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Domnului Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU

Rectorul Universitäfii de $tiinte Agricole gi Medicinå Veterinarä ,,lon lonescu de la Brad" din lagi

Stimate Domnule Rector,

Subiectul prezentei scrisori este informarea universitä[ii privind continutul raportului de evaluare externä

a calitätii din Universitatea de $tiinte Agricole gi Medicinä Veterinarä ,,lon lonescu de la Brad" din lagi,

numitå în continuare çi USAMV laçi.

Scopul evaluärii institulionale externe efectuatå de cätre Agenlia Românä de Asigurare a Calitälii în

Învä!ämântul Superior (ARACIS) în perioada 16-18 mai 2018, la sediul USAMV laçi, afost acela de a identifica çi

certifica mäsura în care univercitatea räspunde interesului public çi se preocupä de: creçterea calitälii educaliei çi

cercetärii çtiin{ifice, organizarea eficientä a structurilor institu{ionale, administrative çi manageriale, monitorizarea

propriilor rezultate çi performan[e academice, contribuind prin acestea, la promovarea încrederii În standardele

de acordare a calificärilor universitare, respectiv a diplomelor.

Pentru a räspunde scopului declarat al misiunii de evaluare institu{ionalä extemä, echipa de expe(i

evaluatori s-a concentrat asupra urmåtoarelor elemente principale:

. examinarea mecanismelor çi procedurilor de asigurare çi îmbunätålire continuä a calitälii proceselor de

predare - înväfare çi de cercetare, precum çi a rezultatelor aplicärii acestora la nivelul programelor de studii;

. identificarea modului în care universitatea aplicä referin{ele incluse în Metodologia de evaluare extemä,

a standardelor, a standardelor de referinla çi a listei indicatorilor de pefforman,tã a ARAC/S çi exercitä

dreptul legal de acordare a diplomelor çi calificärilor;

. aprecierea capacitälii structurilor institulionale çi administrativ-manageriale ale universitälii, de a formula

çi aplica strategii de creçtere/îmbunätälire a calitä{iiînvå{åmântului çi cercetårii çtiinliflce.

Obiectivele principale ale misiunii de evaluare institulionalä externä a USAMV laçl au fost urmätoarele:

. sä verifice existenla çi menlinerea consecventä a fundamentelor unei culturi a calitälii în cadrul

programelor educalionale çi în activitälile de cercetare - dezvoltare - inovare çi mäsurile întreprinse de

universitate pentru promovarea çi consolidarea unei înalte calitåli în procesele de educafie çi formare

profesionalä în cadrul USAMV laçi;

. så evalueze mäsura în care la nivelul universitälii existä preocupäri pentru crearea çi consolidarea

durabilä a bazelor profesionale, çtiin{iflce çi logistice pentru ca membrii comunitälii universitare, actorii din

mediul economic, social çi institu{ional çi publicul larg sä dispunä de un acces constant, transparent çi rapid

la informalii relevante çi nedistorsionate, de încredere çi explicite, despre modul în care universitatea

gestioneazä programele de studii pentru care dispune de acreditare sau autorizare provizorie de

funcfionare, oferä diplome, certificate de studii universitare çi fundamenteazä calificäri, care respectä

standardele na{ionale çi asigurä conformitatea cu cele mai bune practici academice europene çi cu

principiile unei autentice culturi a calitälii activitälilor academice;

. sä contribuie la promovarea çi consolidarea unei culturi a calitälii çi la formularea/dezvoltarea de strategii

care sä garanteze aplicarea principiilor calitälii în procesele de predare-învåfare çi cercetare çtiin{ificä în

institu(ia de învä(ämânt superior evaluatä;
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. så aprecieze mäsura în care studen{ii, angajatorii çi publicul au acces la informalii clare, de încredere çi
explicite despre modul în care USAMV /açi oferä programe de studii, diplome çi calificäri ce respectä
cerinlele na[ionale, în conformitate cu standardele academice europene çi principiile de calitate;
. sä creeze condiliile ca, în situaliile în care se constatå existen[a unor disfuncfionalitä{i în asigurarea
calitåfii programelor de studii, sä se recomande inifierea acfiunilor de îmbunätå{ire/remediere a acestora;
. så se recomande mecanisme prin care sä se îmbunätäfeascä calitatea procesului de educalie çi formare
profesionalä, transparenla gestiunii çi responsabilitatea publicä a institu(iei de învä{ämânt superior,

t. MoDUL DE ORGANIZARE A EVALUARil EXTERNE |NST|TUT¡ONALE

Evaluarea institu{ionalã externä s-a desfäçurat conform prevederilor Ghidului activitãlilor de evaluare a
calitåfii programelor de studii univensitare çi a institutiilor de învä!åmânt superior Partea a lll-a - Evaluarea
externå a calitä{ii academice din institu(iile de învä(ämânt superior acreditate (evaluarea externä institu[ionalä), cu
modiflcärile ulterioare.

Organizarea çi desfåçurarea evaluärii institulionale exteme la IISAMV /agi s-a realizat cu respectarea tuturor
prevederilor metodologice specifice ARACIS, pe baza unui program detaliat, stabilit în colaborare cu institutia
vizitatä.

Evaluarea institufionalä externä efectuatå la USAMV laçl a avut în vedere urmätoarele trei componente:
o auditarea institu{iei în ansamblu, cu referire la organizare, administrare, managementul calitälii çi
respectarea leg isla{iei în vigoare;

¡ auditarea, prin eçantionare, la nivelul programelor de studii. în acest sens, au fost selectate 6
programe de studii universitare de licenfå çi 2 domenii de studii univensitare de master organizate în cadrul

celor 4 facultäli care funcfioneazä, în prezent, în cadrul USAMV laç'r
. modul în care USAMV /açi a hanspus în practicä recomandärile fãcute în urma evaluärii institutionale
externe efectuatä de ARACIS în anul 2013 (12-14 iunie 2013).

Componenla comisiei de evaluare extemä institu{ionalä a USAMV laçi a fost urmätoarea:

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

Prof.univ.dr. Alexandru Silviu APAHIDEAN - Univercitatea de Çtiinle Agricole çi Medicinã Veterinarä din Cluj-
Napoca, Coordonatorul echipei de expe(i evaluatori ;

Cristina BUSUI0C - ARACIS, Secretar tehnic;

Prof,univ.dr. Mircea VÄNESCU - Universitatea din Craiova, Expert Comisia Consultativä;

Prof.univ.dr. Nicolae lLlAç - Universitatea din Petroçani, Expert evaluator comisie institu{ionalä;

Prof.univ.dr. Marieta COSTACHE - Universitatea din Bucureçti, Expert evaluator la programul Biologie;

Prof,univ.dr. Mircea MIHALACHE - Universitatea de $tiinfe Agronomice çi Medicinä Veterinarä din Bucureçti,

Expert evaluator la programul Agriculturä;

Prof.univ.dr. Mlrela Roxana VIDICAN - Universitatea de Çtiin[e Agricole çi Medicinä Veterinarä din Cluj-Napoca,

Expert evaluator la programul Montanologie;

Prof,univ.dr. Dorel HOZA - Universitatea de $tiin{e Agronomice çi Medicinå Veterinarä din Bucureçti, Expert
evaluator la programul Horticulturä;

Prof.univ.dr. Nicolae pÄCnm - Universitatea de Çtiinle Agricole çi Medicinä Veterinarä a Banatului din
Timiçoara, Expert evaluator la programul Zootehnie;

Prof.univ.dr. Mario Darius CODREANU - Universitatea de Çtiin{e Agronomice çi Medicinä Veterinarä din
Bucureçti, Expert evaluator la programul Medicinä veterinarä;

Prof.univ.dr. Florin IMBREA - Universitatea de Çtíin{e Agricole çi Medicinå Veterinarä a Banatului din Timiçoara,

Expert evaluator la domeniulAgronomie, programul Tehnologii agricole moderne;

Prof.univ.dr. Lizica SZILAGYI - Universitatea de Çtiin{e Agronomice çi Medicinå Veterinarä din Bucureçti,

Expert evaluator la domeniul Horticulturä, programul Protec{ia plantelor.
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Din echipa de expe(i pentru evaluarea institutionalä a USAMV /açl au mai fäcut parte expertul evaluator

sträin desemnat de ARACIS, Prof,univ.dr. Peter VARNAGY - Universitatea din Pecs, Pecs, Ungaria, precum çi

studen[ii luliu COCUZ (Universitatea de Medicinä çi Farmacie din Târgu Mureç) - delegat ANOSR çi Ovidiu

FUDULACHE (Universitatea din Craiova) - delegat UNSR.

Evaluarea institulionalä a USAMV /açi s-a realizat pe baza unei analize complexe a actului managerial

care a avut la bazä raportul expertului evaluator de program/domeniu çi evaluäri suplimentare efectuate asupra

serviciilor functionale ale USAMV /aç1, a managementului general practicat la nivelul institutiei çi a functionalitä{ii

componentei de asigurare a calitå[ii de la nivel de departament pânä la nivel de institutie,

Evaluarea s-a efectuat pe baza rapoartelor de evaluare institu[ionalä internä a universitä(ii çi a

programelor/domeniilor de studii, întocmite de cåtre USAMV /açi, precum çi a altor materiale solicitate de cätre

membrii comisiei în timpul vizitei.

În cadrul evaluärii externe a calitälií la nivel institu[ional au fost evaluate çi urmätoarele programe de

studii universitare de licen{ã: Biologie, Agriculturã, Montanologie, Hotticulturã, Zootehnie çi Medicinã veterinarä,

respectiv domenii de studii universitare de master: Agronomie (programul Tehnologii agricole moderne) çi

H o tticultu rá (pro g ram u I P rotec{ a p I antel o r).

