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RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALA ARACIS

I. INTRODUCERE
Evaluarea externä a USAMV din lati s-a realizat în conformitate cu metodologia çi

standardele de calitate ARACIS.

Scopul evaluärii institufionale externe a USAMV din laçi a fost de reacreditarea

acesteia ca institu{ie de învä{ämânt superior din România.

Obiectivele evaluårii institufionale externe:
a. verificarba conformitäfii informaliilor çi a datelor prezentate de institulia

vizitatä în Raportul de Evaluare Internã (autoevaluare), precum çi a
celor prezentate în anexele la raport;

b. verificarea conformitäfli cadrului juridic de organizare çi func{ionare a

instituliei;

c. evaluarea, din punct de vedere cantitativ çi calitativ a personalului

didactic çi a tuturor aspectelor legate de activitatea acestuia;

d. evaluarea existenfei unor regulamente specifice pentru toate tipurile de

activitäfi, a procedurilor çi a modului de aplicare a acestora;

e. evaluarea capacitäfii institu(ionale, aça cum a fost ea descrisã în
Raportul de Evaluare lnternä çi argumentatä prin anexele la raport,

precum çi prin constatäri la fa(a locului în ceea ce priveçle baza

materialä, existenfa tuturor structurilor func{ionale (management

academic çi administrativ etc.);

f. verificarea modului de aplicare a reglementärilor în vigoare în legäturä

cu activitatea profesionalä a studenlilor, de la admiterea în universitate

çi pânä la absolvirea cursurilor, utilizarea sistemului de credite

transferabile, efectuarea practicii, asigurarea cadrului necesar

desfãçurärii activitälilor de cercetare specifice pentru programele de

studii din ciclurile ll çi lll etc.;
g. evaluarea eficacitälii educafionale prin verificarea satisfacerii

standardelor de performan!ä referitoare la conlinutul programelor de

studii, rezultatele învä{ärii, realizarea de activitã(i çtiinlifice, valorificarea

cercetärii çtiinfifice, asigurarea resurselor învä!ärii etc.;

h. evaluarea modului de implementare a managementului calitälii sub

toate aspectele çi pentru toate domeniile de activitate, care fac obiectul

misiu nii institufiei vizitate;

¡. evaluarea modului în care se aplicä codul de eticä çi integritate

academicä çi se asigurä un climat academic çi çtiin(ific real;
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¡. evaluarea nivelului de transparen!ä a informafiei publice în legäturã cu

activitälile specifice, care se efectueazä în cadrul USAMV,,lon lonescu

de la Brad" laçi.

Organizarea gi desfågurarea evaluärii institu[ionale externe:
- Programe de studii de licen{a /master evaluate. Au fost evaluate çase

programe de studii de licen!ä (Biologie, Agriculturã, Montanologie,

Horticulturä, Zootehnie çi Medicinä veterinarä) çi douä programe de

master (Tehnologii agricole moderne çi Proteclia plantelor)

- Componenla echipei de evaluare externã a ARACIS:

Director de misiune: Prof. univ. dr. loan IANO$, Universitatea din Bucureçti;

Coordonatorul echipei de experfi evaluatori: Prof. univ. dr. Alexandru- Silviu
APAH IDEAN, USAMV Cluj-Napoca;

Reprezentantul comisiei consultative: Prof. univ.dr. Mircea lVÄN ESCU,

Universitatea din Craiova;
Expert sträin: Prof.univ.dr. Peter VARNAGY, Universitatea din Pecs;

Expert evaluator comisie institu{ionalä:Prof.univ.dr Nicolae lLlA$, Universitatea

din Petroçani;
Secretar tehnic: Cristina BUSUIOC
Reprezentant studenli: (Delegat ANOSR): luliu COCUZ, UMF Târgu Mureç;

Reprezentant studenfi: (Delegat UNSR); Ovidiu FUNDULACHE, Universitatea din

Craiova
Expert program - Biologie: Prof. univ. dr. Marieta COSTACHE - Universitatea din

Bucureçti;
Expert program - Agriculturä: Prof. univ. dr. Mircea MIHALACHE - USAMV din Bucureçti;

Expert program - Montanologie: Prof. univ. dr. Mirela Roxana VIDICAN -USAMV Cluj;

Expert program - Horticulturä: Prof. univ. dr. Dorel HOZA -USAMV din Bucureçti;
Expert program - Zootehnie: Prof. univ. dr. Nicolae pnCnß - USAMVB din Timiçoara;

Expert program - Medicinä veterinarä: Prof. univ. dr. Mario Darius CODREANU -
USAMV din Bucureçti;

Expert program - Tehnologii agricole moderne: Prof. univ. dr. Florin IMBREA -
USAMVB din Timiçoara;

Expert program - Proteclia plantelor: Prof. univ. dr. Lizica SZILAGYI - USAMV din

Bucuregti:

- Calendarulevaluärii:
Data semnärii protocolului, actului adilional la protocol- 18.01 .2018, 15.03.2018

Data desemnãrii directorului de misiune çi a secretarului tehnic-25.01 .2018

Data depunerii dosarelor-O3.04 .2018
Perioada vizitei de evaluare-1 5-1 8.05.201 I

- Calendarul vizitei de evaluare - Descriere succintä a vizitei de evaluare:

Miercuri, 16.05.2018:
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9,00-9,3O-Întâlnire preliminarã a Comisiei de evaluare cu reprezentanlii Conducerii

USAMV din laçi (prezentarea scopului, obiectivelor çi a programului detaliat al vizitei

de evaluare;
9,30-9,45-Întâlnirea tehnicä a comisiei de evaluare;

9,45-12,00- Vizitarea bazei materiale: în corpul principal al USAMV din laçi au fost

vizitate Aula Universitälii, säli de curs, laboratoarele de Biochimie, Mecanizare,

Biblioteca cu säli de lecturä çi depozit de carte; în corpul nou TPPA- säli de

curs,laboratoare pentru lucräri practice çi microproduclie (pentru preparate din carne,

lapte gi bäuturi); în clädirea Facultälilor de Medicinä veterinarä çi Zootehnie-

laboratoarele de Anatomie, muzeul de Anatomie, laboratorul de Virusologie-

Microbiologie, Clinicile veterinare; un Cãmin studenlesc nou, Baza sportivä. La

Ferma Adamachi (64 ha, plantatii pomicole, viticole, culturi legumicole çi floricole,

coleclie ampelograficã) organizatá ca bazä de practicä, cercetare çi produc{ie au fost
vizitate laboratoare din cadrul lnstitutului de Cercetäri pentru Agriculturä çi Mediu çi
laboratorul de Oenologie din cadrul Centrului de Cercetäri Horticole;

12,00-13,00- Program de lucru pe subcomisii la nivel institu{ional çi pe programe de

studii;
13,00-14,00- Pauza de masä;

14,00-16,00-Program de lucru pe subcomisii la nivel institufional çi pe programe de

studii;
16,00-17,00- Întâlnirea echipei de evaluare cu studenfii ( au participat aproximativ 80

de studen!í);
17,00-18,00- Întâlnirea echipei de evaluare cu absolvenlii ( au participat aproximativ

40 de absolvenfi);
18,00-19,00- întâlnirea echipei de evaluare cu angajatorii( au participat 16

angajatori);
Joi, 17.05.2018:
9,00-13,00- Program de lucru pe subcomisii la nivel institu{ional çi pe programe de

studii;
13,00-14,00- Pauza de masä;

14,00-16,00- Program de lucru pe subcomisii la nivel institulional çi pe programe de

studii;
16,00-19,00- Vizita echipei de evaluare la unul din locurile de practicä (Ferma

Domeniile Lungu);

Vineri, 18.05.2018:

9,00-12,00- Finalizarea fiçelor de vizitã çi a anexelor, la nivel institulional çi pe

programe de studii;

12,00-12,30-întâlnirea în plen a Comisiei de evaluare cu reprezentan{ii USAMV din

laçi, pentru concluzii la finalul vizitei de evaluare;

12,30-13,00- Masa de prânz.
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il. EVALUAREA EXTERNÄ, LA N¡VEL tNSTtTUntONAL A UNtVERStTÃTil DE

çTI|NTE AGRTCOLE Sr MEDTC|NÄ VETERTNARA "tON TONESCU DE LA
BRAD" DIN lASt

II.I PREZENTAREA GENERALA A INSTITUTIEI DE INVATAMANT SUPERIOR

Statutul juridic al institufiei. Universitatea de $tiin{e Agricole çi Medicinä
Veterinarä "lon lonescu de la Brad" din laçi (USAMV din laçi) este persoanä juridicä

românã, integratã în învã!ämântul superior de stat çi îçi desfãgoarä activitatea în
conformitate cu legile române çi Carta Universitarä, precum çi cu principiile Spaliului
European al Învä!ämântului Superior. Universitatea de $tiinfe Agricole çi Medicinä
Veterinarä "lon lonescu de la Brad" din laçi s-a înfiinfat în anul 1912 ca sec{ie de

Çtiinle Agricole în cadrul Universitãfii "Al.l.Cuza" laçi, potrivit Actului de constítuire
publicat în M.O. din 27.03.1912. În anul 1948 devine INSTITUTUL AGRONOMIC
"lON IONESCU DE LA BRAD'lAçl - M.O.249126.10.1948. Prin H.G. 23104.01.2001

are denumirea de UNIVERSITAREA DE çTllNTE AGRICOLE çl MEDICINÄ
VETER|NARÄ "!ON IONESCU DE LA BRAD" DtN tAçt (Anexa t.1

Sediul institufiei: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, laçi, 700490, România, Telefon:
0232 407.407 Fax: 0232 260.650, E-mail: rectorat@uaiasi.ro; Pagina web:

www.uaiasi.ro. Alte loca{ii: Facultatea de Zootehnie çi Facultatea de Medicinä
Veterinarä - Aleea M.Sadoveanu nr.6 - 8; Ferme: ferma horticolã, ferma vegetalã çi
ferma zootehnicä; Centre proprii de practicä: Plaiu $arului, Suceava, Frasin (udeful
Suceava) çi Fãcäieni (udelul lalomifa).

Structura instituliei: În structura organizatoricã a USAMV-laçi se disting:
facultãfi, departamente, institute, centre çi laboratoare de cercetare, çcoli doctorale

çi postdoctorale, departamente de formare continuä çi de învä(ämânt la distanfä,
stafiune didacticä, baze de practicä, clinici universitare veterinare, centru de
pregätire gi informare, unitäfi de microproduclie çi prestäri de servicii, centru de
transfer de cunoçtinle çi tehnologie, bibliotecä etc. În USAMV laçi funclioneazä
patru facultäli (Facultatea de Agriculturä, Facultatea de Horticulturä, Facultatea de
Medicinä Veterinarä çi Facultatea de Zootehnie). În structura universitä!íi
funclioneazã çi serviciile tehnico-administrative pentru deservirea activitälii curente.

Structuri academice gi competenfe decizionale. Structurile de conducere ale
USAMV din laçi sunt: la nivel de universitate, Senatul Universitãfii, Consiliul de
Administrafie gi Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat; la nivel de
facultate, Consiliul facultäfli, la nivelul departamentului, Consiliul departamentului, la

nivelul Çcolii doctorale, Consiliul çcolii doctorale. Competenfele decizionale specifice
pentru organismele de conducere sunt stabilite prin Carta Universitarä. Atribu{iile çi
raporturile dintre aceste structuri sunt precizate prin regulamente, care sunt aprobate
de Senat çi fac pafte integrantã din Carta universitäfii. Senaful universitáfrï, cu rol

deliberativ çi de control, format din reprezentan{i aleçi în mod democratic din fiecare
facultate çi departament (personal academic 72,5 o/o gi studenli 27,5 %) decide
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asupra problemelor majore privind activitä[ile academice çi politicile USAMV din laçi,

finanfarea, selecfia çi promovarea personalului academic çi administrativ, admiterea
studenlilor, dezvoltarea de servicii pentru societate. Managementul operativ este
asigurat de Consiliul de Administralie care include în structura sa rectorul, patru
prorectori, directorul general administrativ al universitälii, directorul CSUD, decanii
celor patru facultäli, çeful contabil çi reprezentantul studenfilor fiecare membru fiind
responsabil pentru activitälile sale manageriale specifice, în concordan!ä cu strategia
universitälii çi organigrama acesteia, în conformitate cu Regulamentul de organizare

çi func{ionare a Consiliului de Administrafie, aprobat de Senat. Pentru activitälile
legate de cercetare, politici, strategii çi standarde de calitate, propunerile vin de la

departamente, centre de cercetare çi laboratoare, iar Consiliul academic propune

deciziile care se valideazä de cãtre Consiliul de Administrafie. La nivelul universitälii
opereazä structuri, care vin în sprijinul procesului decizional gi implementärii
obiectivelor strategice çi care asigurã calitatea activitälilor de management.

- Oferta educafionalä (domenii, programe de studii):

În USAMV din laçi, în cadrul celor patru facultäli (Agriculturä, Horticulturä, Zootehnie,
Medicinä veterinarä) funcfioneazá 16 programe de studii universitare de licen!ä çi 21

studii universitare de Master. Universitatea asigurä gi studii universitare de doctorat
în specializärile Agronomie, Horticulturä, Zootehnie çi Medicinä Veterinarä. În
USAMV laçi nu funclioneazä specializãri neautorizate.

Ciclul I - Studii universitare de licen!ã:
Domeniul Agronomic- Specializárile Agriculturä, Montanologie, Exploatarea

maçinilor çi instalafiilor pentru agriculturä çi industría alimentarä (durata 4 ani, 240
credite);

Domeniul lnginerie çi management în agriculturá çi dezvoltare ruralã-
Specializärile lnginerie economicä în agriculturä, lnginerie çi management în
alimentalie publicä gi agroturism (durata 4 ani,240 credite);

Domeniul lngineria produselor alimentare- Specializärile Tehnologia prelucrärii
produselor agricole, Proteclia consumatorului çi a mediului, Controlul çi expertiza
produselor alimentare (durata 4 ani,240 credite);

Domeniul Biologie-Specializarea Biologie (durata 3 ani, 180 credite);
Domeniul Horticulturã- Specializãrile Horticulturã, Peisagisticä (durata 4 ani,

240 credite);
Domeniul lngineria mediului- Specializarea lngineria mediului (durata 4 ani,

240 credite);
Domeniul Zootenie- Specializärile Zootehnie, Pisciculturã çi acvaculturä

(durata 4 ani,240 credite);
Domeniul Mediciná veterinará- Specializárile Medicinä veterinarä, Medicinä

veterinarä limba englezä ( durata 6 ani, 360 credite)
Ciclul ll- Studii universitare de Master:

Domeniul Agronomic- Specializärile: Analizä gi diagnozä în agriculturå,
Managementul çi conservarea solurilor, Producere de sämiân{ä çi material de plantat,
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Tehnologii agricole moderne, Tehnologii de agriculturä ecologicã (durata 2 ani, 120
credite);

Domeniul lngineria produselor alimentare- Specializärile: Expertizä pe filiera
produselor alimentare, Siguranla alimentarä çi protec{ia consumatorului, Sisteme
avansate de procesare çi controlul calitälii produselor agroalimentare (durata 2 ani,
120 credite);

Domeniul lnginerie çi management în agriculturã gi dezvoltare ruralã-
Specializärile: Administrarea afacerilor agricole, Manágement în alimentafie publicä

çi agroturism, managementul dezvoltärii rurale, Management çi audit în agriculturä
(durata 2 ani,120 credite);

Domeniul Biologie-Specializarea: Evaluarea çi conservarea biodiversitä{ii
(durata 2 ani,120 credite);

Domeniul Horticultura- Specializãrile: Amenajäri peisagistice urbane çi
teritoriale, Horticulturä ecologicä, Producerea seminlelor çi materialului säditor
horticol, Protec{ia plantelor, Tehnologia çi controlul calitãfii bäuturilor (durata 2 ani,
120 credite);

Domeniul Zootenie- Specializãrile: Managementul calitä{ii çi siguran{ei
alimentelor, Managementul exploataliilor în acvaculturä, Managementul producliilor
animale, Nutrilia çi alimentalia animalelor, reproduclie çi ameliorare geneticä (durata
2 ani,120 credite);

Ciclul lll- Studii universitare de Doctorat:
Domeniul $tiinle lnginereçti cu specializärile Agronomie, Horticulturä,

Zootehnie (durata 3 ani, 180 credite);
Domeniul Medicinã veterinarã (durata 4 ani,240 credite).

ll.l.1 Analiza numärului de studenfi înmatriculafi
Evolulia numärului de studenli înmatricula{i în anul I de studii, în corelalie cu

cifrele de çcolarizare aprobate de ARACIS gi publicate în HG de la ultima evaluare
institulionalãla:

tr programele de studii universitare de licentä -învãtämânt cu frecven!ä, anul
I de studii:
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Programul de licenfä/ cifra de çcolarizare
aprobatä de ARACIS, publicatä în HG

2013t
2014

2014t

2015
2015t

2016
2016t
2017

2017t
2018

Agriculturál 150 119 113 130 103 92

Montanologie/ 50 31 39 24 21 21

Exploatarea maçinilor gi inst.ptr.agric.l 75 37 23 23
lnginerie economicã în agriculturál 7 5 59 62 59 49 59

Tehnologia prelucrärii prod.agricole/ 1 00 73 82 69 48 56

Proteclia consumat. çi a mediului/ 75 52 64 42
Biologie/ 30 22 22 27 13 16

Horticulturäl 125 78 83 72 56 49
Peisagisticëtl 75 53 43 46 37 33
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lngineria mediului/ 60 44 43 43 23 23

Zootehniel 150 75 84 49 51 46

Pisciculturä çi acvaculturä/ 50 23 27 26

lnginerie çi manag.în alim.publ. çi agrot./75 60 60 56 49 53

Controlul çi expert. produselor alim.l75 61 65 76 56 65

Medicinä veterinarä I 200 162 162 157 171 169

Medicinä veterinarä în lb.englezál 50 5 19 25

Dupä cum se poate constata din datele prezentate în tabelul anterior nu au

fost depäçite cifrele de çcolarizare aprobate de ARACIS çi publicate în HG. Pe

parcursul anilor universitari dupä ultima evaluare se constatã la unele programe de

licen!ä o ugoarä diminuare a numärului de studen(iînmatricula{i în anul l.

tr programele de studii universitare de licentã -învätämânt la distan!ä, anul I

de studii:

tr Domenii/programe de studii universitare de master-învätãmânt cu

frecven!ä:
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Programul de licen!ä/

çcolarizare aprobatä de
publicatä în HG

cifra de
ARACIS,

2013t

2014
20141

2015
2015t
2016

2016t
2017

2017t
2018

Agriculturá175 50 50 66 50 50

lnginerie economicä în agriculturál 7 5 63 61 45 30 25

Horticulturá175 30 36 33 31 13

Zootehnie/ 50 34 27 34 15 12

Programul de master/ cifra de çcolarizare
aprobatä de ARACIS, publicatä în HG

2013t
2014

2014t
2015

2015t
2016

2016t
2017

2017t
2018

Agronomie/ 200 71 66 58 61 64

Expert. çi eval.fondului funciar 14 17 15 20

Producere de sämân{ã çi mat. de plantat 24 18 17 15 23

Tehnologii agricole moderne 14 14 23 15 21

Tehnologii de agriculturã ecologicä 19 17 18 16

lngineria produselor alimentare/ 50 47 33 45 32 55

Expertizä pe filiera produselor alimentare 47 33 45 32 18

Siguranla aliment. çi prot. consumatorului 19

Sist. avansate de proces. çi contr. calitäfii
prod uselor agroalimentare

18

lng. çi manag. în agric. çi dezv. rural/ 150 76 48 82 73 96

Administrarea afacerilor agricole 23 26 27 15 30

Manag. în aliment. publicä çi agroturism 40 22 26 28 37

Managementul dezvoltärii rurale 13

Management gi audit în agriculturã 29 30 29
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Horticultura/ 250 118 117 127 121 113

