi la distanŃă (4 ani), pentru activităŃile de cultură 
a pădurilor, exploatarea şi transportul masei lemnoase, industrializarea 
primară şi valorificarea lemnului, necesare unităŃilor cu profil forestier de pe 
întreg cuprinsul Ńării”). Planul strategic prezinta si scopul si obiectivele 
academice cu privire la tehnologia didactica, resursele umane, baza materiala, 
informatie,documentare si biblioteca 

- misiunea de cercetare / pe program/catedră: este clar precizată si prezentată 
in Planul strategic al facultății, care prezintă in detaliu si modul de 
organizare, strategia si principalele directii de cercetare (cap. 5, subcap. 5.1 si 
5.2). 

 
Acoperirea posturilor didactice: 
- condiŃii de concurs: sunt respectate reglementarile in vigoare; 



- stat de funcŃiuni:  statele de functiuni ale celor doua catedre respecta 
reglementarile in vigoare; 

- număr de norme şi ore în normă: statul de functiuni al catedrei de 
Silvobiologie include 12 posturi ocupate de titulari si 4 vacante iar al catedrei 
de Silvotehnica contine 17 posturi ocupate de titulari si 6 vacante, 
respectandu-se reglementarile in vigoare; nici un cadru didactic nu efectueaza 
mai mult de 3 norme; 

- colaborări cu alte instituŃii de învăŃămînt: colaboreaza cu facultatile si 
universitatile cu programe de studii similare sau apropiate din tara si 
strainatate (Austria, Belgia, Cehia Franta, Finlanda, Ungaria, SUA etc.); 

- personal titularizat: 73.24% din totalul posturilor sunt ocupate, cu personal cu 
norma de baza titularizat in invatamantul superior iar 43.29% sunt profesori si 
conferentiari; 

- pregătirea pedagogică: toti cei 4 asistenti au pregatirea pedagogica atestata; 
- elaborare de cursuri: cadrele didactice au elaborat in ultimii ani 19 cursuri 

tiparite iar pentru toate disciplinele titularii au elaborat suporturi de curs 
tiparite sau in format electronic, majoritatea disponibile pe site-ul universitatii; 

- existenŃa unui punct de documentare la catedră: nu exista la nivel de catedra 
decat avizerul catedrei (pentru anunturi etc.) ci doar la nivel de secretariat si 
biblioteca. 

- existenŃa calculatoare: exista 2 sali cu cate 22 de calculatoare ce asigura 1 
student/calculator pentru subgrupele de studiu; 

- existenŃa soft specializat/program de studii: la disciplinele de specialitate 
exista softuri licentiate (ex. Toposys, GIS); 

- dacă studenŃii sunt informaŃi cu privire la asistenŃa financiară: informatiile 
sunt disponibile pe pagina web a universitatii unde sunt afisate regulamentele 
interne; secretariatul facultatii afiseaza la avizier si furnizeaza verbal 
informatii actualizate specifice asistentei financiare; 

- recrutarea studenŃilor:  conform reglementarilor in vigoare, admitere pe baza 
de dosar; 

- existenŃa unor dosare incomplete fără diplomă de bacalaureat: nu s-au 
constatat asemenea situatii la verificarea prin sondaj; 

- existenŃa planului de cercetare la catedră/program de studii şi dacă există să 
fie în concordanŃă cu domeniile programului: exista plan de cercetare pe 
facultate in concordanta cu domeniile programului de studii, plan care poate fi 
considerat si pe program de studii, avand in vedere ca facultatea are un singur 
program de licenta: Silvicultura 

- existenŃa activitătii de cercetare studentească: studentii sunt implicati 
impreuna cu cadrele didactice in contracte si proiecte de cercetare; rezultatele 
cercetarii studentesti sunt prezentate in cadrul sesiunilor stiintifice. 

 
C. Analiza SWOT: 2-3 aprecieri pe baza fişei vizitei 

Puncte tari: 
- existenŃa resurselor umane cu o bună pregătire profesională şi competenŃe în 

domeniul programului de studiu,  



- capacitatea de cercetare şi consultanŃă pe domenii socio-umane care nu sunt 
prezente în abordarea clasică a ştiinŃelor forestiere (proprietatea silvica 
privată, tăierile ilegale de lemn, evaluarea funcŃiilor şi serviciilor pădurii). 

Puncte slabe:  
- relatia cadrelor didactice cu studentii nu este in toate situatiile una de 

parteneriat si colaborare deschisa si constructiva, 
- unele cadre didactice sunt reticente in asumarea unor responsabilităŃi în 

domeniul cercetării şi al activităŃilor adiacente procesului didactic, 
- dezvoltarea insuficienta a ofertei de discipline optionale (restrictionata si din 

motive de natura financiara), 
- practica de specialitate se desfăşoară la un nivel care necesita imbunatatiri, iar 

practica în cadrul firmelor nu este încă dezvoltată, 
- dotarea unor laboratoare de profil tehnic nu corespunde încă în totalitate cu 

standardele actuale, in special pentru activitatea de cercetare, 
- accesul inca limitat la bazele de date internaŃionale datorită resurselor 

financiare disponibile. 