¡t.1. STRUCTURA tNST¡TUT|El. OFERTA EDUCATTONALA (D0MENil, PROGRAME DE STUDII)

Statutul juridic al institutiei, USAMV /açl este persoanä juridicä românä, integratä în învä(ämântul

superior de stat, care îçi desfäçoarä activitatea în conformitate cu legile române çi Carta Universitarä, precum çi

cu principiile Spaliului European al Învälämântului Superior. USAMV /açi s-a înfiinlat în anul 1912, caseclie de

$tiinte Agricole în cadrul Universitälii ,,Al,l, Cuza" laçi, potrivit actului de constituire publicat în M.O. din

27.03.1912. În anul 1948 devine lnstitutulAgronomic,,lon lonescu de la Brad" laçi - M.O. 249126,10.1948. Prin

H.G. 23104.01.2001primeçte denumirea de Universitatea de $tiinle Agricole çi Medicinä Veterinarä,,lon lonescu

de la Brad" din lagi.

Sediu! institufiei: Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, laçi,700490, România, Telefon: 0232407.407,Fax:

0232 260.650, E-mail: rectorat@uaiasi.ro; Pagina web: www,uaiasi.ro. Alte locatii: Facultatea de Zootehnie çi

Facultatea de Medicinä Veterinarä - Aleea M. Sadoveanu, nr. 6-8; Ferme - ferma horticolä, ferma vegetalä çi

ferma zootehnicä; Centre proprii de practicä: Plaiu Çarului, Suceava, Frasin (judelul Suceava) çi Fäcäieni fiude[ul
lalomita).

Structura institufieí. în structura organizatoricä a TJSAMV /açl se disting: facultä[i, departamente,

institute, centre çi laboratoare de cercetare, çcoli doctorale çi postdoctorale, departamente de formare continuä çi

de învätämânt la distantä, sta{iune didacticä, baze de practicä, clinici universitare veterinare, centru de pregätire

çi informare, unitäti de microproduc[ie çi prestäri de servicii, centru de transfer de cunogtinte çi tehnologie,

bibliotecã etc. În USAMV /açi funclioneazä patru facultäli (Facultatea de Agriculturå, Facultatea de Horticulturä,

Facultatea de Zootehnie çi Facultatea de Medicinä Veterinarä). În structura universitä[ii funclioneazä çi serviciile

teh nico-ad mi n istrative pentru deservirea activitätii cu rente.

Structuri academice çi competente decizionale. Structurile de conducere ale USAMV /açl sunt: la

nivel de universitate, Senatul Universitälii, Consiliul de Administratie gi Consiliul pentru Studiile Universitare de

Doctorat; la nivel de facultate, Consiliul facultä$i, la nivelul departamentului, Consiliul departamentului, la nivelul

Çcolii doctorale, Consiliul $colii doctorale. Competenlele decizionale specifice pentru organismele de conducere

sunt stabilite prin Carta Universitarä. Atributiile çi raporturile dintre aceste structuri sunt precizate prin

regulamente, care sunt aprobate de Senat çi fac parte integrantä din Carta universitätii. Senatul Universffii, cu

rol deliberativ çi de control, format din reprezentan[i aleçiîn mod democratic din fiecare facultate çi departament

(personal academic 72,5 o/o 
çi studenti 27 ,5 %) decide asupra problemelor majore privind activitätile academice çi

politicile USAMV /aç1, finan{area, selectia çi promovarea personalului academic çi administrativ, admiterea

studen(ilor, dezvoltarea de servicii pentru societate. Managementul operativ este asigurat de Cons/iul de

Administralie care include în structura sa rectorul, patru prorectori, directorulgeneral administrativ al universitä{ii,
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directorul CSUD, decanii celor patru facultäli, çeful contabil çi reprezentantul studentilor, fiecare membru fiind

responsabil pentru activitätile sale manageriale specifice, în concordan!ä cu strategia universitålii çi organigrama

acesteia, în conformitate cu Regulamentul de organizare çi functionare al Consiliului de Administralie, 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

cätre Consiliul de Administra{ie. La nivelul universitälii opereazä structuri care vin în sprijinul procesului decizional

çi implementärii obiectivelor strategice çi care asigurä calitatea activitälilor de management.

Oferta educalionalå (domenii, programe de studii). În USAMV /aç1, în cadrul celor patru facultä{i

(Agriculturå, Horticulturä, Zootehnie çi Medicinä veterinarå) funclioneazä 16 programe de studii universitare de

licenlä çi 21 de studii universitare de master. Universitatea asigurä çi studii univensitare de doctorat în

specializärile Agronomie, Horticulturä, Zootehnie çi Medicinä Veterinarå. În USAMV laçi nu funclioneazä

spe ci al izãri ne autorizate.

Ciclul l - Studii universitare de licenlã
Domeniul Agronomie - Specializãrile: Agriculturä, Montanologie, Exploatarea maçinilor çi instalagilor

pentru agriculturä çi industria alimentarä (durata 4 ani,240 credite);

DomeniulBiologie - Specializarea Biologie (durata 3 ani, 180 credite);

Domeniul lngineria produselor alimentare - Specializärile: Tehnologia prelucrärii produselor agricole,

Protecfia consumatorului çi a mediului, Controlul çi expertiza produselor alimentare (durata 4 ani,240 credite);

Domeniul lnginerie çi management în agriculturã çi dezvoltare ruralã - Specializärile: lnginerie

economicä În agriculturä, lnginerie çi management în alimentatie publicä çi agroturism (durata 4 ani,240 credite);

Domeniul Hotticulturã - Specializårile: Horticulturä, Peisagisticä (durata 4 an|240 credite);

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

DomeniulZootehnie - Specializärile: Pisciculturä çi acvaculturä, Zootehnie (durata 4 ani,240 credite);

Domeniul Medicinã veterinarã - Specializärile: Medicinä veterinarä, Medicinä veterinarä în limba englezä
(durata 6 ani, 360 credite).

Ciclul II - Studii universitare de master

Domeniul Agronomie - Specializärile: Analizä çi diagnozä în agriculturä, Managementul çi conservarea

solurilor, Producere de sämântä çi material de plantat, Tehnologii agricole moderne, Tehnologii de agriculturä

ecologicä (durata 2 ani, 120 credite);

Domeniul lngineria produselor alimentare - Specializärile: Expertizä pe filiera produselor alimentare,

Siguran{a alimentarå çi protectia consumatorului, Sisteme avansate de procesare çi controlul calitä[ii produselor

ag roal imentare (durata 2 ani, 120 credite) ;

Domeniul lnginerie çi management în agriculturä çi dezvoltare ruralã - Specializärile: Administrarea

afacerilor agricole, Management în alimentalie publicã çi agroturism, managementul dezvoltärii rurale,

Management gi audit în agriculturä (durata 2 an|120 credite);

Domeniul Biologie - Specializarea Evaluarea çi conservarea biodiversitãlii (durata 2 ani,120 credite);

DomeniulHorticulturã - Specializärile:Amenajäri peisagistice urbane çiteritoriale, Horticulturä ecologicä,

Producerea semin(elor çi materialului säditor horticol, Protectia plantelor, Tehnologia çi controlul calitålii båuturilor
(durata 2 ani, 120 credite);

Domeniul Zootehnie - Specializärile: Managementul calitälii çi siguran[ei alimentelor, Managementul

exploata[iilor în acvaculturä, Managementul productiilor animale, Nutri[ia çi alimenta$a animalelor, reproductie çi
ameliorare geneticä (d urata 2 ani, 120 credite).

Ciclul lll - Studii universitare de doctorat
Domeniul $tiinle Inginereçfl - Specializärile: Agronomie, Horticulturä, Zootehnie (durata 3 ani, 180

credite);

Domeniul Medicinã veterinarã (durata 4 ani,240 credite).
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/i1.1.1 Analiza numãrului de studenli înmatriculali

Nu au fost depäçite cifrele de çcolarizare aprobate de ARACIS çi publicate în HG. Pe parcursul anilor

universitari, dupä ultima evaluare, se constatä la unele programe de licentä o uçoarä diminuare a numärului de

studen{i înmatricula(iîn anul l.

il.2 CAPACTTATEA TNSTTTUTTONALA A ¡NSTITUTIEI DE ÎNvATltvlÂnr SUPERIoR

1/,.2.1 Carta Universitarä

În conformitate cu prevederile Legii educaliei nalionale nr. 112011, IJSAMV /açi a elaborat o nouä Cartå

Universitarä, care a fost aprobatä în çedinla Senatului USAMV laçi la 27.07.2011 çi auizatá de MECTS prin

adresa nr.50224 din 06.09.2011. Carta Universitarå a fost completatä ulterior çi aprobatä de Senat în çedin[a din

18.12.2015.

ll/,.2.2 Misiunea instituliei de învãlàmânt superior

Misiunea asumatä a USAMV /açl este de cercetare çtiin$ficä avansatä çi educa[ie prin programe de

studii performante la toate ciclurile pregätirii universitare çi postuniversitare, pentru a räspunde exigen[elor unei

societäti aflate în dezvoltare. Misiunea USAMV /açr este în acord cu Carta Universitarä, cu Strategia Universitålii

çi cu Strategia Nalionalä pentru Învä!ämântul Superior din România, precum çi cu Declaraliile de la Bologna,

Copenhaga çi Lisabona. Misiunile didacticä çi de cercetare sunt bine precizate. Misiunea asumatä de cätre

USAMV laçieste ca printr-un învälämânt superior modern, de calitate çi prin cercetarea çtiin[ificä performantä, sä

formeze specialiçti cu un înalt grad de calificare çi cu competen(e corespunzätoare Cadrului Nalional al

Calificärilor çi exigen(elor pietei fo(ei de muncä din domeniile de studiu: agronomie, biologie, horticulturä,

ingineria mediului, inginerie çi management în agriculturä çi dezvoltare ruralä, ingineria produselor alimentare,

medicinä veterinarä çi zootehnie.

ll/,.2.3 Regulamentele, procedurile çi metodologiile instítuliei deînvä!änânt superior
- Existenta gi respectarea acestora:

Carta Universitä$i este înso$tä de o serie de regulamente specifice, norme çi proceduri de aplicare a

acestora, cu scopul de a acliona în spiritul çi litena legii, a eticii profesionale çi a integritälii academice.