Amenajäri peisagistice urbane çi teritoriale 24 22 22 25 20

Horticulturä ecolog icä 20 24 21 27 21

Prod. semin.çi materialului säditor horticol 25 19 23 23 19

Proteclia plantelor 28 35 43 28 35

Tehnologia çi controlul calitäfii bäuturilor 21 17 18 18 18

Zootehníe/ 250 95 96 89 103 85

Manag. calitä{ii çi siguranfei alimentelor 46 42 20 29 25

Managementul exploata{iilor în acvaculturä 16 16 18 17

Managementul producfiilor animale 21 20 20 20 19

Nutrifia çi aliment. animalelor 15 17 15

Reproducfie çi ameliorare geneticä 12 18 16 20 26

tl programele de studii de doctorat:

Domeniul Anul
de

studiu

2013t
2014

2014t
2015

2015t
2016

2016t
2017

2017t
2018

$tiinle inginereçti I 31 31 28 31 32

il 29 29 30 27 29
ilt 19 30 29 29 24

Total 79 90 87 87 85

Medicinä veterinarä I 11 11 12 I I
il 10 11 10 11 I
ilt 10 11 10 10

IV 15 10 10 10

Total 36 32 43 40 37

Total USAMV 115 122 130 127 122

Evolulia numärului total de studenfi la buget çi taxä la licenfä, master çi
doctorat de la ultima evaluare institutionalä:

Evolulia numärului de absolvenli de licen!ä, de master çi doctorat de la ultima

evaluare institulionalä.
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Ciclu de studii 2013t
2014

2014t
2015

2015t
2016

2016t
2017

2017t
2018

Studii de licen!ä, cu frecven{ã 3083 3152 3215 3104 3013

Studii de licen!ä, înv. la dist. 501 517 536 487 432
Studii de masterat 757 722 717 737 728
Studii de doctorat 115 122 130 127 122

Total C l+ll+lll 4456 4513 4598 4455 4295
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Programul de licen(ã, cu frecvenfä 2013t
2014

20141

2015
2015t

2016
2016t
2017

Agriculturä 29 62 66 73

Montanologie 16 11 12 19

lnginerie economicä în agriculturä 47 38 41 40

Tehnologia prelucrärii prod.agricole 56 57 57 50

Biologie 22 16 14 16

Horticulturä 47 45 42 43

Peisagisticä 25 32 32 27

lngineria mediului 32 29 27 35

Zootehnie 30 32 45 39

Pisciculturä çi acvaculturã 13 I 13 15

lnginerie çi manag.în alim.publ. çi agrot. 47 53 42 43

Controlul çi expert. produselor alim 54 57 56 52

Medicinä veterinarä 107 1 3 1 102 104

Total absolven!¡ USAMV-licen!ä, cu frecv 525 572 549 556

Evolu{ia numärului de absolvenli de licenfä, învä(ãmânt cu frecven!ã

Evolulia numärului de absolven(i de licenfä, înväfämânt la distan!ä

Evolufia numärului de absolven(i de master
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Programul de licen!ä, învä!ämânt la
distan!ä

20131

2014
2014t

2015
2015t
2016

2016t
2017

Agriculturä 16 25 25 23

Inginerie economicä în agriculturä 17 22 17 32

Horticulturä 17 15 18 15

Zootehnie 16 20 14 11

Total abs. USAMV, înv. la distan[ä 66 82 74 81

Programul de master 2013t

2014
2014t
2015

2015t
2016

2016t
2017

Expert. çi eval. fondului funciar 11 10 6

Producere de sämân!ä gi mat. de plantat 12 5 6 o

Tehnologii agricole moderne 13 o 4 o

Tehnologii alternative în agriculturä 12 I 10 13

Expertizä pe filiera produselor alimentare 29 21 19 23

Ad ministrarea afacerilor agricole 20 15 I
Manag. în aliment. publicä çi agroturism 15 19 I 11

Management în agriculturä I
Management çi audit în agriculturä 13

Amenajãri peisagistice urbane çi teritoriale 24 13 13 13

Horticulturä ecolog icä 13 10 7 11
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Prod. semin.çi materialului sãditor horticol 12 12 I 12

Proteclia plantelor 18 20 22 25

Tehnologia çi controlul calitafii bäuturilor 13 10 I 14

Manag. calitälii çi siguranlei alimentelor 27 29 33 10

Managementul exploata{iilor în acvaculturä 10 8 7 6

Managementul producfiilor animale 7 o 12 10

Nutrilia çi aliment. animalelor 3 4

Reproducfie çi ameliorare geneticã I 5 5 6

Total absolvenli Master USAMV 227 212 186 198

Domeniul 2012t
2013

2013t
2014

2014t
2015

2015t
2016

2016t
2017

Çtiinle inginereçti 34 10 21 7 5

Medicinä veterinarã 15 15 I 8

Total USAMV 49 25 21 16 13

Evolulia numärului de absolven{i de doctorat

Rata de promovabilitate a absolven{ilor la licen{ã, master çi doctorat de la
ultima evaluare institufionalã.

Rata de promovabilitate la studiile de licen!ä, învä!ämânt cu frecven{ä

Programul de licen(ä, cu frecven{ä 2013t
2014

20141

2015
2015t
2016

2016t
2017

Agriculturä 50 0 44 0 48,0 61,3

Montanologie 50 0 44 0 48,0 61,2

lnginerie economicä în agriculturä 68 1 52 7 75,9 67 I 7

Tehnologia prelucrärii prod.agricole 64,3 74,0 74,0 68,4

Biologie 78 5 66 o 63,6 72,7

Horticulturä 72,3 77 6 70,0 64,2

Peisagisticä 35 7 69 5 59,2 45 I 7

lngineria mediului 60,3 53,7 64 2 83 t 3

Zootehnie 45,5 47,8 72,6 49,4

Pisciculturä çi acvaculturä 59 1 42 I 54 2 75,0

lnginerie çi manag.în alim.publ. çi agrot. 62 7 79 1 56 8 70,5

Controlul çi expert. produselor alim 69,2 80 3 73,7 81,3

Medicinä veterinarä 68 1 69 3 75,5 78,2

Rata de promovabilitate la studiile de licen!ä, învä(ãmânt la distanfä
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Programul de licenfä, învä!ämânt la

distan(ä

2013t
2014

2014t
2015

2015t
2016

2016t
2017

Agriculturä 834 , 050 , 050 I 046 I

lnginerie economicä în agriculturã 53,1 42,3 33,3 I50 I
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Rata de promovabilitate la studiile de master

Rata de promovabilitate la studiile de doctorat

II.2 CAPACITATEA INSTITUTIONALÄ A INSTITUTIEI DE ÎNVÄTÄMÂruT
SUPERIOR

tt.2.1 Carta lJniversitarã.În conformitate cu prevederile Legii educafiei nalionale
nr.112011, USAMV din laçi a elaborat o nouä Cartä universitarå, care a fost aprobatä
în çedinla Senatului USAMV laçi la 27.07.2011 çi avizatä de MECTS prin adresa nr.

50224 din 06.09.2011. Carta universitarä a fost completatä ulterior çi aprobatä de
Senat în çedinfa din 18.1 2.2015.
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Horticulturã 77,3 51,7 58,1 50,0

Zootehnie 61,5 52 t 6 77,8 32,4

Programul de master 2013t
2014

20141

2015
2015t
2016

2016t
2017

Expert. çi eval. fondului funciar 50 0I 71,4 35,2

Producere de sämân!ä çi mat. de plantat 52 , 1 20,8 31,5 52 o

Tehnologii agricole moderne 48,1 42,8 28,3 39,1

Tehnologii alternative în agriculturã 48,0 47,3 58,8 72,2

Expertizä pe filiera produselor alimentare 69 t 0 43,7 57,5 51,1

Ad ministrarea afacerilor ag ricole 86 I, 57,6 33,3
Manag. în aliment. publicä çi agroturism 60 , 0 47,5 40 I 42,3
Management în agriculturä 69,2

Management çi audit în agriculturã 44 8

Amenajäri peisagistice urbane gi teritoriale 68,5 54 , 1 59,0 59,1

Horticu lturä ecologicä 65,0 50 t 0 29,1 52 3

Prod. semin. çi materialului säditor horticol 66,6 48 I 0 47,3 52 2

Protecfia plantelor 81,8 71,4 62,8 58 1

Tehnologia çi controlul calitälii bäuturilor 61,9 47,6 53,0 77,7

Manag. calitä{ii çi siguranfei alimentelor 75,0 63 I 0 78,6 50,0

Managementul exploataliilor în acvaculturä 58,8 50 I 0 43,8 33 3

Managementul producfiilor animale 38,9 28 t o 60,0 50 0

Nutrilia çi aliment. animalelor 20,0 26 7

Reprod uc{ie çi ameliorare geneticä 42,1 41,7 27,8 37,5

Domeniul 2012t
2013

2013t
2014

2014t
2015

2015t
2016

2016t

2017

$tiinfe inginereçti 97,1 55,5 72 4 22 5 16,6

Medicinä veterinarä 100,0 100,0 90 0 72,7
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11.2.2 Misiunea instituliei de învã{ámânt superior. Misiunea asumatä a USAMV

din laçi este de cercetare çtiinlifica avansatã çi educa{ie prin programe de studii
performante la toate ciclurile pregätirii universitare çi postuniversitare, pentru a
räspunde exigenfelor unei societäli aflate în dezvoltare. Misiunea USAMV din laçi

este în acord cu Carta Universitarä, cu Strategia Universitä$i çi cu Strategia

Nalionalä pentru Învä!ämântul Superior din România, precum çi cu Declara{iile de la
Bologna, Copenhaga çi Lisabona. Misiunile didacticä çi de cercetare sunt bine
precizate. Misiunea asumatä de cätre USAMV din laçi este ca, printr-un înväfämânt

superior modern, de calitate, çi prin cercetarea çtiinfificä performantä, sä formeze

specialiçti cu un înalt grad de calificare çi cu competenle corespunzätoare Cadrului

Na{ional al Calificärilor çi exigen{elor pie[ei fo(ei de muncä din domeniile de studiu

agronomie, biologie, horficulturã, ingineria mediului, inginerie çi management în

agriculturã çi dezvoltare ruralã, ingineria produselor alimentare, medicinã veterinarã

çizootehnie.
/,1.2.3 Regulamentele, procedurile çi metodologiile instituliei de învå!ãmânt

superior
- Existenfa çi respectarea acestora:

Carta Universitä(ii este însolitä de o serie de regulamente specifice, norme çi
proceduri de aplicare a acestora, cu scopul de a ac{iona în spiritul çi litera legii, a

eticii profesionale çi a integritälii academice.).
- Actualizarea periodicä conform legislalieiîn vigoare:

Atât Carta Universitä{ii, cât çi regulamentele, sunt revizuite periodic de organele

reprezentative ale Universitäfii, în conformitate cu legislalia privind înväfämântul

superior la nivel nalional çi european. Toate aceste documente, care reglementeazã

organizarea çi funcfionarea activitälii academice çi çtiin{ifice, sunt supuse analizei çi
aprobärii Senatului, sunt aduse la cunoçtinfa personalului didactic çi a celui

administrativ, putând fi consultate çi pe site-ul universitã{ii (www.uaiasi.ro).

/l.2.4 Conducerea instituliei, structuri manageriale
- Mecanisme de alegere:

În USAMV-laçi au fost respectate dispoziliile legale pentru alegerea organelor

colective de conducere (consiliul facultä(ii çi senat) precum çi a cadrelor de

conducere çi sunt respectate prevederile paragraful 4.2, subcapitolul 8, lit. a, din

Metodologie. Toli membrii din structurile manageriale ale Universitäfii au fost

desemna{i prin procese de tip piramidal. Pentru aceasta, s-au organizat alegeri

succesive la nivel de departamenUfacultate/universitate, în acord cu Legea educaliei

nafionale nr 112011, çi conform Metodologiei de organizare si desfägurare a

alegerilor structurilor çi func[iilor de conducere-2016 (Anexa 1.15). 1n baza
Regulamentului de organizare çi desfäçurare a alegerilor çi a Referendumului

organizat în universitate, rectorul a fost ales de cätre întreaga comunitate academicä.

Rectorul a fost confirmat de MEdC prin Ordinul ministrului nr. 332 ldata 01.03.2016

- Managementstrategic:
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La nivel de universitate existã strategii manageriale pe termen lung, mediu çi scurt

stipulate în documente specifice, prin Planul strategic cu un orizont de patru ani

(Anexa 1.46) çi Planuri operalionale anuale (Anexa 1.47). Ambele planuri sunt

discutate çi aprobate de Senatul Universitälii, dupä care sunt aduse la cunoçtinfa

membrilor comunitälii academice, prin afiçarea pe pagina web a universitäfii, pentru

a fi aplicate conform unor practici çi mecanisme de urmärire riguroasä. La nivel de

facultate çi departamente sunt elaborate planuri strategice pe 4 ani çi planuri

operalionale anuale în strânsä concordanfä cu prevederile planurilor de la nivel de

universitate (Anexa 11.6, Anexa 11.7, Anexa 11.8, Anexa ll.9). Planul strategic, elaborat

pe termen lung, mediu çi scurt, este actualizat anual sau în funcfie de evolufia çi

contextul legislaliei învä{ämântului superior. În procesul managerial s-a urmärit

cregterea implicärii tuturor eçaloanelor decizionale decanii, directorii de

departament etc, iar gradul de îndeplinire a acestor planuri reprezintã criteriul de

apreciere în evaluarea performanlelor managementului universitar. Realizarea

obiectivelor strategice çi operafionale este analizatá în cadrul Consiliului de

Administrafie al USAMV din laçi çi, anual, Rectorul prezintä în Senat un raport privind

starea Universitälii (Anexa 11.10). Senatul discutä, analizeazä çi aprobä raportul

împreunä cu un plan de mäsuri de ameliorare a practicilor çi mecanismelor de

urmärire riguroasä a realizárä obiectivelor strategice gi a obiectivelor opera(ionale.

- Conducere /Organizare administrativä:

USAMV din laçi are un sistem de conducere çi un Regulament de funclionare internä

care respectä reglementärile legale în vigoare. Conducerea USAMV din laçi, a
facultälilor çi a tuturor structurilor de organizare çi funclionare academicä este

reprezentatä de cadre didactice titularizate în înväfämântul superior, având funclie

didacticä de profesor sau conferen(iar universitar, cu norma de bazá în universitate

(Anexa //.3). Alegerea structurilor de conducere se realizeazá conform legisla{iei

nalionale, Cartei universitare (Anexa 1.10) çi Regulamentului de organizare çi

desfägurare a alegerilor (Anexa 1.15). Organizarea çi funclionarea sistemului de

conducere al USAMV din laçi, ca çi întreaga activitate a Universitä{ii, sunt

reglementate prin Regulamentul general de funcfionare a USAMV (Anexa /.23) çi de

Regulamentul de ordine interioarä (Anexa 1.1n. Studen{ii USAMV din laçi sunt

reprezentali în structura Senatului universitar cu o pondere de 28,57 o/o. De

asemenea, studenfii sunt delega{i sã reprezinte comunitatea studen{eascä în

structurile de conducere ale Universitälä (Anexa ll.Q çi la nivelul fiecärei facultäli, în

conformitate cu legislafia nalionalä, Carta universitarä, Regulamentul de organizare

çi desfãçurare a alegerilor çi cu reglementärile interne ale Ligii studenlilor din cadrul

USAMV din laçi (Anexa //.5). Structurile de conducere çi de administrafie, precum gi

organizarea ierarhicã a acestora sunt prezentate în organigrama Universitälä (Anexa

1.311. Toate compartimentele de suport academic çi serviciile administrative din

cadrul USAMV din laçi sunt încadrate cu personal corespunzätor din punct de vedere

al calificärii profesionale çi al condiliilor cerute pentru ocuparea posturilor respective.
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1l.2.5 Personalul didactic
- Respectarea drepturilor çi obligaliilor personalului didactic çi de cercetare:
În USAMV din laçi sunt respectate drepturile çi obligaliíle personalului

didactic Ai de cercetare, în conformitate cu specificafiile Contractului de muncä,
aspecte care s-au desprins çi în urma întrevederii echipei de evaluare institufionalã
cu reprezentanlii Sindicatului din universitate.

- Concurs ocupare posturi didactice - respectarea condiliilor legate:

În vederea ocupãríi posturilor didactice se organizeazá concurs în conformitate cu
Legea educa{iei na{ionale nr.1, HG 457 din 4 mai 2011 çi Metodologia privind
ocuparea posturilor didactice gi de cercetare (Anexa 1.48), care a fost aprobatä de
Senatul Universitäfii. Posturile dídactice sunt publicate în Monitorul Oficial partea a
lll-a, pe pagina principalä a site-ului web al instituliei de învä{ämânt superior çi pe
site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educaliei Nafionale, iar în urma
concursului se realizeazä numirea legalã pe post. Condi{iile au fost respectate,
posturile sunt încadrate cu personal propriu care corespunde din punct de vedere al
calificãrií profesionale condiliilor cerute pentru ocuparea posturilor preväzute în
statele de funcliuni.

- Numär cadre didactice titulare:
La începutul anului universitar 2017-2018, numärul total al personalului didactic
titularizat, cu carte de muncä çi cu norma debazá la USAMV din laçi, era de 184
cadre didactice (d.c. 41 profesori univ., 35 conferen{iari univ., 64 çefi de lucräri/lectori

çi 44 asistenli univ.).

- Numär cadre didactice asociate:
Pentru acoperirea posturile didactice existä personal didactic asociat, care nu este
titularizat în înväfãmântul superior (17 persoane acoperä norme pa(iale de sef de
lucräri çi 20 pentru posturi de asistent). Personalul didactic asociat satisface
condi{iile legale pentru ocuparea posturilor.

- Îndeplinirea condiliilor legale de ocupare a posturilor:

Cadrele didactice din USAMV laçi îndeplinesc cerin{ele legale de ocupare a
posturilor, în conformitate cu Legea educaliei nafionale. Condi{iile pentru ocuparea
posturilor didactice au fost respectate, posturile sunt încadrate cu personal
corespunzätor cerinfelor. Direclia de resurse umane din universitate asigurã eviden{a
corectä çi completä a tuturor dosarelor de concurs ale personalului didactic, fapt
constatat prin sondaj.

- Încärcarea pe posturi pe grade didactice:
în USAMV din laçi nu existä cadre didactice care sã acopere în prezent mai mult de
trei norme didactice.

- Raport studenfi/cadre didactice (pe institu{ie, pe domenii, çi programe de
studii):

Raportul dintre numärul de cadre didactice çi studenfi este stabilit în func{ie
de specificul programului de studiu, pentru atingerea obiectivelor acestuia. În anul
univ.2017-2018, sunt 184 de cadre didactice care desfäçoarä activitäli specifice cu
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un numãr de 4174 studen(i çi masteranzi, raportul cadre didactice / studenti fiind

de 1122,6 (Anexa ll. 4n.