OportunităŃi: 
- amplasarea facultatii intr-o regiune cu bogata traditie forestiera, 
- deschiderea mediului economic specific (potentiali angajatori) fata de 

facultate, 
- posibilitatile tot mai mari de atragere de fonduri prin activitati de cecetare si 

consultanta. 
AameninŃări: 
- competitia nationala si internationala  pe piata ofertei educationale in 

domeniu, 
- scaderea numarului de candidati potentiali datorita numarului de absolventi de 

liceu mai mic, facultatea fiind vulnerabila, deoarece are un singur program de 
studii de licenta, 

- reducerea interesului cadrelor didactice tinere existente (în special asistenŃi şi 
preparatori) şi a potenŃialilor candidaŃi la ocuparea unor posturi didactice 
datorita remunerarii scazute comparativ cu alte domenii de activitate.  

 
D. Aprecieri finale 

Recomandări:  
- continuarea eforturilor de imbunatatire a relatiei cadru-didactic student; 
- continuarea eforturilor de atragere de fonduri prin activitati de cercetare si 

consultanta; 
- continuarea eforturilor de dotare cu echipament modern si performant a 

tuturor laboratoarelor facultatii; 
- asigurarea unor conditii mai bune de practica pentru studentii ce urmeaza 

programul de studiu 
Opinia evaluatorului: programului de studii i se poate acorda calificativul de 

incredere, deoarece standardele actuale respecta in cazul tuturor indicatorilor cerintele 
minimale ale standardelor ARACIS (fiind superioare acestora in cazul unora dintre 
indicatori) si exista perspectiva ca acestea sa fie imbunatatite in viitor. 

 



 

4.1.5. Programul de studii “Controlul şi expertiza produselor alimentare” 
 

A. Identificarea misiunii de evaluare a programului de studii 

Subsemnatul Alexe Petru, profesor doctor inginer, membru în comisia de experŃi 
permanenŃi din cadrul Comisiei ŞtiinŃe Inginereşti 2, am fost desemnat să evaluez programul 
de studiu universitar de licenŃă „ Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare” în cadrul 
comisiei de evaluare externă pentru acreditarea instituŃională a UniversităŃii „ Ştefan cel 
Mare”  din Suceava. 

Vizita de lucru a avut loc in perioada 7-9 iulie 2008 la Suceava. Persoana de contact a 
fost dna.prof.univ.dr.ing.Sonia Gutt, iar responsabil CEAC pentru programul evaluat a 
fost dna.şef lucrări dr.ing.Ana Leahu . Vizita s-a efectuat în condiŃii de transparenŃă a 
tuturor acŃiunilor, de respectare riguroasă a programului, de colaborare şi colegialitate cu 
personalul didactic al UniversităŃii „ Ştefan cel Mare”  din Suceava şi s-au făcut toate 
verificările necesare impuse de tipul vizitei pentru acreditare instituŃională. Nu s-au constatat 
evenimente deosebite care să perturbe bunul mers al vizitei.  

 

B. Aprecieri necesare evaluării institu Ńionale 

 B.1. Misiunea programului de studiu „Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare” 
este de formare şi pregătire de specialişti care să asigure servicii de calitate în domeniul 
Ingineriei Produselor Alimentare la standardele Uniunii Europene, printr-un proces 
educaŃional de nivel ridicat.  

Sunt formulate obiectivele academice de formare educaŃională, obiectivele strategice şi 
competenŃele viitorului absolvent, inclusiv cele de cercetare ştiinŃifică. 

Misiunea de cercetare ştiin Ńifică are destinaŃia precisă către cadrele didactice 
responsabile de derularea acestui program şi, în acelaşi timp, către studenŃii acestui program 
de studiu. DirecŃiile principale ale cercetării sunt către dezvoltarea biotehnologiilor 
alimentare, către controlul şi expertiza produselor alimentare, către evitarea şi identificarea 
falsificărilor produselor alimentare, dezvoltarea unui centru de cercetare pentru siguranŃa 
alimentară. 

Planul de cercetare al programului se încadrează în planul strategic al facultăŃii, respectiv 
al UniversităŃii „ Ştefan cel Mare”  din Suceava.  

Conform Hotărîrii privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul cercetarii-
dezvoltarii si inovarii pentru perioada 2007-2013 LEGEA nr.217/2007, cercetarea ştiintific ă 
în domeniul ingineriei alimentare trebuie sa ofere produse biologice de inalta valoare, 
tehnologii, cunostinte adecvate, care sa contribuie la cresterea securitatii alimentare si a 
sigurantei alimentului, in concordanta cu cerintele generale si specifice ale pietei. Strategia 
pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt adoptate de 
Senat şi Consiliul FacultăŃii, odată cu specificarea practicilor de obŃinere şi de alocare a 
resurselor de realizare si a modalităŃilor de valorificare. 



S-au incheiat noi acorduri (contracte) între Facultatea de Inginerie Alimentară şi firme cu 
profil producŃie de alimente în scopul unor activităŃi de cercetare sau perfecŃionare de 
personal. S-a continuat dezvoltarea colaborării transfrontaliere prin contracte de cercetare cu 
Universitatea Yurii Fedkovici Cernauti, Universitatea Tehnică a Moldovei şi The College of 
Agriculture and Life Science, Iowa State University of Science and Technology, U.S.A. S-au 
menŃinut şi dezvoltat colaborările internationale stabilite cu parteneri din instituŃii similare 
din Franta, Germania, si Spania, prin intermediul programului Socrates. 

 

B.2. Acoperirea posturilor didactice 

 B.2.1. CondiŃii de concurs 

Sunt reglementate riguros, participarea la concurs fiind condiŃionată de avizarea 
prealabilă privind îndeplinirea condiŃiilor minimale de concurs de o comisie specială. 

Nu s-au constatat încălcări ale prevederilor legale, concursurile pentru posturile didactice 
desfăşurîndu-se corect. 