- Actualizarea periodlcä conform legislatieiîn vigoare:

Atât Carta Universitätii, cât çi regulamentele, sunt revizuite periodic de organele reprezentative ale

universitätii, în conformitate cu legislalia privind învä{ämântul superior la nivel nalional çi european. Toate aceste

documente, care reglementeazä organizarea gi funclionarea activitätii academice çi çtiin$fice, sunt supuse

analizei çi aprobärii Senatului, sunt aduse la cunoçtinla personalului didactic çi a celui administrativ, putând fi

consultate çi pe site-ul universitälii (www.uaiasi,ro).

//1.2.4 Conducerea instituliei, structuri manageriale
- Mecanisme de alegere:

În USAMV /açl au fost respectate dispozitiile legale pentru alegerea organelor colective de conducere

(consiliul facultå$i gi 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 universitålii au fost desemnati

prin procese de tip piramidal. Pentru aceasta, s-au organizat alegeri succesive la nivel de

departamenUfacultate/universitate, în acord cu Legea educatiei nationale nr.112011, çiconform Metodologieide

organizare si desfäçurare a alegerilor structurilor çi funcliilor de conducere-2016.inbaza Regulamentului de

organizare çi desfäçurare a alegerilor gi a Referendumului organizat în universitate, rectorul a fost ales de cätre

întreaga comunitate academicä. Rectorul a fost confirmat de MEdC prin Ordinul ministrului nr.332101.03.2016.
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- Management strategic:

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 çi Planuri operalionale anuale, Ambele
planuri sunt discutate çi aprobate de Senatul Universitätii, dupä care sunt aduse la cunoçtinla membrilor
comunitälii academice, prin afiçarea pe pagina web a universitälii, 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 operationale anuale în strânsä concordan{ä cu prevederile planurilor de la nivel de universítate. Planul

strategic, elaborat pe termen lung, mediu çi scurt, este actualizat anual sau în func$e de evolu[ia çi contextul
legislaliei 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 reprezintä criteriul

de apreciere în evaluarea performantelor managementului universitar. Realizarea obiectivelor strategice çi
operalionale este analizatä în cadrul Consiliului de Administra[ie al USAMV din laçi çi, anual, Rectorul prezintä în

Senat un raport privind starea universitätii. Senatul discutä, analizeazâçi aprobä raportul împreunä cu un plan de
mãsuri de ameliorare a practicilor çi mecanismelor de urmärire riguroasä a realizärii obiectivelor strategice çi a
obiectivelor operationale.

- Conducere/Organ izare administrativä :

USAMV din laçi are un sistem de conducere çi un Regulament de functionare internä care respectä
reglementårile legale în vigoare. Conducerea USAMV din laçi, a facultätilor çi a tuturor structurilor de organizare

çi funclionare academicä este reprezentatä de cadre didactice titularizate în învå!ämântul superior, având funclie
didacticå de profesor sau conferentiar universitar, cu norma de bazä în universitate. Alegerea structurilor de
conducere se realizeazå conform legislatiei na[ionale, Cartei Universitare çi Regulamentului de organizare çi
desfäçurare a alegerilor. Organizarea çifunc[ionarea sistemului de conducere al USAMV din laçi, ca çi întreaga
activitate a universitä{ii, sunt reglementate prin Regulamentul general de func[ionare a USAMV çi de
Regulamentul de odine interioarä. Studentii USAMV /açl sunt reprezentati în structura Senatului Univensitar cu o
pondere de 28,57 %, De asemenea, studenlii sunt delega[i sä reprezinte comunitatea studen{eascä în structurile
de conducere ale universitätii çi la nivelul fiecärei facultäti, în conformitate cu legislalia na[ionalä, Carta

Universitarä, Regulamentul de organizare çi desfäçurare a alegerilor çi cu reglementärile interne ale Ligii

studenlilor din cadrul USAMV laçi. Structurile de conducere çi de administralie, precum çi organizarea ierarhicä a
acestora sunt prezentate în organigrama universitätii. Toate compartimentele de suport academic çi serviciile
administrative din cadrul USAMV /açl sunt încadrate cu pensonal corespunzätor din punct de vedere al calificärii
profesionale çi al condiliilor cerute pentru ocuparea posturilor respective.

1l.2.5 Personalul didactic
- Respectarea drepturilor çi obligatiilor personalului didactic Ai de cercetare:
În USAMV /açi sunt respectate drepturile çi obligaliile personalului didactic çi de cercetare, în

conformitate cu specificatiile Contractului de muncä, aspecte care s-au desprins çi în urma întrevederii echipei de
evaluare institu$onalä cu reprezentan[ii Sind icatului d in un iversitate.

- Concurs ocupare posturi didactice - respectarea condifiilor legale:

În vederea ocupärii posturilor didactice se organizeazä concurs în conformitate cu Legea educa{iei

nalionale nr.112011, HG 457/04.05.2011çi Metodologia privind ocuparea posturilor didactice çi de cercetare,

care a fost aprobatå de Senatul Universitä[ii. Posturile didactice sunt publicate în Monitorul Oficial partea a lll-a,
pe pagina principalä a site-ului web al institu(iei de învälämânt superior çi pe site-ul web specializat, administrat
de Ministerul Educa(iei Nalionale, iar în urma concursului se realizeazä numirea legalä pe post. Condi(rile au fost
respectate, posturile sunt încadrate cu personal propriu care corespunde din punctul de vedere al calificärii
profesionale, conditiilor cerute pentru ocuparea posturilor preväzute în statele de funcliuni.
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- Numär cadre didactice titulare:

La începutul anului universitar 2017-2018, numäru| total al personalului didactic titularizat, cu carte de

muncä çi cu norma de bazâla IJSAMV /açi era de 184 cadre didactice ( 41 profesori univ., 35 conferen$ari univ.,

ô4 çefi de lucräri/lectori çi 44 asisten(i univ.).

- Numär cadre didactice asoclate:

Pentru acoperirea posturilor didactice existä personal didactic asociat, care nu este titularizat în

învä!ämântul superior (17 persoane acoperä norme pa(iale de çef de lucräri gi 20 pentru posturi de asistent).

Personalul didactic asociat satisface conditiile legale pentru ocuparea posturilor.

- Îndeptinirea condifiilor legale de ocupare a posturilor:

Cadrele didactice din USAMV /açi îndeplinesc cerin{ele legale de ocupare a posturilor, În conformitate

cu Legea educaliei nalionale. Conditiile pentru ocuparea posturilor didactice au fost respectate, posturile sunt

încadrate cu personal corespunzätor cerinlelor. Directia de resurse umane din universitate asigurä evidenla

corectä çi completä a tuturor dosarelor de concurs ale personalului didactic, fapt constatat prin verificare prin

sondaj,

- Încårcarea pe posturl pe grade didactice:

În TJSAMV laçl nu existä cadre didactice care sä acopere în prezent mai mult de trei norme didactice.

. Raport studenfi/cadre didactice (pe institufie, pe domenii, çi programe de studii)l

Raportul dintre numärul de cadre didactice çi studenli este stabilit în funclie de specificul programului de

studiu, pentru atingerea obiectivelor acestuia. În anul univ.2017-2018, sunt 184 de cadre didactice care

desfäçoarä activitäli specifice cu un numär de 4174 studenti çi masteranzi, raportul cadre didactice/studen{i fiind

de 1122,6.

Total USAMV /açl Cadre didactice (titulare+asociate)=226' studen$=!965; Raport Sudenti/Cadre

didactice=13,12.

Nr, de studenli/total posturi ocupate, la nivelul universitälii, a fost de 26,3, în anul univ.2014-2015 çi

24,7 în anii univ. 2015-2016 çi2016-2017. Raportul studenli/total posturi ocupate, în anul uniu.2017-2018 a fost

22,4\a Facultatea de Agriculturä , 17,3\a Facultatea de Horticulturä, 26,3 la 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 licentä çi master, care functioneazä în cadrul USAMV laçi, au fost normate

prin statele de func[ii în total 305 posturi didactice, din care 184 posturi, respectiv 60,3 %, sunt acoperite cu cadre

didactice titularizate în învä[ämântul superior conform normelor legale, pe perioadä neterminatä, iar dintre cele

121 norme vacante, 94,4 sunt acoperite cu cadre didactice titulare din USAMV /açl prin plata cu ora, 10,5 norme

cu cadre didactice pensionate cu gradul didactic de profesori çi conferen(iari, 3,3 norme cu cadre didactice de la

alte univensitäli çi 12,8 norme sunt acoperite cu specialiçti din afara USAMV /açr. Totalul posturilor didactice

ocupate de cadre didactice titularizate în învätåmântul superior reprezintä 97,7 0/o.

. Pondere cadre didactice titulare cu grad de profesor çi conferenfiar, din total cadre didactice

din llS:

În anuluniversitar 2017-2018, profesoriiçiconferen$ariisuntîn numårde 76 dintr-un totalde 184 posturi

ocupate, ceea ce reprezintä 41,3o/o.

