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AGENTIA ROMÂNÀ ON ASIGURARE A CALITÀTII
îN îNvÃ1ÄrvrÂxrut, suPERroR

În atenfia Domnului Preçedinte - Prof. univ. Dr. Iordan PBTRESCU

Stimate Domnule Preçedinte,

Universitatea de $tiinle Agricole çi Mediciná Veterinará "Ion Ionescu de la Brad"

din Iaçi a primit cu încredere çi a analizat cu responsabilitate con{inutul scrisorii adresate

de Agenlia Româná de Asigurare a Calitä{ii în Învã{ämântul Superior în urma evaluárii

externe a calitá1ä academice din universiatea noastrá în perioada 16-18 mai 2018,

formulând prezentul räspuns.

Universitatea de $tiinle Agricole çi Medicinä Veterinarä "Ion Ionescu de la Brad"

din Iaçi este una din cele mai vechi institulii de învá{ámânt superior modern cu profil

agricol din România, cu o tradilie de peste 105 ani, având ca misiune debazá formarea de

specialiçti cu calificare superioará într-un domeniu prioritar al României - Bioeconomía,

cercetarea çtiinlificä de profil, perfeclionarea çi pregátirea continuä a absolvenlilor, sub

diversele sale forme, deñçurându-çi activitatea în concordan!ä cu legislafia în vigoare,

Carta universitarä çi documentele specifice aprobate de Senat. Astfel, USAMV Iaçi

urmáreçte generarea de cunoaçtere prin cercetare, dezvoltare, inovare çi transfer

tehnologic, formarea profesionalã de nivel superior, atragerea în activitatea universitará a

celor mai buni specialiçti çi a tinerilor care dispun de un ridicat poten{ial de pregátire

profesionalá çi çtiinlificá, dezvoltarea relaliilor de parteneriat cu mediul economic çi a

internafionalizárü.

Oferta educa{ionalä a USAMV laçi, cu cele 16 programe de studiu la ciclul de

licen!á, 2l programe de studiu la ciclul universitar de masterat çi 36 de specializári de
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studiu la ciclul universitar de doctorat, ce apa(ine la 4 facultäli: Agriculturá,

Horticulturä, Mediciná Veterinará, Zootehnie çi 2 $coli doctorale, este în concordan{ä cu

cerin{ele pielei muncii din zona de influen!ä a universitálii noastre çi potenlialul de

dezvoltare economicä a acesteia, cu baza materialá çi capacitatea institufionalá de a

asigura o bunä pregátire de specialitate absolvenlilor.

Asigurarea calitá\ä în Universitatea de $tiinfe Agricole çi Mediciná Veterinará

"Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi reprezintá, unul dintre cele mai importante obiective ale

planului strategic aprobat de Senat pentru perioada 2016-2020, în contextul

internalionalizárä reale a învä!ámântului superior din România çi compatibilizärii cu cel

european, pentru a ráspunde exigenlelor comenzii sociale çi integrárii în spa{iul European

al Educafiei çi Cercetárii $tiinlifice, pentru a consolida încrederea societälii, a

beneficiarilor serviciilor prestate de universitate, în capacitatea noastrá de a-i satisface

açteptárile în ceea ce priveçte calitateaprestaliei academice sub toate aspectele sale.

Pentru a ráspunde acestui deziderat USAMV Iaçi a elaborat çi pus în aplicare

strategii, mecanisme çi proceduri de promovare a culturii calitá1ii la nivel institu{ional,

care sá asigure orientarea spre performan!á çi creçterea competitivitálii, atât pe plan

nalional, cât çi interna{ional, având labazâ un sistem intern de valori autentice, norme çi

reguli specifice çi concrete, lideri çi personalitá1i universitare ce au clädit çi consolidat

de-a lungul timpului o institulie de învä!ámânt superior agricol solidä, credibilä çi bine

ancoratá la cerinfele societãfii. Prin obiectivele actualului plan strategic, USAMV Iaçi îçi

propune consolidarea ca institulie de referin!ä în peisajul universitar românesc çi

european, crearea condiliilor pentru a deveni o universitate de cercetare avansatá çi de

educalie, precum çi crearea unui context organiza{ional în care to{i membrii comunitálii

academice, salaria{i çi studen{i deopotrivá, sá se simtá respectali çi aprecia{i, potrivit

performanlelor realizate. De asemenea, universitatea îçi propune lárgirea çi consolidarea

rela{iilor de cooperarelatoate nivelurile: local, na{ional çi internalional.