Raport studen{i/cadre didactice-studii de licen!ä, învä!ämânt cu frecven{ä, anul

univ.2017-2018

Total USAMV Cadre didactice (titulare +asociate)=226; studen!i=2965; Raport
Sudenfi/Cadre did.= 13,12

Nr.de studenfi/total posturi ocupate, la nivelul universitälii, a fost de 26,3, în anul

univ. 2014-2015 çi 24,7 în anii univ. 2015-2016 çi 2016-2017. Raportul studen{i/total

posturi ocupate, în anul univ. 2017-2018 a fost 22,4\a Facultatea deAgriculturä, 17,3

la Facultatea de Horticulturá,26,31a Facultatea de Zootehnie çi 16,5 la Facultatea de

Medicinä veterinarä.
- Pondere acoperire posturi didactice cu personal titular din total posturi

didactice:

La programele de studiu de licenfä çi master, care func{ioneazä în cadrul USAMV din

laçi, au fost normate prin statele de func{ii în total 305 posturi didactice (Anexa1.82),
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Programul de licen!ä/ domeniu Nr.
stud

Nr.C.D.
cu

normã
întreagä

Nr.total
de C.D./
program

Raport
studenU

c.D.

Raport
stud./
total
c.D.

Aqriculturä 357 15,92 26,43 22,42 13,51

Montanologie 74 6,84 11,35 10,82 6,52
Exploatarea maçinilor çi

inst.ptr.aqric.
67 5,72 9,50 11,71 7,05

Domeniu Agriculturã 498 28,48 47,28 17,49 10,53
lnoinerie economicä în agriculturã 202 9,82 16,30 20,57 12,39
lnginerie çi manag.în alim.publ. çi

agrot
198 8 95 14,86 22 1 2 13,32

Domeniu lng.çi manag.în agric.çi
dezv. rur.

400 18,77 31 ,16 21,31 12,84

Tehnologia prelucrärii prod.agricole 213 10,08 16,73 21,13 12,73
Protectia consumat. si a mediului 135 7,2 11,95 18,75 11,30

Controlul çi expert. produselor alim 233 10,11 16,78 23,05 13,89
Domeniu I ng. produselor alimentare 581 27,39 45,46 21,21 12,78

Biologie 48 5,1 8,47 9,41 5,67
Domeniu Biologie 48 5,1 8,47 9,41 5,67

Horticulturä 211 10,1 16,77 20,89 12,58
Peisagisticã 125 7,89 13,10 15,84 9,54

Domeniu Horticulturá 336 17,99 29,87 18,68 11 ,25
lngineria mediului 98 5,58 9,26 17,56 10,58

Domeniu lngineria mediului 98 5,58 9,26 17,56 10,58
Zootehnie 167 7,73 12,83 21,60 13,02

Pisciculturä $i acvaculturä 25 3,0 4,98 8,33 5,02
Domeniu Zootehnie 192 10,73 17,81 17,89 10,78
Medicinä veterinarä 812 51,96 86,25 15,63 9,41

Domeniu Medicinä veterinarä 812 51,96 86,25 15,63 9,41
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din care, 184 posturi, respectiv 60,3 7o, sunt acoperite cu cadre didactice titularizate
în învä!ämântul superior conform normelor legale, pe perioadä nederminatä, iar

dintre cele 121 norme vacante, 94,4 sunt acoperite cu cadre didactice titulare din

USAMV laçi, prin plata cu ora, 10,5 norme cu cadre didactice pensionate cu gradul

didactic de profesori çi conferenfiari, 3,3 norme cu cadre didactice de la alte
universitäli çi 12,8 norme sunt acoperite cu specialigti din afara USAMV laçi. Totalul
posturilor didactice ocupate de cadre didactice titularizate în învä!ämântul superior
reprezintä 97,7 o/o.

- Pondere cadre didactice titulare cu grad de profesor çi conferenfiar, din
total cadre didactice din llS:

în anul universitar 2017-2018, profesorii çi conferenfiarii, sunt în numär
de 76 dintr-un total de 184 posturi ocupate, ceea ce reprezintá41,3o/o.

- Mobilitatea cadrelor didactice în sträinätate:
Cadrele didactice din USAMV din laçi participä la sesiuni çtiin{ifice,

organizeazä în parteneriat manifestäri interna!íonale, participä la conso(ii de
cercetare çtiin{ificä interna(ionale,la universitä[i de prestigiu din Franla, Germania,
Cehia, ltalia, Belgia, Spania, Anglia, Sco{ia, lrlanda, Danemarca, Olanda, Turcia ç.a

Situalie privind mobilitatea personalului academic çi auxiliar din USAMV din laçi

201412015

Participarea cadrelor didactice la manifestäri çtiinlifice interna{ionale çi stagii de

documentare:
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Specificare Predare Formare

Nr. mobilitãli Nr. zile Nr. mobilitäfi Nr.zile

2012t2013
Outgoing 25 131 6 32

lncoming 12 73 4 20

201312014

Outgoing 35 190 10 54

lncoming

Outgoing

25

26

139

125 o 30

Incoming 13 71 2 10

2015r2016
Outgoing 35 176 10 50

lncoming 17 85 2 10

201612017

Outgoing 26 123 6 27

lncoming 18 68 10 46

Anul univeritar Nr.mobilitäli Nr. zile

2012t2013 54 356

2013t2014 64 391
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201412015 74 385

2015t2016 83 888

2016t2017 66 484

I 1.2. 6 Ad mi n i stra{ia i n stituli ei
- Structurile administrative:

USAMV din laçi dispune de o administra{ie care respectä reglementärile legale în
vigoare, este eficace în privinfa organizärii, numärului çi calificärii personalului çi
funclioneaza riguros prin serviciile oferite comunitälii universitare. Administralia
USAMV din laçi este alcätuitä din: Direclia generalä administrativá (Anexa 11.11),

Serviciul financiar-contabil (Anexa 11.12) çi Compartimentul Secretariate (Anexa

11.13). USAMV din laçi dispune de o administralie eficientä çi de mecanisme de

control çi de optimizare a activitälii acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

Compartimentele implicate în administralie au implementat sistemul de management
al calitälii ISO 9001, iar personalul este instruit anual privitor la standardele de

calitate.
- Organigramainstituliei:

USAMV din laçi are o organigramä încadratä cu personal propriu care corespunde,

din punct de vedere al calificärii profesionale, condi(iilor cerute pentru ocuparea
posturilor preväzute. Comisia de evaluare a verificat la fa(a locului structurile

administrative ale universitä[ii, starea de fapt a organigramei organizafionale,

resursele umane existente çi nivelul lor de calificare, arhitectura logisticä a

universitä{ii çi suportul informatic existent. Numärul personalului administrativ poate fi

apreciat ca acoperitor pentru dimensiunea activitälilor derulate de cätre universitate

iar calificarea personalului este compatibilä cu structura posturilor delinute de cätre

angaja(i.
- Mecanisme de control a activitälii administrative - Audit:

În cadrul USAMV din lagi este constituit Compartimentul de audit public intern,

care funclioneazá în baza legislaliei nalionale (OSSGG 60012018), este subordonat

Rectorului, în scopul unei evaluäri obiective a disfuncliilor constatate çi formulärii

unor recomandäri adecvate pentru solu(ionarea acestora. Misiunile de audit realizate

de Compartimentului de audit public intern sunt monitorizate çi de cätre Serviciul

Audit al MEN. Anual, compartimentul elaboreazä un raport privind disfunc{iile

constatate çi formuleazä recomandäri adecvate solulionärii acestora (Anexa 1.80).

/l.2.7 Baza materialã
- Spalii de învä!ämânt çi cercetare:

USAMV- laçi dispune de un ansamblu de clädiri cu o suprafalá desfäçuratä de

33.894 m2 çi cu o suprafa!ä utilä de 18.391 m2, amplasate pe un teren cu suprafa{a

de 19,90 ha (Anexa 1.40). Patrimoniul Universitä(ii asigurä derularea unui învä!ämânt

de calitate, în concordan{ä cu planurile de învä!ãmânt çi numärul de studenfi. Spa[iile

pentru activitatea didacticä însumeazä o suprafafä construitä de 28.158 m2, din care
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15.205,3 m2 suprafa!ä utilã, concretizatä în 10 amfiteatre,200 sãli de seminar çi
laboratoare, aulä, bazä sportivä, 5 clinici veterinare, halä pentru tractoare çi maçini

agricole, bibliotecä, biobazä, stalie-pilot pentru oenologie, serä floricolã, câmpuri

didactice pentru culturi agricole çi floricole, solarii, coleclii pomologice çi
ampelografice, pepinierä viticolä, parc dendrologic, staliune didacticä etc (Anexa l.

57).în sprijinul realizárä activitäfilor didactice de formare a studenlilor (efectuarea

practicii), corespunzätor celor trei cicluri, çi a activitälilor de cercetare çtiinlificä,
USAMV din laçi are un patrimoniu agricol important în cadrul fermelor didactice çi
experimentale (câmpuri pentru cercetarea aplicativä),de peste 12.000 ha.

- Dotare spafii de învä!ämânt çi cercetare:

Toate sãlile de la USAMV din laçi, în care se desfãçoarä activitäfi de

predare/seminarizare, dispun de echipamente tehnice de predare, învä{are çi

comunicare, care faciliteazä activitatea cadrului didactic çi receptivitatea studentului.

Laboratoarele didactice çi de cercetare dispun de echipamente çi mijloace de

funclionare corespunzätoare stadiului actual de dezvoltare a cunoaçterii stiin{ifice çi
cerin{elor disciplinelor obligatorii din planurile de învä(ãmânt care au preväzute prin

programa analiticä activitãfi de laborator, fiind comparabile cu cele utilizate în

universitälile dezvoltate din Europa çi cu bunele practici internafionale (Anexa

l.63,Anexa 1.64, Anexa /.65çi Anexa t.66). În uftimii cinci ani la USAMVdin laçi s-au

efectuat investilii majore pentru reabilitarea çi modernizarea spaliilor didactice,
precum çi pentru construclia de noi spalii (Anexa l.6n.La USAMV din laçi se aflä în

fazâ finalä de dotare çi echipare spalii didactice çi de cercetare (säli de curs çi

seminarii, laboratoare çi ateliere pentru microproduc{ie) pentru programele de studii

de la domeniul industriei alimentare (sediul TPPA), iar lnstitutul de Cercetare pentru

Agriculturä çi Mediu (ICAM) a fost dat în utilizare, investilia fiind în valoare de peste

40.000.000 lei, cu finanlare nerambursabilä, sumä oblinutä printr-un proiect POS

ccE.
- Analizä spafii çi dotäri în raport cu numärul de studen{i (pe universitate,

pe domenii çi programe de studii):

Dotärile laboratoarelor çi amenajärile existente sunt În concordan{ã cu normele

tehnice de func(ionare. Acestea sunt suficiente pentru desfäçurarea activitä{ilor

didactice çi de cercetare de la toate domeniile çi programele de studii (licen{ä, master

çi doctorat), la care sunt înmatriculali 4.477 studen{i, din care 166 sunt studenfi

doctoranzi (Anexa 1.63, Anexa 1.64, Anexa /.65 çi Anexa 1.66). USAMV laçi asigurä

spalii de învã!ämânt çi cercetare care corespund specificului säu, prin säli de

predare, laboratoare didactice çi centre de cercetare, în concordan!ä cu normele

tehnice, de siguran!ä çi igienico-sanitare în vigoare. Calitatea acestora este evaluatä

în funclie de suprafa{ä, volum, starea tehnicä, numärul total de studenfi, numärul de

personal didactic çi de cercetare, diferenliate pe domenii, programe de studii çi

institulional prin raportare la normele menlionate. Întregul patrimoniu din proprietatea

USAMV din laçi apa(ine domeniului public, iar spafiile cu destina{ia de activitate

didacticä çi cercetare (Anexa 1.57, Anexa 1.40) au capacitatea conformä cu cerinlele
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minime, asigurând cel pu(in 1 m2lloc, în sälile de curs, 1,4 m2lloc, în sälile de
laborator gi seminar, '1,5 m2lloc, în sälile de lecturä çi 2,5 m2lloc, în laboratoarele de

informaticä, märimea sãlilor fiind corelatä çi cu märimea formaliilor de studiu.

Amfiteatrele çi sãlile de curs, în general, sunt utilizate corespunzätor programelor

orare, pentru toate specializãrile çi pentru toate formele de învä!ämânt. Universitatea

asigurä câmpuri experimentale în diferite condilii ecologice çi echipamente specifice,
precum çi un climat favorabil cercetärii çi dezvoltärii çtiinfifice.

- Bibliotecã (spafii, säli de lecturä, dotare, numär volume, abonamente):

Biblioteca dispune de 4 säli de lecturä çi o suprafa!ä totalä de 1.650 mp, garderobä

çi calculatoare legate în refea pentru accesul utilizatorilor, cu urmätoarea structurä:

douä säli de lecturä la parter, cu 120locuri çi 16 calculatoare cu acces la internet; o
salä de lecturä la etajul l, cu 30 de locuri çi 4 calculatoare cu acces la internet; o salã

multimedia la etajul 2, cu 30 de locuri çi 30 de calculatoare cu acces la internet. La

data de 31.12.2017, fondul documentar al Bibliotecii confinea 99.617 unitä{i de

bibliotecä, dupä cum urmeazã: cä(i - 90.567 unitãli de bibliotecä çi publicalii
periodice - 9.050 unitäli de bibliotecä. Sälile de lecturä din bibliotecä asigurä 180 de

locuri dar existä çi alte säli de studiu çi documentare la nivelul departamentelor sau

disciplinelor (Producerea furajelor, $tiinfe economice, Maçini pentru agriculturä gi

industria alimentarä, Produclii zootehnice çi Sãnätate publicä etc), care completeazä

necesarul de locuri în sälile de lecturä, respectiv de aproximativ 500 de locuri. În
plus, unele dintre cämine au säli de lecturä la ultimul nivel (cäminul 5). Biblioteca

Universitäfii asigurä abonamente la periodice româneçti (Anexa 11.58) çi sträine
(Anexa 11.59). Din Biblioteca USAMV din laçi se pot accesa platforme on-line, coleclii
de reviste çtiinlifice de cercetare în format text integral, cum ar fi:

www.sciencedirect.com; www.springerlink.com; www.blackwell.com; www.ebsco-
publishing.com etc. De asemenea, pot fi accesate o serie de baze de date

bibliografice çi bibliometrice interna(ionale, dupä cum urmeazä: ProQuest CSA;

Thomson lSl - Web of Sciences; Thomson lSl - Journal Citation Report ; Thomson

lSl - Dervent Inovation lndex etc, care oferä resurse de informare çtiinlificä utilä atât
pentru activitatea de cercetare çtiin(ificä, cât çi pentru cea de formare profesionalä. În

ansamblu, la USAMV din laçi sunt create condiliile ca raportul dintre resursele de

învãlare disponibile çi studen{i, sä permitä accesul liber al fiecãrui student la orice

resursä, conform obiectivelor çi cerin(elor programelor de studiu.

- Cantinä:

USAMV din laçi asigurä studenlilor çi cadrelor didactice, servicii de alimenta{ie prin

Cantina-restaurant, care oferä o gamä variatä de preparate culinare de bucätärie,

cofetärie, patiserie, bäuturi räcoritoare, etc., la un pre{ convenabil.

- Spalii de cazare:

USAMV din laçi dispune de spalii de cazare în 5 cämine cu o capacitate totalä de

1795 de locuri, (ceea ce permite sä asigure cazarea la peste 57o/o din totalul

studen{ilor care urmeazä cursurile de ,,21'" la toate cele trei cicluri) çi sä rezolve

cazarea la peste 95 % din solicitäri. Cazarea studentilor se face în spalii
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modernizate, care includ o serie de facilitali (oficii dotate cu aparaturã electro-
casnicä, cablu internet, cablu TV etc). Baza materialä a Universitälii s-a dezvoltat

continuu în raport de necesitäfi, prin modernizarea spaliilor existente,prin extinderea

unor spalii de cazare çi introducerea în circuit a cäminului Meritus cu o capacitate de
256 de locuri çi prin achizifia de noi imobile necesare completärii bazelor de practicä

(Baza de practicä de la Plaiul $arului-Vatra Dornei).
- Alte spa(ii destinate studenlilor / cadrelor didactice:

Pentru desfäçurarea activitälilor sportive existä 2 säli (cu suprafa!ä utilä de 756 m2),

5 terenuri pentru competifii sportive (2 - minifotbal, 1 - tenis de câmp, 1 -
multifuncfional: baschet, volei, tenis câmp gi unul de rugby) gi pistä de atletism. Baza
sportivä a USAMV din laçi, cuprinde urmätoarele amenajäri çi construclii sportive:

- în aer tiber - teren mixt nr. I (volei, baschet, tenis câmp, etc) = 635 m2,

teren minifotbal ll = 1560 m2cu pistä de atletism, teren minifotbal nr. lll = 1.215 m2,

teren tenis de câmp = 660m2 çi teren de rugby = 10.880 m2, douä tribune teren

minifotbal (mare çi micã) careflancheazá terenurile de minifotbal lçi ll+teren mixt -
400 locuri, instalalie de iluminat artificial - 8 x 500 W.

- spalii acoperite - sala de sport cu parter çi etaj, cu o arie construitã de

788 m2 çi o arie utilä de 619 m2, care cuprinde sala pentru jocuri sportive - 24,10 m x

13,57 m çi sala de fitness çi culturism - 19,90 m x 12,05 m.

Pentru a facilita editarea materialelor didactice USAMV din laçi dispune

de Editura "lon lonescu de la Brad', care este acreditatä CNCSIS, çi mai multe

aparate de multiplicare amplasate la discipline çi la bibliotecä. Totodatä, pentru ca

studenlii sä poatä intra în posesia cursurilor çi a celorlalte lucräri necesare procesului

de învä!ämânt, în incinta Universitäliifunclioneazá o librärie (Anexa 1.70).

I l. 2.8 Activitatea fi n a nc i a rã
- Serviciul Financiar - Contabil - organizare çi conducere:

Activitatea financiarä/evidenfa contabilä a Universitälii este organizatä în cadrul

compartimentului financiar - contabilitate, în concordanfä cu legisla{ia nafionalä în
domeniu çi cu regulamentele proprii aprobate de Senat(Anexa 1.71). Compartimentul

este condus de un contabil çef, care are studii superioare de specialitate, certificat de

atestare, precum çi o bogatä experien!ä profesionalä în domeniu. De asemenea,

majoritatea personalului angajat care are atribulii în legäturä cu activitälile financiar-
contabile, are studii superioare de specialitate ( 8 persoane din 10 ). Compartimentul

financiar-contabil al USAMV din laçi realizeazá bilanlul contabil, contul de execu(ie

bugetarä, raportul de gestiune çi contul de rezultat patrimonial, conform

reglementärilor în vigoare (Anexa L74, Anexa 1.75, Anexa 1.76, Anexa 1.7n.

Activitatea de contabilitate este complet informatizatá çi existä legäturi cu toate

departamentele, serviciile çi compartimentele care efectueazä opera{ii financiare.