- Mobilitatea cadrelor didactice în sträinätate:

Cadrele didactice din USAMV /açi participä la sesiuni çtiintifice, organizeazä în parteneriat manifestäri

internalionale, participä la conso(ii de cercetare çtiintificä interna[ionale,la universitåli de prestigiu din Franta,

Germania, Cehia, ltalia, Belgia, Spania, Anglia, Sco$a, lrlanda, Danemarca, Olanda, Turcia ç.a.
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I 1.2.6 Admi nistralia i n stituliei
- Structurile administrative:

USAMV /açi dispune de o administra(ie care respectä reglementärile legale în vigoare, este eficace în
privinla organizärii, numårului çi calificärii personalului çi functioneazä riguros prin serviciile oferite comunitälii
universitare. Administra(ia USAMV /agi este alcätuitä din: Direclia generalå administrativä, Serviciul financiar-
contabil çi Compartimentul Secretariate. USAMV /açi dispune de o administra{ie eficientå çi de mecanisme de
control çi de optimizare a activitäfii acesteia, în conformitate cu prevederile legale, Compartimentele implicate în
administratie au implementat sistemul de management al calitä[ii ISO 9001, iar personalul este instruit anual
privitor la standardele de calitate.

. Organigrama institutiei:
USAMV laçiare o organigramå încadratä cu personal propriu care corespunde, din punctul de vedere al

calificärii profesionale, conditiilor cerute pentru ocuparea posturilor preväzute. Comisia de evaluare a verificat la
fa{a locului structurile administrative ale universitä$i, starea de fapt a organigramei organiza{ionale, resursele
umane existente çi nivelul lor de calificare, arhitectura logisticä a univensitälii 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 de{inute de cätre angaja(i.

- Mecanisme de control a activitätii administrative - audit:
În cadrul IISAMV /açi este constituit Compartimentul de audit public intern, care func(ioneazäinbaza

legisla[iei nationale (OSSGG 600/2018), este subordonat Rectorului, în scopul unei evaluäri obiective a
disfunc(iilor constatate çi formulärii unor recomandåri adecvate pentru solu$onarea 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 disfunctiile constatate çi formuleazä recomandäri adecvate
solu{ionärii acestora.

í1.2.7 Baza materialã
- Spatii de învåfåmânt çi cercetare:

USAMV /açi dispune de un ansamblu de clädiri cu o suprafa[å desfäçuratä de 33.894 mz çi cu o
suprafa!ä utilä de 18.391 m2, amplasate pe un teren cu suprafa[a de 19,90 ha. Patrimoniul universitä[ii asigurä
derularea unui Învã[ämânt de calitate, în concordan[ä cu planurile de învälämânt çi numärul de studen[i, Spaliile
pentru activitatea didacticä Însumeazå o suprafatä construitä de 28,158 m2, din care 15,205,3 m2 suprafalå utilä,
concretizatä în 10 amfiteatre, 200 säli de seminar çi laboratoare, aulä,bazä sportivä, 5 clinici veterinare, halä
pentru tractoare çi maçini agricole, bibliotecä, biobazä, sta[ie-pilot pentru oenologie, serä floricolã, câmpuri
didactice pentru culturi agricole çi floricole, solarii, colectii pomologice çi ampelografice, pepinierä viticolå, parc

dendrologic, staliune didacticä etc. în sprijinul realizärii activitä(ilor didactice de formare a studen[ilor (efectuarea
practicii), corespunzåtor celor trei cicluri çi a activitä[ilor de cercetare çtiintificä , USAMV /açl are un patrimoniu

agricol important în cadrul fermelor didactice çi experimentale (câmpuri pentru cercetarea aplicativä) de peste

12.000 ha,

- Dotarea spaliilor de învåfämânt gi cercetare:

Toate sälile de la USAMV /açi în care se desfäçoarå activitå[i 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
func(ionare corespunzätoare stadiului actual de dezvoltare a cunoaçterii çtiinlifice çi cerinlelor disciplinelor
obligatorii din planurile de învå[ämânt care au preväzute prin programa analiticä activitä[i de laborator, fiind
comparabile cu cele utilizate în universitä{ile dezvoltate din Europa çi cu bunele practici internalionale. În ultimii
cinci ani la USAMV /açi s-au efectuat investi{ii majore pentru reabilitarea çi modernizarea spaliilor didactice,
precum çi pentru construclia de noi spalii. La USAMV /açlse aflä în Íazäfinalä de dotare çi echipare spalii
didactice çi de cercetare (säli de cuns çi seminarii, laboratoare çi ateliere pentru microproduclie) pentru
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programele de studii de la domeniul industriei alimentare (sediul TPPA), iar lnstitutul de Cercetare pentru

Agriculturä çi Mediu (ICAM) a fost dat în utilizare, investi$a fiind în valoare de peste 40.000.000 lei, cu finanlare

nerambursabilä, sumä ob{inutå printr-un proiect POS CCE.

. Analiza spatiilor çi dotärilor în raport cu numårul de studenfi (pe universitate, pe domenii çi
programe de studii):

Dotärile laboratoarelor çi amenajärile existente sunt în concordan(å cu normele tehnice de functionare.

Acestea sunt suficiente pentru desfäçurarea activitätilor 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

studen[i doctoranzi, USAMV /açi asigurä spatii de învåtämânt çi cercetare care corespund specificului säu, prin

säli de predare, laboratoare didactice çi centre de cercetare, în concordantä cu normele tehnice, de sigurantä gi

igienico-sanitare în vigoare. Calitatea acestora este evaluatä în funclie de suprafatä, volum, starea tehnicä,

numärul total de studenli, numärul de personal didactic çi de cercetare, diferenliate pe domenii, programe de

studii çi institulional prin raportare la normele men$onate. Întregul patrimoniu din proprietatea USAMV /açi

apa(ine domeniului public, iar spaliile cu destinatia de activitate didacticä çi cercetare au capacitatea conformä

cu cerin[ele minime, asigurând cel putin 1 m2lloc în sälile de curs, 1,4m2lloc în sälile de laboratorçiseminar, 1,5

m2/loc în sälile de lecturä çi 2,5 m2/loc în laboratoarele de informaticä, märimea sälilor fiind corelatã gi cu

märimea forma(iilor de studiu. Amfiteatrele çi sälile de curs, în general, sunt utilizate corespunzätor programelor

orare, pentru toate specializärile çi pentru toate formele de învätämânt, Univensitatea asigurä câmpuri

experimentale în diferite condi[ii ecologice çi echipamente specifice, precum çi un climat favorabil cercetärii çi

dezvoltärii çtiintifice.
- Biblioteca (spafii, säli de lecturä, dotare, numär volume, abonamente):

Biblioteca dispune de 4 säli de lecturä çi o suprafatä totalä de 1.650 mz, garderobä çi calculatoare

legate în retea pentru accesul utilizatorilor, cu urmätoarea structurä: douã säli de lecturä la parter, cu 120 locuri çi

16 calculatoare cu acces la internet; o salä de lecturå la etajul l, cu 30 de locuri çi 4 calculatoare cu acces la

internet; o salä multimedia la etajul 2, cu 30 de locuri çi 30 de calculatoare cu acces la intemet. La data de

31.12.2017, fondul documentar al Bibliotecii conlinea 99.617 unitäti de bibliotecä, dupä cum urmeazä: cä(i -

90.567 unitäli de bibliotecä çi publicalii periodice - 9.050 unitåti de bibliotecä. Sälile de lecturä din bibliotecä

asigurä 180 de locuri, darexistä çialte sälide studiu çidocumentare la niveluldepartamentelorsau disciplinelor

(Producerea funajelor, $tiinte economice, Maçini pentru agriculturä çi industria alimentarä, Productii zootehnice çi

Sänätate publicä etc.), care completeazã necesarul de locuri în sälile de lecturå, respectiv de aproximativ 500 de

locuri. În plus, unele dintre cämine au säli de lecturä la ultimul nivel (cãminul 5). Biblioteca universitä{ii asigurä

abonamente la periodice româneçti çi sträine. Din Biblioteca USAMV /açl se pot accesa platforme on-line, colectii

de reviste çtiin[ifice 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 internationale, dupä cum urmeazä: ProQuest CSA, Thomson lSl - Web of Sciences,

Thomson lSl - Journal Citation Report, Thomson lSl - Dervent lnovation lndex etc., care oferå resurse de

informare çtiin{ificä utilä atât pentru activitatea de cercetare çtiintificä, cât çi pentru cea de formare profesionalä.

În ansamblu, la IJSAMV laçi sunt create condiliile ca raportul dintre resursele de învälare disponibile çi studenli,

sä permitä accesul liber al fiecärui student la orice resursä, conform obiectivelor çi cerintelor programelor de

studiu.

- Cantina:

USAMV /açi asigurä studenlilor çi cadrelor didactice servicii de alimentatie prin Cantina-restaurant, care

oferå o gamä variatä de preparate culinare de bucätärie, cofetärie, patiserie, bäuturi räcoritoare etc., la un prel

convenabil.
- Spatiile de cazare:

USAMV /açi dispune de spalii de cazare în 5 cåmine cu o capacitate totalä de 1.795 de locuri, (ceea ce

permite sä asigure cazarca la peste 57 % din totalul studentilor care urmeazä cursurile de ,,21" la toate cele trei
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cicluri) çi sä rezolve cazarca la peste 95 % din solicitãri. Cazarea studen{ilor se face în spatii modemizate, care
includ o serie de facilitä[i (oficii dotate cu aparaturä electro - casnicä, cablu internet, cablu TV etc,). Baza

materialä a universitä[ii s-a dezvoltat continuu în raport de necesitäli, prin modernizarea spatiilor existente,prin
extinderea unor spatii de cazare çi introducerea în circuit a cäminului Meritus cu o capacitate de 256 de locuri çi
prin achizitia de noi imobile necesare completärii bazelor de practicä (Baza de practicä de la Plaiul garului - Vatra

Dornei).

