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RAPORTUL CONSITIULUI ARACIS

privind evaluarea periodicä a programului de studii universitare de licentä lD ZOOTEHNIE

Facultatea de Zootehnie çi Biotehnologii
Universitatea de $tiinle Agricole çi Medicinã Veterinarä din Cluj-Napoca

> CONSIDERATII GENERALE

Prin cererea înregistratä la Agenlia Românä de Asigurare a Calitälii în Învä!ämântul
Superior, cu nr. 432!, din data de 16.08.201-7, Universitatea de $tiinte Agricole gi Medicinä
Veterinarä din Cluj-Napoca sol¡c¡tä evaluarea periodicä a programului de studii universitare
de licen!ä ZOOTEHNIE , forma de învä1ämânt lD, din cadrul Facultätii de Zootehnie ¡i
Biotehnologii.

Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numärul 4579 din data de 19.09.2017.

Verificarea îndeplinirii cerinlelor normative obligatorii, a criteriilor, standardelor 5i

indicatorilor de performanlä gi a standardelor specifice a fost efectuatä de Comisia de experti
permanenli de specialitate pentru învä1ämânt la Distan!ä SiÎnväTämânt cu Frecven!ä Redusä a

Consiliului ARACIS.

Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei de

evaluare externä (aprobatä prin HG nr. t4L8/2006) 5i a Ghidului activitätilor de evaluare a

calitälii programelor de studii universitare gi a instituliilor de învä1ämânt superior.

> REZULTATELE EVALUÃRII EFECTUATE DE CATRE

COMISIA DE EXPERTI PERMANE NTI DE SPECIALITATE

I. CERINTE NORMATIVE OBLIGATORII

Sunt îndepliníte urmãtoarele cerinle normative obligotorií:

t. CAPACTTATEA INSTITUTIONALA

1. Departamentul/ Centrul lD se organizeazä çi functioneazä în baza unui Regulament

propriu, aprobat de Senatul universitar. Departamentul / Centrul lD asigurä publicitatea

acestui regulament.

2. Membrii echipei manageriale çi Directorul Departamentului / Centrului lD dispun de

experienJä doveditä în proiectarea, implementarea, dezvoltarea gi managementul sistemului

tD.

3. lnstitulia de învã1ämânt superior organizatoare asigurä' personal administrativ

corespunzätor dimensionat atât în cadrul Departamentului / Centrului lD cât çi al

secretariatelor facultã1ilor de care aparlin programele de studii lD, pentru managementul

programelor în tehnologia lD: relaJia cu studenJii, realizarea gi livrarea materialelor didactice,

promovarea programelor, gestionarea actelor de studii çi a situaliei

4. Depa rtamentul / Centrul lD are încheiate conventii d sau contracte

semnate cu alte organizatii implicate în desfäçurarea programu

are etc.

a lD.
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RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS

privind evaluarea periodicã a programului de studii universitare de licentä lD ZOOTEHNIE

Facultatea de Zootehnie gi Biotehnologii
Universitatea de $tiinte Agricole çi Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca

5. Departamentul / Centrul lD dispune de dotarea tehnicä necesarä desfägurärii

activitätilor specifice administrärii sistemului lD 5i utilizeazä sisteme informationale 5i de

comunicare de tip lntranet sau lnternet pentru managementul programelor de studii lD.

6. lnstitulia de învä1ämânt superior organizatoare a programului de studii lD asigurä

spali¡ de învä1ämânt adecvate pentru activitäti didactice faträ în fa!ä. Aceste spatii se regäsesc

în orarele afiçate la avizierul facultä1ii çi pe pagina web. Sälile destinate activitätilor didactice

dispun de echipamente tehnice care faciliteazä procesul de învä1are, evaluare çi comunicare.

7. lnstitutia care oferä programul de studii lD demonstreazä cä dispune de resurse

financiare asigurate pentru minimum un ciclu de studii, conform planurilor de învätämânt

aprobate. Bugetul de venituri çi cheltuieli demonstreazä cä sunt acoperite toate

responsabilitätile institutiei cätre studenti 5i cätre parteneri.

8. Cuantumul taxei de studii este aprobat de Senatul universitar gi cuprinde toate

costurile aferente, cuantificate separat pentru fiecare componentä a programului de studii lD.

La stabilirea acesteia se va line seama de situatii nepreväzute inclusiv aceea în care numärul

de studentiînmatriculati este mai mic decât cel preväzut initial.