- Balanla de venituri çi cheltuieli de la ultima evaluare:
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Denumirea indicatorilor Anul

2014 20'15 2016 2017 2018
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1 TOTAL VENlTURl,d.c. 154.509.988 127.753.757 104.344.497 91j74.625 104.082.634

1.1 Sume primite MECS 19.062.959 17.701 .239 19.509.461 31.953.580 35.604.388

1.2 Venituri proprii din taxe 19.206.760 17.757.321 22.000.000 16.505.000 1 5.1 54.000

1.3 Alte venituri 100.000 100.000 150.000 200.000 30.000

1.4 Proiecte cu fìn. din fond. ext neram. 94.000.000 74.000.000 29.250.000 15.800.000 32.424.530

1.5 Venit. cercet., proiect., consultan[ã 8.000.000 6.500.000 8.200.000 2.500.000 1.500.000

1.6 Alocalii buget cu destin. spec., d.c. 9.127.965 6.682.813 20.222.654 19.216.045 14.078.7',t6

a) Repara(ii capitale 0 300.000 0 0 0

b) Subventii pt.cåmine, cantinä 1.940.645 1.950.613 't.938.776 2.154.905 2.843.957

c) Dotäri çi alte investilii 1.450.000 0 500.000 2.200.000 200.000

d) Burse 2.295.980 2.137.710 2.676.878 6.883.140 7.371.759

e) Alte forme de prot.socialä a stud 290.094 292.OOO 339.000 328.000 333.000

f) Alocalii pentru obiective de investilii 3.150.000 2.000.000 14.768.000 7.650.000 3.330.000

s) Alocatii pt. procurare calculatoare 0 0 0 0 0

h) Su bvenlii cazaÍe studen{i 1.246 2.492 0 0 0

1.7 Venituri proprii cämine-cantinä 5,012.304 5.O12.382 5.012.382 5.000.000 5.300.000

2. TOTAL CHELT., d.c. (rd.2=rd.1) 155.275.505 130.753.757 106.204,824 93.074.625 108.073.634

2.1 Chelt.pt.activitatea de bazã 39.1 35.236 38.1 58.560 54.619.788 50,296.580 53.743.O52

2.4 Proiecte cu fin. din fond.ext.ner.. 94.000.000 74.000.000 '18.150.000 15.800.000 33.451.866

2.5 Chelt.ptr. act.de cercet.çtiin(.,proie. 8.000.000 6.500.000 8.200.000 2.500.000 1.500.000

2.6 Chelt.din aloc. buget. de stat,d.c. 9.'t27.965 7.082.815 20.222.654 19.216.045 14.078.716

a) Chelt.ptr. repara{ii capitale 0 300.000 0 0 0

b) Chelt.ptr.cämine çi cantinä stud 1.940.645 1.950.613 1.938.776 2.'t54.905 2.843.957

c) Chelt.ptr.dotäri çi alte invest.,reab 1.450.000 0 500.000 2.200.000 200.000

d) Chelt.ptr.burse 2.295.980 2.537.7',10 2.676.878 6.883.1 40 7.371.759

e) Chelt.ptr.alte forme de prot.socialä 290.094 292,000 339.000 328.000 333.000

f) Chelt.ptr.obiective de investi!ii 3.150.000 2.000.000 14.768.000 7.650.000 3.330.000

s) Chelt.alocalii procurare calculatoare 0 0 0 0 0

h) Su bvenlii cazare studen{i 't.246 2.492 0 0 0

2.7 Chelt.ptr.cãmine çi cantinä studen. 5.012.304 5.0',12.382 5.012.382 5.262.000 5.300.000

il Sold finalla 31 decembrie 4.861.257 9.357.690 7.439.632 13.221.929 17.559.118

Situa{ia veniturilor pe ani de la ultima evaluare:

Situalia cheltuielilor pe ani de la ultima evaluare

Anul Total cheltuieli (lei)

2013 61.493.573

2014 69.824.307

2015 73.034.241

2016 67.888.937

2017 71.635.817
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Anul Total venituri (lei)

2013 61.245.018
2014 75.403.887

2015 70.073.044

2016 73.700.308

2017 78.060.803



- Nivelul taxelor de çcolarizare. Devizul de fundamentare a taxei de

çcolarizare:
Taxele studen{ilor sunt calculate în baza costurilor medii de çcolarizare pe an

universitar de învã!ämânt, pe domenii de studii universitare de licen!ä çi masterat, çi
sunt aduse la cunoçtin!ã studenfilor prin pagina web a USAMV laçi, prin afiçare la
avizierele facultäfilor, cât çi prin tutorii specializärilor çi anilor de studiu (Anexa 1.78 çi
Anexa 1.79). Taxele de studiu la învä!ämântul cu frecven(ä sunt 2.800 lei (domeniile

Agronomie, Biologie, Horticulturã, lngineria mediului, Zootehnie), 3000 lei (domeniul

lnginerie çi management în agriculturä çi dezvoltare ruralä), 3550 lei (domeniul

lngineria produselor alimentare), 5000 lei (Medicina veterinarä) çi 3500 EU (Medicinä

veterinarä-lb.engleza). La programele de studii de la învätämântul la distantä taxa de

studiu este de 3900 lei.

- Burse çi alte forme de stimulare a studen(ilor de la ultima evaluare:

USAMV din laçi are un Regulament de acordare a burselor si a altor forme

de sprijin material pentru studenfi, pe care îl aplicä în mod consecvent (Anexa 1.19).

Bursele sunt acordate din alocafii de la bugetul de stat, dar çi din resurse proprii

(Anexa t.lQ. În anul universitar 2016-2017, semestrul l, numärul total de burse

acordate a fost de 1189, din care: 12 burse de performan!ä, 125 burse merit l, 196

burse merit 11,418 burse merit lll çi 438 burse sociale. La aceste burse se adaugä

bursele de campus, în numär de 20. Propo(ia resurselor proprii ale Universitä(ii în

fondul de burse depãçeçte 1Oo/o (Anexa 1.100).În uftimii 4 ani USAMV din lagi a

acordat burse doctoranzilor din fonduri structurale nerambursabile, printr-un contract

de finan{are POSDRU în cuantum de peste 2. mil. lei.

- Audit financiar intern:

Activitatea financiarã a Universitälii este auditatä intern, periodic çi anual (Anexa

1.80), de Compartimentul de audit public intern al USAMV din lagi, care face parte din

structurile administrative ale Universitäfii, çi este subordonat Rectorului, ac(ionând

conform unui Plan anual vizat de MEN çi conducerea universitäDi¡. Activitatea

financiarã, ce se deruleazä în cadrul proiectelor çi programelor de cercetare, pe

diferite surse de finanfare, face obiectul unui audit periodic intern sau extern, func(ie

de condiliile specificate în contractul de finantare.

- Audit financiar extern:

lnstitulia a fost auditatä extern (2017) de cätre reprezentanli ai Cu(ii de conturi laçi.

Execuliile bugetare çi situa(iile financiare sunt date publicitäfii prin afiçare pe site-ul

USAMV çi prin programul Transparen!ä bugetarä, gestionat de MFP.

- Alte aspecte financiare:

USAMV din laçi este o institulie publicä, non-profit. Finanlarea activitä{ilor

educalionale desfäçurate la USAMV laçi s-a bazat pe douä surse: finanlarea debazä

çi veniturile proprii. în anul 2017, bugetul USAMV laçi a fost de 91764/43 lei, din

care 31.953.580 a reprezentat finan{area de bazá (Anexa 1.73). Ponderea sumelor

încasate din contractele încheiate cu Ministerul Educaliei Nalionale au reprezentat,

în anul 2017,70,70o/o, iar gradul de acoperire a cheltuielilor din alte surse decât cele
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provenite pe bazá de contracte încheiate cu Ministerul Educatiei Nationale 29,30 o/o

(Anexa 1.73).

1/.2.9 Etica în lnstitulia de învã!ãmânt superior
- Codul de Eticä çi Deontologie Profesionalä Universitarã (parte

componentä a Cartei Universitare):

USAMV din laçi are Codul de eticä çi deontologie universitarä (Anexa /. f 3) çi
guverneazá, în baza autonomiei academice colective çi individuale, prin respectarea

urmätoarelor principii: echitatea, juste{ea, aprecierea corectã a meritelor profesionale

intelectuale çi vocafionale, onestitatea, corectitudinea, transparen[a, respectul,

toleranfa, nediscriminarea, responsabilitatea etc. Prevederile Cartei çi ale Codului de

eticä çi deontologie universitar sunt aduse la cunoçtinfa membrilor comunitä(ii

universitare prin afiçare pe site-urile facultäfilor çi pe site-ul universitãfii.
- Comisie de Eticä çi Deontologie Profesionalä Universitarä (componenfä çi

activitate):

În Universitate existä çi funcfioneazá pârghiile pentru a controla modul în care se

respectä implementarea prevederilor Cartei çi ale Codului de eticä çi deontologie

universitar, privind integritatea academicä, prin intermediul Comisiei de eticä

universitarä, çi care func(ioneazáîn baza unui regulament propriu (Anexa 1.121.

Comisia de eticä pentru mandatul 2016-2020 are urmätoarea componen{ä:

Prof.univ.dr. loan Jenu- preçedinte, Prof.univ.dr.Mihai Carp-Cärare- vicepreçedinte,

Prof.univ.dr.Neculai Munteanu- membru, Prof.univ.dr.loan Väcaru-Opriç-membru,
Conf.dr. Olimpia lacob-preçedinte sindicat, membru, Stud. lonela Gabriela-Cîrfan-

membru çi matematician Veronica Apetrei-secretar. Comisia analizeazä sesizärile

depuse sau se autosesizeazá çi dispune mäsuri corespunzätoare iar anual

întocmeçte un Raport în care sunt prezentate toate cazurile dezbätute çi solufionate.

- Raportul anual al Comisiei de Eticä:

Rezultatele activitãfilor de verificare çi control sunt fãcute publice, prin elaborarea

unui raport anual (Anexa 1.14), care se prezintä çi se dezbate în Senatul Universitäfii,

dupä care se afiçeazä pe site-ul instituliei (www.uaiasi.ro).

II.3 EFICACITATEA EDUCATIONALÃ AINSTITUTIEI DE ÎruVÄTEN¡ÂUT
SUPERIOR

//.3.1 Admiterea
- Organizarea procesului de admitere - respectarea condiliilor legale:

La USAMV din laçi seleclia candida[ilor se face prin concurs de admitere. Procedura

concursului de admitere este stabilitä prin Metodologia desfãçurárii admiterii la

USAMV dín laçi (Anexa 1.84), elaboratä în conformitate cu metodologia cadru

a MEN. Admiterea într-un ciclu de studii universitare se face numai pe baza diplomei

de studii precedente çi finând cont de ordinea ierarhicã a mediilor de absolvire.

Admiterea candidalilor în învä!ämântul superior, la toate programele de studiu de

licen(ä, se face pe baza criteriilor de departajare, care au în vedere media notelor
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ob{inute la probele scrise la examenul de bacalaureat, çi anume: 50 o/o - nota la
Limba çi literatura românä çi 50 % - nota Ia o altã probã scrisã, la alegere. Pentru

specializarea Medicina Veterinarã, se sus{ine çi un test grilä, cu un con{inut de 90

întrebäri, din materiile curriculei de liceu, respectiv Anatomia omului çi Chimie

organicä, valoarea acestui test în calcularea mediei finale fiind de 30%. În situafia

existenfei mai multor candidali cu medii egale, departajarea se va face linând cont de

urmätoarele criterii: media generalã a anilor de studiu din liceu; media examenului
de bacalaureat. Media minimä de admitere este 5. Admiterea candidalilor la

masterat, la toate specializärile se va face pe baza criteriilor de departajare care fin
cont de rezultatele ob{inute la examenul de diplomä/licen!ä çi de rezultatele

examenului interviu (admis/respins).

- Admiterea studenfilor sträini:

Admiterea çi çcolarizarea studenlilor sträini se realizeazä în conformitate çi cu

respectarea dispozi{iilor legale în vigoare. Numärul de studen(i strainiînmatriculali în

anii universitari 201612017 au fost 186 (din care 39 cu program ERASMUS) çi în
201712018 a fost de 205 (din care 26 cu program ERASMUS).

Numãrul de studenti sträiniînscriçi la USAMV laçi

Forma de finanlare 2016-
2017

2017-
2018

Buget (Rep. Moldova, Ucraina, Turkmenistan, Grecia) 75 89

Taxä (Rep. Moldova, Ucraina, Grecia, Cipru, Franfa) I o

CPNV (Rep. Moldova, ltalia) 35 31

CPV (Rep. Moldova, Elvefia, Franfa, Finlanda, Grecia,

lsrael, Maroc)
28 53

TOTAL 147 179

- Respectarea numãrului maxim de studen{i çcolarizali în anul I pe

programe de studii de licen!ä/ domenii de master (programe de master):

În anul I sunt admiçi pentru çcolarizare un numär de studenfi/programe de studii, fárá

depäçirea numärului maxim de studen(i care pot fi çcolarizafi (acreditare programe

ARACTS)
- Transparenfa procesului de admitere:

Informafiile referitoare la metodologia de admitere çi oferta educa{ionalä sunt fäcute
publice pe site-ul USAMV din laçi (http://www.uaiasi.ro), în presa localä çi în
materiale publicitare precum: posterele, pliantele çi ghidul candidatului. Prin

aceste m'rjloace, viitorii studenli au acces la informafii cu cel pulin 6 luni înainte de

declançarea procesului de admitere.

1í.3.2 Activitatea de formare profesionalã a studenlilor
Activitatea profesionalä a studenfilor se desfäçoarä în conformitate cu prevederile

legislaliei na{ionale, a Cartei Universitä(ii çi a Regulamentului activitälii profesionale a
studenfilor (Anexa 1.18), care este cunoscut atât de cätre cadrele didactice cât çi de
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cätre studenli. Regulamentul activitälii profesionale a studenlilor face referiri la

procedurile de admitere în facultate çi de înmatriculare a studen(ilor, la drepturile çi
îndatoririle studenlilor, la frecventarea activitä{ilor didactice, la promovarea anului
universitar çi utilizarea Sistemului European de Credite Transferabile, la transferul
studenlilor, la întreruperea studiilor, la mobilitãli, la recompense çi sancfiuni, la

procedurile utilizate pentru finalizarea studiilor.
- Respectarea drepturilor çi obligaliilor studenlilor (contractul de

çcolarizare):
În contractul de çcolarizare sunt menlionate drepturile çi obligaliile studenlilor care
sunt cunoscute de cätre aceçtia iar din disculiile cu studenlii nu au fost semnalate
încälcäri ale acestora.

- Respectarea regulamentelor, procedurilor çi metodologiilor referitoare la

activitatea studen[ilor:

Regulamentele, procedurile referitoare la activitatea studentilor sunt cunoscute de
cätre aceçtia çi sunt transpuse în practicä.

- Respectarea curriculumului universitar /planului de învä!ämânt pe fiecare
promo[ie:

Activitatea didacticä a studenlilor se desfäçoarä în conformitate cu planurile de

învä{ämânt, care sunt stabilite pentru fiecare program de studiu, çi cu planificärile din

fiçele disciplinelor, urmärindu-se realizarea obiectivelor predärii çi învä!ärii çi
concretizarea acestora în rezultatele învä(ärii, respectiv în competenlele pe care
studen(ii trebuie sä le dobândeascä dupä parcurgerea fiecãrei discipline. Planurile de
înväfämânt, aprobate de cätre senat sunt întocmite conform standardelor ARACIS,
sunt transpuse în practicä çi se regäsesc în foile matricole ale fiecãrei promofii.

- Respectarea conlinutuluifiçelordisciplinelor:
Pentru a eviden(ia modul de operafionalizare a planurilor de învã!ämânt s-au

elaborat fiçele disciplinelor având un format tipizat (Anexa 1.8n, promovat prin

OMECTS 5703118J22011 (Anexa 3). Fiça disciplinei se aduce la cunogtinla

studenlilor în prima orä de curs çi se afiçeazä la disciplinä. Fiçele disciplinelor
cuprind obiective, competen{e profesionale çi transversale, numärul de ore de curs,

seminar, conlinutul tematic al cursurilor çi seminariilor, teste çi teme de control, forma

de evaluare, modul de stabilire a noteifinale, bibliografia çi lista materialelor didactice
necesare.

- Respectarea normelor privind forma{iile de studii; corelarea cu spa{iile de

învä[ämânt, conform orarului afiçat:

În USAMV din laçi forma{iile de studiu sunt în concordan!ä cu spa{iile

de învä{ämânt care sunt corespunzätoare din punct de vedere al numärului de

locuri, al dotärii cu elemente de logisticä educalionalä modernä (indicatorii de spafiu

efectiv realizali respectã standardele în vigoare) çi respectä normele tehnice de

siguran!ã çi igienico-sanitare în vigoare.

- Respectarea reprezentativitälii studenlilor în structurile llS:
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Studen{ii USAMV din laçi sunt reprezenta{i în structura Senatului universitar cu o
pondere de28,57 %. De asemenea, studen[ii sunt delegali sä reprezinte comunitatea

studenfeascä în structurile de conducere ale Universitälä (Anexa ll.Q çi la nivelul

fiecärei facultäli, în conformitate cu legislafia nalionalä, Carta universitarä,

Regulamentul de organizare çi desfãçurare a alegerilor çi cu reglementärile interne

ale Ligii studenlilor din cadrul USAMV din laçi (Anexa ll.5). Mecanismul de alegere al

studen(ilor este democratic çi transparent. Cu ocazia întâlnirii Comisiei de evaluare

cu reprezentanlii studenlilor a rezultat cä studenlii reprezentanli în Consiliile

facultä(ilor çi în Senatul universitar participä la procesele organiza{ionale çi
decizionale.

- Condilii privind transferul studenfilor. Modul de realizare al transferurilor
studenfilor:

În Universitate existä un Regulament privind formarea profesionalä a studenlilor la
ciclul de licenfä çi master, aprobat de Senatul universitäfii. În Cap. Vl- Mobilitatea

academicã a studenfilor, procedurile de transfer sunt reglementate çi aduse la

cunoçtinfa studenlilor. Anul de studiu în care se realizeazä transferul este anul de

învä!ämânt urmätor în raport cu cel în care studentul este înmatriculat când îl solicitä.

În timpul anului universitar nu se realizeazá transferäri ale studenfilor. La Art.52 se

precizeazä cä mobilitatea definitivä se poate realiza dupä primul an çi pânä la

sfârgitul penultimului an de studii, la aceeaçi specializare.
- Situafie statisticä de la ultima evaluare:

- Recunoaçterea çi validarea creditelor transferabile:

Fiecare semestru are 30 de credite de studiu transferabile în sistemul

european (ECTS). Disciplinele facultative care sunt preväzute în planul de

învä!ämânt - semestrele I çi lll se încheie cu un colocviu, iar punctele credit care li

se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv. Creditele ob{inute de cätre

studenli sunt recunoscute.
- Evaluarea pe parcurs, examinarea çi notarea studenfilor:

Examinarea studen{ilor este reglementatä de Regulamentul activitãlii profesionale a
studenlilor (Anexa 1.18), Regulamentul privind examinarea çi notarea studenfilor
(Anexa 1.90), Procedura de examinare çi notare a studenlilor (Anexa 1.91) çi de

Ghidul studentului (Anexa l.92,Anexa 1.93, Anexa 194, Anexa 1.95). De asemenea,

aceste metode sunt precizate în fiçele disciplinelor (Anexa 1.8n, iar acestea, la

rândul lor, sunt publice. Examinarea studenlilor se bazeazá pe dovedirea obfinerii
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competenlelor specifice fiecãrei discipline. Fiçele disciplinelor cuprind formele de

evaluare ç i procentul definut în nota finala de fiecare modalitate de examinare.
- Organizarea examenelor de finalizare a studiilor:

La USAMV laçi se organizeazä çi se desfägoarä urmãtoarele forme de examen de
finalizare a studiilor'. examen de diplomã la Facultäfile: Agriculturä (specializarea

Agriculturä, Montanologie, lnginerie economicä în agriculturä, Tehnologia prelucrärii

produselor agricole), Horticulturä (specializärile Horticulturä, Peisagisticã, lngineria

mediului), Zootehnie (specializärile Zootehnie, Pisciculturä çi acvaculturä, Controlul çi
expertiza produselor alimentare, lnginerie çi management în alimentalia publicã çi
agroturism); examen de licenlá la Facultälile: Agriculturä (specializarea Biologie) gi

Medicinä Veterinarä (specializarea Medicinä veterinarä) çi examen de disertalie la

învä!ämântul universitar de masterat. Examenul de finalizare a studiilor se

organizeazá în baza Regulamentului de organizare çi desfäçurarc a examenului de

d ip lomä/l icen!ä/d isert alie (An ex a l. 32).