- Alte spafii destinate studenfilor/cadretor didactice:

Pentru desfäçurarea activitåtilor sportive existä 2 säli (cu suprafatä utilä de 756 m2), 5 terenuri pentru

competilii sportive (2 - minifotbal, 1 - tenis de câmp, 1 - multifunc[ional: baschet, volei, tenis câmp çi unul de
rugby) çi pistä de atletism. Baza sportivä a USAMV laçi cuprinde urmätoarele amenajäri çi construclii sportive:

- în aer liber - teren mixt nr. I (volei, baschet, tenis câmp, etc.) = 635 m2, teren minifotbal ll = 1560

m2cu pistå de atletism, teren minifotbal nr, lll = 1.215 m2, teren tenis de câmp = 660 m2 çi teren de rugby =

10.880 m2, douå tribune teren minifotbal (mare çi micä) care flancheazä terenurile de minifotbal I çi ll + teren mixt
- 400 locuri, instalalie de iluminat artificial - I x 500 W.

- spalii acoperite - sala de sport cu parter gi etaj, cu o arie construitå de 788 mz 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 laçidispune de Editura ,,lon lonescu de la Brad",

care este acreditatä CNCSIS, çi de mai multe aparate de multiplicare amplasate la disciplíne gi la bibliotecä,

Totodatå, pentru ca studen{ii sä poatä intra în posesia cunsurilor çi a celorlalte lucråri necesare procesului de
învä[åmânt, în incinta universitälii func(ioneazå o librärie.

I I. 2.8 Activitate a fi n anciarä
- Serviciul Financiar - Contabil . organizare gi conducere:

Activitatea financiarå/eviden(a contabilä a universitätii este organizatä în cadrul compartimentului
financiar-contabilitate, în concordantä cu legisla[ia nationalä în domeniu çi cu regulamentele proprii aprobate de

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

atestare, precum çi o bogatä experientä profesionalä în domeniu. De asemenea, majoritatea personalului angajat
care are atribulii în legäturä cu activitä{ile financiar-contabile, are studii superioare de specialitate (8 persoane din

10). Compartimentul financiar-contabil al USAMV laçi realizeazä bilanlul contabil, contul de execulie bugetarä,

raportul de gestiune çi contul de rezultat patrimonial, conform reglementärilor în vigoare. Activitatea de

contabilitate este complet informatizatä çi existä legäturi cu toate departamentele, serviciile çi compartimentele

care efectueazä operatii fìnanciare.

- Nivelul taxelor de gcolarizare. Devizul de fundamentare a taxei de gcolarizare:

Taxele studen(ilor sunt calculate înbaza costurilor medii de çcolarizare pe an universitar de învä(ämânt,

pe domenii de studii universitare de licen[ä çi master, çi sunt aduse la cunoçtin[ä studen{ilor prin pagina web a

USAMV /açi prin afiçare la avizierele facultätilo¡ cât çi prin tutorii specializårilor çi anilor de studiu. Taxele de
studiu la învä!ämântul cu frecventå sunt 2.800 lei (domeniile Agronomie, Biologie, Horticulturä, lngineria
mediului, Zootehnie), 3.000 lei (domeniul lnginerie çi management în agriculturä çi dezvoltare ruralä), 3.550 lei

(domeniul lngineria produselor alimentare), 5.000 lei (Medicina veterinarä) çi 3.500 euro (Medicinä veterinarä în

limba englezä), La programele de studii de la învätämântul la distantä taxa de studiu este de 3.900 lei.

- Burse gl alte forme de stimulare a studenfilor de la ultima evaluare:
USAMV /açi are un Regulament de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru

studenli, pe care îl aplicå în mod consecvent. Bursele sunt acordate din alocagi de la bugetul de stat, dar çi din

resurse proprii. în anul universitar 2016-2017, semestrul l, numärultotal de burse acordate a fost de 1.189, din

care:12 burse de performanlä, 125 burse merit l, 196 burse merit ll, 418 burse merit lll çi438 burse sociale. La
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aceste burse se adaugä bursele de campus, în numär de 20. Propo(ia resurselor proprii ale universitå[ii în fondul

de burse depäçeçte 10 %. În ufiimii 4 ani, IJSAMV /açi a acordat burse doctoranzilor din fonduri structurale

nerambursabile, printr-un contract de flnantare POSDRU în cuantum de peste 2 mil. lei.

- Audit financiar intern:

Activitatea financiarä a universitätii este auditatä intern, periodic çi anual, de Compartimentul de audit

public intern al IISAMV /aç1, care face parte din structurile administrative ale universitä[ii, este subordonat

Rectorului, aclionând conform unui Plan anual vizat de MEN çi conducerea universitä{ii. Activitatea financiarå, ce

se deruleazä în cadrul proiectelor çi programelor de cercetare, pe diferite surse de flnantare, face obiectul unui

audit periodic intern sau extem, func(ie de condiliile specificate în contractul de finan[are.

- Audit financiar extern:

lnstitu(ia a fost auditatä extern (2017) de cätre reprezentan[i ai Cu(iide conturi laçi. Execuliile bugetare

çi situatiile financiare sunt date publicitälii prin afiçare pe site-ul USAMV /açi çi prin programul Transparentä

bugetarä, gestionat de MFP.

- Alte aspecte financiare:

USAMV /açl este o institutie publicä, non-profit. Finantarea activitätilor educalionale desfäçurate la

USAMV /açl s-a bazat pe douä surse: finanlarea de bazå çi veniturile proprii. În anul 2017, bugetul IJSAMV laçi a

fost de 91.764.443|ei, din care 31.953.580 a reprezentat finan[area de bazä. Ponderea sumelor Încasate din

contractele încheiate cu Ministerul Educaliei Nalionale au reprezentat, în anul 2017,70,70 %, iar gradul de

acoperire a cheltuielilor din alte surse decât cele provenite pe bazä de contracte încheiate cu Ministerul Educatiei

Nationale 29,30o/0.

í1.2.9 Etica în lnstitulia de învã!ämânt superior
. Codul de Eticä gi Deontologie Profesionalä Universitarä (parte componentä a Cartei

Universitare):

IJSAMV laçiare Codul de eticä gi deontologie universitarä çi guverneazá,înbaza autonomiei academice

colective çi individuale, prin respectarea urmätoarelor principii: echitatea, juste[ea, aprecierea corectä a meritelor

profesionale intelectuale çi vocationale, onestitatea, corectitudinea, transparen[a, respectul, toleranta,

nediscriminarea, responsabilitatea etc. Prevederile Cartei çi ale Codului de eticä çi deontologie universitar sunt

aduse la cunoçtinla membrilor comunitä{ii universitare prin afiçare pe site-urile facultä(ilor çi pe site-ul univensitätii.

. Comisie de Eticä gi Deontologie Profesionalä Universitarä (componentä çi activitate):

În universitate existä çi funclioneazä 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 functioneazä înbaza unui regulament propriu.

Comisia de eticä pentru mandatul 2016-2020 are urmätoarea componenlå: Prof.univ.dr. loan lenu -

preçedinte, Prof.univ.dr, Mihai Carp - Cårare - 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 autosesizeazä çi dispune mäsuri corespunzätoare, iar anual întocmeçte un Raport în care sunt prezentate

toate cazurile dezbätute çi solutionate,

- Raportul anual al Comisieide Eticä:

Rezultatele activitätilor de verificare çi control sunt fãcute publice, prin elaborarea unui raport anual, care

se prezintä çi se dezbate în Senatul Universitätii, dupä care se afiçeazå pe site-ul institu$ei (www.uaiasi,ro).
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r.3 EFTcAcTTATEA EDucnloruaú A tNsnruTler oe învÄ1ÄuÂrur supERtoR
ll.S.l Admiterea

- Organizarea procesului de admitere. respectarea condifiilor legale:

la USAMV /açl selec[ia candidatilor se face prin concurs de admitere. Procedura concursului de
admitere este stabilitä prin Metodologia desfäçurärii admiterii la TJSAMV /açi, 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 $nänd cont de ordinea ierarhicä 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 obfinute la probele scrise la examenul de bacalaureat, çi anume: 50 % - nota la Limba çi literatura
românä çi 50 % - nota la o altå probä scrisä, la alegere. Pentru specializarea Medicina Veterinarä, se sus(ine çi
un test grilä, cu un conlinut 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 situalia existenlei mai multor candidag

cu medii egale, departajarea se va face linând cont de urmätoarele criterii: media generalä a anilor de studiu din

liceu gi media examenului de bacalaureat. Media minimä de admitere este 5. Admiterea candidalilor la master, la

toate specializärile se va face pe baza criteriilor de departajare care lin cont de rezultatele ob{inute la examenul

de diplomä/licen[ä çi de rezultatele examenului interviu (admis/respins).

- Admiterea studentilor sträini:

Admiterea çi çcolarizarea studen(ilor sträini se realizeazä în conformitate çi cu respectarea dispozitiilor
legale în vigoare. Numärulde studentisträiniînmatriculatiîn aniiuniversitari201612017 au fost 186 (din care 39

cu program ERASMUS) çiin201712018 a fost de 205 (din care 26 cu program ERASMUS).
- Respectarea numårului maxim de studenfi çcolarizati în anul I pe programe de studii de

licenfä/domenii de master (programe de master):

În anul I sunt admiçi pentru çcolarizare un numår de studenli/programe de studii, färä depäçirea
numärului maxim de studenli care pot fi çcolarizati (acreditare programe ARACIS).

- Transparenfa procesulul de admitere:
lnforma$ile referitoare la metodologia de admitere çi oferta educalionalä sunt fäcute publice pe site-ul

USAMV /açi (http://www.uaiasi.ro), în presa localä çi în materiale publicitare precum: posterele, pliantele çi ghidul

candidatului, Prin aceste mijloace, viitorii studenti au acces la informatii cu cel putin 6 luni înainte de declançarea
procesului de admitere.