B.2.2. Statul de funcŃiuni al programului de studiu ne arată 26, 6 posturi din care 
25,19 (94, 89%) sunt ocupate cu cadre didactice titularizate în învăŃământul superior la 
Universitatea „ Ştefan cel Mare”  din Suceava ( cu mult peste minimul de 70%); procentul de 
profesori şi conferenŃiari este de 35,15% ( încadrat între 25-50%). 

B.2.3. Statul de funcŃiuni general ne arată, prin situaŃia sintetică prezentată în anexă 
la fişa vizitei, că nici un cadru didactic nu acoperă mai mult de 3 norme şi că se ia în 
consideraŃie o singură normă de bază. 

B.2.4. Pregătirea pedagogică: toate cadrele didactice aparŃinând programului fac 
dovada îndeplinirii modulului de pregătire pedagogică. 

B.2.5. Elaborare de cursuri: conform programelor analitice, a bibliografiei citate şi 
a lucrărilor existente în biblioteci, se acoperă disciplinele din planul de învăŃământ într-o 
formă fizică sau electronică. 

B.3. Documentare studenŃi 

StudenŃii pot accesa bibliotecile centrale, ale facultăŃii sau ale catedrelor, în formă fizică 
sau virtuală. Există serviciul internet cu posibilităŃi facile şi rapide de accesat, concomitent cu 
legături wireless în campusul universitar.  

Există suficiente calculatoare cu soft specializat şi autorizat  pentru programul de 
studiu. 

Prin sistemul de documentare intranet, studenŃii sunt informaŃi şi despre posibilităŃile de 
asistenŃă financiară  din partea universităŃii. 

 B.4. Admitere studenŃi şi politica de recrutare 

Există o admitere specifică, transparentă şi nediscriminatorie, alături de o propagandă 
activă şi eficientă. 

 B.5. Dosarele studenŃilor la secretariat  

În sondajul efectuat nu s-au constatat dosare incomplete sau ilegale. 



 B.6. Cercetarea ştiin Ńifică 

Există plan de cercetare direcŃionat pînă la programul de studiu „Controlul şi 
Expertiza Produselor Alimentare”, în concordanŃă cu domeniul programului. Am făcut 
precizări asupra acestuia la punctul B.1. al acestui raport. 

Există, de asemenea, activitate de cercetare studenŃească probată. 

  

C. Analiză SWOT 

Puncte tari 

• ExistenŃa unei FacultăŃi de Inginerie Alimentară cu o dotare corespunzătoare şi 
modernă; 

• Domeniul de Ingineria Produselor Alimentare din care face parte programul evaluat 
are o tradiŃie fructuoasă la Suceava, acest lucru permiŃând dezvoltarea unor colaborări 
ştiinŃifice, didactice sau contractuale cu multe instituŃii de învăŃământ superior din 
Ńară şi din străinătate; 

• Există o integrare în programele de cercetare europe şi naŃionale; 

• Se constată relaŃii bune cu mediul economic şi social 

• Vizibilitate bună pe plan internaŃional prin organizarea unui serviciu specializat de 
gestionare a site-urilor 

• O structură bună de personal didactic 

• ExistenŃa unei cereri reale de piaŃă pentru specialişti cu abilităŃile conferite de 
programul de studiu evaluat 

Puncte slabe 

• Diminuarea numărului de absolvenŃi de liceu care să opteze pentru învăŃământul 
superior, în general, sau pentru programul de studii evaluat, în special; 

• Migrarea unui segment important din populaŃie către munca în străinătate. 

Oportunit ăŃi 

• Politica instituŃională favorabilă dezvoltării de proiecte de dezvoltare a infrastructurii 
şi dotării spaŃiilor de învăŃământ şi cercetare; 

• Flexibilitatea corpului didactic către modelarea, monitorizarea şi reactualizarea 
programelor de studii prin adaptarea programelor analittice, a fişelor disciplinelor, a 
mijloacelor şi metodelor de învăŃământ; 

• Organizarea unui sistem eficient de management al calităŃii prin principii, metode, 
mijloace şi proceduri de aplicare; 

• Oferta de organizare a programului de studiu într-un viitor apropiat, în limba engleză; 

• Cererea de piaŃă. 

Riscuri (ameninŃări) 



• ApariŃia de oferte educaŃionale naŃionale sau europene la concurenŃă cu programul de 
studii evaluat 

• MigraŃia absolvenŃilor de liceu din Ńară şi, în special, din zonă în Europa; 

• Neatractivitatea salariilor actuale pentru intrarea în sistemul de învăŃământ superior. 

 

D. Aprecieri finale 

Programul de studii „Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare” corespunde 
normelor ARACIS şi oferă suficiente garanŃii pentru a da un sentiment de încredere în 
evoluŃia acestuia. 

Recomandările preventive ar trebui să fie, către o politică stimulatorie de accedere a 
„vîrfurilor” studenŃeşti către învăŃământul superior, a stimulării pecuniare eventual 
suplimentare. Dezvoltarea cercetării ştiinŃifice nu se poate face decît cu oameni şi aceştia 
trebuie să fie cei mai buni dacă ne dorim să lucrăm cu aparatura cea mai performantă. 

Recomandări dezirabile ar fi să se atingă vîrfurile naŃionale, europene sau chiar 
mondiale în domeniu, pentru că acum (iulie 2008) şi de acum se poate.ar trebui să fim şi mai 
vizibili şi mai mobili şi mai puternici, ar trebui să devenim mai conştienŃi de propria putere. 