¡ r. EFTCAC|TATE EDUCATTONALA

9. Înscrierea 5i seleclia candidalilor se realizeazä dupä metodologia de admitere

aprobatä de Senatul universitar, conform reglementärilor curente ale Ministerului Educatiei

Nalionale çi Cercetärii Stiintifice.

l-0. Înmatricularea candidalilor admigi se face în baza unui controct de studii între

institutia de învä1ämânt superior gi candidat, semnat de ambele pä4i. Un exemplar este

înmânat candidatului.

11. Continutul contractelor de studii reglementeazä parcurgerea planului de

înväträmânt în sistemul de credite transferabile, relevând echivalenta integralä cu forma de

înväträmânt cu frecven\ä. Controctul de studiíinclude anexe sau acte adilionale, documente în

care sunt inserate prevederi privind planurile anuale de învä1ämânt, obligativitatea participärii

la activitätile asistate (AA), regimul disciplinelor optionale, regimul taxelor de studii etc.

12. Programul de studii universitare de licentä lD se organizeazä pe baza planului de

învä1ämânt aprobat de Senatul universitar pentru acelaçi program de studii de la forma de

învä1ämânt cu frecventä.

13. Programarea disciplinelor în planul de înväträmânt lD se face corespunzätor duratei

de gcolarizare de la forma cu frecventä çi asigurä dobândirea aceloragi competente.

14. Programele analitice / FiSele disciplinelor din planul de înväTämânt lD sunt însotite

de calendarele activitä¡ilor.

15. Activitälile asistate cuprind acelaSi numär de ore çi aceeaçi tematicä cu cele

preväzute în planurile de la învä1ämânt cu frecventä çi se d

în care sunt programate.

l-6. Pentru specializäri care implicä perfectionarea çi

semestrului

a pregätirii

3/1.O
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RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS

pr¡vind evaluarea periodicä a programului de studii universitare de licenlä lD ZOOTEHNIE

Facultatea de Zootehnie gi Biotehnologii
Universitatea de $tiinte Agricole çi Medicinã Veterinarä din Cluj-Napoca

17. Din disculiile cu studenlii çi cu cadrele didactice reiese cä procesul de învä1ämânt la

distantä se desfä5oarä conform regulamentelor, planului de înväträmânt, fiçelor disciplinelor çi

calendarelor disciplinelor.

l-8. Toate disciplinele preväzute în planul de înväträmânt au acoperire cu materiale de

studiu specifice realizate integral în tehnologia lD. Porliøl îndeplinít:nu todte moterialele de

studíu specifice sunt realizate integrøl în tehnologio lD, unele prezíntã door elemente

specífi ce te hno log i ei I D.

L9. Structura gi conlinutul materialelor de studiu lD suntîn concordantä cu programele

analitice / fiçele de disciplinä.

20. Pentru fiecare disciplinä din planul de învä1ämânt, suportul tutorial este parte

integrantä a procesului de pregätire çi se desfä5oarä la distantä prin mijloace de comunicatie

bidireclionale. Tutoratul realizat prin mijloace de comunicare la distantä este completat

periodic cu sesiuni asistate faträ în fa¡ä.

2L. Sistemul de evaluare a cunoçtinlelor include proceduri de evaluare continuä 5i

finalä. Formele de evaluare sunt menlionate explicit în programele analitice / fiSele

disciplinelor gi în calendarele disciplinelor.

22. Evaluarea finalä se realizeazä în sesiuni programate semestrial prin examene,

colocvii sau probe practice, desfägurate obligatoriu în prezenla coordonatorului de disciplinä

gi a tutorilor.

r il. MANAGEMENTUL CAL|TÃT| I

23. Departamentul/ Centrul lD are un sistem de asigurare a calitätii pentru mentinerea

obiectivelor programului lD la nivelul cerintelor standardelor ARACIS.

24. Departamentul / Centrul lD are proceduri specifice lD pentru evaluarea periodicä a

performanlelor coordonatorilor de disciplinä 5i ale tutorilor.

25. Departamentul / Centrul lD are proceduri pentru monitorizarea sistemului tutorial

gi de comunicatie bidirectionalä.

26. Departamentul / Centrul lD are proceduri specifice lD pentru îmbunätätrirea gi

actualizarea periodicä a materialelor de studiu lD pe baza experientei anterioare.

27. Departamentul / Centrul lD are proceduri pentru perfectrionarea întregului

personal didactic çi administrativ implicat în programele lD.