/|l.3.2 Activitatea de formare profesionalä a studenlilor
Activitatea profesionalä a studentilor se desfäçoarä în conformitate cu prevederile legislatiei nalionale, a

Cartei Universitä{ii gi a Regulamentului activitälii profesionale a studentilor, care este cunoscut atât de cätre
cadrele didactice, cât çi de cätre studenli. Regulamentul activitä(ii profesionale a studen{ilor face referiri la

procedurile de admitere în facultate çi de înmatriculare a studentilor, la drepturile çi îndatoririle studenlilor, la
frecventarea activitätilor didactice, la promovarea anului universitar çi utilizarea Sistemului European de Credite
Transferabile, la transferul studentilor, la întreruperea studiilor, la mobilitäli, la recompense çi sancliuni, la

proced urile utilizate pentru finalizarea stud iilor,

- Respectarea drepturilor gi obligatiilor studenfilor (contractul de çcolarizare):
În contractul de çcolarizare sunt men{ionate drepturile çi obligaliile studenlilor, care sunt cunoscute de

cätre aceçtia, iar din discutiile cu studentii nu au fost semnalate încälcäri ale acestora.
- Respectarea regulamentelor, procedurilor çi metodologiilor referitoare la activitatea studentilor:
Regulamentele, procedurile referitoare la activitatea studenlilor sunt cunoscute de cätre aceçtia çi sunt

transpuse în practicä,

- Respectarea curriculumului universitar/planului de învätämânt pe fiecare promofie:

L2
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Activitatea didacticä a studen[ilor se desfäçoarä în conformitate cu planurile de Învälämânt, care sunt

stabilite pentru fiecare program de studiu, çi cu planificärile din fiçele disciplinelor, urmärindu-se realizarea

obiectivelor predärii çi învätärii çi concretizarea acestora în rezultatele învätärii, respectiv în competenlele pe care

studen$i trebuie sä le dobândeascä dupä parcurgerea fiecärei discipline. Planurile de învä{ämânt, aprobate de

cätre Senat, sunt întocmite conform standardelor ARACIS, sunt transpuse în practicä çi se regäsesc în foile

matricole ale fiecärei promotii.

- Respectarea continutului figelor dlsciplinelor:

Pentru a evidenlia modul de operalionalizare a planurilor de învä[ämânt s-au elaborat fiçele disciplinelor

având un format tipizat, promovat prin OMECTS 5703/18,12.2011. Fiça disciplinei se aduce la cunoçtinla

studenlilor în prima orä de curs. 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 notei finale, bibliografia çi lista materialelor didactice necesare.

. Respectarea normelor privind formafiile de studii; corelarea cu spafiile de învätämânt, conform

orarului afigat:

În USAMV /açl formaliile de studiu sunt în concordan(ä cu spaliile de învä!ämânt care sunt

corespunzätoare din punctul de vedere al numärului de locuri, al dotårii cu elemente de logisticä educalionalä

modernä (indicatorii de spa[iu efectiv realiza[i respectä standardele în vigoare) çi respectä normele tehnice de

siguranlå çi igienico-sanitare în vigoare.

- Respectarea reprezentativitätii studentilor în structurile llS:

Studenlii USAMV /açi sunt reprezentati în structura Senatului Univensitar cu o pondere de 28,57 o/0. De

asemenea, studen$i sunt delega[i sä reprezinte comunitatea studenteascä în structurile de conducere ale

universitätii çi la nivelulfiecärei facultäli, în conformitate cu legislatia nalionalä, Carta Universitarä, Regulamentul

de organizare çi desfäçurare a alegerilor çi cu reglementärile inteme ale Ligii studenlilor din cadrul USAMV laçi.

Mecanismul de alegere al studentilor este democratic çi transparent. Cu ocazia întâlnirii Comisiei de evaluare cu

reprezentantii studentilor a rezultat cä studen[ii reprezentanli în Consiliile facultälilor çi în Senatul Universitar

participã la procesele organizationale çi decizionale.

- Condifli privind transferul studentilor. Modul de realizare altransferurilor studentilor:

În universitate existä un Regulament privind formarea profesionalä a studenlilor la ciclul de licentä çi

master, aprobat de Senatul Universitälii. În Cap, Vl. Mobilitatea academicä a studenlilor, procedurile de transfer

sunt reglementate çi aduse la cunoçtinta studentilor. 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 realizeazä transferäri ale studen{ilor. La Art. 52 se precizeazä cä mobilitatea definitivä se poate realiza

dupä primul an çi pânå la sfârçitul penultimului an de studii, la aceeagi specializare.

- Recunoagterea 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 învåtämânt - semestrele I çi lll se încheie cu un colocviu, iar punctele

credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv. Creditele obtinute de cätre studenti sunt

recunoscute.

- Evaluarea pe parcurs, examinarea gi notarea studenfilor:

Examinarea studenlilor este reglementatä de Regulamentul activitälri profesionale a studenlilor,

Regulamentul privind examinarea çi notarea studenlilor, Procedura de examinare çi notare a studentilor çi de

Ghidul studentului. De asemenea, aceste metode sunt precizate în fiçele disciplinelor, iar acestea, la rândul lor,

sunt publice. Examinarea studen{ilor se bazeazá pe dovedirea obtinerii competentelor specifice fiecårei

discipline. Fiçele disciplinelor cuprind formele de evaluare çi procentul detinut în nota finala de fiecare modalitate

de examinare.
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- Organizarea examenelor de finalizare a studiilor:
La USAMV /açl se organizeazä çi se desfäçoarä urmätoarele forme de examen de finalizare a studiilor:

examen de diplomä la Facultälile: Agriculturä (specializarea Agriculturä, Montanologie, lnginerie economicä în

agriculturä, Tehnologia prelucrärii produselor agricole), Horticulturä (specializärile Horticulturä, Peisagisticä,

lngineria mediului), Zootehnie (specializärile Zootehnie, Pisciculturä çi acvaculturä, Controlul çi expertiza
produselor alimentare, lnginerie çi management în alimentalia publicå çi agroturism); examen de licenlä la
Facultä{ile: Agriculturä (specializarea Biologie) çi Medicinä Veterinarä (specializarea Medicinå veterinarä);

examen de disertatie la învã{ämântul universitar de master, Examenul de finalizare a studiilor se organizeazä în

baza Regulamentului de organizare çi desfäçurare a examenului de diplomã/licen!ä/disertalie.
- Asigurarea mobilitätilor la nivel nafional çi international:

lnteresul studen{ilor pentru bursele de studii în strãinätate a continuat sä creascä de la un an la altul,

astfel cä în anul univ. 2016-2017 un numär de 54 de studen{i au beneficiat de bursele Erasmus. În anul univ.

201612017, în USAMV /agi au studiat 32 studenli din Spania, ltalia, Portugalia çi Turcia, însumând o perioadä de
161,5 luni, iar 7 studenti au fäcut practicå timp de 22luni,

li.3.3 Valorificarea calificärii oblinute
- Concordanfa între planurile de învätämânt çi competentele agteptate la finalizarea ciclului de

studii; consistenta figelor de disciplinä (se coreleazå cu evaluarea programelor din cadrul evaluärii):
Programele de studiu de licen!ä, care funclioneazä la USAMV /açi au definite competentele

corespunzåtoare calificärilor pe care le realizeazä în raport cu exigen[ele Cadrului National al Calificärilor din

Învä[ämântul Superior din România. Astfel, absolvenlii specializärilor din cadrul universitä[ii sunt solicitali de pia(a

fo(ei de muncå, cei mai multi dintre aceçtia fiind recrutati pe posturi corespunzätoare calificärilor dobândite.

Cadrele didactice titulare de discipline stabilesc metodele çi tehnicile de predare çi învä{are în conformitate cu

cerintele de a centra activitatea didacticä pe student çi pe rezultatele învälårii, pe care le prezintä explicit în fiçele
disciplinelor, dupä care sunt discutate în consiliile facultälilor çi aprobate de decan. Fiçele disciplinelor sunt aduse
la cunoçtinta studen[ilor la începutul semestrului çi sunt afiçate la avizierul departamentului sau a disciplinei. Din

studierea la fa{a locului a cadrului reglementar çi funclional çi din discutiile cu personalul de conducere al

univensitätii çi al facultätilor a rezultat cä existå preocupäri structurate în universitate pentru adaptarea

conlinuturilor curriculare la cerintele în schimbare ale pielei muncii.
- Practica studenfilor;
La fiecare program de studii sunt preväzute, în planurile de învåfämânt, perioade de practicä de

specialitate normate (90-120 ore/an universitar), cärora le corespunde un anumit numär de credite, iar tematica
este dezvoltatä în cadrul fiçelor disciplinelor de practicä, urmärindu-se çi în acest caz centrarea pe rezultate.

Activitatea de practicä pentru toate programele de studiu se desfägoarå în conformitate cu regulamentul general

stabilit la nivel de universitate çi regulamentele specifice elaborate de fiecare facultate. Pentru efectuarea
practicii, universitatea are propriile baze de practicä, la care se adaugä conven[iile cu diferite organizalii çi
întreprinderi de profil, pentru efectuarea practicii, USAMV /açl are o bazä didacticä çi experimentalä complexä çi
completä pentru efectuarea practicii, la programele de studii de licenlä çi la cele de master, precum çi pentru

realizarea obiectivelor privind experienlele 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 Fäcåieni -
jud. lalomila, 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 agricolä 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).
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. Folosirea noilor tehnologii în procesele educationale, Centrarea predårii - învätärii - evaluärii pe

student:

Universitatea, respectiv facultälile, au realizat un program amplu de modernizare a spa[iilor de predare,

pentru a pune la dispozitia cadrelor didactice çi studen(ilor mijloace tehnice moderne pentru realizarea, în conditii

dintre cele mai eficiente, a proceselor de predare çi învä[are (sisteme multimedia, table modeme, flip-chart etc.).