 

4.1.6. Programul de studii “Sisteme electrice” 
 

A. Identificarea misiunii de evaluare a programului de studii 
 
Evaluator: prof. univ. dr. Mircea COVRIG 
Misiune: evaluarea instituŃională a programului de studii în vederea acreditării externe. 
 
Loc de desfăşurare: Facultatea de Inginerie Electrică şi ŞtiinŃa Calculatoarelor din cadrul 
UniversităŃii „ Ştefan cel Mare” din Suceava 
Perioada: 7-9 iulie 2008 
Aprecieri cu privire la modul de derulare al vizitei  

Evaluarea a avut loc la decanatul FIESC 
Persoana de contact: Prof. dr. Radu-Dumitru PENTIUC  
Au mai participat: prof. univ. dr. Ştefan-Gheorghe PENTIUC – decan şi conf univ. 

dr. Leon MANDICI- prodecan 
Au fost puse la dispoziŃia comisiei toate materialele cerute.   

 
B. Aprecieri necesare evaluării institu Ńionale: 

 
Misiunea programului precizează componentele didactice şi de cercetare: „Formarea 

de specialişti de înaltă calificare care să corespundă unui ansamblu de priorităŃi orientate 
către asigurarea unei performanŃe adecvate exigenŃelor şi formarea unor abilităŃi 
fundamentale de cercetare în domeniu” 

Statul de funcŃiuni al programului conŃine 23,82 posturi didactice, din care 11,65 
(48,88%) sunt posturi de porfesor şi conferenŃiar; posturile didactice sunt acoperite de 48 de 



cadre didactice titulare, toate având norma de bază în Universitate; 13 cadre didactice au 
norma întreagă în cadrul programului (54,6% din posturi). 

Statul de funcŃiuni al programului a fost întocmit conform cu prevederile Statutului 
personalului didactic; de remarcat că în cadrul statului de funcŃiuni al catedrei de specialitate 
posturile vacante sunt încărcate cu două ore datorită lipsei activităŃii de cercetare; 

Posturile didactice sunt ocupate prin concurs în concordanŃă cu prevederile Statului 
personalului didactic; toate cadrele didactice tinere au urmat modulul de pregătire 
pedagogică, lucru atestat de certificatele de absolvire.  

Aproximativ 70% din cursuri sunt acoperite cu manuale didactice elaborate de 
titulari.  

În domeniul programului evaluat Facultatea/Catedra are pregrame de colaborare 
externă cu: Ecole Polytechnique de Lille, FranŃa, Universitatea Tehnică a Moldovei, R. 
Moldova, Universitatea din Cernăuti, Ucraina, Universite du Mane, FranŃa, Vinnitsa State 
Technical University, Ucraina, University of Novi Sad, Serbia, Kaho Sint Lieven Gent, 
Belgia, Universita degli Studi di Catania, Italia, Instituto Politecnico de Braganca, Portogalia; 

Catedra de specialitate are un punct de documentare organizat în cadrul laboratorului 
de Maşini electrice. 

Programul utilizează o reŃea formată din 24 de calculatoare, toate calculatoarele 
utilizează soft-uri cu licenŃă. 

Recrutarea studenŃilor se face pe bază de concurs de dosar; verificarea prin sondaj a 
arătat o organizare deosebită a activităŃii de secretariat, iar dosarele studenŃilor arhivate pe 
ani de studiu conŃineau toate documentele necesare, inclusiv diploma de bacaluareat în 
original. 

La nivelul FacultăŃii există un  plan de cercetare care include planul de cercetare al 
Catedrei de specialitate, în care se regăsesc teme aferente programului.  

Facultatea organizează în domeniul programului o ConferinŃă internaŃională şi un 
Simpozion InternaŃional; Facultatea editează împreună cu Academia de ŞtiinŃe Tehnice o 
revistă de specialitate, tip B+; 

StudenŃii participă la activităŃile de cercetare desfăşurate pe bază de contract; anual se 
organizează o Sesiune de comunicări ştiinŃifice ale studenŃilor (ELSTUD). 
 

• Analiza SWOT:  
 
Puncte tari: 

o Existenta unui centru de cercetare acreditat tip B (EMAD) in domeniul programului; 
o Organizarea studiilor de master (TAMAE) şi doctorat în domeniul programului; 
o Existenta unei scoli de inventica cu activitate recunoscută pe plan national şi 

international; 
o Existenta colaborarilor internationale 
o bază materială la standarde necesare asigurării unei bune pregătiri a absolventilor 

Puncte slabe 
o Număr relativ mare de posturi didactice libere, ceea ce conduce la supraincărcarea 

cadrelor didactice; 
o Ritmul lent de elaborare a noilor cursuri didactice; 
o Numărul relativ redus de articole indexate. 

Oportunit ăŃi: 



o Dinamica dezvoltorii industriei şi a serviciilor în zona de recrutare a studentilor; 
o Cresterea rapida a numarului de IMM – uri în zona de recrutare a studentilor; 
o Numărul important de colaborări internationale în domeniul  învăŃământului  şi 

cercetării. 
Amenintări: 

o Scăderea previzibilă a numărului de candidaŃi din zona de recrutare; 
o Creşterea fluctuaŃiei numărului de student datorita trecerii temporare la activitati 

industrial; 
o Schimbarea ponderilor in orientarea absolventilor spre invatământul superior. 

 
Aprecieri finale: 
Recomandări :  

o Modernizarea şi simplificarea, în continuare, a planului de învăŃământ; 
o Recrutarea de cadre didactice tinere; 
o Preocupări sporite în publicarea de lucrări în reviste indexate. 
o Evaluatorul constată îndeplinirea cerintelor normative obligatorii şi a standardelor şi 

indicatorilor de performanŃă generali şi specifici. 
 