28. Coordonatorii de disciplinä din cadrul programului de studii lD sunt cadre didactice

titulare din institulia de înväträmânt superior organizatoare, care îndeplinesc conditiile legale

çi aceleaçi standarde specifice ca la forma de înväträmânt cu frecventä.

29. Tutorii sunt cadre didactice universitare titulare sau asociate, care respectä

prevederile legale çi sunt instruite în tehnologia lD.

30. Gradul de acoperire cu personal didactic este adecvat îndeplinirii obiectivelor

declarate, pentru fiecare disciplinä din cadrul programului lD.

31. Materialele publicitare de promovare a programului de stud

complete 5i corecte privind: specializarea, tipul diplomei obtinute la abso

atii

lal



RAPORTUL CONSILIUTUI ARACIS
privind evaluarea periodicä a programului de studii universitare de licentã lD ZOOTEHNIE
Facultatea de Zootehnie 5i Biotehnologii
Universitatea de $tiinte Agricole çi Medicinã Veterinarä din Cluj-Napoca

institutiei çi informatii referitoare la partenerii implicaJi în programul respectiv, materialele /
serv¡ciile incluse în taxele de studii. Materialele publicitare evidenliazä stadiul autorizärii
provizorii sau acreditärii programului de studii lD.

ll- NDARDE sI ¡NDICATORI DE PERFORMANTÃ

Suntîndeplinite urmãtoarele Stondorde gi urmãtorii Indicotori de performanlã:

1. CAPACTTATEA I NSTTTUTTONALA

32. Responsabilitälile Departamentului / Centrului lD, preväzute în fiça vizitei, este

sunt asumate çi duse la îndeplinire.

33. Departamentul asigurä cä bazele de date privind toate activitätile studentilor sunt

confidentíale, permanent actualizate, stocate în conditii de siguran!ä, garantate 5i protejate

împotriva actelor de vandalism, furtului sau modificärilor neautorizate.

34. Membrii echipei manageriale dispun de experientä doved¡tä în proiectarea,

implementarea, dezvoltarea gi managementul sistemului lD.

35. Departamentul / Centrul lD dispune gi utilizeazä sisteme informalionale 5i de

comunicare de tip lntranet sau lnternet pentru managementul çi gestionarea programelor de

studii lD.

36. Departamentul / Centrul lD dispune de convenlii de colaborare pentru dezvoltarea

de programe de studii comune prin tehnologii lD cu parteneri acreditali din sistemul nalional

de înväträmânt çi/sau parteneri acreditali din spaliul european.

37. Departamentul/ Centrul lD pune la dispozilia studenlilor cursuri interactive gi acces

la biblioteci virtuale.

38. Bugetul de venituri 5i cheltuieli, respectiv executia acestuia demonstreazä cä sunt

acoperite toate responsabilitätile financiare ale institutiei cätre studenti gi cätre parteneri.

39. Resursele financiare aprobate gi alocate fiecãrui program de studii lD vor tine
seama de situatii nepreväzute, la un nivel care asigurä cä orice variatie între performanta

financiarä planificatä çi cea realä nu va compromite standardele academice çi interesele

studenlilor. Acestea vor trebui protejate chiar în situatii în care numärul de studenti

înmatriculaJi este mai mic decât cel preväzut initial.

40. Taxa de studii cuprinde toate costurile educa!ionale, de administrare çi de

management ale programelor de studiu la forma lD, conform reglementärilor interne. Taxa de

studii, aprobatä de Senatul universitar, va fi specificatä în contractul de studii çi poate fi
reactualizatä anual.

41.. lnstitulia organizatoare a programului de studii lD face publice condiliile 5i

procedura de returnare a taxelor de studii achitate de studenti, care aceçtia decid

sä îçi anuleze înmatr¡cularea. Criteriile de rambursare parlialä lor de studii fac

parte integrantä din controctul de studiisemnat între institut

s/rc



RAPORTUL CONSILIULUI ARAC¡S

privind evaluarea periodicä a programului de studii universitare de licentã lD ZOOTEHNIE

Facultatea de Zootehnie 5i Biotehnologii
Universitatea de $tiinle Agricole 5i Medicinä Veterinarä din Cluj-Napoca

2. EFICAC|TATEA EDUCATIONALA

42. Contractul de studii specificä cu exactitate specializarea, durata studiilor, tipul

diplomei oblinute la absolvire, serviciile oferite în cuantumul taxei de studii facilitäJile 5i

obliga!iile de care institulia de învä1ämânt este räspunzätoare, drepturile 5i obligaJiile

financiare çi de studii ale candidatului declarat admis, condit¡¡le de retragere çi rambursare a

taxelor de studii.