La TJSAMV /açi în procesul de predare, cât çi în cel de învätare, cadrele didactice folosesc metode care

stimuleazä dezvoltarea personalitätii studen[ilor, creativitatea, initiativa, imagina[ia 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 stimuleazä çi determinä interventia creativä a studen$lor. Pentru operationalizarea

acestor metode çi tehnici de învä{are, universitatea are în dotare laboratoare didactice çi de cercetare

performante, dotate cu tehnologii de ultimä generalie (cum ar fi Centrul de vizualizare avansatå - 3D). În aceste

conditii cadrul didactic orienteazä dezvoltarea intelectualä a studentului, dându-i o dimensiune strategicä. De

asemenea, cadrele didactice folosesc sistemele moderne de informare a studentilor (pagina web, e-mail), prin

care pun la dispozitia acestora materialele necesare informäri çi formãrii çi prin care comunicä pentru atingerea

obiectivelorfìecärei specializäri. Cadrele didactice au pregätirea necesarä pentru a realiza procese didacticeîn

conformitate cu planurile de învätämânt çi cu respectarea programelor analitice specificate în fiçele disciplinelor,

urmärindu-se realizarea obiectivelor predärii çi învä[ärii çi concretizarea acestora în rezultatele învå{ärii, respectiv

în competenlele pe care studenlii trebuie sä le dobândeascä dupä parcurgerea fiecärei discipline. În consecin!ä,

la IJSAMV /açi se urmäregte, pe toatä durata programelor de studii, realizarea obiectivelor ce privesc

managementul calitälii procesului de învä(ämânt de a centra activitatea didacticä pe student çi pe rezultatele

învä(ärii.

- Mecanisme de urmärire a traseului absolventilor:

Dupä finalizarea studiilor, facultä(ile, împreunä cu Centrul de consiliere çi orientare în carierä çi

organizalia Alumni, pästreazä legätura cu absolventii, prin înregistrarea çi accesarea link-ului

(http://193.231.26,62:8080/ums/do/secure/inregistrare_user). USAMV laçi a fost partener în proiecte de profil, ca

de exemplu ,,Studiu nalional de monitorizare a inse(iei pe piata muncii a absolven[ilor din învätämântul superio/',

Programul Operalional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 contractul POSDRU/60/2.115141750.

Proiectul a fost coordonat de Consiliul Nalional pentru Finan{area Învä(åmântului Superior, în colaborare cu

Centrul lnternagonal pentru Cercetäri în Învä!ämântul Superior din cadrul Universitäfii Kassel - Germania. Din

disculia cu reprezentan$i absolventilor a rezultat însä cä majoritatea acestora s-au angajat imediat dupä absolvire

sau au lucrat çi pe parcurcul perioadei de studii în profilul specializärii urmate.

. Existenfa çi functionarea Gentrului de orientare în carierã a studentilor:

În baza hotärârii Senatului, la IJSAMV /açi funclioneazä Centrul de consiliere çi orientare în carierä

(CCOC), fiind coordonat de Prorectorul cu activitä$le studen{eçti, având urmätoarele atribufii: coordoneazä

activitatea centrelor de consiliere de la facultäti; promoveazä oferta educalionalä a USAMV /açi; afiçeazä pe site-

ul universitätii informatii utile privind structura universitä$i, domeniile çi specializårile de studiu, regulile de

admitere, promovare çi finalizare a studiilor; desfäçoarä o permanentå activitate de consiliere, atât pentru

alegerea rutei de studii, cât çi pentru gäsirea de locuri de muncä adecvate pregätirii çi cerintelor angajatorilor;

organizeazâ întâlniri periodice între studenti çi întreprinzätori/oameni de afaceri, posibili angajatori; aduce la

cunoçtinla absolven$lor ofertele de locuri de muncä prin afiçare la avizierele facultälilor çi pe pagina web a

universitätii; identificä çi contacteazä posibili furnizori de locuri de muncä; alte activitäti în spr'tjinul parcurgerii cu

succes a etapelor de pregätire universitarå,

lr,.3.4 Activitatea de cercetare çtiinliftcä
. Obiectivele activitätii de cercetare conform misiunii asumate în Carta Universitarå:

IJSAMV /açi este o institu$e de învä[ämânt superior acreditatå pentru realizarea de activitäti de

cercetare-dezvoltare. Misiunea universitä$i cuprinde elemente de specificitate în legäturã cu cercetarea çtiintificä,
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iar obiectivele çtiintifice pe termen mediu çi lung sunt clar definite în strategia universitälii. USAMV /açl îgi asumä
rolul de promotor al dezvoltärii unei agriculturi bazate pe cunoaçtere la nivel regional çi nalional, prin specialiçtii
pe care îi formeazä çi prin rezultatele cercetärii çtiin{ifice pe care le ob[ine çi le valorificä. Aceastä afirmage este
sustinutä de faptul cå universitatea are un poten{ial corespunzätor, logistic çi de resurse umane, având

capabilitatea de a participa, în cadrul unor echipe interdisciplinare internalionale, la realizarea unor teme de
cercetare în domeniile çtiinlifice pentru care este acreditatå.

. Planuri strategice privind activitatea de cercetare:
În cadrul IJSAMV /açi cercetarea çtiin{ifìcä este coordonatä de Departamentul de Cercetare lnovare çi

Transfer Tehnologic, entitate conduså de un cadru didactic, în calitate de director de departament, çi care are în
subordine patru Centre de Cercetare, corespunzätoare celor patru facultä[i ale universitã[ii. Strategia pe termen
lung çi programele pe termen mediu privind cercetarea çtiinlificä fac parte integrantä din planurile strategice çi
opera(ionale ale USAMV /açi precum çi ale facultätilor componente, çi au ca scop promovarea calitä{ii çi
excelentei în conformitate cu exigen[ele nalionale gi intemalionale în materie de cercetare. Aceste documente
sunt adoptate de Senat çi de Consiliile facultä(ilor la început de mandat çi, respectiv, la începutul fiecärui an

univensitar.

- lnstitute/Centre de cercetare proprii:

Departamentul de Cercetare lnovare çi Transfer Tehnologic, are în subordine patru Centre de
Cercetare, corespunzätoare celor patru facultäli ale universitãtii çi, respectiv, în 12 laboratoare de cercetare,

acreditate de CNCSIS çi/sau Senat. Recent au fost finalizate lucrãrile de investi[ie la lnstitutul de Cercetäri pentru

Agriculturä çi Mediu (ICAM) - finanlat din fonduri structurale. 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[ioneazä un fltotron, o serä çi o casä de vegeta{ie. Centrele çi
laboratoarele de cercetare sunt dotate cu aparaturä recentä, performantä, care permite realizarea unor teme de
cercetare çtiin{iflcä competitivä. Univenitatea sprijinä dezvoltarea centrelor çi a laboratoarelor de cercetare

çtiin(ificä, în jurul cärora s-au dezvoltat çcolile doctorale.
. Numär conducätori de doctorat:

Pregätirea prin doctorat, în anul universitar 201712018, este organizatä la 36 de specializäri, cu 63 de

conducätori de doctorat, în domeniile: Agronomie, Horticulturä, Zootehnie çi Medicinä Veterinarä.
- lmplicarea studentilor în activitäti de cercetare:
Studen{ii sunt implica(i în activitatea de cercetare çtiintificä, iar rezultatele obgnute se regäsesc în

proiectele (lucrärile) de licenlä sau sunt prezentate în sesiunile anuale de comunicäri çtiintiflce ale studenlilor.
Aläturi de cadrele didactice, care alocä între 20 çi 50 % din timpul de lucru petrecut în universitate, la activitatea
de cercetare çtiinlificä participä gi cei 169 doctoranzi înscriçi la cele douä çcoli doctorale organizate în

universitate çi anume: $coala Doctoralä de Çtiin[e lnginereçti (Agronomie, Horticulturä, Zootehnie, lnginerie çi
management În agriculturà çi dezvoltare ruralä), precum çi $coala Doctoralä de Medicinå Veterinarä. Cadrele
didactice, studen{ii, masteranzii çi doctoranzii participä activ la activitatea de consultan!ä çi transfer tehnologic în
cadrul Direcliilor agricole jude(ene, Oficiilor de consultan{ä, a Camerelor agricole din regiunea de dezvoltare
Nord-Est, dar çi în Parcul tehnologic TEHNOPOLIS, la care univemitatea este fondator çi partener, aläturi de
Consiliul Judelean, Primäria laçi çi cele trei mari universitäli din municipiu,

- Domenii gi teme de cercetare:

Tematica de cercetare çtiintificä este diversificatä, în concordan!ä cu domeniile çi subdomeniile din sfera
de activitate a USAMV /açi fiinO încadratä în prioritälile stabilite de Senat çi principalii finanlatori. Tematica de
cercetare çtiin{ificä abordatä de resursa umanä din universitate este diversä çi de complexitate ridicatä, 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 concordan{å cu cerinlele actuale çi de
perspectivä ale agriculturii, cu deosebire a celei din zona Moldovei. Tematica de cercetare urmäritä în
universitate, în cea mai mare parte a acesteia, se raporteazä la Programul nalional de cercetare, çise regäseçte
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în cadrul unor contracte câçtigate prin: competitii deschise, organ¡zate de ANCS, CNCSIS sau UEFICDI, pe

diferite componente gi anume: resurse umane, capacitäti, parteneriate etc.; competitii cu finanlare prin fonduri

structurale POSDRU, POSCCE; contracte cu agenti economici, De asemenea, o parte din cadrele didactice ale

universitälii sunt implicate în proiecte de cercetare-dezvoltare în cooperare cu unele universitäti de prestigiu din

Europa între care amintim: Germania, Fran(a, ltalia, Danemarca, Olanda.