- Asigurarea mobilitã[ilor la nivel na[ional çi interna{ional:

lnteresul studenlilor pentru bursele de studii în sträinãtate a continuat sä creascä de

la un an la altul, astfel cä în anul univ.2016-2017 un numär de 54 de studenli au

beneficiat de bursele Erasmus. În anul univ.2016t2017, în USAMV din laçi au studiat
32 studenli din Spania, ltalia, Portugalia çi Turcia însumând o perioadä de 161,5 luni,

iar 7 studenli au fãcut practicä timp de 22luni.

Mob Erasmus efectuate în anul univ. 2016-2017

ll.3.3 Valorificarea calificãrii oblinute
- Concordanfa între planurile de învä!ämânt çi competenlele açteptate la

finalizarea ciclului de studii; consisten(a fiçelor de disciplinä (se coreleazä

cu evaluarea programelor din cadrul evaluärii):

Programele de studiu de licen!ä, care funclioneazá la USAMV din laçi, au definite

competenlele corespunzätoare calificärilor pe care le realizeazä în raport cu

exigenlele Cadrutui Na(ional al Calificärilor din Învä!ämântul Superior din România.

Astfel, absolvenlii specializärilor din cadrul Universitälii sunt solicita{i de piala

fo(ei de muncä, cei mai mulli dintre aceçtia fiind recrutali pe posturi corespunzätoare

calificärilor dobândite. Cadrele didactice titulare de discipline stabilesc metodele çi
tehnicile de predare çi învãfare în conformitate cu cerin{ele de a centra activitatea

didacticä pe student çi pe rezultatele învä{ärii, çi pe care le prezintä explicit în fiçele
disciplinelor (Anexa 1.87), dupä care sunt discutate în consiliile facultälilor çi aprobate

de decan. Fiçele disciplinelor sunt aduse la cunoçtinla studenfilor la începutul
semestrului çi sunt afiçate la avizierul departamentului sau a disciplinei. Din studierea
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la fala locului a cadrului reglementar çi funclional çi din disculiile cu personalul de
conducere al universitäfii çi al facultälilor a rezultat cä existä preocupäri structurate în

universitate pentru adaptarea conlinuturilor curriculare la cerintele în schimbare ale
piefei muncii.

- Practicastudenlilor:
La fiecare program de studii sunt prevãzute, în planurile de învä!ãmânt, perioade de
practicä de specialitate normate (90 - 120 orelan universitar), cärora le corespunde

un anumit numär de credite, iar tematica este dezvoltatã în cadrul fiçelor disciplinelor
de practicä, urmärindu-se çi în acest caz centrarea pe rezultate. Activitatea de
practicã pentru toate programele de studiu se desfäçoarã în conformitate cu

regulamentul general stabilit la nivel de universitate (Anexa /.88) çi regulamentele

specifice elaborate de fiecare facultate. Pentru efectuarea practicii, Universitatea

are propriile baze de practicä, la care se adaugä convenliile cu diferite organizalii çi
întreprinderi de profil, pentru efectuarea practicii (Anexa /,1.30, Anexa 11.31, Anexa
11.32, Anexa 11.33). USAMV din laçi are o bazä didacticä çi experimentalä complexä

çi completä pentru efectuarea practicii, la programele de studii de licen{ä çi la cele de

masterat, precum çi pentru realizarea obiectivelor privind experienfele în câmp, în

funclie de specificul temelor de cercetare, în cadrul fermelor didactice çi
experimentale de la Adamachi, Ezäreni çi Rediu sau în bazele de practicä de la

Fäcäieni - jud. lalomi{a, Plaiul $arului - Vatra Dornei - jud. Suceava, Frasin - jud.

Suceava. Ultimele trei baze de practicä au fost amenajate în ultimii cinci ani.

Universitatea are în proprietate çi administrare o suprafa!ä agricolã de 11.824,687

ha, pe care sunt amenajate mai multe centre de practicä çi care, prin arendare,

contribuie la creçterea veniturilor proprii (tabelul 1.5 din Raportul de autoevaluare).

- Folosirea noilor tehnologii în procesele educa(ionale. Centrarea predärii -
învã!ärii- evaluärii pe student:

Universitatea, respectivfacultä(ile, au realizat un program amplu de modernizarea
spa(iilor de predare, pentru a pune la dispozilia cadrelor didactice çi studenlilor
mijloace tehnice moderne pentru realizarea, în condi{ii dintre cele mai eficiente, a
proceselor de predare çi învälare (sisteme multimedia, table moderne, flip-chart etc).

La USAMV din lagi, în procesul de predare, cât çi în cel de înväfare, cadrele

didactice folosesc metode care stimuleazä dezvoltarea personalitä(ii studenfilor,

creativitatea, inifiativa, imaginalia etc. Astfel, cadrele didactice folosesc metode de
predare interactive pentru cursuri, iar în cadrul lucrärilor practice çi seminariilor sunt

generate modele çi studii de caz care stimuleazá çi determinä interven{ia creativã a

studenlilor. Pentru opera{ionalizarea acestor metode çi tehnici de înväfare

Universitatea are în dotare laboratoare didactice çi de cercetare performante, dotate

cu tehnologii de ultimä generalie (cum ar fi Centrul de vizualizare avansatä - 3D). În

aceste condilii cadrul didactic orienteazä dezvoltarea intelectualä a studentului,

dându-i o dimensiune strategicä. De asemenea, cadrele didactice folosesc sistemele

moderne de informare a studen(ilor (pagina web, e-mail), prin care pun la
dispozifia acestora materialele necesare informärii çi formärii çi prin care
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comunicä pentru atingerea obiectivelor fiecãrei specializãri. Cadrele didactice au
pregätirea necesarã pentru a realiza procese didactice în conformitate cu planurile
de învä!ämânt çi cu respectarea programelor analitice specificate în fiçele
disciplinelor, urmärindu-se realizarea obiectivelor predãrii gi înväfãrii çi concretizarea
acestora în rezultatele învä!àrii, respectiv în competentele pe care studen{ii trebuie
sä le dobândeascä dupã parcurgerea fiecärei discipline. În consecin{ä, la USAMV din
façi se urmäreçte, pe toatä durata programelor de studii, realizarea obiectivelor ce
privesc managementul calitã{ii procesului de învãfämânt de a centra activitatea
didacticä pe student çi pe rezultatele învätärii.

- Mecanisme de urmärire a traseului absolvenlilor:
Dupä finalizarea studiilor, facultälile, împreunä cu Centrul de consiliere çi orientare

în carierä gi organizalia Alumni, pästreazä legätura cu absolvenlii, prin înregistrarea

çi accesarea link-ului (http://l93.231.26.62:8080 /ums/do/secure /inregistrare_user).
USAMV din laçi a fost partener în proiecte de profil, ca de exemplu 'Studiu na{ional
de monitorizare a inserliei pe piala muncii a absolven{ilor din învä!ãmântul superior",
Programul Operafional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
contractul POSDRU/6012.115'141750. Proiectul a fost coordonat de Consiliul Nalional
pentru Finan{area Învä(ämântului Superior, în colaborare cu Centrul lnternafional
pentru Cercetäri în învä!ãmântul Superior din cadrul Universitälii Kassel - Germania.
Din discufia cu reprezentan{ii absolvenlilor a rezultat însä cä majoritatea acestora s-
au angajat imediat dupä absolvire sau au lucrat çi pe parcursul perioadei de studii în
profilul specializärii urmate.

- Existenla çi funclionarea Centrului de orientare în carierã a studen{ilor:
În baza hotärârii Senatului la USAMV laçi funclioneazá Centrul de consitiere gi
orientare în carierã (CCOC), fiind coordonat de Prorectorul cu activitä{ile studenfeçti,
având urmätoarele atribulii: coordoneazá activitatea centrelor de consiliere de la
facultä!i; promoveazä oferta educafionalã a USAMV laçi; afiçeazã pe site-ul
universitãlii informalii utile privind structura universitä[ii, domeniile çi specializärile de
studiu, regulile de admitere, promovare çi finalizare a studiilor; desfãçoarä o
permanentä activitate de consiliere, atât pentru alegerea rutei de studii, cât çi pentru
gäsirea de locuri de muncä adecvate pregãtirii çi cerinlelor angajatorilor; organizeazä
întâlniri periodice între studen{i çi întreprinzãtori/oameni de afaceri, posibili

angajatori; aduce la cunoçtinfa absolven{ilor ofertele de locuri de muncä prin afiçare
la avizierele facultälilor çi pe pagina web a universitälii; identificå çi contadeazä
posibili furnizori de locuri de muncä; alte activitä{i în sprijinul parcurgerii cu succes a
etapelor de pregätire universitarä.

l1.3.4 Activitatea de cercetare çtiinlificã
- Obiectivele activitälii de cercetare conform misiunii asumate în Carta

Universitarã:
USAMV din laçi este o institulie de învã(ãmânt superior acreditatä pentru realizarea
de activitãli de cercetare-dezvoltare. Misiunea Universitä{ii cuprinde elemente de
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specificitate în legäturä cu cercetarea çtiin{ificä, iar obiectivele çtiin{ifice pe termen
mediu çi lung sunt clar definite în strategia Univers¡tätii. USAMV din laçi îçi asumã
rolul de promotor al dezvoltärii unei agriculturi bazate pe cunoaçtere la nivel regional

çi na(ional, prin specialiçtii pe care îi formeazä çi prin rezultatele cercetärii çtiin{ifice
pe care le obfine çi le valorificä. Aceastã afirma{ie este sus(inutã de faptul cä

Universitatea are un potenfial corespunzätor, logistic çi de resurse umane, çi are
capabilitatea de a participa, în cadrul unor echipe interdisciplinare interna{ionale, la

realizarea unor teme de cercetare în domeniile çtiinlifice pentru care este acreditatä.
- Planuri strategice privind activitatea de cercetare:

în cadrul USAMV din laçi, cercetarea çtiintificä este coordonatä de Departamentul de
Cercetare lnovare çi Transfer Tehnologic, entitate condusä de un cadru didactic, în
calitate de director de departament, çi care are în subordine patru Centre de

Cercetare, corespunzáloare celor patru facultäli ale universitä(ii. Strategia pe termen
lung çi programele pe termen mediu privind cercetarea çtiinlificä fac parte integrantä

din planurile strategice çi operafionale ale USAMV din laçi, precum çi ale facultãfilor
componente, çi au ca scop promovarea calitälii çi excelenfei în conformitate cu

exigen(ele nalionale çi internalionale în materie de cercetare. Aceste documente sunt

adoptate de Senat çi de Consiliile facultãtilor la început de mandat çi, respectiv, la

începutul fiecärui an universitar (Anexa 1.46 çi Anexa 1.47).

- Institute / Centre de cercetare proprii:

Departamentul de Cercetare lnovare çi Transfer Tehnologic, are în subordine patru

Centre de Cercetare, corespunzätoare celor patru facultä(i ale universitä{ii çi
respectiv în 12laboratoare de cercetare, acreditate de CNCSIS çi/sau Senat. Recent

au fost finalizate lucrärile de investilie la lnstitutul de Cercetãri pentru Agriculturã çi
Mediu (\CAM) - finanlat din fonduri structurale (Anexa t.l05.c). În cadrul ICAM sunt 5
departamente de cercetare, este dotat cu echipamente de cercetare ultramoderne,
prin care se pot efectua analize fizice çi chimice pentru sol, plante, apä çi aer. În
cadrul institutului func[ioneazá un fitotron, o serä çi o casä de vegeta{ie. Centrele çi
laboratoarele de cercetare sunt dotate cu aparaturä recentä, performantã, care
permite realizarea unor teme de cercetare çtiin(ificä competitivä (Anexa 1.105.b,

Anexa L105.c). Universitatea sprijinä dezvoltarea centrelor çi a laboratoarelor de

cercetare çtiinfificä, în jurul cärora s-au dezvoltat çcolile doctorale.

- Numär conducätori de doctorat:
Pregätirea prin doctorat, în anul universitar 201712018, este organizatä la

36 de specializãri, cu 63 de conducätori de doctorat, în domeniile: Agronomie,
Horticulturä, Zootehnie çi Medicinä Veterinará (Anexa L8).

- lmplicarea studenfilor în activitäli de cercetare:

Studenlii sunt implicafi în activitatea de cercetare çtiinfificä iar rezultatele ob{inute se

regäsesc în proiectele (lucrãrile) de licenfä sau sunt prezentate în sesiunile anuale

de comunicäri çtiinlifice ale studenfilor. Aläturi de cadrele didactice, care alocä între

20 çi 50% din timpul de lucru petrecut în universitate, la activitatea de cercetare

çtiinfificä participä çi cei 169 doctoranzi înscriçi la cele douä çcoli doctorale
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organ¡zate în universitate çi anume: $coala Doctoralä de $tiinfe lnginereçti
(Agronomie, Horticulturä, Zootehnie, lnginerie gi management în agriculturä çi
dezvoltare ruralä), precum çi Çcoala Doctoralä de Medicinä Veterinarã. Cadrele

didactice, studen{ii, masteranzii çi doctoranzii participä activ la activitatea de

consultan!ä çi transfer tehnologic în cadrul Direcliilor agricole judelene, Oficiilor de

consultantä, a Camerelor agricole din regiunea de dezvoltare Nord-Est, dar çi în
Parcul tehnologic TEHNOPOLIS, la care universitatea este fondator çi partener,

aläturi de Consiliul Judefean, Primäria laçi çi cele trei mari universitäli din municipiu
(Anexa 11.34).

- Domenii çi teme de cercetare:

Tematica de cercetare çtiinlificä este diversificatã, în concordanfä cu domeniile çi
subdomeniile din sfera de activitate a USAMV laçi, fiind încadratä în prioritãlile

stabilite de Senat çi principalii finan[atori. Tematica de cercetare çtiinlificä abordatã

de resursa umanä din universitate este diversä çi de complexitate ridicatã, ceea ce

face ca obiectivele propuse în proiectele de cercetare sä aibä un caracter
preponderent interdisciplinar, atât în plan fundamental, cât çi aplicativ, de inovare çi
transfer tehnologic, în concordanfä cu cerin{ele actuale çi de perspectivä ale

agriculturii, cu deosebire a celei din zona Moldovei (Anexa 1.104). Tematica de

cercetare urmäritä în universitate, în cea mai mare parte a acesteia, se raporteazä la
Programul nalional de cercetare, çi se regäseçte în cadrul unor contracte câçtigate
prin: competi{ii deschise, organizate de ANCS, CNCSIS sau UEFICDI, pe diferite

componente çi anume resurse umane, capacitäli, parteneriate etc; competi{ii cu

finanfare prin fonduri structurale POSDRU, POSCCE; contracte cu agenfi economici

(Anexa 1.104). De asemenea, o parte din cadrele didactice ale universitälii sunt

implicate în proiecte de cercetare - dezvoltare în cooperare cu unele universitäli de
prestigiu din Europa între care amintim Germania, Franfa, ltalia, Danemarca, Olanda

(Anexa ¡.105).

- Rezultatele cercetärii (cär(i, articole, lucräri çtiin{ifice, brevete, proiecte

etc.):

Datele ob(inute în urma cercetãrilor efectuate sunt raportate beneficiarilor granturilor

de cercetare/prestãri servicii çi, de asemenea, sunt publicate în revistele çtiin{ifice
autohtone çi sträine cotate BDI sau lSl, sunt prezentate în volumele simpozioanelor

çi sesiunilor çtiin{ifice organizate în larã çi în sträinätate precum çi în capitole ale

cãrfilor de specialitate cu caracter didactic. Astfel, în ultimul an, au fost publicate 67

de lucräri çtiin(ifice în reviste cotate lsl, 201 de lucräri în reviste de specialitate

româneçti, recunoscute de CNCSIS, 34 de lucrãri în volumele conferin{elor

internalionale cu recenzori, precum çi 34 de cä(i, din care 9 în edituri internafionale.

(Anexa 1.105).Aceste date demonstreazä faptul cä a existat o productivitate de 1,81

lucräri çtiinfifice pe fiecare cadru didactic.

- Veniturile oblinute din activitäfi de cercetare:

Cercetarea çtiinfificä contractatä prin granturi s-a realizat pe baza fondurilor ob{inute

prin proiectele de cercetare declarate admise în urma competiliilor organizate de
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N r
Finanfator

Agricultura Horticultura lllledicinãVeterina rã Zootehnie TOTAL

Nr, Valoare Nr. Valoare Nr Valoare Nl Valoare Nr Valoare

1 PN lll Bridge 0 0 2 83498,ô1 0 0 0 0 2 83498,61

2 POC 0 0 0 0 1 0 0 0 I 0

3 Parteneriate 2 152637 1 91 589 1 48827 0 0 4 293053

4 PS ADER 1 3740,41 0 0 1 36448,86 1 2500 3 42689,27

5 Agen(ieconomici 7 73877 4 55177,89 1 8371,8 2 50000 14 187426,69

6 lnterna!ionale 1 236856,2 3 113 4 144826,2 0 0 I 381795,4

7
Acord

parteneriat
1 6758,47 0 0 0 0 0 0 I 6758,47

Total 12 473869,08 l0 230378,5 I 238473,9 3 52500 33 995221,48

RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALA ARACIS

finanlatori. Situa[ia referitoare la numärul total de grantur¡ de care a beneficiat
USAMV laçi, precum çi valoarea acestora în anul 2016, este redatä în tabelul
urmätor:

fI.3.5 Relaliile interna{ionale 9i parteneriatele lnstitu(iei de învã(ãmânt
superior

USAMV din laçi este membrä a çase asocialii interna(ionale (AUF - Agence
Universitaire de la Francophonie, EUA - European University Associafion, CASEE -

Assocrafion for European Life Sciences Universifies, efc.,) çi are încheiate convenlii

bilaterale de colaborare cu numeroase universitäfi din Europa de Vest, în care sunt
preväzute efectuarea de mobilitäli pentru cadrele didactice çi studen[i, pentru

per¡oade cupr¡nse între douä säptämâni çi 12 luni. Pe durata efectuärii mobilitäfilor,

cadrele didactice au sust¡nut cursuri çi au publicat mai multe lucräri çtiinlifice la

diverse simpozioane çi conferinle, iar studenlii au urmat diverse programe de studii

sau practicä/cercetare.

Universitatea îçi propune dezvoltarea colaborärile internafionale, atât în
domeniul cercetärii çtiin(ifice, cât çi a celui didactic, inclusiv dezvoltarea unor
programe de studii cu predare în limbi de largã circula(ie internalionalä. USAMV din

laçi are încheiate 77 acorduri bilaterale cu universitä[i çi institufii de cercetare din

Europa privind schimbul de cadre didactice çi studen{i în vederea documentärii gi

perfeclionärii profesionale (Anexa 1.110). De asemenea, la nivel institu{ional sunt

încheiate un numär de 40 acorduri inter-universitare de colaborare didactico-

çtiin{ificä, stabilite prin protocoale bilaterale (Anexa 1.111). Anual un numär important

de studen(i çi cadre didactice efectueazä stagii de documentare în laboratoarele de

profil ale acestor universitäli.
Este evidenliatä cooperarea în plan çtiinlific cu Universitatea ,, Justus von

Liebig" din Giessen, care dureazá de peste 30 de ani. Au fost promovate relalii
internafionale în domeniul cercetãrii çtiinfifice cu alte universitäfi de profil din

Germania (Hohenheim), cu universitä{i din ltalia (Padova, Verona, Bologna, Perugia),

Franla (Dijon, Lille, Bordeaux, Angers), Cehia (Praga), Chile (Santiago de Chile),
Republica Moldova (Chiçinäu) ç.a. Prin promovarea acestor relalii interna{ionale se
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urmäreçte, pe lângä dezvoltarea schimburilor de experien!ã, çi evaluarea
posibilitäfllor de cooperare în domeniul cercetärii gtiintifice .