43. În cadrul fiecärei discipline se cuantificä urmätoarele tipuri de activitäli:

- Activitäli tutoriale (AT) çi de evaluare pe parcurs - teme de control (TC); Pentru fiecare

disciplinä se programeazä semestrial cel pulin douä activitälitutoriale desfäçurate fatä în fa1ä.

- ActivitäJi aplicative asistate - laborator, proiect, practicä çi alte activitäli fatä în faïä (AA);

- Orele de curs de la forma de învä1ämânt cu frecven!ä sunt compensate prin studiu individual

(Sl), pe baza resurselor de învä1are specifice lD.

Numärul de credite repartizat disciplinelor çi forma de verificare finalä se mentin ca în planul

de învä1ämânt de la forma cu frecventä.

44. Programele analitice / Fiçele disciplinelor din planul de învätämânt sunt, din punct

de vedere cantitativ çi calitativ, la fel cu cele de la învä1ämântul cu frecven!ä, cuprinzând

competenlele, obiectivele, conlinuturile pe tipuri de activitäli, bibliografia obligatorie çi modul

de evaluare.

Existä concordan!ä între planul de învä!ämânt, programele analitice / fiçele de

disciplinä, calendarele disciplinelor gi orarul activitätilor didactice.

45. Realizarea programului de studii se face la nivel de universitate prin cooperare

inter-facultäli gi prin facilitarea mobilitä|ii studenlilor în interiorul universitãI¡i cu ajutorul

acumulärii çitransferului de credite de studii.

46. Pentru evaluare periodicä existä toate resursele de învä1ämânt, realizate în

tehnologia lD, pentru toate disciplinele din planul de învä1ämânt.

Fiecare material de studiu include obiectivele specifice, organizarea sarcinilor de lucru,

elemente aplicative pentru clarificarea 5i consolidarea cuno$tintelor, teste de autoevaluare,

recomandäri bibliografice çi teme de control. Resursele de înväträmânt sunt structurate ca o

succesiune de sarcini de învätrare, caie sä faciliteze studiul individual 5i dezvoltarea unor

deprinderi de învätare specifice lD.

Materialele de studiu sunt furnizate pentru fiecare student pe suporturi tipärite sau pe

suport electronic, conform contractului de studii.

Transmiterea si utilizarea resurselor de învä1ämânt, precum 5i asigurarea suportului

tutorial, prin utilizarea tehnologiilor lnternet, respecta un ghid de norme etice privind

folosirea în spaliul comun a acestor resurse çi tehnologii; ghidul de norme etice este pus la

dispozitia tuturor utilizatorilor.

47. Sistemul tutorial asigu rä consilierea, îndrumarea diferentiatä perso

studenJilor. Comunicarea între studenti 5i tutori se realizeazä

nalizatä a

imburi de

la care aumesaje individualizate sau de grup, utilizând mijloace de comun

ch
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RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS

privind evaluarea periodicä a programuluide studii universitare de licentã lD ZOOTEHNIE

Facultatea de Zootehnie çi Biotehnologii
Universitatea de $tiinte Agricole 5i Medicínä Veterinarä din Cluj-Napoca

acces toli studeniii. Conlinutul activitälilor asistate (laborator, proiect, lucrärile practice etc.)

este identic cu cel preväzut în programele analitice / fiçele disciplinelor de la forma de

înväträmânt cu frecventä.

48. Procedurile de evaluare continuä sunt asigurate prin sistemul tutorial çi au forme

specifice. Ponderea acestora în evaluarea finalä se stabileçte de cätre coordonatorul de

disciplinä çi se precizeazä în programa analiticä / fi$a disciplinei.

3. MANAGEMENTUL CALTTATil

49. Pentru programul evaluat, existä dovezi de aplicare a procedurilor sistemului de

asigurare a calitä1ii la forma lD:

o Evaluarea periodicä a performantelor coordonatorilor de disciplinä çi ale tutorilor;

o Monitorizarea sistemului tutorial çi de comunicalie bidireclionalä;

. Îmbunätä1irea 5i actualizarea periodicä a materialelor de studiu lD pe baza

experientei anterioare;

o Perfectionarea întregului personal didactic çi administrativ implicat în programele lD.