Apreciem cä procesul de evaluare a universitá1ii noastre s-a desñçurat corect, în

conformitate cu legislalia în vigoare, respectându-se metodologia çi ghidurile ARACIS.

De asemenea, apreciem calitatea deosebitä çi profesionalismul întregii echipe de

exper{i evaluatori, inclusiv studenli, organizarca ireproçabilá a activitätrilor de evaluare

de cátre directorul de misiune çi coordonatorul echipei de experli, ce au constituit

elemente importante pentru o evaluare obiectivä.
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Ne exprimám mullumirea fa!â de aprecierile comisiei de experfi evaluatori, ele

corespund realitalii din universitatea noasträ çi sunt rodul activitátii suslinute a întregului

corp academic, cadre didactice, studenli, masteranzi çi doctoranzi, personal didactic

auxiliar çi personal nedidactic, pentru a asigura un proces instructiv-educativ de buná

calitate çi a satisface açteptärile beneficiarilor noçtri, conçtienli fiind de faptul cä avem

încä obiective de îndeplinit, iar bunele practici nalionale çi interna{ionale, inclusiv

recomandárile din partea experfilor, constituie importante pârghii de real progres în

activitatea noasträ viitoare.

Conducerea universitálii, comisia de calitate la nivel institutional çi comisiile de

calitate pe programe de studii considerä cá recomandärile formulate de comisia de

evaluare sunt pertinente, cä acestea au menirea de a îmbunátáli nivelul actual de

performan{ä, unele regãsindu-se deja în planul strategic al universitätii, altele vor fi

introduse în strategia noastrá çi în planurile operalionale anuale, în conformitate cu

procedurile legale în acest sens çi vor fi urmãrite în perioada urmátoare pentru a fi

transpuse în realizári academice. Anexäm la prezenta scrisoare, Planul de mãsuri pentru

implementarea recomandãrilor comisiei de evaluare externá a ARACIS.

Pentru Universitatea de $tiinle Agricole çi Mediciná Veterinarä "Ion Ionescu de la

Brad" din Iaçi obiectivul asigurärii calitalii în educalie va rámâne a preocupare constantã"

o prioritate absolutá a întregului corp academic, asupra cáreia ne vom concentra toate

eforturile pentru creçterea indicatorilor proprii de performan{ä çi satisfacerea açteptärilor

benefi ciarilor serviciilor noastre.

Conducerea universitálii îçi exprimã speranla çi încrederea cá aprecierile din

scrisoarea primitä constituie argumente certe pentru Consiliul General al Agen{iei

Române de Asigurare a Calitá1ii în Învá!ámântul Superior în formularea calificativului

pentru evaluarea institulionalä a universitálii noastre din perioada 16-18 mai 2018.

Cu deosebitá consideratie,

Prof. univ. Dr.

Aleea Mihail Sadoveanu nr.3
laSi, 700490, Român¡a
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PLAN DE MASURI PENTRU IMPLEMENTAREA RECOMANDARILOR COMISIEI DE EVALUARE EXTERNÃ A ARACIS

(rãspuns lavizita din perioada 16 - 18 mai 20f8)

Termen
asumat

CU PRIVIRE LA PROCESUL DIDACTIC

Permanent

Permanent

Rãspunde

Consiliul de

Administratie

Prorectorul cu

activitatea
educa(ionalä,

Comisia academicã

Mãsura (activitatea) pentru punerea în practicã a

recomandãrilor ARACIS

In scopul imbunatatirii activitatii de pregatire a studentilor
sunt realizate sau in curs de realizare obiective precum
Sediul TPPA (inaugurat pe data de 17.09.2018, cu o
dotare de 18 laboratoare didactice çi 4 de cercetare,

echipate la cele mai înalte standarde, 3 säli de conferin{e

çi 6 ateliere de microproduclie, având o suprafafá totalá
desfäçuratä de 7.000 de metri pátrati); se vor continua
lucrãrile de investiçii la Laboratorul de virusologie printr-
un proiect pe fonduri europene, se vor continua lucrärile
labaza de practicä Plaiu Sarului, Suceava çi se vor
continua demersurile pentru construirea unui Spital
veterinar, a unui Institut de Horticulturá çi a unei linii de

prelucrare a fructelor.

