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Raport al Gomisiei Consultative ARACIS

Vizita de evaluare institutionalä în vederea evaluärii externe a calitälii educalionale la

universitatea de stiinte Agricole si Medicina veterinara

lon lonescu de la Brad din lASl

din perioada 16-18 mai 2018

1. Activitäti preliminare

1.1. Evaluarea externã a calitåtii la nivel institulional pentru Universitatea de Stiinte

Agricole si Medicina Veterinara lon lonescu de la Brad din lasi se realizeazä în cadrul

amplului proces de evaluare a institutiilor de invatamant superior pe care ARACIS il

realizeaza periodic. Mentionam ca prezenta evaluare a fost realizata la solicitarea

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara lon lonescu de la Brad, la cinci ani

dupa ultima evaluare a acesteia de catre ARACIS . Procesul de evaluare se desfãçoarä

conform metodologiilor çi procedurilor ARACIS aflate în vigoare la acest moment, iar

rezultatele oblinute, alãturi de cele de la celelalte institutii de învã!ãmånt superior ce au fost

sau vor fi, de asemenea, evaluate, vor constitui elementul principal în obtinerea unei imagini

cat mai exacte a invatamantului superior romanesc.ln cadrul acestui proces, se vor urmari :

- Evaluarea stärii calitãtii sistemului national de învã!ãmânt superior în vederea

fundamentårii pe baze empirice valide a propunerilor de ajustare a politicilor çi
metodologiilor de evaluare çiasigurare a calitätii.

- Dezvoltarea continuã a unei baze relevante de indicatori relevan[i de mãsurare a

calitãtii învätãmântului superior, diferentiati pe tipuri de universitãli, dar çi pe domenii

de programe de studii, în vederea diversificärii institutionale a învã!ãmântului

superior.

Cererea de evaluare institutionala a fost depusa la ARACIS la 20.12.2017 prin adresa nr.

22162 çi înregistratä la ARACIS cu nr 5673121.12.2017.



1.2Tn çedinla Consiliului ARACIS din data 25.01.2018 a fost desemnat în calitate de

Director de misiune Dl prof univ dr loan lanos iar ca secretar tehnic de la ARACIS, a fost

desemnata doamna Cristina Busuioc.

1.3. Protocolul dintre ARACIS çi Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara

lon lonescu de la Brad din lasi a fost semnat la data de 18.01 .2018. Vizita a fost stabilitå
pentru perioada 16-18 mai 2018, Urmare a adresei USAMV laçí depusã în data de

16.02.2018 cu nr, 1903 çi înregistratå la ARACIS cu nr 877116.02.2018, Consitiul ARACIS

din 22.02.2018 a aprobat includerea în protocolul privind evaluarea institulionalã çi a douå

domenii de studii universitare de masterat, din care au fost selectate douã programe de

studii universitare de masterat, câte unul din fiecare domeniu. Modificãrile au fost incluse în

Actul Aditional la Protocol din 15.03.2018.

Directorul de misiune, dl. Prof. univ. dr. loan lanoç, a întâlnit persoana de contact a USAMV

laçi, Prof. univ. dr. Benone PÄSÄRIN, în data de 16.04.2018, la sediulARACIS, prilej cu care

a fost definitivat programul vizitei de evaluare (vezi document înregistrat la ARACIS cu nr.

2119t16.04.2018).

Echipa de vizita a fost aprobata la data de 26.04.2018. Expe(ii evaluatori studenli au fost

propuçi de cätre cele douã asociatii studenleçti partenere, ANOSR çi UNSR, expertul strãin

a fost selectat de Biroul Executiv al ARACIS iar ceilalli experJi au fost nominalizali conform

procedurilor ARACIS în vigoare.

1.4. Universitatea a depus rapoartele de autoevaluare (un raport de autoevaluare la nivel

institutional în limba românã çi o traducere a acestuia în limba englezå. Raportul de

autoevaluare institulionalä a fost depus la ARACIS în data de 30.03.2018 cu nr. de

înregistrare 1744.

1.5. Analiza efectuatã asupra formei çi continutului rapoartelor de autoevaluare, au

demonstrat cã acestea sunt conforme metodologiilor ARACIS privind asigurarea calitãlii çi

desfãçurarea proceselor de evaluare externã. lnformatiile oferite sunt complexe, complete si

uçor accesibile.

2. Desfäçurarea vizitei

2.1. Echipa de evaluatori formatã din 16 persoane çi-a început activitatea în ziua de

16.05.2018 la sediul Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara lon lonescu de

la Brad din lasi.