4.1.7. Programul de studii “Tehnologia construcŃiilor de maşini” 
 

A. Identificarea misiunii de evaluare a programului de studii: 
 

Evaluator:  LUPULESCU Nouraş Barbu 
Misiune: Evaluarea programului de studiu Tehnologia ConstrucŃiilor de Maşini 
Loc de desfăşurare: Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management 
Perioada: 7 - 9 iulie 2008 
Aprecieri cu privire la modul de derulare a vizitei: 

● Program:  7  iulie, 15 – 19 
8 iulie, 9 – 13; 15 – 17 

● Persoana de contact: AMARANDEI Dumitru  
● Responsabil CEAC: MIRONEASA Costel 

B. Aprecieri necesare evaluării institu Ńionale 
 Misiunea didactică asumată de către Catedra coordonatoare, aferentă programului de 
studii TCM este clar definită şi constă în formarea de specialişti în concordanŃă cu nivelul 
actual al cunoaşterii în domeniu şi cu cerinŃele pieŃei muncii.  

Misiunea de cercetare dezvoltată de către Catedra coordonatoare, aferentă 
programului de studii TCM, este delimitată clar prin dezvoltarea unor direcŃii de cercetare 
specifice, care să satisfacă nevoile firmelor din zonă precum şi tendinŃele pe plan naŃional şi 
european. 

Acoperirea posturilor didactice: 
● Posturile didactice au fost ocupate prin concurs, cu respectarea condiŃiilor legale, fapt 

confirmat prin analiza a 3 dosare puse la dispoziŃie de către secretarul ştiinŃific al 
facultăŃii. Statul de funcŃiuni al Catedrei coordonatoare este întocmit conform legii şi 
reglementărilor stabilite de către Senatul USV. Numărul de norme (posturi) aferente 
programului de studii TCM este de 22,45 şi sunt ocupate de personal care 



îndeplineşte condiŃiile legale. Numărul de ore din fiecare normă este conform 
legislaŃiei în vigoare, cu excepŃia unui post de profesor care a fost încărcat cu 8,25 ore 
(faŃă de 7 ore) din cauza nerealizării integrale a normei de cercetare. Colaborarea cu 
alte instituŃii de învăŃământ, atât din Ńară cât şi din străinătate, este foarte bună, 
putându-se aminti în acest sens relaŃiile didactice şi ştiinŃifice cu universităŃile: 
„Gheorghe Asachi” Iaşi, „Politehnica” Bucureşti, „Dunărea de Jos” GalaŃi, „George 
Bacovia” Bacău, INSA Lyon – FranŃa, IUT Lyon, Poitiers – FranŃa, Aale – Germania, 
Gent – Belgia. 

● 15 posturi aferente programului de studii TCM sunt acoperite cu cadre didactice cu 
norma de bază, ceea ce reprezintă 68% din totalul de posturi. Dintre acestea, 9,79 sunt 
de profesor sau conferenŃiar, ceea ce reprezintă 43,61. 

● Pregătirea pedagogică este realizată pentru 2 asistenŃi, care au certificate de absolvire 
în acest sens. 

● Titularii de disciplină au cursuri şi îndrumare de laborator şi proiect care deservesc 
cele 52 de discipline din planul de învăŃământ. 

● În cadrul Catedrei  coodonatoare există puncte de documentare, dotate cu căşti şi 
reviste care însumează aproximativ  500 titluri. 

● Toate cele 8 laboratoare cu dotare informatică  asigură posibilitatea lucrului a unui 
student/calculator. 

● Catedra coordonatoare  dispune de soft-uri specializate cu licenŃă, cum sunt: 
AutoCad, Catia, Solid edge, Robot Millenium, Mathcad, UGS. 

● StudenŃii sunt informaŃi privind asistenŃa financiară prin: Ghidul studentului, 
Contractul de şcolarizare, site, avizierul facultăŃii. 

● Recrutarea studenŃilor se face pe bază de concurs de dosare. 
● Dosarele studenŃilor, verificate prin sondaj, sunt complete. 
● Planul de cercetare al catedrei coordonatoare, corespunzător programului de studii 

TCM este în concordanŃă cu domeniile aprofundate în cadrul acestuia. 
● Cercetarea studenŃească se concretizează în cadrul sesiunii ştiinŃifice anuale CER - 

STUD, lucrările fiind publicate în volum cu ISBN. 
 

C. Analiza SWOT: 
● puncte  tari:  - baza materială foarte bună 

- relaŃii naŃionale şi internaŃionale care conturează un potenŃial de 
  colaborare 
- acoperire corespunzătoare cu cadre didactice 
 

● puncte slabe:  - lipsa unui centru de cercetare propriu 
  - lipsa unei şcoli doctorale în domeniu 

● oportunităŃi:   - modernizarea infrastructurii 
    - corp profesoral bine pregătit  

● ameninŃări:    - factor demografic deficitar  
 

D. Aprecieri finale: 
Recomandări: 



- Ar fi de dorit crearea unui centru de cercetare propriu la nivelul Catedrei 
coordonatoare sau la nivelul facultăŃii. 

-  Trebuie avută în vedere crearea unei şcoli doctorale în domeniul ingineriei 
industriale. 

 
Opinia evaluatorului: 
Se poate considera că programul de studii TCM evaluat este bine structurat, răspunde 
cerinŃelor de calitate impuse şi poate fi apreciat ca nivel de încredere ridicat. 