USAMV Iaçi continuä activitatea de promovare a unor
noi specializãri postuniversitare gi studii postdoctorale,
avandu-se in vedere domeniile acreditate, pentru ciclurile
de licenta, masterat si doctorat. De asemenea, în cadrul
USAMV Iaçi se cautá solulii suplimentare de dezvoltare a

a unor specializäri, asociate Proiectelor POCU aflate în
desfãçurare.

Recomandarea ARACIS

Continuarea eforturilor pentru

dezvoltarea çi modernizarea bazei

materiale din campusul universitar,

în principal pentru programele de

studii mai nou înhintate

Extinderea programelor de studii
pentru învälarea continuä, prin
înfiinlarea de noi specializäri
postuniversitare çi studii
postdoctorale

Nr.
crt.
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Permanent

Permanent

Perioada

2019- 2022

Prorectorul cu

activitatea
educafionalá,

Departamentulde
cercetare, inovare si

transfer tehnologic,

Prodecanii cu

activ itate a çti i nJ i f i cá,

Liga studenfilor

Consiliul de

Administrafie

DCITT

Consiliul de

Administratie

Cadrele didactice desfaçoarä activitate de cercetare
conform normelor legale si principiilor de dezvoltare
academicä a USAMV Iagi, concordant cu pregátirea
profesionalã, gradul didactic, norrna debaza, asociate cu
cerinfele privind îndeplinirea standardelor nafionale çi
proprii ale universitãlii, privind promovarea în carierä.
Sunt în derulare granturi naJionale çi internafionale, sau

finanfate din fonduri europene, studenlii fiind inclusiîn
special in granturi încheiate cu agenfii economici (cu
valori totale/proiect de peste l0 000 Euro). Vom
identifica pârghii pentru antrenarea unui numár mai mare
de studenli în activitälile de cercetare.

In scopul stimularii materiale a cadrelor didactice si a
facilitärii reuçitei în câçtigarea de granturi de cercetare,
U SAMV Iaç i finan{e azá, p articip ar ea la Con grese

na{ionale si internafionale, precum çi publicarea lucrärilor

çtiintifice în reviste ISI, cu factor de impact. De
asemenea, USAMV Iaçi finanfeazá depunerea de cereri
pentru brevete çi invenfii, precum çi patentarea acestora,
în vederea recunoasterii proprietã{ii intelectuale, conform
legislatiei în vigoare. Departamentul de Cercetare va
sprijini cadrele didactice pentru depunerea de aplicafii, în
vederea premierii celor mai reprezentative articole.

USAMV Iaçi a susfinut si continuá susfinerea activiälii de
transfer tehnologic a rezultatelor cercetärii apa(inînd
cadrelor didactice. Exempl ifi cäm prin activitatea
desfaçuratä de catre Institutul de Cercetäri pentru
Agriculturã si Mediu (ICAM) prin care se deruleazä un
nou grant, în valoare de peste l0 mil Euro, pe perioada
2018 - 2020 (Director gran¡ Prof.dr. Gerard Jitareanu)

USAMV Iaçi va continua demersurile pentru atragerea de

Preocuparea personalului didactic de

la toate specializärile pentru

participarea în contracte de cercetare,

pe teme compatibile cu domeniul de

expertizá çi antrenarea studenfilor în
activitãlile de cercetare

Stimularea materialã a cadrelor
didactice pentru cresterea eficienlei
activitäçii de cercetare

Infiinlarea unui centru de transfer
tehnologic, pentru a pune la

dispoziçia agenlilor economici
rezultatele cercetärilor aplicative

J
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Permanent

Semestrul II,

an universitar
2018-2019

Permanent

Decanii facultá1ilor,

Departamentul de

practicã al USAMV

Consiliul de

Administralie

Decanii facultã1ilor,

Biroul de relalii
internalionale

fonduri europene, cu scopul realizârä unui Centru de
transfer tehnologic modern.