50. Coordonatorii de disciplinä au pregätirea necesarä conceperii çi elaborärii

materialelor didactice în tehnologie lD.

51. Tutorele este cadrul didactic cu specialitatea în domeniul disciplinei la care

desfäçoarä activitäti lD.

Tutorele îndrumä studentul, individualizat çi în grup, prin întâlniri directe,

corespondenlä, telefon, poStä electronicä sau forme combinate.

52. Raportul dintre numärul de studenti çi numärul de tutori asigurä îndeplinirea

standardelor de calitate a instruirii la forma lD. Pentru stabilirea acestui raport sunt respectate

prevederile legale privind organizarea, desfäçurarea çi normarea activitälilor didactice la

forma lD. Grupa cuprinde maxim 25 de studenti.

53. În stabilirea raportului dintre numärul de studenli gi numärul de tutori sunt avute în

vedere niveluri superioare ale calitä1ii instruirii 5i învä1ärii, prin comparatie cu universitä!i

performante din tarä çi din sträinätate.

STANDARDE DE REFERINTÃ PRIVIND UTILIZAREA PLATFORMELOR DE ÎNVATÃMÂNT
ELECTRoNtC (e-Learnine) ît{ îluvÃTn¡vlÂNTuL LA DISTANTÃ

54. Platforma de înväträmânt electronic are implementate solulii tehnologice

funclionale pentru administrarea utilizatorilor 5i a resurselor, comunicarea între utilizatori,

furnizarea de resurse de studiu diversificate interactive, instrumente de evaluare 5i

autoevaluare etc.

Pentru fiecare disciplinä din planul de înväträmânt al programului de studii evaluat este

implementat pe platformä câte un curs online realizat în confor strategia de

dezvoltare a resurselor de studiu la forma lD, aprobat de De care are

ilorînregistrate gi arhivate, pe ultimii cinci ani, activitäJile utilizatorilor

7 /1.0



RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS

pr¡v¡nd evaluarea period¡cä a programului de stud¡i univers¡tare de licen!ä lD ZOOTEHNIE

Facultatea de Zootehnie çi Biotehnologii
Universitatea de $tiin{e Agricole çi Medicinã Veterinarä din Cluj-Napoca

55. Platforma de învä1ämânt electronic este promovatä gi gestionatä de cätre

Departamentul / Centrul lD din institulia de înväträmânt superior, care îçi asumä

responsabilitatea asigurärii pregätirii personalului didactic implicat în utilizarea acesteia.

Personalul implicat în dezvoltarea, implementarea gi utilizarea cursurilor online

dispune de ghiduri specifice privind realizarea cursurilor în format electronic, în conformitate

cu strategia implementärii formei lD aprobatä de Departamentul/ Centrul lD.

Personalul didactic este instruit periodic în utilizarea instrumentelor specifice

dezvoltärii cursurilor online, în implementarea gi gestionarea activitälilor didactice specifice

lD, precum 5iîn furnizarea suportului tutorial pe platformä.

Pentru fiecare disciplinä, evaluarea periodicä a performanlelor personalului didactic de

cätre studen!i, în ceea ce priveSte desfäçurarea activitälilor didactice pe platformä, se

realizeazä online. Rezultatele acestor evaluäri sunt publice çi arhivate în vederea auditärii

interne 5i externe.

56. Platforma de înväträmânt electronic trebuie sä fie implementatä pe o infrastructurä

de comunicalii care sä permitä accesul stabil 5i simultan a unui numär mare de utilizatori gi

care sä gestioneze corect diverse formate electronice ale resurselor de învä1ämânt.

Platforma permite accesul simultan al unui numär mare de utilizatori.

lnstitulia de înväträmânt superior dispune de o strategie pentru întretinerea çi

actualizarea echipamentelor hardware gi produselor software specifice platformei de

înväträmânt electronic 5i de personal calificat.

57. lnstitulia de învä1ämânt superior dispune gi aplicä proceduri de monitorizare 5i

evaluare a rezultatelor proceselor educalionale implementate pe platforma de învã]ämânt

electronic. lnstitulia de înväträmânt superior promoveazä un set de standarde de calitate

pentru evaluarea periodicä a serviciilor de învä1ämânt, administrative çi de suport oferite pe

platforma de învä1ämânt electronic. Rezultatele acestor evaluäri sunt publice çi arhivate în

vederea auditärii interne gi externe.