 
 
 
 



 

4.2. Evaluarea instituŃională  
 
A. Identificarea misiunii de evaluare a programului de studii: 

- evaluator: Prof. univ. dr. Niculae ILIAŞ 
- misiune: Evaluarea instituŃională a Universitatii “Ştefan cel Mare”din 

Suceava 
- loc de desfăşurare: Universitatea Stefan cel Mare Suceava 
- perioadă: 7-9 iulie 2008 
- persoana de contact: Prof. univ. dr. Cezar POPA 

 
B. Aprecieri generale:  

- Misiunea USV este clar precizată pe fiecare din cele două paliere: didactic 
şi cercetare. La nivelul FacultăŃilor, Catedrelor şi Programelor evaluate s-a 
constatat existenŃa unei misiuni clare şi coerente .  

 
Acoperirea posturilor didactice: 
- condiŃii de concurs: sunt respectate reglementarile in vigoare; 
- stat de funcŃiuni:  statele de functiuni evaluate respecta reglementarile in 

vigoare; 
- număr de norme şi ore în normă: se respectă cerinŃele şi indicatorii aferenŃi, 

pe fondul existenŃei unei suprapuneri de ani terminali pe cele două sisteme 
(5/4 ani şi 4/3 ani). Eventualele ore în plus semnalate se justifică prin lipsa 
cercetării la nivel de normă.  

- colaborări cu alte instituŃii de învăŃămînt: există un număr mar de colaborări.  
- personal titularizat: se respectă cerinŃele în domeniu.  
- pregătirea pedagogică: se respectă cerinŃele în domeniu.  
- elaborare de cursuri: există cursuri tipărite sau în format electronic pentru 

anul universitar în derulare. Pentru anii universitari viitori există cursuri în 
curs de finalizare ca urmare a trecerii pe sistem Bologna.  

- existenŃa unui punct de documentare la catedră: Toate catedrele şi centrele 
de cercetare dispun de puncte de documentare, avizier şi biblioteci.  

- existenŃa calculatoare: sunt îndeplinite cerinŃele în domeniu; 
- existenŃa soft specializat/program de studii: sunt îndeplinite cerinŃele în 

domeniu.  
- dacă studenŃii sunt informaŃi cu privire la asistenŃa financiară: da, studenŃii 

sunt informaŃi pe diferite căi despre regulamente, oportunităŃi, etc prin 
intermediul secretariatului fiecărei facultăŃi şi pe cale electronică.  

- recrutarea studenŃilor:  conform reglementarilor in vigoare, admitere pe baza 
de dosar; 

- existenŃa unor dosare incomplete fără diplomă de bacalaureat: nu s-au 
constatat asemenea situatii la verificarea prin sondaj; 

- existenŃa planului de cercetare la catedră/program de studii şi dacă există să 
fie în concordanŃă cu domeniile programului: există plan de cercetare pe 
toate programele evaluate.  



- existenŃa activității de cercetare studențească: studenții sunt implicati 
impreuna cu cadrele didactice in contracte si proiecte de cercetare; rezultatele 
cercetarii studentesti sunt prezentate in cadrul sesiunilor stiintifice. 

 

C. Aprecieri pe baza fişelor de evaluare 

  Fişele de evaluare la nivel instituŃional scot în evidenŃă următoarele aspecte: 

- Universitatea dispune de un statut juridic clar, prin acte de înfiinŃare recunoscute juridic, 

prin care se stabilesc: denumire, sediu, patrimoniu, misiune; 

- Carta universităŃii a fost modificată în 2007. Aceasta a făcut obiectul avizării indirecte prin 

confirmarea alegerii în funcŃia de rector a dlui prof. univ. dr. Adrian Graur. Aceasta cuprinde 

un număr de 41 de regulamente sub formă de anexe. 

- Conducerea USV a fost aleasă în mod democrat. Nu există contestaŃii pe tema alegerilor şi 

nici procese în acest sens. 

- Biblioteca şi punctele de documentare la nivelul catedrelor şi centrelor de cercetare asigură 

o bună informare studenŃilor de la ciclul I, dar şi celor de la ciclul II.  

- Prin verificările efectuate prin sondaj pe fiecare facultate şi program nu s-au constatat 

abateri de la derularea concursurilor de ocupare a posturilor didactice. S-a constatat că nu 

sunt încălcate prevederile Statutului Personalului Didactic. 

- Baza materială a USV este una deosebită, universitatea derulând investiŃii masive atât pe 

linia cercetării cât şi a activităŃilor didactice.  Sunt indepliniti indicatorii de spaŃiu şi dotări 

tehnice pe cap de student, Ńinînd cont de orarul decalat al acestora. 

- Din punct de vedere financiar am constatat că sunt respectate prevederile legale privind 

organizarea activităŃilor financiar-contabile  

 

Recomandări : 

- Delimitarea din cadrul Regulamentului intern a celor două regulamente: ROI şi ROF. 

- Gruparea cursurilor pe ani şi programe de studii.  
- Se recomandă un buget pe termen mediu şi lung;  
- Updata-rea programului VUBIS/OPAC; Delimitarea unui spaŃiu pentru cercetători; 
- Extinderea fondului cu specific local (în cooperare cu diverse entităŃi) 
 

 

 



 

4.3. Întâlnirea cu studenŃii şi absolvenŃii  
 

Comisia de experŃi s-a întâlnit cu studenŃii şi absolvenŃii USV. Din dialogul cu aceştia am 

desprins următoarele: 

1. sunt discipline unde titularii nu-şi îndeplinesc cu seriozitate 

sarcinile asumate, atât la cursuri cât şi la examene.  