Practica studentilor din cadrul USAMV Iasi se desñçoarä
sub doua forme, respectivpractica grupatã (comasatã) qi

pr act i c a de sfã;urat ã, corespunzátor profilul specializäri i

;i a tematicii de practicá. Indiferent de locul desfãçurärii
practicii, fie în bazele de practicã proprii (Ferma didacticã
V. Adamachi - Ia;i, Ferma Ezareni - Iasi, Ferma
zootehnicä Rediu - Iaçi, Baza de practicã Plaiu $arului -
Suceava, Baza de practicá silvicá Frasin-Gura Humorului,
Suceava, Baza de practicá Facäieni- Ialomiça), fie în
unitäçi de produclie cu care s-au incheiat Convenfii de

practicá, evaluarea rezultatelor stagiilor de practicä se

face în conformitate cu Regulamentul de practicä, cu
participarea Tutorilor desemnali de cätre unitäçile de
practicä. Vor continua demersurile pentru îmbunátãfirea
pregätirii practice de specialitate a studen{ilor.

USAMV laçi îçi propune generarea unei Platforme pentru
evaluarea on-line a cadrelor didactice de cätre studenfi,
cu modifrcarea corespunzátoare a procedurilor privind
procesul de evaluare.

USAMV Iaçi considerá parteneriatele încheiate cu alte

universitã1i çi institu{ii de cercetare, din larä çi din
sträinátate ca fiind elemente ale cunoaçterii si armonizárä
intra si interprofesionale, precum si elemente suport
pentru creçterea vizibilitatii externe. Se vor continua
demersurile pentru încheierea de noi acorduri
internafionale, precum çi valorificarea ef,rcientä a

Analiza practicii, în colaborare cu

absolvenlii çi angajatorii, pentru a

identifica pentru fiecare program de

studiu confinutul acesteia, dar çi
modalitaçile de desfäçurare, pentru a

facilita încadrarea rapidá a

absolvenfilor în producfie

Evaluarea cadrelor didactice de cátre
studen{i sá fie efectuatá on-line, nu
înainte de ftnalizarea disciplinelor
evaluate, pentru pástrarea
confidenlialitälii opiniilor exprimate
gi imparf ial itatea evaluäri lor

Extinderea acordurilor de parteneriat

cu universitä1i çi instituçii de

cercetare recunoscute international

6
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Permanent

CU PRIVIRE LA CERCETAREA STIINTIFICA

Permanent

Permanent

CU PRIVIRE LA RELATIA CU STUDENTII

Birou Erasmus+

Prorectorul cu
activitatea de

cercetare si relatii
internationale,
Prorectorul cu
dezvoltarea
institufionalá çi
rela{ia cu mediul de

afaceri

Prorectorul cu
activitatea de

cercetare,

DCITT

acestora.

In Planul strategic al Facultatilor de Zootehnie si
Horticultura, pentru perioda 2016-2020, (Cap.B2 -
Activitatea educa{ionalä) çi în Planul operational al
facultáçilor pentru anul universitar 201812019, se are în
vedere impulsionarea mobilitálilor studen{eçti privind
programul Erasmus*, asociat diversificärii ofertelor la
nivel european. Se vor intensifica eforturile pentru o mai
buná promovare a Programului Erasmus* în rândul
studenfilor aparlinând Facultáçilor de Zootehnie çi
Horticulturá.

Regulamentul privind alegerile universitare va fi

In perioada 2014 -2018, în cadrul USAMV laçi, cadrele
didactice au derulat un numar de 42 proiecte cu agenfi

economici, ca Directori de proiect.

Se vor continua eforturile pentru identificarea de teme
comune de cercetare çi încheierea de noi proiecte în
parteneriat cu agen{ii economici.

Cecetarea efctuatä în cadrul USAMV Iaçi presupune çi
transferul de inovalie cätre antreprenoriat, prin
intermediul brevetelor çi a altor forme de transfer al

cunoaçterii. Se vor continua demersurile în scopul
valorificärii rezultatelor cercetärii prin brevete si inovalii,
precum çi transferul acestora în economie.

Incurajarea activá a cadrelor
didactice si studentilor din cadrul
Facultätilor de Zootehnie si
Horticulturä sa participe la
programul Erasmus*; se recomanda
cresterea numarului de studenti
implicati in mobilitatile programului

Diseminarea, împreunä cu asociajia

Promovarea proiectelor de cercetare
în parteneriat public - privat

Valorif,rcarea prin brevete a

rezultatelor cercetärii çi
transpunerea acestora în mediul
economic (axarea pe cercetarea
aplicativä)
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Perioada

2019-2020

Perioada

2019-2022

Permanent

Consiliul de

Administrafie

Liga studenfilor

Consiliul de

Administratie

Decanii facultä1ilor,

Responsabilii de

programe de studii,

CCOC

prezentat si dezbatut inclusiv în organizaliile studenleçti
de la nivelul facultä1ilor çi universitälii. In plus, prin
sistemul intern Infomedia cât çi prin site-ul USAMV laçi
vor fi furnizate toate informafiile referitoare la
Regulamentul çi calendarul de desfãqurare a activitäçilor
aferente alegerilor.