În ultimii 10 ani, USAMV laçi este participant activ în numeroase programe ale

UE (Erasmus-Socrates, Leonardo da Vinci, Copernicus etc). Aceste programe au

oferit oportunitäli importante pentru dezvoltarea unor parteneriate çi a unor relele de

colaborare transeuropeanä.
În calitate de membrä a Agen{iei lJniversitare a Francofoniei(AUF) - USAMV

laçi coordoneazá prin cadrele didactice de la disciplinele de Limba francezä çi
Chimie proiectele de formare profesionalä Renforcement du français et de la
recherche en français pour les etudiants non-specialistes dans un climat multiculturel
et francophone çi Analiza modernã a compuçilor chimici bioactivi din produsele agro-

alimentare de origine vegetalã. Scopul proiectelor este consolidarea formärilor

francofone çi a cercetãrii çtiinlifice în limba francezá çi armonizarea metodelor çi a
con{inuturilor programelor. Costurile aferente celor douä proiecte (39267 çi respectiv

25000 de euro) sunt suportate integral de AUF.

II.4 MANAGEMENTUL CALITATII IN INSTITUTIA DE INVATAMANT SUPERIOR

Il.4.lSituadia evaluãrilor institu{ionale çi a programelor de studii
- Respectarea termenelor de evaluare:

În USAMV din laçi sunt respectate termenele pentru evaluarea programelor de studii

çi pentru evaluarea institu{ionala. În perioada mai 2012-februarie 2013, USAMVdin
laçi a participat la Programul de Evaluare lnstitulionalä (lnstitutional Evaluation

Programme - IEP), prin Proiectul Performanla în cercetare, performan(a în predare -
Calitate, diversitate çi inovare în universitä[ile din România, care urmäreçte

îmbunätäfirea managementului çi asigurarea calitãlii sistemului de înväfãmânt
superior românesc de consolidarea capacitäfii strategice çi a autonomiei

universitälilor conform Legii educafiei nalionale nr.112011 (Anexa 11.69)

(www.uaiasi.ro/ro/files/DAC/EUA/USAMV_Raport_EUA.pdf). Ultima evaluare

institu(ionalä a avut loc în anul 2013.

- Rezultatele proceselor de evaluare:

Programele de studiu evaluate au primit calificativul ÎNCREDERE. În anul

2013, USAMV din laçi a fost evaluatä institu{ional de cätre ARACIS çi a primit

,,GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT',(Anexa tt.68).

li.4.2 lmplementarea recomandàrilor fãcute la evaluarea externà precedentã
(implementare plan de mãsuri)

CU PRIVIRE LA PROCESUL DIDACTIC
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crt.

Recomandarea ARACIS Mäsura (activitatea) pentru punerea în practicå a

recomandàrilor ARACIS

Mäsura se regäseçte ca obiectiv distinct în Planul

strategic pentru 2016 - 2020 (Cap. 82 - Activitatea

educa(ionalä) çi în Planul opera{ional pentru 2018. în

Revizuirea permanentå a planurilor de

învä!åmânt vizând numärul de ore de

activitate didacticä, raportul cadre
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didactice/studenli în concordan(ä cu
prevederile standardelor specifice ARACIS

çi cu bunele practici existente în Spaliul
European al Învä!ämântului Superior.

luna iulie 2017 s-a procedat, în conformitate cu

Procedura de elaborare a planurilor de lnvá{ämânt

UAlASl.POB.04,la revizuirea gi aprobarea planurilor de

învä(åmånt, la toate programele de studii. Programele

de studii au fost revizuite de cätre comisii
interdisciplinare de analizä çi dezvoltare pedagogicä,

desemnate de Consiliile facultä{ilor.

Se urmäreçte îmbunåtå{irea permanentä a activitä{ii

educalionale, în concordan!ã cu standardele çi bunele
practici interne çi interna[ionale.

2 Flexibilizarea curriculum-lui universitar çi

adaptarea la cererea existentã pe pia{a

muncii prin introducerea unui numär mai

mare de discipline op{ionale çi facultative, în
special la Facultatea de Agriculturä.

in cadrul USAMV din laçi existå structuri consultativ -
decizionale (Consilii consultative), formate din cadre

didactice, studenIi çi reprezentanli ai angajatorilor,

pentru fiecare program de studiu/grupe de programe, cu

scopul adaptärii permanente a curriculum-lui universitar
gi a con(inutului disciplinelor la nevoile societä{ii aflate

într-o dinamicä continuä. Se urmäreçte identificarea çi
introducerea unui numär optim de discipline oplionale çi
facultative, în vederea flexibilizärii gi adaptärii Planurilor

de învä!åmânt la cerin[ele pie(ei muncii. Facultatea de

Agriculturä a analizat çi a propus creçterea numärului de

discipline op(ionale çi facultative încä din primul

semestru al anului univ. 2013-2014 ( de la 2 pachete

op[ionale la 4 pachete op{ionale/ specializare - cca 30

% din credite)

3. Studierea posibilitä{ii de introducere în

curricula Universitä(ii a unei discipline care

sä contribuie la creçterea capacitä(ii de

comunicare a absolvenfilor, element
considerat deficitar în cadrul întâlnirii cu

angajatorii.

S-a studiat çi aplicat oportunitatea de introducere în

curriculum-ul programelor de studii a unei discipline

op(ionale/facultative care sä contribuie la creçterea

capacitälii de comunicare a absolvenlilor, respectiv sä
permitå viitorilor specialiçti o inse(ie ridicatå pe pia{a

muncii. Recomandarea a fost introdusä în Planul

opera{ional pentru anul2014 (Discipline: Comunicare gi

negociere, Elemente de eticå universitarå)

4 incercarea de dezvoltare a unor programe

de mobilitate internä în cadrul Consor{iului

USAMV, atåt pentru studenfi cât çi pentru

cadre didactice.

Dezvoltarea unor programe de mobilitate internå în
cadrul Consor[iului USAMV, atåt pentru studen{i cât çi
pentru cadre didactice, s-a realizat în special pe

segmentul de cercetare gtiin(ificä çi predare profesori

omologi. Recomandarea a fost introdusä începând cu

Planul opera{ional 2014.

5 Preocuparea permanentå pentru

îmbunätäfirea calitå{ii çi relevan{ei

programelor de practicä pentru studen(i,

inclusiv studierea posibilitätii de introducere

a unei perioade de practicä flexibilä de-a

lungul anului universitar.

Aceastä måsurä se regäseçte ca obiectiv distinct

începånd cu Planul strategic 2012 - 2016 (Practica

desfåguratä çi comasatå - Cap. 82 - Activitatea

educa(ionalä). În func[ie de particularitä[ile programelor

de studii çi în conformitate cu standardele çi criteriile

ARACIS se stabilesc mäsuri concrete pentru a

îmbunätäli calitatea çi relevan(a practicii studen{ilor,

inclusiv introducerea unei perioade de practicä flexibilä

de-a lungul anului universitar ( în ferme de produc{ie din

cadrul universitä{ii çi a unitålilor economice de elitä,

ateliere de microproduc[ie, clinici etc). În prezent
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aceastä recomandare este implementatä pentru toate
programe de studii (Agriculturå, Horticulturä, lEA,

CEPA, IMAPA, Medicinã veterinarå etc.)

6 Evitarea accentuärii pregåtirii profesionale

cognitive a studen(ilor, în detrimentul celei

formative (aspect care poate avea drept
consecin{å integrarea mai dificilå a
absolvenlilor pe pia[a forlei de muncä).

ln cadrul activitålilor de adaptare/îmbunåtå(ire a
programelor de studii se are în vedere coresponden{a
dintre rezultatele învä!årii çi calificarea universitarä,
asigurând un echilibru între competenfele cognitive çi
formative în pregätirea profesionalä a studen[ilor
(raportul dintre lucrãrile practice çi prelegeri).

Procedura de elaborare gi reevaluare a planurilor de
învãlãmânt prevede în mod expres includerea în fiça

disciplinei a con{inutului de studiu, a modului de
organizare a activitälii didactice, a modalitä{ii de

examinare çi evaluare, precum çi a rezultatelor învä!ärii,
care sä certifice asimilarea competenlelor cognitive çi
profesionale specifice calificärii u niversitare.

7 ldentificarea unor solu[ii eficiente prin care

sä fie evitate rezultatele eterogene în

pregätirea studenlilor, prin atenuarea
diferenlelor generate de calitatea pregätirii

lor preuniversitare, mediul social,
posibilitå{ile familiale çi sociale. Creçterea

rolului, implicärii, responsabilitälii cadrelor
didactice care participä la îndrumarea la

cerere a studen(ilor, îndeosebi a

îndrumätorilor de an.

Mãsuriluate:
1. În procesul de predare, cât çi în cel de învå[are,
cadrele didactice folosesc metode centrate pe student
care au rolul de a stimula cunoaçterea çi dezvoltarea
personalitä(ii, creativitatea, ini{iativa, imagina(ia etc.

Cadrele didactice folosesc metode de predare

interactive pentru cursuri, iar în cadrul lucrärilor practice
gi seminariilor se genereazä modele çi studii de caz
pentru a stimula çi a determina interven{ia creativå a
studenfilor. Pentru operalionalizarea acestor metode gi

tehnici de învä(are, Universitatea are ln dotare
laboratoare didactice çi de cercetare performante,

dotate cu tehnologii de ultimä generalie. În aceste
condi[ii, cadrul didactic orienteazä dezvoltarea
intelectualä a studentului, dându-i o dimensiune de
strategie practicä, realå.
2. S-a extins utilizarea platformelor multimedia,
concomitent cu modularizarea unor discipline çi
creçterea ponderii activitä(ilor care så asigure insuçirea
competen(elor formative.

Pentru a veni în sprijinul studentilor în vederea
în(elegerii çiînsuçirii mai bine a cunoçtinlelor, se asigurä
posibilitatea participärii la orele de consulta{ii çi Cercuri

çtiintifice.
3. Creçterea rolului, implicärii, responsabilitälii tuturor

cadrelor didactice care participä la activitäli de tutoriat
ale studenlilor, inclusiv ale îndrumätorilor de an, prin

care se oferä suport metodologic pentru cunoaçterea
nevoilor çi lmbunätä[irea performanfelor educative çi
profesionale ale studenlilor.

B. Pe fondul constrångerilor legislative,

continuarea eforturilor de atragere
(menlinere) de cadre didactice çi de

cercetare tinere, de valoare çi identificarea

Mãsurã luatã:

Optimizarea raportului dintre posturile didactice ocupate

çi cele vacante, prin scoaterea la concurs çi recrutare/

angajare de personal competent pentru desfåçurarea
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unor solutii de recrutare/angajare a resursei

umane pentru desfãçurarea activitä{ii

didactice çi de cercetare.

activitä{ilor didactice çi de cercetare. Recrutarea çi
promovarea personalului academic se face pe bazä de
concurs, în func(ie de rezultatele profesionale çi
concordant cu necesitatea obiectivå çi evolu{ia
disciplinelor din Departamente. Aceastä mãsurä se
regäseçte ca obiectiv distinct începånd cu Planul
strategic întocmit pentru 2012 - 2016 (Cap. 84 -
Resurse umane)

9. Finalizarea lucrårilor la spitalul pentru

animale de rentä, în vederea asigurärii unui
proces didactic çi clinic superior (eficient çi
de calitate), pentru a corespunde inclusiv

cerin[elor europene.

lncepånd cu anul 2015 a fost reabilitatä, printr-un proiect

transfrontalier, Ferma Didacticå Zootehnicä Rediu, dånd
posibilitatea efectuärii practicii studen{ilor, la nivel similar
fermelor performante din regiunea Moldovei.
Realizarea programului investilional privind construirea
unui spital distinct pentru animale de rentä, în cadrul
Fermei Rediu, se aflä în stadiu de Studiu de fezabilitate

-PUZ, în conformitate cu Planul strategic al universitä{ii

çi cerin{ele UE, prin atragerea de surse financiare din

fonduri structurale, bugetare çi venituri proprii, cu

implicarea mai activä a colectivului de cadre didactice
de la Medicinä veterinarä.

10. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice
vacante de asistent universitar la Facultatea
de Medicinä Veterinarä.

La nivelul Universitä{ii, se propun gi se scot la concurs,
cu prioritate, posturile vacante de asistent universitar,
inclusiv la Facultatea de Medicinä Veterinarä, ca o
strategie de dezvoltare institu{ionalä pe termen mediu çi
lung, asigurând cu prioritate baza piramidei didactice.
Astfel, se optimizeazä raportul dintre posturile didactice
ocupate çi cele vacante, prin recrutarea de absolven{i cu

cele mai bune rezultate profesionale, specializa{i prin

doctorat, cu rezultate profesionale çi cu aptitudini de

cercetare certe.

11

12

Asigurarea unui numär çi, respectiv, a unui
raport optim în ceea ce priveçte tehnicienii,
personalul medical çi studen{ii.

Creçterea ponderii proiectelor de cercetare
cu parteneri din afara spa[iului României, fie
în calitate de solicitant, de partener sau ca

membriîn echipe de proiect interna[ionale.

Universitatea a adoptat solu{ii, în conformitate cu cadrul
legislativ, pentru a asigura angajarea de personal

auxiliar didactic, necesar realizårii unui raport optim în

ceea ce privegte tehnicienii, personalul medical gi

numårulde studen(i.

n conformitate cu Planul strategic (Cap. 86
lnternafionalizarea USAMV laçi) çi Planul opera[ional,
USAMV din lagi are ca obiective prioritare participarea

activä cu propuneri de proiecte de cercetare cu finanlare
la nivel nafional (ANCS - CNCS) çi european (FP 7,

POSCCE, POSDRU, COST, Bilaterale etc).
Se pune un accent deosebit pe creçterea ponderii
proiectelor de cercetare cu parteneri din afara spa[iului
Romåniei, fie în calitate de solicitant, de partener sau ca

membriîn echipe de proiect internafionale.

13. Preocupare permanentä pentru creçterea
numärului de articole în reviste cotate lSl cu

factor de impact çi scor relativ de influen{ä,

asigurându-se astfel comparabilitate a

Mãsuriluate:
1. Membrii comunitå{ii academice de la USAMV din laçi
se preocupä permanent pentru a creçte numãrul de

articole în reviste cotate lSl cu factor de impact çi scor

CU PRIVIRE LA CERCETAREA ç
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rezultatelor cercetãrii cu universitätile

relevante de profil çi eventuala sus{inere
financiarä a acestora din venituri proprii.

relativ de influen(ã, asiguråndu-se astfel
comparabilitatea rezultatelor cercetårii cu universitä(ile
de profil relevante. Aceastä måsurå se regäseçte ca
obiectiv distinct în Planul strategic pentru 2012 - 2020
(Cap. 81 Cercetare, inovare çi dezvoltare
tehnologicã).
2. Se men{ine hotårârea Consiliului de Administralie
privind sprijinul financiar, din venituri proprii, pentru
publicarea de articole în reviste cotate lSl cu factor de
impact çi scor relativ de influen!ä, în limita sumei de

1200 de EURO/cadru didactic, precum çi participarea

cadrelor didactice (în calitate de autor principal) cu

lucräri çtiinlifice la manifeståri de prestigiu organizate în
(arå çi stråinåtate (o manifestare çtiin(ificä
na[ionalä/cadru didactic, anual; o manifestare çtiinlificä
interna{ionalä/cadru didactic, la 2 ani).

14. Urmärirea çi evidenfierea citärilor în reviste

lSl a lucrårilor publicate de membrii

comunitälii academice, creçterea relevan(ei

internalionale a fiecärui cadru didactic.

Mãsuriluate:
l.Departamentul de cercetare, inovare çi transfer
tehnologic (DCITT) de la USAMV din laçi urmäreçte çi
evidenliazä citårile din reviste lSl a lucrårilor publicate

de membrii comunitälii academice, creçterea relevan[ei
interna(ionale a activitä(ii fiecårui cadru didactic.
2. Func{ioneazä o platformä cu baze de date la nivel
institu(ional pentru a monitoriza çi eviden{ia, pe fiecare
membru alcomunitä(ii academice, articolele publicate çi
citärile înregistrate în reviste cotate lSl cu factor de
impact çi scor relativ de influenfä.

3. Se contribuie astfel la îmbunätå{irealdezvoltarea
programelor de evidenliere a proprietålii intelectuale çi
plagiat.

15. lncercarea de dezvoltare a colaborärilor
internafionale, inclusiv prin finalizarea
acestora prin publicarea de articole de

specialitate în calitate de coautor împreunä
cu cadre didactice de la universitåtile
partenere.

În cadrul parteneriatelor interna{ionale se dezvoltä
colaboräri multidisciplinare, inclusiv prin publicarea de
cä(i, capitole de cå(i çi de articole de specialitate, în

calitate de autori/coautori, împreunä cu cadre didactice
de la universitä{ile/institutele de cercetare partenere
(expl. parteneriate cu cadre didactice din Belgia, Turcia,
Italia, Rep. Moldova, Ucraina, etc.)

16. Concretizarea
interna(ionale
comune.

mai amplä a acordurilor
bilaterale prin proiecte

Cu o parte dintre partenerii interna(ionali, s-au realizat
programe de cercetare interdisciplinare, concretizate
prin proiecte comune, în cadrul acordurilor
interna(ionale bilaterale încheiate între universitå{i /
institute de cercetare din UE çi USAMV din laçi (expl.

parteneriate cu institu{ii din Olanda, Germania, Fran{a,

Egipt, Rep Moldova etc).

17 Valorificarea prin brevete a rezultatelor
cercetärii gi transpunerea în mediul

economic (axarea pe cercetare aplicativä).

Membrii comunitä(ii academice de la USAMV din laçi
identificå surse de finan{are çi se preocupä pentru

valorificarea prin brevete a rezultatelor cercetärii çi
transpunerea acestora în mediul economic.
Aceastä måsurä se regäseçte ca obiectiv distinct în

Planul strategic pentru 2012 - 2020 (Cap. 81
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Cercetare, inovare çi dezvoltare tehnologicã)

18.

19.

gradului de interes pentru

studenlilor în activitä{ile de

Realizarea unei baze de date care sä
faciliteze legåtura cu absolven{ii gi

angajatorii, perfec{ionånd astfel çi sistemul
de monitorizare a ratei de angajare a

absolven!ilor.

Creçterea
implicarea

cercetare.

rmitate cu obiectivele Planului strategic 2012-
2020 çi a Planurilor operalionale 2013-2017, s-a urmärit
atragerea tinerilor talentali, studen[i / masteranzi /
doctoranzi, în activitatea de cercetare çtiin{ificä çi
valorificarea acesteia.