2.2. Remarc faptul cã vizita de evaluare s-a desfãçurat întocmai, conform procedurilor si

metodologieide evaluare a ARACIS.

2.3. Evaluarea la nivel institutional a fost realizatã de prof.univ.dr. Alexandru Silviu

Apahidean de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca,



coordonatorul ech¡pei de experfi evaluatori çi prof.univ.dr.Nicolae llias, de la Universitatea

din Petrosani, expert evaluator al Comisiei lnstitutionale ARACIS, care au întocmit fiçele

viziteiîn conformitate cu cerintele ARACIS.

2.4. lntålnirile cu studenlii, absolvenfii, çiangajatorii absolvenlilor Universitatea de Stiinte

Agricole si Medicina Veterinara lon lonescu de la Brad din lasi precum çi cu diferite grupuri

aparlinând personalului administrativ au fost relevante çi menite sã conducä la completarea

unei imagini de ansamblu a Universitãlii. Meritul pentru reugita acestor întålniri aparline atât

întregii echipe, cât çi conditiilor asigurate de Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina

Veterinara lon lonescu de la Brad din lasi

2.5, Vizitele pe programe de studii s-au desfåçuratîn zilele 16 - 17.05.2018, concluziile

fiind trase în data de 18.05.2018.

2.6. În condiliile accesului neîngrãdit la informalii privind toate activitãlile din

Universitatea gazdä, echipa de vizitã a asigurat independenla în acliunile de evaluare ale

expertului strãin çi a evaluatorilor studenli. Astfel, evaluatorul strãin, prof. univ. dr. Peter

Varnagy, de la Universitatea din Pecs, Ungaria, va întocmi un raport separat, în urma celor

constatate, în timp ce cei doi studenti evaluatori luliu Cocuz de la Universitatea de Medicina

si Farmacie din Targu Mures(ANOSR) çi Ovidiu Fudulache , de la Universitatea din Craiova,

(UNSR) au completat o fiçã de vizitã pe baza cãreia în perioada imediat urmätoare vor

întocmi un raport.

1n acelaçi timp, expertul sträin çi evaluatorii studenli au participat la toate activitãlile comune

menlionate la punctul 2.4. ale echipei de vizitä.

2.7. Toale activitåtile coordonate cu competentã çi profesionalism de dl prof dr loan

lanos (directorul de misiune) çi prof.univ.dr Alexandru Silviu Apahidean (coordonatorul

echipei de expe(i), s-au desfäçurat strict în termeni legali çi potrivit procedurilor preväzute în

GHIDUL ACTTVTTÄTTLOR DE EVALUARE A CALTTATil PROGRAMELOR DE STUDil

UNIVERSITARE Sl A TNSTITUTIILOR DE ÎNVÄTAMANT SUPER|OR PARTEA a lil-a,

EVALUAREA EXTERNA n CnlrrÄTil ACADEMTCE DtN tNSTtTUTilLE DE lr\VÄ1ÄMÂrur

sUPERroR ACREDTTATE (EVALUAREA EXTERNÄ tNST|TUT|ONALÄ).

De asemenea evaluatorii pentrucele 6 programe de studii universitare de licentã çi-au

îndeplinit cu conçtiinciozitate obligaliile, care decurg din Metodologia ARACIS çi din Ghidul

sus mentionat.

2.8. Trebuie remarcatã organizarea minutioasã datoratã secretaruluitehnic al echipeide

experti Cristina Busuioc.

2.9. Coordonatorul echipei de expe(i evaluatori çi expertul Comisiei lnstitutionale au

întocmit proiectul raportului de evaluare institutionalä la nivelul întregii institutii, urmând ca

acesta sä fie definitivat çi depus la ARACIS.



2.10. 1n ufiima zi a avut loc çedinla echipei de vizitã, în care a fost trecutä in revistã o

sintezä a constatårilor, precum çi unele concluzii din proiectul de raport. ln încheiere a avut

loc întâlnirea cu conducerea Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara lon

lonescu de la Brad din lasi ,care a fost informatã cu privire la modul de desfãçurare al

evaluärii çi cäreia i-au fost prezentate unele observatii ce urmeazã a fi mentionate, eventual

sub forma unor recomandãri, în Raportul de Evaluare.

lasi, ,l8.05.2018

Reprezentant al Comisiei consultative gi de auditare a ARACIS

Prof, Mircea lvanescu