Reprezentantul studenlilor în Consiliul de Administrafie
este propus de cátre Liga studen{ilor, în urma alegerilor
studenfeçti. În anul 2017 auavut loc alegeri laLiga
studen{ilor çi evident cá reprezentantul studenfilor în
Consiliul de Administr{ie a fost schimbat.

USAMV Iagi a introdus la admiterea din sesiunea 2018,
pentru specializarea Medicinä Veterinarã, o probä scrisä,

sub forma de test grilá çi va analiza oportunitatea
îmbunátálirii procesului de admitere çi la alte domenii din
cadrul universitãçii.

La inceputul anului I de studiu, fiecare student primeçte

Ghidul studentului, material în care se regäsesc Planurile
de învä!ämânt, conlinând toate disciplinele disponibile,
respectiv cele obligatorii, opfionale çi facultative.La
cerere, îndrumãtorii de an çi secretariatele facultã1ilor
asigurä consultanfa necesarä, în vederea alegerii unor
pachete de discipline utile fundamentárii carierei.

Se va urmari îmbunätátirea si diversificarea activitätii

studenleascá reprezentativä, la nivel
de universitate, a procedurii de

alegere a studenfilor reprezentanli çi
încurajarea studenlilor în a se

implica activ în procesul de alegere
al acestora, precum çi rezolvarea
discordanlelor referitoare la
studentul reprezentant în Consiliul
de Administrafie

Introducerea sub formä de examen
scris a unui criteriu de departajare
pentru candidalii de la programele de

studii din domeniile: Agronomie,
Horticulturä, Inginerie qi

Management în agriculturä çi
dezvoltare ruralä, Ingineria
produselor alimentare, Ingineria
mediului, Zootehnie çi Biologie, în
vederea departaj äri i obiective.

Mediatizarea çi informarea
studen{ilor despre existenla unei
variate game de discipline
disponibile pentru libera alegere,
precum çi îndemnarea acestora
pentru accesarea lor.

2
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Permanent

Permanent

Permanent

Prorectorul cu

activitáli studenleçti

çi alumni,

Liga studenfilor

Decanii facultäçilor,

Departamentul de
practicä

Prorectorul cu

activitatea
educafionalá,

Directorul DPPD

Centrului de Orientare çi Consiliere în Carierä (CCOC)

USAMV Iaçi dispune de un Campus studenfesc
digitalizat, studenf i i având p o s ib i I itatea accesari i
diverselor surse de informare. In plus, existã întâlniri
periodice între managementul de vârf al universitälii çi
reprezentanti ai studenfilor, unde se discutätoate
problemele de interes pentru studenli. Se va urmãri în
continuare fumizar ea tuturor informaf i i I or uti le
studentilor, prin mijloace facile si cât mai variate.

Aceastä mäsurá se regãseçte ca obiectiv distinct în Planul
strategic 2016 - 2020 (Practica desfãçuratä çi comasatä -
Cap. B2 Activitatea educafionalá). În funcfie de
particularitáfile programelor de studii çi în conformitate
cu standardele çi criteriile ARACIS se stabilesc másuri
concrete pentru a îmbunätä{i calitatea çi relevan{a practicii
studen(ilor, inclusiv introducerea unei perioade de
practicá flexibilä de-a lungul anului universitar (în ferme
de produc{ie din cadrul universitä1ii gi în unitã1i
economice de elitä, sau ateliere de microproducfie, clinici
veterinare etc).

Se va urmári optimizarea pregátirii practice a tutruror
studenfilor, de la toate specializárile universitãçii.

Sistemul de predare este specific, in functie de categoria
de discipline, numärul de ore alocate, numárul de credite
etc. Vom continua preocuparea de a gási solufii moderne

çi atractive de predare, conform tematicii de abordat, prin
interacfiuni cu studenlii.

In cadrul USAMV Iaçi funclioneazáun Centru de

O mai buná informare a studen(ilor
despre serviciile pe care
universitatea le oferä acestora.