Absolven{ii Universitå{ii sunt organiza[i în Asociafia

,,Alumni", fiecare facultate menlinånd legätura cu
aceçtia. În anul 2013 s-a achizi{ionat primul soft pentru
modulul "Alumni" din cadrul Programului informatic
UMS, prin care se faciliteazä legätura cu absolven(ii çi
permite o interac[iune permanentä între universitate çi
membrii comunitä(ii Alumni, ceea ce ne furnizeazä
permanent informa(ii cu privire la rata de angajare a
absolven(ilor, tendin[ele pie{ii muncii etc.

n confo

20 lntensificarea eforturilor pentru creçterea
vizibilitälii çi atractivitãlii programelor de
studii din cadrul Universitäfii, la nivel
na(ional çi interna{ional.

lmaginea, identitatea çi cultura organiza{ionalä sunt
elemente esenliale pentru USAMV din laçi de a fi o
institu{ie de elitä. Ca urmare, se ac{ioneazä continuu
pentru intensificarea eforturilor de creçtere a vizibilitäfii

çi atractivitä(ii programelor de studii din cadrul
Universitä{ii, la nivel na{ional çi interna{ional. În acest
scop s-a dezvoltat çi Departamentul de imagine,
identitate institu{ionalä çi comunicare.

21 Sporirea gradului de eficientizare a stagiilor
de practicä pentru studenli, lucru solicitat çi
de studenlii care au participat la discu{ii.

lmbunätå{irea modalitä(ilor de pregåtire practicä a

studen¡ilor este o prioritate permanentå, realizåndu-se
prin: valorificarea optimå a bazelor de practicå existente;
dezvoltarea de noi centre de practicä (6 ateliere de
microproduclie pentru industria alimentarä, o nouå
fermä zootehnicä pentru domeniile de Zootehnie çi
Medicinä veterinarã etc), precum gi facilitälile oferite de
parteneriatele cu companii din mediul socio-economic;

22. Ataçarea la Carta universitarä a unui
regulament care sä reglementeze
modalitatea în care studenlii pot primi çi
credite pentru voluntariat, conform Legii nr.

1l20ll, Art 123, (9).

S-a elaborat çi aprobat În Senat, în conformitate cu
Legea nr. 1120 ll, Art 123, (9), Regulamentul privind
modalitatea în care studen{ii pot primi credite pentru
voluntariat, pe baza activitä(ii desfägurate în cadrul
USAMV sau în afara acesteia.

23 Reîntregirea Comisiei de
deontologie universitarä,
Regulamentului acestei comisii

eticä çi
conform

Periodic, Comisia de eticä çi deontologie universitarä se
completeazä, În conformitate cu normele în vigoare çi
Regulamentului acesteia.

24 Antrenarea reprezentan{ilor studenlilor în
organele de conducere la fundamentarea
deciziilor luate çi la diseminarea acestora în
råndul studen(ilor pentru a evita situafiile în
care studen{ii nu cunosc anumite aspecte
referitoare la starea çi activitatea
universitå[ii.

Mãsuriluate:
1.În conformitate cu Legea Educaliei Na{ionale
nr.112011, Carta universitarä çi Regulamentele din
USAMV din laçi, studen[ii sunt reprezenta{i în toate
structurile de conducere academicä gi sunt membri cu
drepturi depline ai comunitä{ii universitare, fiind
parteneri în managementul Universitå{ii. Pentru a

CU PRIVIRE LA RELATIA CU STUDENTII
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referitoare la starea çi activitatea Universitå{ii,
reprezentan{ii acestora din organismele de conducere
au obligalia gi responsabilitatea participärii la gedinfe çi
diseminarea informaliilor cãtre cei pe care îi reprezintä.
Pe de altä parte, se intensificä fluxul informafional prin
publicarea hotãrårilor pe site-ul universitå(ii çi a
facultä{ilor, precum giafigarea acestora la aviziere.
2. Lunar, la nivelul rectoratului, se iniliazä întâlniri lntre
reprezentanlii studenlilor, çefii ligilor çi ai cluburilor
studen(eçtiçi Rectorul USAMV laçi

disemina toate i în råndul studen[ilor,

25 Valorificarea experienfei studen{ilor romåni
din USAMV laçi care au beneficiat de o
burså, în special Erasmus, în

managementul calitä{ii (prin dezbateri, focus
group, etc) çi dezvoltarea unui sistem de
mentorat al studen(ilor sträini Erasmus
veni{i la USAMV laçi, prin implicarea
studen{ilor români care au terminat un astfel
de stagiu.

Pentru valorificarea experien[ei studenfilor romåni din
USAMV laçi, studen[ii care beneficiazä de burse pentru
diferite mobilitä{i externe (ERASMUS), organizeazä
întâlniri, serate gi dezbateri cu colegii lor, pentru a le

împärtäçi din experien[a dobånditã. Pentru studen{ii
stråini veni(i la USAMV lagi prin burse de mobilitate
(ERASMUS) s-a dezvoltat un sistem de mentorat la care
participä studenlii romåni care au terminat un astfel de
stagiu.

26. Promovarea serviciilor Ligii Studen[ilor çi ale
Centrului de Consiliere çi Orientare în

Carierä 1n råndul studentilor.

Se urmäreçte çi se încurajeazã diversificarea çi
promovarea eficientä a serviciilor Ligii studen{ilor çi ale
Centrului de consiliere çi orientare în carierä în rândul
studen[ilor, prin toate mijloacele de comunicare
existente (site USAMV, facebook etc), asigurând astfel
dezvoltarea personalä çi orientarea în carierå.

27 Continuarea eforturilor de atragere de
fonduri prin activitäli de cercetare çi
consultan[ä, cu preocupare continuä de
oblinere de finan{åri nerambursabile prin

accesarea fondurilor structu rale.

Mãsuriluate :

1. Utilizarea oportunitä{ilor de finan{are din fonduri
nerambursabile (europene sau nafionale) pentru
creçterea capacitälii institu{ionale a Universitä{ii, prin

depunerea unui numär cât mai mare de proiecte.
2. Valorificarea capacitä{ilor de cercetare pentru
creçterea ponderii finan!årii din cercetare în totalul
veniturilor USAMV, prin contracte de cercetare çi servicii
cätre te(i, inclusiv prin consultantä, conform
prevederilor noului PAC.

3. Diseminarea informafiilor, cätre comunitatea
academicä, privind oportunitä(ile de finan[are din fonduri
nerambursabile-

28. lni{ierea colaborärilor cu programe de studiu
similare ale universitä{ilor din spaliul
european.

S-a intensificat ac{iunea de promovare a colaborärilor cu
programe de studiu similare ale universitå{ilor din spaliul
european, precum çi sus{inerea afilierii universitätii çi
facultä{ilor la re{ele profesionale interna{ionale de
prestigiu, în conformitate cu Planul strategic (Cap. 86 -
lnterna{ionalizarea USAMV laçi) çi Planul opera{ional,
men{ionând implicarea USAMV laçi, ca membru activ, în
CASE, UAF etc.

CU PRIVIRE IA SURSELE DE FINANTARE

CU PRIVIRE LA COOPERAREA INTERNATIONA
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29. lncercarea de încadrare în echipe
interna(ionale de proiect, fie la nivel
institu{ional, fie çi numai la nivel de
persoane pentru perceperea corectä a

dimensiunii activitå{ilor actuale desfåçurate
în Spa(iul European al Învä{ämântului
Superior gi al Cercetårii $tiintifice.

Mãsuriluate:
1. Au fost identifica{i parteneri internafionali de prestigiu
pentru a participa la proiecte de cercetare çi
educalionale comune.
2. Am integrat în cadrul comunitätii academice
personalitäli prestigioase ale vie{ii academice, de
cercetare gi socio-economice din stråinätate, care så se
constituie în poli pentru promovarea unor proiecte de
cercetare çi educafionale comune.

31

30 Atragerea studen[ilor, masteranzilor çi
doctoranzilor sträini, corelat cu o eventualä
dezvoltare a ofertei educafionale a

Universitå[ii cu programe la care predarea

sä fie realizatä în limbi de circulatie
interna(ionalå.

Crearea çi men[inerea legäturilor
permanente cu mediul economic çi
dezvoltarea relafiilor de parteneriat cu
organiza{iile publice çi private pentru

sprijinirea integrårii absolven(ilor pe pia(a

muncii.

Mãsuriluate:
1. Promovarea çi dezvoltarea ofertei educa{ionale cu
predare în limbi sträine, în vederea atragerii de studenfi,
masteranzi çi doctoranzi stràini.
2. Stimularea organizärii de cåtre facultå[i a unor
programe de studii de licen!ä çi masterat cu predare în
limbi de circula{ie interna{ionalä, precum çi a unor
programe de masterat în comun cu universitäfi din UE,
în conformitate cu Planul strategic (Cap. 86
lnterna{ionalizarea USAMV lagi) çi Planul operalional.

Mäsurä luatã:
Dezvoltarea de parteneriate lucrative cu administra{iile
locale çi regionale, mediul economic, precum çi cu
organiza(iile publice çi private pentru sprijinirea integrärii
absolven(ilor pe pia[a muncii, în conformitate cu Planul
strategic (Cap. 87 - Rolul USAMV laçi în societate) çi
Planul operalional..

32. Crearea unui sistem la nivel de universitate
de promovare a ofertelor de muncä
disponibile pentru absolvenlii universitä{ii.

Mäsurä luatä:
lntensificarea activitälii Centrului de consiliere çi
orientare în carierä, care func{ioneazä în cadrul USAMV
din laçi, pentru a prezenta în forme adecvate ofertele
de muncä disponibile pentru absolventii universitå[ii.

33. Pästrarea unui contact continuu, permanent
cu absolven[ii pentru oblinerea feed-back-
lui;

Mãsuriluate:
l.Dinamizarea continuä çi monitorizarea comunitä{ii
absolven(ilor constitui{i în asocia{ia Alumni, la nivelul
Universitälii, în vederea stabilirii parcursului profesional

çi social alacestora.
2.Cregterea gradului de implicare/participare a
comu nitä u ii Al u m n i în asig u rarea feed-back-ului dorit.

34 Utilizarea rezultatelor evaluårilor
multicriteriale necesare a fi dezvoltate în

cadrul Universitå{ii pentru motivarea
personalului didactic, atât pentru activitä{ile
didactice, cât çi pentru cele legate de
cercetare;

Au fost stabilite criterii pentru utilizarea rezultatelor
evaluärilor multicriteriale în vederea motivärii
personalului didactic çi administrativ, atåt pentru

activitälile didactice cât çi pentru cele de cercetare,
realizate.

35 Perfecfionarea bazatä pe managementul
lmbunåtälirilor continue a formularelor de
evaluare colegialä, de evaluare a cadrelor
didactice de cåtre studen(i, de autoevaluare

çi evaluare de cätre managementul

Au fost perfeclionate procedurile de evaluare a calitä[ii
actului didactic, de cercetare çi managerial-administrativ
prin îmbunätälirilor continuä a fiçelor de evaluare
colegialå, de evaluare a cadrelor didactice de cätre
studen(i, de autoevaluare çi evaluare de cätre

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA INS

Pentru Universitatea de $tiinfe Agricole çi Medicinä Veterinarä "lon lonescu de la Brad",lagi

Pag.42 din 52



RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALA ARACIS

facultä[ii managementul facu ltä[ii.

íí.4.3 Alte evaluãri externe realizate de lnstitu{ia de lnvá!ãmânt Superior
La USAMV din laçi s-a auditat extern, prin Comrsia de certificare TUV Austria CERT
GMBH, armonizând sistemul de management conform EN ISO 9001/2008, pentru
urmätoarele domenii de aplicabilitate: servicii administrative, patrimoniale, financiar-
contabil, resurse umane, sociale çi de securitate necesare procesului educalional çi
çtiinfific din Universitate (Anexa 1.45).

ll.4.4 Strategii çi proceduri pentru asigurarea calitã.tii
- Sistemul de management al calitäfii, (structurã Comisii, Departamente,

Regulamente, proceduri, metodologii de funcfionare, atribu{ii etc ):
în cadrul USAMV din laçi func{ioneazä Comisia pentru evaluarea çi Asigurarea
Calitä{ii la nivel institu{ional (Anexa l.34) çi Comisii pentru asigurarea calitä{ii la
nivelul facultälilor (Anexa 11.36 + Anexa 11.39) cu subcomisii pe programe de studiu
(licen!ã, masterat, doctorat). USAMV laçi implementeazã mäsurile de îmbunãtäfire a
calitälii educaliei propuse de CEAC çi colaboreazá cu alte universitäli din {arä sau
sträinätate pentru a identifica gi adopta bunele practici în domeniul calitä{ii. USAMV
din laçi implementeazá permanent mäsurile de îmbunätäfire a calitäfii propuse de
comisie. Comisiile de asigurare a calitäfii din facultäfi elaboreazá propriile rapoarte
anuale de evaluare çi asigurare a calitãlii çi implementeazä mäsuri de îmbunätäfire a
calitãlii pe baza recomandãrilor CEAC çi ale comisiilor externe ale ARACIS. Prin
activitäfile comune cu alte universitä(i din larä çi sträinätate (doctorate în cotutelä,
mobilitä(i în cadrul programului Socrates, contracte de cercetare etc), managementul
USAMV din laçi identificä çi adoptä "bune practici" în domeniul procesului de
învã(ãmânt, administralie çi cercetare.

- Politici çi strategii privind asigurarea calitälii:
USAMV din lagi a elaborat politici çi strategii proprii în baza legislaliei

nalionale, a procedurilor ARACIS, precum çi a schimburilor de experien!ã cu
universitäli din {arä çi, mai ales, din strãinãtate (Anexa 11.40). Existã un program de
politici centrate pe calitate, cu precizarea mijloacelor de realizare. Politicile çi
strategiile sunt adecvate fiecärui compartiment çi stimuleazá pariidparea întregului
corp academic çi de cercetare, cât çi a studen(ilor.Politicile de asigurare a calitä{ii
educaliei din USAMV laçi sunt corelate permanent cu acliunile promovate la nivel
internalional çi urmäresc atingerea unor obiective specifice pe termen scurt, mediu çi
lung, fiind precizate modalitãlile de îndeplinire, responsabilitälile çi responsabilii.

- Rapoarte anuale (institulional çi pe facultäfi) privind asigurarea calitã{ii:
La nivelul facultäfilor çi al universitälii se întocmesc anual rapoarte privind

asigurarea calitä[ii care sunt prezentate în Consiliul facultäfilor çi respectiv în Senat.
Raportul anual al DAC (Anexa ll.2) este analizat de cätre Consiliul de Administrafie,
aprobat de Senat çi postat pe pagina web a Universitäfii (www.uaiasi.ro).

- Proiecte sau alte activitäli organizate în domeniul asigurãrii calitäfii:
În anul universitar 2013t2014, USAMV din lagi a fost evaluatã extern de cätre
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European University Association - EUA,_, participând la Programul de Evaluare
lnstitulionalã (lnstitutional Evaluation Programme - IEP), prin Proiectul Pertorman{a
în cercetare, performanla în predare - Calitate, diversitate çi inovare în universitãlile
din Românra. USAMV laçi a ini !iat, pe lângã sistemul de Conso(iu universitar,
sistemul de cluster, atât la nivel intern (cu stafiunile de cercetare) çi interna{ional (cu
institute çi universitãli europene), ca strategii de asigurare a calitã{ii.

1/.4.5 Proceduri privind ini{ierea, monitorizarea gi revizuirea periodicã a
p ro g ra m e I o r ç i activ itã(i I o r d i d acti c e desfäç u rate

l/.4.3 Proceduri de evaluare periodicä a calitälii corpului profesoral
- Evaluarea cadrelor didactice de cätre managementul llS:

Cadrele didactice din USAMV din laçi se autoevalueazä çi sunt evaluate anual de
cätre directorul de departament. în universitate se face evaluarea periodicä a
cadrelor didactice, conform Procedurii de evaluare a cadrelor didactice de cätre
management - UAlASl.POB.12 (Anexa //.56). USAMV din laçi dispune de o fiçä de
autoevaluare complexä pentru evaluare anualã multicriterialã a fiecärui cadru
didactic çi de un sistem de clasificare a performan{elor în predare, cercetare gi

servicii aduse institu[iei çi comunitäfä (Anexa 11.57). La acordarea gradaliilor çi
promovarea personalului didactic se au în vedere rezultatele evaluärilor, respectiv
evaluarea colegialä, evaluarea managerialä, evaluarea studen{ilor çi autoevaluarea.
Anual facultäfile întocmesc un rapoart privind evaluarea cadrelor didactice (Anexa
11.49, Anexa 11.50, Anexa 11.51, Anexa 11.52), unde sunt centralizate rezultatele
acestor evaluäri, iar rapoartele sunt disponibile pe site-ul universitã(ii.

- Evaluare colegialä:
Evaluarea colegialä are caracter de obligativitate çi se realizeazá la nivelul
departamentelor, pe baza unor criterii generale çi pe preferinle colegiale, pe grupe
de discipline. Ac{iunea se organizeazá o datá pe an, la începutul semestrului ll, la

nivel de departament, în paralel cu evaluarea personalului didactic de cätre studenfi,
În conformitate cu Procedura de evaluare colegialä a cadrelor didactice
UA|AS|.POB.14. (Anexa 11.48). lnstrumentul de culegere a datelor este Fþa de
evaluare colegialä. Directorul departamentului prelucreazä rezultatele individuale, pe

echipe çi / sau pe departament, çi elaboreazá un raport sintetic privind relafiile
interpersonale çi valen{a climatului organizalional.