58. Anual este realizatä evaluarea de cätre stud

performanlelor personalului didactic implicat în activitätile pe

59. Rezultatele evaluärilor sunt valorificate pentru îmb

sistemul lD.

p

u

online 5i a

ä a cal¡täT¡¡ în
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RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS
privind eva¡uarea period¡cã a programului de studii universitare de licentã lD ZOOTEHNIE
Facultatea de Zootehnie çi Biotehnologii
Universitatea de $tiinte Agricole gi Medicinä Veterinarä din Cluj-Napoca

> PROPUN EREA COMISIEI DE EVALUARE

Propunerea Comisiei de experli permanenli de specialitate pentru Învä1ämânt la

Distan!ä çi Învä!ämânt cu Frecven!ä Redusä, adoptatä în çedinla din data de 22.0L.2018 a

fost: acordarea calificativului ,,încredere" programului de studii universitare de licen!ä
ZOOTEHNIE, pentru forma deînvä!ämânt la distan!ä, cu24O de credite çi cu o capacitate de
gcolarizare în primul an de studiu de 50 de studenti, conform Extrasului din procesul verbal,
Raportului de evaluare al Comisiei çi FiSelor de evaluare, înregistrate la ARACIS cu nr. 21 din
22.Or.201_8.

> EVALUAREAÎIV COIUSILIU 5I

AVIZUL CONSILIULUI ARACIS

Consiliul ARACIS a apreciat cä procesul de evaluare s-a desfäçurat conform
prevederilor Metodologiei de evaluare externä 5i a Ghidului activitätilor de evaluare a calitätii
programelor de studii universitare gi a instituliilor de învä1ämânt superior.

Din analiza Raportului de autoevaluare, pe baza Rapoartelor înaintate de comisia de
experti permanenti de specialitate gi a avizului Directorului Departamentului de Acreditare
privind respectarea procedurilor, Agenlia Românä de Asigurare a Calitä1ii în Învä!ämântul
Superior a constatat cä:

Programul de studii universitare de licenTä ZOOTEH

satisface cerintele normative obligatorii, standardele ¡i
standardele specifice.

ID,

ntä çi

sho



RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS

privind evaluarea period¡cä a programulu¡ de studii univers¡tare de licenJä lD ZOOTEHNIE

Facultatea de Zootehnie çi Biotehnologii
Universitatea de $tiinte Agricole 5i Medicinä Veterinarä din Cluj-Napoca

> AVIZUL CONSILIULUI ARACIS

În Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitä1iiîn Înväträmântul Superior, elaborat

5i aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006, se propune:

= ACORDAREA CALIFICATIVULUI ..îrucRrornr" cu MENTINEREA ACREDITÃRII

programului de studii universitare de licentä ZOOTEHNIE;

+ domeniul de licentä - Zootehnie;

= din cadrul Facultãtii de Zootehnie çi Biotehnologii;

+ Universitatea de $tiinte Agricole $i Medicinä Veterinarä din Cluj-Napoca;

=> forma de învä1ãmânt la distan!ä;

=> numär de credite -24O;

:> capacitatea de çcolarizare în primul an de studiu: 50 de studenti.

Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitätrii în Înväträmântul Superior gi solulia

propusä au fost discutate gi aprobate de Consiliul ARACIS la data de 25.01.20L8.

Biroul Executiv al Consili ului ARACIS

Preçedinte Prof. univ. dr. lordan PETRESCU

Vicepregedinte Prof. univ. dr. Cristina GHITULICÄ

Secretar general Prof. univ. dr. loan IANOS

Director Departament de Conf. univ. dr. Octavian Mädälin BUNOIU

evaluare externä \
Director Departament de Prof. univ. dr. Simona LACHE

acreditare

Acest aviz este valobil pânã la dato de 25.01-.2023 (cínci oni de Io $edinfa Consilíului

ARACIS de avizare). Cerereo de evaluore períodicã se vo depune cu trei luni înoínte de

expirorea termenului de valabilitote sub sanctiuneo íntrãrii în líchidqre a progromuluí de

studii universitore de licentã.

Acest oviz se tronsmíte Ministerului Educalíei Nalionole în vederea eloboröríi
Hotãrârii de Guvern çi spre luare Ia cunoçtinlã lJniversitölií de $tiinte Agricole gi Medicinã
Veterinarä din Cluj-Napoca.

Bucure;ti, noiembrie, 2076
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