Diversificarea activitãlilor practice
pe care studen{ii le executä pentru

diverse domenii, pentru a se evita
situa{ia în care studentul nu parcurge

toate elementele de practicä din f,rça

disciplinei.

Introducerea unui sistem unitar de
predare, prin metode noi çi atractive,
folosind tehnologiile puse la
dispozilie de cátre universitate prin
intermediul bazei materiale foarte
bune.

Mediatizarea serviciului de orientare
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Permanent

Permanent

Perioada

20t9 - 2022

Permanent

Prorectorul cu

activitäli studenfeçti

çi alumni,

SAS,

Liga studenlilor

DCITT,

Decanii facultatilor

Prodecanii
facultäçilor

Consiliul de

Administratie

Decanii facultatilor

ConsÌ.Lìere ;i Orientare în Carierã (CCOC), cu personal
de specialitate si program permanent, la dispozilia
studenfilor çi a absolvenlilor. Asociat Centrului, existá çi
consiliere de nivel psihologic, cele douä entitati
propunând si popularizând diverse întâlniri çi dezbateri,
pe teme specifrce.

Vom continua promovarea utilitatii acestor servicii în
rândul studenfilor din toli anii de studii.

In fiecare an, pe parcursul a una sau doua zile, în cadrul
USAMV se desfãgoarä Simpozionul çtiintific studen{esc,

manifestare de sine stätäatoare, cu publicarea articolelor
prezentate în cadrul secfiunilor studentesti. La Simpozion
participa studenti de la ciclul de licentã, masteranzi,
doctoranzi çi invitati ai acestora din alte universitati.
Lucrarile valoroase se premiazá. De asemenea, studenfii
participã la Concursul Nafional interuniversitar
Agronomiada, cu rezultate profesionale çi sportive de

exceptie, concurs susJinut f,rnanciar de cãtre fiecare
Universitate în parte, precum çi la Concursul Na{ional de
Nutrilie animalä, concurs intemafionalizat.Vom continua
susfinerea çi încurajarea studenfilor de a participa la
manifestãri studenteçti interne si intemationale.

USAMV Iaçi dispune de cämine studenfeçti complet
m o dern i zat e, di gitalizate i n fo rm af i onal, exc ep !i e fac e

Caminul A4,la care sunt deja depuse documenta{ii
complete pentru modernizare.

Pregatirea practicä, atât prin lucrãrile de laborator, cât çi
prin stagiile de practicä, se face pebaza Fiçei disciplinei,
în condilii similare pentru to{i studenfii.

în carierá pe care universitatea îl
pune la dispozilia studenfilor,
precum çi încurajarea acestora de a
apela la astfel de servicii.

Incurajarea çi sprijinirea studenlilor
pentru a participa la manifestäri

çtiinlifice dedicate domeniului
frecäruia de studiu, precum çi
sus{inerea financiarã pentru studen{ii
ce, prin performanfa lor, reptezintá
universitatea la nivel national çi
intemational, prezentând astfel
rezultatele cercetärilor qtiinlifrce
întreprinse de aceçtia.

Renovarea cáminelor studentesti
existente

Partea practicä din cadrul
disciplinelor sä se facã egal, pentru
fiecare student al unui program de
studii, conform fiçelor disciplinei,
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Se va urmari ca pregatirea practicä sä respecte, în
totalitate, continutul Fiçei disciplinei, pentru tofi studenlii

USAMV lasi incuraj eazá,încá din perioada studiilor
universitare, activitatile de tip internship plátit si

traine e - ship ale studentilor.

Se va disemina în continuare, prin intermediul avizierelor
si mijloacelor informative proprii, toate acfiunile ce

v ize azá pr ezentar ea p o s i b i I i täf ti I or de angaj ar e a

absolvenfilor.

USAMV Iasi a organizat si pânä în prezent çi se va
continua organizareade Târguri de cariere în cadrul
universitã1ii. Se va încuraja participarea studentilor si

absolventilor la astfel de activitáli, desfäçurate inclusiv la
nivelul Municipiului Iaçi

USAMV Iasi a implementat, începând cu anul 2017, o

Bazá. de date interactivã, pentru Societatea Alumni,în
cadrul Platformei UMS, avänd çi rolul de a obline date

certe, actualizate permanent, privind insertia absolvenfilor
pe piata muncii si traiectoria profesionala a acestora.

Se vor disemina facilitäçile acestei Baze de date în rândul
studenfilor çi absolvenfilor.