2. studenŃii participă activ la evaluarea calităŃii dascălilor lor. 

3. sunt facultăŃi unde relaŃia student-profesor este foarte bună; 

4. unii studenŃi au insistat pe corespondenŃa între teorie şi practica 

de specialitate. 

5. toŃi studenŃii au solicitat o mai bună corelaŃie între programele 

disciplinelor şi cea ce se solicită de angajatori. 

Ideea generală desprinsă din discuŃia cu aceştia constă în aceea că universitatea ocupă un loc 

important şi mare în viaŃa lor, că aceasta reuşeşte să facă faŃă celor mai importante cerinŃe 

formulate pe piaŃa muncii. 

 

4.4. Întâlnirea cu angajatorii 
 

Din întâlnirea angajatorilor cu comisia de evaluare a rezultat următoatele: 

- Universitatea reprezintă un areal cultural însemnat pentru Suceava; 

- ForŃa de muncă specializată la USV este foarte căutată pe piaŃa 

muncii.  

- MulŃi angajatori doresc să susŃină financiar studenŃi în timpul 

studiilor. 

 

* 

*** 

* 

 

 

 



4.5. Opinia finală 
 

EficienŃa procedurilor instituŃionale de asigurare a calităŃii programelor a rezultat din 

îndeplinirea atât pe toate cele 7 programe de studii selectate, cât şi la nivel instituŃional a 

indicatorilor de eficienŃă prezentaŃi în fişele vizitei. 

EficienŃa procedurilor instituŃionale de garantare a standardelor de absolvire a fost 

pusă în evidenŃă de fiecare expert evaluator în fişa vizitei. S-a constatat respectarea 

regulamentelor cu privire la procesele de admitere şi de absolvire. În mod special am costatat 

că există proceduri pentru întocmirea, gestiunea şi eliberarea diplomelor de studii, folosindu-

se în acest sens şi suportul tehnologiilor informationale informatizate şi de comunicaŃii. Din 

verificarea prin sondaj nu s-au constat abateri de la proceduri. 

Pentru fiecare program de studii există în universitate colective interne de evaluare a 

calităŃii acestora. În acest mod se asigură coroborarea programelor cu noutăŃile tehnologice 

de pe piaŃa de specialitate, dar şi corelarea cu aşteptările angajatorilor din mediul economic. 

Din discuŃiile cu anagajatorii şi cu studenŃii a rezultat că părerile acestora sunt avute în 

vedere la programele analitice întocmite de titularii de discipline. Ca un aspect favorabil al 

acestor corelări subliniem faptul că sunt specializări în care toŃi absolvenŃii sunt angajaŃi în 

totalitate la absolvire şi chiar se solicită ulterior colaborări pe linia cercetării cu cadrele 

didactice titulare specializate pe domeniile de interes ale angajatorilor. Dovadă stau 

contractele de cercetare încheiate cu mediul economic care depăşesc sute de mii de euro. În 

acest fel se asigură un suport şi pentru dezvoltarea procesului de învăŃare pentru generaŃiile 

următoare de studenŃi.  

Infrastructura universităŃii este folosită în mod eficient atât în activităŃi educaŃionale 

şi de cercetare, cât şi în activităŃi sociale şi culturale. Din toate fişele vizitei au rezultat 

indicatori de utilizare la nivel optim atât la nivel de program de studiu, cât şi la nivel 

instituŃional. La baza utilizării infrastructurii universităŃii stau regulamente cunoscute şi 

popularizate prin broşuri, pagini web şi acŃiuni studenŃeşti. 

Membrii echipei de experŃi evaluatori a constatat că există concordanŃă între 

declaraŃiile şi documentele din rapoartele de autoevaluare şi documentele originale sau 

situaŃia existentă la faŃa locului. Acolo unde a fost cazul au fost solicitate documente şi 

explicaŃii suplimentare, care ne-au întregit imaginea asupra domeniului analizat.  



Din cele 9 fişe ale vizitei coroborate cu rapoartele aferente întocmite a rezultat în 

unanimitate că sunt îndeplinite criteriile şi indicatorii la valorile minime sau ref1/ref2, după 

caz.  

Concluzia fiecărui expert evaluator pe programul evaluat şi pe componenta 

instituŃională a fost că Universitatea „Ştefan cel Mare”  prezintă un grad de încredere 

ridicat din punct de vedere a interesului public, precum şi a măsurilor asigurate pentru 

creşterea calităŃii în procesul de predare-învăŃare şi în exercitarea dreptului legal de acordare 

a diplomelor şi calificărilor.  

Apreciem, în urma vizitei noastre la Universitatea „Ştefan cel Mare”, pe baza 

opiniilor experŃilor evaluatori şi a responsabililor implicaŃi, după confruntarea informaŃiilor 

făcute publice pe diferite căi şi a celor cuprinse în rapoartele de autoevaluare cu cele extrase 

de pe documentele în original, cu cele solicitate suplimentar, acolo unde a fost cazul, că 

există o credibilitate mare a informaŃiilor disiminate de universitate pe diferite canale.  

 Din evaluarea instituŃională şi din evaluările pe programe a rezultat că sunt îndepliniŃi 

toti indicatorii cantitativi şi calitativi aferenŃi infrastructurii academice, ceea ce demontrează 

că universitea poate să asigure derularea în condiŃii normale a procesului de predare-învăŃare. 