- Evaluarea obiectivá çi reprezentativä a cadrelor didactice de cätre
studen{i:

Evaluarea personalului didactic de cätre studenlii se realizeazá pe baza Procedurii
de evaluare a cadrelor didactice de cátre studen{i - UAlASl.POB.13 (Anexa 11.53\,

care include ,,Fþa de evaluare a personalului didactic de cãtre studen{', aprobatä de
Senatul universitälii (Anexa 11.54), iar datele colectate sunt cumulate pe un
centralizator (Anexa 11.55), dupä care sunt prelucarate de cätre responsabilii cu
asigurarea calitälii pe departamente. Evaluarea de cãtre studen[i este obligatorie.
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- Utilizarea rezultatelor evaluärii:
La nivelul departamentelor se realizeazá o analizä a fiecärui raport çi a activitãlii
generale a departamentului, din anul precedent. Se fac aprecieri pentru
performan(ele realizate çi se iau mäsuri corespunzätoare de îmbunätä{ire a activitã$i
ulterioare. Anual facultãlile întocmesc un raport privind evaluarea cadrelor didactice
unde sunt centralizate rezultatele acestor evaluäri. Rapoartele anuale sunt
disponibile pe site-urile facultä(ilor. Rezultatele evaluärii cadrelor didactice de cãtre
studen[i, sunt discutate individual, prelucrate statistic ai analizate la nivelul
departamentelor, respectiv facultäfilor în vederea asigurärii transparenfei çi a
formulärii politicii privind calitatea instruirii. Anual facultä{ile întocmesc un rapoart
privind evaluarea cadrelor didactice (Anexa 11.49, Anexa 11.50, Anexa 11.51, Anexa
11.52), unde sunt centralizate rezultatele acestor evaluäri, iar rapoartele sunt
disponibile pe site-ul universitälii.

ll1.4"4 Baza de date actualizatä sistematic, referitoare la asigurarea internã a
calitã{ii

- Mecanisme pentru colectarea, prelucrarea çi analiza datelor çi
informa{iilor relevante pentru evaluarea çi asigurarea institu{ionalä a
calitä!ii:

USAMV din laçi a elaborat politici çi strategii proprii în baza legisla(iei nafionale, a
procedurilor ARACIS, precum çi a schimburilor de experien!ä cu universitäli din {arä
çi, mai ales, din sträinätate (Anexa 11.40).CEAC lucreazä în colaborare cu comisiile
corespondente, constituite la nivelulfiecärei facultã{i (Anexa 11.36, Anexa 11.37, Anexa
11.38, Anexa 1/,.39) çi la nivelul departamentelor, în vederea elaborärii procedurilor de
evaluare a calitälii Prin competen{ele ei, CEAC din facultate sprijinä crearea culturii
calitälii çi asigurä implicarea largä, în cadru organizat, a cadrelor didactice çi a
studenlilor la ac{iunile desfäçurate pentru asigurarea, evaluarea çi îmbunãtäfirea
indicatorilor de performanfä la nivelul programelor de studiu. Membrii CEAC de la
nivel de universitate, precum çi de la nivel de facultäfi, dispun de multiple posibilitä{i
de informare çi relalionare în planul calitä{ii activitä{ilor academice çi au capacitatea
de a pune în aplicare practici çi proceduri de asiguîare a calitålii comparativ cu cele
utilizate în universitä(i din larä sau din sträinätate. Membrii comisiilor au participat, de
asemenea, la seminarii çi instruiri, organizate de ARACIS, referitoare la evaluarea gi

asigurarea calitä{ii.
- Rela(ii cu alte institulii din larä çi din sträinätate privind schimbul de bune

practici în domeniul asigurãrii calitäfii:
USAMV din laçi dezvoltä activitä{i de colaborare çi informare despre "bune practici"
cu universitäfi din larä (USAMV Cluj-Napoca; USAMV Bucureçti, USAMV Timigoara,
Universitatea Tehnicä laçi, Universitatea Transilvania Braçov etc), precum çi cu alte
universitä{i de profil din Germania (Hohenheim), cu universitã{i din ltalia (Padova,
Verona, Bologna, Perugia), Franla (Dijon, Lille, Bordeaux, Angers), Cehia (Praga)
etc.
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/l.4.5 Transparen(a informa(iilor de interes public
Universitatea çi toate facultäfile oferä, prin pagina web, informalii çi date, cantitative

çi/sau calitative, actuale çi corecte, despre calificärile, programele de studiu,
diplomele, personalul didactic çi de cercetare, facilitä{ile oferite studen{ilor çi despre
alte aspecte de interes pentru public, în general, çi pentru studen(i, în special.
Universitatea dispune de un Centru de comunica{ii date çi informa(ii aplicate
(CCDIA), prin intermediul cäruia se gestioneazä çi se exploateazä resursele
hardware çi software (refeaua lnternet gi lntranet, aplicafiile çi sistemele informatice
pentru contabilitate, salarizare, evidenla studen{ilor etc) çi de Centrul de Vizualizare
Avansatä 3D. Prin intermediul infrastructurii lT çi a sistemul integrat University
Management System (UMS), conducerea Universitä(ii utilizeazá sisteme informatice
(INTERNET çi INTRANET) moderne pentru funclionare çi comunicare, ce implicä
studenlii çi comunitatea universitarã çi räspund intereselor publice. Pagina web a
Universitälii (www.uaiasi.ro) çi cele ale facultälilor (www.uaiasi.ro/agricultura;
www.uaiasi.ro/horticultura; www.uaiasi.ro/zootehnie; www.uaiasi.ro/medicina) oferá
permanent informa{ii çi reprezintä mijloace active de comunicare çi implicare a
membrilor comunitälii academice în activitälile specifice.Transparen{a informafiilor cu
privire la serviciile oferite de universitate çi calitatea acestora se asigurä prin acliuni
coordonate la nivel institufional, mai importante fiind: crearea çi actualizarea
permanentä a paginii web a universitálä (www.uaiasi.ro), structuratä pe facultäli çi
departamente, care prezintä informafii referitoare la programele de studiu, resursele
umane, facilitäfile oferite studenlilor, aspecte de interes pentru public, în general, çi
pentru studen(i, în special; organizarea anualä a zilei po(ilor deschise çi a altor
manifestäri de promovare a serviciilor educafionale pentru informarea poten{ialior
studenli; publicarea rapoartelor de evaluare institu(ionalä çi a programelor de studiu;
alte ac{iuni de promovare prin mass-media a imaginii çi serviciilor universitä{ii,
desfãçurate atât de conducerea universitã(ii cât çi de membrii comunitä{ii academice,
respectiv cadre didactice çi studen{i.

ilt. MANAGEMENTUL STRATEG|C gt CAPACTTATEA DE ADAPTARE

lll.1 Managementul strategic promovat de llS

La nivel de universitate existä strategii manageriale pe termen lung, mediu çi scurt
stipulate în documente specifice, prin Planul strategic cu un orizont de patru ani
(Anexa 1.46) çi Planuri opera{ionale anuale (Anexa 1.4n. Ambele planuri sunt
discutate çi aprobate de Senatul Universitälii, dupä care sunt aduse la cunoçtinfa
membrilor comunitälii academice, prin afiçarea pe pagina web a universitäfii, pentru
a fi aplicate conform unor practici çi mecanisme de urmärire riguroasä. La nível de
facultate çi departamente sunt elaborate planuri stategice pe 4 ani çi planuri
opera{ionale anuale în strânsä concordanfä cu prevederile planurilor de la nivel de
universitate (Anexa ll.6,Anexa 11.7, Anexa 11.8, Anexa ll.9).
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lll.2 Fundamentarea gi realizarea programelor operalionale çi a planului
strategic

Planul strategic, elaborat pe termen lung, mediu çi scurt, este actualizat anual sau în
func{ie de evolu{ia çi contextul legislafiei învä!ämântului superior. În procesul
managerial s-a urmärit creçterea implicärii tuturor eçaloanelor decizionale - decanii,
directorii de departament etc, iar gradul de îndeplinire a acestor planuri reprezintã
criteriul de apreciere în evaluarea performan(elor managementului universitar.
Realizarea obiectivelor strategice çi opera(ionale este analizatã în cadrul Consiliului
de Administralie al USAMV din laçi çi, anual, Rectorul prezintä în Senat un raport
privind starea Universitälii (Anexa 11.10). Senatul discutä,analizeazá gi aprobä
raportul împreunä cu un plan de mäsuri de ameliorare a practicilor gi mecanismelor
de urmärire riguroasã a realizärii obiectivelor strategice çi a obiectivelor operafionale.

lll.3 Räspundere gi responsabilitate publicä
Universitatea çi toate facultäfile oferä, prin pagina web, informa{ii çi date, cantitative

çi/sau calitative, actuale çi corecte, despre calificärile, programele de studiu,
diplomele, personalul didactic çi de cercetare, facilitãlile oferite studenlilor çi despre
alte aspecte de interes pentru public, în general, çi pentru studenti, în special.
lnformafia oferitä public de universitate este comparabilä cantitativ çi calitativ cu cea
din Spaliul European al Învä!ãmântului Superior. La nivelut universitãfii, informafiile
privind calificärile çi programele de studiu se regãsesc sub formä tipäritä în ,,

Metodologia desfäçurärii admiterii în anul universitar 2017-2018", pliantele pentru
admitere (Anexa 1.83). În USAMV din laçi Rectorul coordoneazä strategic,
supervizeazä çi controleazä întreaga activitate din universitate çi este responsabil de
calitatea çi eficienla acesteia, de dezvoltarea universitä(ii în concordan!ä cu planurile
multianuale çi anuale çi de respectarea legisla{iei aplicabile în domeniul activitålilor
administrativ -financiare. În conformitate'cu art.130(2) din Legea 1t2011, rectorul
USAMV prezintä în fala senatului , cel târziu pânã în prima zi lucrätoare din luna
aprilie un raport privind starea universitäfii. Raportul este fãcut public pe site-ul
USAMV gi este transmis tuturor pä(ilor interesate. Organizarea periodicä çi
coordonarea misiunilor de audit, care vizeazä evaluarea calitãlii procesului de
învä!ämânt este responsabilitatea directorului Comisiei pentru Evaluarea çi
Asigurarea Calitälii (CEAC). Acesta conduce operativ activitatea, întocmeçte
rapoarte de evaluare internä a calitäfii, pe care le prezintä senatului. Dupä discutare

çi aprobare rapoartele sunt publicate pe site-ul universitälii.

rv. coNcLuzil çr REGoMANDAR!

rv.1 coNcLuzil
Comisia de evaluare institulionalä desemnatã de cätre ARACIS, în urma vizitei
de evaluare efectuatä în perioada 15-18.05.2018 la USAMV din laçi formuleazá
urmätoarele concluzii :
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1. Programele de studii de licen!ä çi master propuse pentru evaluare îndeplinesc
condi{iile preväzute în standardele ARACIS din punct de vedere al conlinutului
planului de învä[ãmânt, al bazei materiale, al structurii çi calitälii corpului
didactic, ceea ce le asigurä funclionarea pe termen lung. În urma evaluärii s-a
propus calificativul încredere la toate cele 8 programe evaluate: Biologie,
Agriculturä, Montanologie, Horticulturä, Zootehnie, Medicinä veterinarä,
Tehnologii agricole moderne, Proteclia plantelor;

2. USAMV din laçi a transpus în practicä recomandärile çi sugestiile fäcute cu ocazia
precedentei vizite de evaluare institu{ionalã;

3. Din discufiile purtate cu ocazia întâlnirii membrilor comisiei de evaluare cu
reprezentanlii studenlilor (au participat peste 80 de studen{i) çi ai absolven{ilor
(au participat peste 40 de absolvenli) nu a rezultat cä ar fi probleme legate de
cultivarea unui climat de parteneriat între studen{i çi personalul didactic çi de
cercetare din universitate- studen{ii au apreciat mecanismul de rela{ionare cu
cadrele didactice;

4. Angajatorii sunt mul{umifi de calitatea absolvenfilor USAMV din laçi, menfionând
cä nu au constatat diferenfe între absolven{ii proveni(i din alte universitãfl;
pentru unele programe de studii au menlionat cä mai sunt încä deficiente de
adaptare la procesul de produc{ie.

Analizä SWOT

l. Puncte tari
1. Senatul çi echipa de management a universitä{ii are permanent în aten{ie

problematica asigurãrii calitäfii. Se fac eforturi pentru instituirea unui sistem de
asigurare a calitälii çi excelenlei academice în predare, cercetare çtiinfificä çi
educa{ie, sistem bazat pe criterii çi metodologíi compatibile cu cele din fãrile
europene.

2. Existä o Comisie pentru Evaluarea çi Asigurarea Calitã{ii çi subcomisii pe
facultäfi, care lucreazá permanent pentru a obline rezultate în calitatea actului
educa{ional: documentare, îndrumare, evaluare gi îmbunätä{ire permanentä a
tehnologiilor didactice.

3. Universitatea are un plan strategic pe termen mediu (2016-2020) çi planuri
operafionale anuale, care sunt supuse disculiei publice în cadrul comunitälii
academice çi sunt aprobate de Senatul Universitälii; planurile respective se
regäsesc pe pagina web.

4. Sunt implementate mecanisme de evaluare periodicã çi de monitorizare a
performanlelor cadrelor didactice, în conformitate cu Manualul procedurilor
pentru evaluarea çi asigurarea calita,tii educafiei. Acestea sunt adaptate
periodic la necesitäfile constatate în privinla creçterii calitäfii actului didactic çi
pentru îmbunätäfirea continuä a pregãtirii viitorilor absolvenli.
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5. Universitatea oferä programe de studii performante pentru cele trei cicluri:
licenfä, master, doctorat.

6. Principalele programe de studii de licen!ã sunt ierarhizate în clasa A.
7. Universitatea oferä programe de studii pentru învälarea continuä, prin

specializäri postuniversitare çi studii postdoctorale.

8. În universitate activeazä cadre didactice competente, cu experienfä în
activitatea didacticä çi de cercetare, cu apreciere çi recunoaçtere nalionalä çi
interna!ionalä.

9. Autorizarea uneiformalii de lucru cu predare în limba englezä la Facultatea de
Medicinä Veterinarä.

10. Universitatea are o imagine foarte bunä în mediul academic, economic çi
social, la nivel local, regional çi nalional.

11. USAMV din laçi este membru al AUF (Agence Universitaire de la

Francophonie), EUA (European University Association), membru fondator al
IAESTE (The lnternational Association for the Exchange of Students for
Technical Experience) çi membru CASEE (Association for European Life
Sciences U niversities).

12. Universitatea deline centre de practicä proprii, bine organizate, çi acorduri de
colaborare cu alte institufii çi unitä{i de profil, prin care se realizeazáformarea
profesionalä prin practicä de specialitate.

13. Ponderea veniturilor atrase din alte surse de finanfare reprezintä peste 60 o/o

din bugetul total al universitäfli.
14. Activitatea de cercetare aplicativä este complexä, interdisciplinarä, cu

rezultate aplicabile în agriculturä, medicinã veterinarä çi calitatea mediului.
15. USAMV din laçi desfäçoarã acfiuni de cooperare interuniversitarä pentru

realizarea, în parteneriat, a proiectelor cu finanfare din fondurile structurale.
16. În cadrul universitäfii funclioneazä a 4 centre de cercetare acreditate de

CNCSIS, un institut de cercetare (ICAM) çi 12 laboratoare de cercetare.
lT.Universitatea îndeplineçte condifiile de eligibilitate pentru accesarea oricäror

programe de finanfare.
lS.Existen{a unor posturi vacante cu posibilitäli de avansare a cadrelor didactice

tinere sau a angajärii de personal didactic nou.
19. Definerea în folosin!ä a unor baze de practicä în diferite zone pedoclimatice.

ll. Puncte slabe
1. Supradimensionarea normei didactice çi a numärului de studen{i din

forma{iile de studiu (la unele programe din domeniul çtiinlelor
inginereçti), datoritä subfinan!ärii çi numãrului redus de cadre didactice.

2. Dezvoltarea relativ insuficientá a bazei materiale pentru desfäçurarea
activitälii de instruire practicä de specialitate la specializärile nou
înfiinlate.
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3. Rezultatele cercetårii ar putea fi mai bune în raport cu agteptärile;
impedimentele sunt generate de numãrul redus al personalului calificat,
cu sarcini exclusiv de cercetare, de numärul redus de proiecte cu
finanlare europeanä çi chiar de numãrul redus de studenti masteranzi

çi doctoranzi implicali în contracte de cercetare.
4. Cercetarea fundamentalä de excelenfã încã nu este reflectatã într-un

numãr suficient de articole publicate în reviste cotate lSl çi de brevete
de invenlie.

5. Activitatea de transfer tehnologic a rezultatelor cercetärilor nu este
suficient dezvoltatä, în raport cu universitãlile de profil din Europa
Occidentalä.

3. Oportunitåfi
1. Alinierea universitã{ii la programele na{ionale de perfeclionare çi

reconversie profesionalã.

2. Atractivitatea crescutä a unor programe de studii (MV, lEA, TPPA, CEPA,
rMAPA).

3. Parteneriate çi cooperäri nalionale çi interna(ionale cu tradi!ie, dar çi
posibilitäfi de extindere.

4. lnteresul tinerilor çi al angajatorilor din zonä, câçtigat pe baza tradi{iei çi
calitälii, pentru majoritatea programelor de studiu din oferta educafionalä.

5. Apari{ia unor programe de cercetare aplicativä suslinute de cätre Comisia
Europeanä în cadrul PAC, în perioada2014 -2020.

6. Creçterea cererii de cercetare aplicativä pe care o solicitä mediul
economic.

7. Stimularea performanfei în cercetare datoritä criteriilor de promovare
stabilite de MEN.

8. Creçterea numärului de masteranzi çi doctoranzi în urma implementärii
sistemului Bologna.

9. Accesul liber la surse de informare gi formare cu privire la dezvoltarea
activitäfii de cercetare çtiintificã la nivel nafional gi european.

10. Posibilitatea valorificärii rezultatelor cercetãrii pe plan na{ional çi
international.

4. Ameninþri
1. Nivelul de pregätire eterogen al studen(ilor la intrare, generat de diferen{ele

în calitatea pregätirii preuniversitare, caracteristicile mediului social, precum

çi în posibilitälile economice familiale.
2. Creçterea subfinan{ärii, având în vederea necorelarea salariilor prevãzute în

lege çi gradul de acoperire cu resurse.
3. Scãderea numärului de candidati din considerente demografice.
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4. lnstabilitatea legislativä çi incertitudinea fiscalã în domeniul învãtãmântului
çi cercetårii.

5. Concurenla învrä!ämântului universitar privat çi a universitãlilor cu tradifie
din Europa.

6. Numärul mare de studenti care renunfã la studii din diverse motive, inclusiv
financiare.

7. Scäderea interesului çi aspiraliilor cadrelor didactice, a cercetätorilor pentru
autoformare çi performan!ä În activitatea didacticä çi de cercetare, datoritä
unui complex de factori (lipsa de motivare, posibilitäli materiale modeste gi

nerecunoaçterea la adevärata valoare a statutuluiîn societate).
8. Atracfia exercitatä de economiile altor färi asupra tinerilor cadre didactice

venituri mici.

9. Lipsa unei legisla[ii care sã faciliteze angajarea tinerilor absolvenli.
10. Lipsa de atractivitate a carierelor în cercetare.
ll.Globalizarea cercetärii, intrarea în competi{ie cu universitã{i gi centre

puternice de cercetare odatä cu aderarea la U.E.
12. Statutul incert al cercetätorului, îndeosebi în institutiile de învätämânt

superior.

IV.2 RECOMANDARI

- lntensificarea eforturilor pentru atragerea de fonduri extrabugetare pentru
acoperirea subfinan[årii (inclusiv prin creçterea atractivitä{ii pentru studen[ii sträini, pe
cont propriu valutar);
- Continuarea eforturilor pentru dezvoltarea çi mod ernizarea bazei materiale din
campusul universitar, în principal pentru programele de studii mai nou înfiinfate;
- Extinderea programelor de studii pentru învälarea continuã, prin înfíin(area de noi
specializäri postuniversitare çi studii postdoctorale;
- Preocuparea personalului didactic de la toate specializãrile pentru participarea în
contracte de cercetare, pe teme compatibile cu domeniul de expertizä çi antrenarea
studen{ilor în activitãlile de cercetare;
- Stimularea materialä a cadrelor didactice pentru creçterea eficien{ei activitälii de
cercetare çtiinfificä;
- Înfiin{area unui centru de transfer tehnologic, pentru a pune la dispozi{ia agenfilor

econom ici, rezu ltatele cercetäri lor ap I icative ;

- Promovarea proiectelor de cercetare în parteneriat public - privat;
- Valorificarea prin brevete a rezultatelor cercetärii si transpunerea acestora in mediul
economic (axarea pe cercetare aplicativã).
- Organizarea unor întâlniri ale studenfilor din anii l, cu absolvenfii, pentru ca studenlii
sã afle de la sursä, problemele pe care trebuie sã le aibä în vedere pentru o bunä
pregätire teoreticä dar çi practicä;
- Analiza practicii, în colaborare cu absolvenfii çi angajatorii, pentru a identifica
pentru fiecare program de studiu con{inutul acesteia dar çi modalitäfile de
desfäçurare, pentru a facilita încadrarea rapidä a absolvenfilor în produc{ie.
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- Evaluarea cadrelor didactice de cätre studen{i sä fie efectuatä on-line, nu înainte

de finalizarea disciplinelor evaluate, pentru pästrarea confidenlialitäfii opiniilor

exprimate çi impa(ialitatea evaluärilor;
- Extinderea acordurilor de parteneriat cu universitäli çi institulii de cercetare

recu noscute international.

V. PROPUNERE CALIFICATIV

Pentru modul în care Universitatea de $tiinle Agricole çi Medicinä Veterinarä "lon

lonescu de la Brad" din laçi a evoluat de la precedenta evaluare institulionalä pânä în
prezent, pentru modul în care îçi îndeplineçte misiunea asumatã prin Cartä, pentru

nivelul calitativ al actului educafional çi de cercetare çtiinlificä desfäçurat, în

concordan!ä cu standardele ARACIS, constatate çi evaluate în perioada 16-18, mai,

2018, comisia propune acordarea calificativului GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.
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