USAMV Iasi dezvolta o foarte buna relatie de parteneriat

cu mediul de afaceri.Se vor continua eforturile pentru

consolidarea acestor relatii, precum çi valorificarea lor în
scopul îmbunätãlirii pregãtirii practice a studentilor, în

studentul dezvoltând astfel capacitá1i

de punere în aplicare la un nivel
peste medie a cunoçtinlelor
dobândite.

Diseminarea mai puternicä cätre
studenli a posibilitäçilor de angajare,
pentru anul în curs, mai ales pentru
studenlii ce urmeazä sä absolve.

Organizarea unui târg de cariere
împreuná cu or ganizatia studenfeascä

r epr ezentativä în univers itate.

Implicarea activá a Asocialiei
absolvenfilor în centralizarea datelor
aferente de la absolventi, precum çi
diseminarea prin intermediul acesteia

a unor chestionare sau formulare,
care pot duce la o mai buná
centralizare çi o mai bunä eviden!ä a
procentului de inserlie pe piala
muncii.

Consolidarea relaliilor cu angajatorii
pentru a obçine mai multe informa{ii
si feedback cu privire la piata muncii
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CU PRIVIRE LA SURSELE DE FINANTARE

dezvoltarea personalä si profesionalá a acestora.

In cadrul USAMV Iasi se desfaçoarä în mod constant, pe
perioada studiilor universitare, activitá1i de tip internsltip
platit si traineeship.Vom continua demersurile pentru
lárgirea oportunitatilor de interns chip, managem ent
trainee, traineeschip, încurajând studenfii si absolvenfii în
a valorifica astfel de oportunitáli þart-time, full-time
flexibil sau full-time).

USAMV Iaçi are în derulare un program coerent çi
generos de mobilitäti externe, depunându-se permanent

eforturi de susfinere, continuare, denroltare si promovare
a acestuia.

Se mai are în vedere internalionalizarca activitäçii
didactice, prin diverse forme, inclusiv prin promovarea-

înfiinfarea unor programe noi de studiu în limbi straine,la
nivel de licentä çi master.

USAMV Iasi dispune de o paletá largä de activitä1i prin
care se promoveazá necesitatea unei pregatiri cât mai
bune a studenfilor, pregátire raportatä la cerinlele piefei
muncii. Crearea unui spirit antreprenorial începe din
perioada studiilor universitare, inclusiv prin întâlniri cu
absolventii celucreazá la f,rrme de top.

Se vor disemina, în continuare, aceste activitáçi în rândul
tuturor studenfilor.

Conform Planului Strategic 2016 -2020;i în perspectiva

Crearea mai multor oportunitãti de
internship pentru studenli în diverse
instituçii nafionale çi internalionale

Continuarea extinderii procesului de
internaf ionalizare çi dezvoltarea
mai multor programe de licentã çi
master cu predarea în limba englezá.
Se recomandã încurajarea activá a
participãrii studenlilor çi cadrelor
didactice la programe de schimburi
si alte mobilitaçi internalionale

Organizarea unor întâlniri ale
studenfilor din anii I cu absolvenfii,
pentru ca studenfii sá afle de la sursä
problemele pe care trebuie sä le aibä
în vedere pentru o bunä pregátire
teoreticá, dar çi practicä

Continuarea derularii demersurilor
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urmätorilor patru ani, existã prevederi clare privind
continuarea dezvoltãrii universitäçii, din punctul de vedere
al infrastructurii si al facilitãlilor necesare procesului
didactic, educativ çi de pregátire practicá a studenfilor.

USAMV Iagi considerä finanlarea complementará ca o
posibilitate realä si necesará, asociatã finan!ärii debazá,
prin care se pot acoperi parlial elemente ale subfinan!árii.

In cadrul USAMV Iagi se vor efectua analize de tip
Management financiar, prin intermediul cárora vor fi
identificate, promovate si susjinute activitä1i aducätoare

de venituri extrabugetare, necesare în constituirea de

surse proprii de finanfare, asociate finan!árii debazá. de

baza.

de investi{ie în infractructura çi
faci litalile Universitã1i i

Intensificarea eforturilor pentru

atragerea de fonduri extrabugetare

pentru acoperirea subfinan!árii
(inclusiv creçterea atractivitäçii
pentru studenlii sträini, pe cont
propriu valutar)
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