Facem pecizarea că declaraŃiile din rapoartele de autoevaluare cu privire la infrastructura 

academică au fost confruntate cu datele din Compartimentul financiar-contabilitate, probate 

cu documente justificative corespunzătoare. 

 ExperŃii evaluatori implicaŃi în procesul de evaluare pe parcursul vizitei au susŃinut în 

rapoartele lor individuale cu argumente enumerate în fişa vizitei că Universitatea asigură 

derularea tuturor activităŃilor de educaŃie şi cercetare prin apelarea la cele mai bune practici 

rezultate din propria experienŃă sau sistematizate pe baza schimburilor de experienŃă cu 

universităŃi similare din lume.  

 Pe baza celor constatate de noi şi prezentate în sinteză în prezentul raport ne-a 

condus la formularea propriei noastre opinii potrivit căreia Universitatea „țtefan cel 

Mare” din Suceava prezintă un grad ridicat de încredere în ceea ce priveşte calitatea 

activităŃilor derulate în planul educaŃiei superiare tehnice, precum şi al cercetării în 

domeniu. 

Acest calificativ este însoŃit de o serie de recomandări de care USV trebuie să Ńină cont, 

astfel: 



 

18. Refacerea raportului numeric dintre cadrele didactice şi studenŃi în acord cu 

standardele actuale. 

19. Reducerea, la unele facultăŃi, a numărului mare de posturi vacante şi, implicit, 

a deficitului bugetar substanŃial. 

20. Atragerea unui număr – semnificativ pentru oportunităŃile oferite de U.S.M.S. 

– de studenŃi străini şi, în acest sens, organizarea unor programe de studiu într-

o limbă de circulaŃie. 

21. Ameliorarea procesului de recrutare a candidaŃilor printr-o publicitate 

adecvată, precum şi prin promovarea specializărilor. 

22. Flexibilizarea programelor de studiu pentru cel puŃin 30% din numărul de 

credite ale unui program de studiu. Recomandăm ca paleta de alegeri să fie 

lărgită şi prin oferirea posibilităŃii studenŃilor de a alege şi dintre disciplinele 

altor facultăŃi ale universităŃii. 

23. ÎmbunătăŃirea semnificativă a indicatorilor de calitate (I.C.6), în vederea 

eliminării – pe termen scurt – a evoluŃiei oscilante, finalizată, în prezent, cu 

poziŃionarea pe locurile 23-28 per amsamblul universităŃilor din România. 

24. Amplificarea numărului de studii publicate în reviste cotate în baze de date 

internaŃionale. 

25. Crearea unor centre de excelenŃă intra şi multidisciplinare care să angajeze 

grupuri de facultăŃi. 

26. Crearea, acolo unde există potenŃialul necesar, a unor şcoli doctorale în 

domeniu (ex. Tehnologia construcŃiei de maşini). 

27. Eficientizarea  mecanismului de evaluare a profesorilor de către studenŃi, în 

aşa fel încât profesorii care utilizează metode atractive să poată fi diferenŃiaŃi 

de cei care folosesc metode neadecvate. În acest sens, trebuie corijate 

evaluările efectuate de studenŃi ca şi evaluările colegiale, finalizate, aşa cum 

documentele o atestă – cu procente de 65 şi respectiv de 95,19% la 

calificativul Foarte bine. 

28. Recomandăm înfiinŃarea unui fond din care să fie premiate cadrele didactice 

cu rezultate didactice şi ştiinŃifice foarte bune. 



29. Echilibrarea, respectiv normalizarea indicelui de promovabilitate, exagerat 

pentru perioada 2005-2007 (100%). 

30. Dezvoltarea unei politici internaŃionale mai eficace, fundamentată prioritar pe 

cercetare dar şi pe mobilităŃile studenŃilor (reduse actualmente la cca. 0,5% din 

numărul total al acestora). Este de dorit augmentarea parteneriatelor cu 

universităŃi privilegiate din spaŃiul U.E., în vederea integrării U.S.M.S. în 

marile reŃele universitare euro-atlantice, aşa cum este La Societé Européenne 

de la Formation d'Ingenieurs (S.E.F.I.). 

31. IniŃierea de colaborări internaŃionale la nivelul doctoratelor şi masteratelor, 

numărul de 3 teze în cotutelă iniŃiate până în prezent fiind insuficient. 

32. Augmentarea colaborărilor naŃionale şi mai ales internaŃionale la nivel de 

biblioteci. 

33. Întrucât sistemul de tutoriat este unul din factorii cheie în realizarea unui 

mediu de învăŃare centrat pe student, recomandăm universităŃii îmbunătăŃirea 

acestui sistem şi prin remunerarea activităŃilor de tutoriat şi definirea lor clară 

în fişa postului cadrelor didactice. 

34. Constituirea Departamentului de Cercetare pentru demararea unei competiŃii 

interne de granturi şi implicarea studenŃilor în activitatea de cercetare. 

 

 

Recomandăm conducerii UniversităŃii „țtefan cel Mare” din Suceava să susŃină cu 

toate resursele necesare procesul de îmbunătăŃire continuă a calităŃii în toate activităŃile 

desfăşurate.  

În final, comisia de evaluatori nu poate să nu remarce disponibilitatea şi angajamentul 

U.S.M.S. de a iniŃia reformele necesare în vederea asigurării unui învăŃământ universitar care 

să corespundă exigenŃelor naŃionale şi europene în acest domeniu.  

Ne exprimăm convingerea că, în timp util, universitatea va reuşi o încadrare cât mai 

bună în standardele de acreditare instituŃională. 

 



 