. Rezultatele cercetärii (cä(i, articole, lucräri çtiintifice, brevete, proiecte etc.):

Datele oblinute în urma cercetärilor efectuate sunt raportate beneficiarilor granturilor de

cercetare/prestäri servicii çi, de asemenea, sunt publicate în revistele çtiinliflce autohtone çi sträine cotate BDI

sau lSl, sunt prezentate în volumele simpozioanelor çi sesiunilor çtiintifice organizate în tarä çi În sträinãtate,

precum çi în capitole ale cä(ilor de specialitate cu caracter didactic. Astfel, în ultimul an, au fost publicate 67 de

lucräri çtiinlifice în reviste cotate lSl, 201 de lucräri în reviste de specialitate româneçti, recunoscute de CNCSIS,

34 de lucräri în volumele conferinlelor interna{ionale cu recenzori, precum çi 34 de cä(i, din care 9 în edituri

internalionale, Aceste date demonstreazä faptulcä a existat o productivitate de 1,81 lucräriçtiin[ifice pe fiecare

cadru didactic.

- Veniturile obtinute din activitäfi de cercetare:

Cercetarea çtiintificå contractatä prin granturi s-a realizat pebaza fondurilorobtinute prin proiectele de

cercetare declarate admise în urma competi$ilor organizate de finanlatori.

1/,.3.5 Relaliile lnternalionale çi parteneriatele lnstituliei de învä!ãmânt superior
TJSAMV /açi este membrä a çase asocialii internationale (AUF - Agence Universitaire de la

Francophonie, EUA - European University Association, CASEE - Association for European Life Sciences

Universities, etc,) çi are încheiate conventii bilaterale de colaborare cu numeroase universitä$ din Europa de

Vest, în care sunt preväzute efectuarea de mobilitäli pentru cadrele didactice gi studen[i, pentru perioade

cuprinse între douä säptämâni çi 12 luni. Pe durata efectuärii mobilitätilor, cadrele didactice au sustinut cursuri 9i

au publicat mai multe lucräri çtiin$fice la diverse simpozioane çi conferinte, iar studen$i au urmat diverse

programe de studii sau practicä/cercetare,

Universitatea îçi propune dezvoltarea colaborärile internationale, atât în domeniul cercetärii çtiin{ifice, cât

çi a celui didactic, inclusiv dezvoltarea unor programe de studii cu predare în limbi de largå circula(ie

internalionalä . IJSAMV /açi are încheiate 77 acorduri bilaterale cu universitäti çi institutii de cercetare din Europa

privind schimbul de cadre didactice çi studenli în vederea documentärii çi perfectionärii profesionale. De

asemenea, la nivel institutional sunt încheiate un numär de 40 acorduri inter-universitare de colaborare didactico-

çtiingficä, stabilite prin protocoale bilaterale, 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 çtiintific cu Universitatea ,,Justus von Liebig" din Giessen, care

dureazä de peste 30 de ani, Au fost promovate rela(ii interna[ionale în domeniul cercetärii çtiinlifice cu alte

universitäli 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 relatii internationale se urmäreçte, pe lângä dezvoltarea schimburilor de experien!ä,

çi evaluarea posibilitätilor de cooperare în domeniul cercetärii çtiinlifice.

În uffiimii 10 ani, USAMV laçieste participantactivîn numeroase programe ale UE (Erasmus-Socrates,

Leonardo da Vinci, Copernicus etc.). Aceste programe au oferit oportunitäli importante pentru dezvoltarea unor

parteneriate çi a unor retele de colaborare transeuropeanä.

În calitate de membrå a Agentiei Universitare a Francofoniei (AUF), USAMV /açi coordoneazä pnn

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 étudiants non-spécialisfes dans un climat multiculturel et

francophone çi Analiza modemä a compuçilor chimici bioactivi din produsele agro-alimentare de origine vegetalã.
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Scopul proiectelor este consolidarea formärilor francofone çi a cercetärii çtiinlifice în limba francezä çi
armonizarea metodelor çi a conlinuturilor programelor. Costurile aferente celor douä proiecte (39.267, respectiv
25.000 de euro) sunt suportate integral de AUF.

il.4 MANAGEMENTUL CALlTÄTltÎru rNSnrUln DE îNVATÄMÂNT SUPERIOR
í1.4.1 Situalia evaluãrilor institulionale çi a programelor de studii

- Respectarea termenelor de evaluare:

În USAMV /açi sunt respectate termenele pentru evaluarea programelor de studii çi pentru evaluarea
institu{ionalå. În perioada nai 2012 - februarie 2013, IISAMV laçi a participat la Programul de Evaluare
lnstitu$onalä (lnstitutional Evaluation Programme - IEP), prin Proiectul Performanla în cercetare, performanla în
predare - Calitate, diversitate çi inovare în universitätile din România, care urmäreçte îmbunätålirea
managementului çi asigurarea calitälii sistemului de învä[ämânt superior românesc de consolidarea capacitälii
strategice çi a autonomiei universitätilor conform Legii educaliei nagonale nr. 112011

(www.uaiasi.ro/ro/files/DAC/EuF/UsAMv-Raport_EUA.pdf). Ultima evaluare institugonalä a avut loc în anul
2013.

- Rezultatele proceselor de evaluare:

Programele de studiu evaluate au primit calificativul ÎUCneOfRe. În anul 2013, TJSAMV /açi a fost
evaluatä institulional de cätre ARACTS çi a primit GRAD DE ÎNCREDERE RtDtCAT.

11.4.2 Implementarea recomandärilor fäcute Ia evaluarea externä precedentä (imptementare plan de
näsuri)

Nr.

crt.

Recomandarea ARACIS Mäsura (activitatea) pentru punerea în practicä a

recomandärilor ARACIS

CU PRIVIRE I.A PROCESUL DIDACTIC

1 Revizuirea permanentä a planurilor de

învätämânt vizând numäru| de ore de activitate

didacticä, raportul cadre didactice/studen{i în

concordanlä cu prevederile standardelor

specifice ARACIS çi cu bunele practici existente

în Spa[iul European d Învä{ämântului Superior.

Mäsura se regäseçte ca obiectiv distinct în Planul

strategic pentru 2016-2020 (Cap. 82. Activitatea

educationalä) çi în Planul opera[ional pentru 2018. În

luna iulie 2017 s-a procedat, în conformitate cu

Procedura de elaborare a planurilor de învä{åmânt

UAlASl,POB.04, la revizuirea çi aprobarea planurilor

de învä[ämânt, la toate programele de studii.

Programele de studiiau fost revizuite de cåtre comisii

interdisciplinare de analizå çi dezvoltare pedagogicå,

desemnate de Consiliile facultätilor.

Se urmåregte îmbunätälirea permanentä a activitätii

educa$onale, în concordantä cu standardele çi
bunele practici interne çi intemationale.

2. Flexibilizarea cuniculum-lui universitar çi
adaptarea la cererea existentä pe pia{a muncii

prin introducerea unui numär mai mare de

discipline oplionale çi facultative, în special la

Facultatea de Agriculturä.

ln cadrul USAMV /açi existä structuri consultativ-

decizionale (Consilii consultative), formate din cadre

didactice, studenti çi reprezentanli ai angajatorilor,

pentru fiecare program de studiu/grupe de programe,

cu scopul adaptärii permanente a cuniculum-lui

univensitar çi a con[inutului disciplinelor la nevoile

societåtii aflate înh-o dinamicä continuä. Se

urmäreçte identificarea çi introducerea unui numär

optim de discipline oplionale çi facultative, în vederea
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flexibilizärii çi adaptärii planurilor de învä{ämânt la

cerintele pietei muncii. Facultatea de Agriculturä a

analizat çi a propus creçterea numärului de discipline

optionale çi facultative încä din primul semestru al

anuluiuniv. 2013-2014 (de la 2 pachete oplionale la 4

pachete oplionale/ specializare - cca. 30 % din

credite).

3 Studierea posibilitälii de introducere în curricula

universitä[ii a unei discipline care sä contribuie la

creçterea capacitälti de comunicare a

absolventilor, 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[ionaleifacultative care sä contribuie la creçterea

capacitätii de comunicare a absolvenlilor, respectiv sä

permitä viitorilor specialiçti o inser[ie ridicatä pe pia[a

muncii. Recomandarea a fost introdusä în Planul

operational pentru anul 2014 (Discipline: Comunicare

gi negociere, Elemente de eticä universitarå).

4 Încercarea de dezvoltare a unor programe de

mobilitate internä în cadrul Conso(iului USAMV,

atât pentru studen(i, cât çi pentru cadre

didactice.

Dezvoltarea unor programe de mobilitate intemä în

cadrul Conso(iului USAMV, atât pentru studen{i, cât

çi pentru cadre didactice, s-a realizat în special pe

segmentul de cercetare çtiin(ificä çi predare profesori

omologi. Recomandarea a fost introdusä începând cu

Plan ul opera{ional 201 4.

5 Preocuparea permanentä pentru îmbunätälirea

calitätii çi relevan[ei programelor de practicä

pentru studenli, inclusiv studierea posibilitåtii de

introducere a unei perioade de practicä flexibilä

de-a lungul anului universitar.

Aceastä mäsurä se regäseçte ca obiectiv distinct

începând cu Planul strategic 2012-2016 (Practica

desfäçuratä gi comasatä - Cap. 82. Activitatea

educalionalä). În func[ie de particularitälile

programelor de studii çi În conformitate cu

standardele çi criteriile ARACIS, se stabilesc mäsuri

concrete pentru a îmbunätäti 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 unitä{ilor economice de elitä, ateliere

de microproduc[ie, clinici etc.). În prezent, aceastä

recomandare este implementatä pentru toate

programe de studii (Agriculturã, Horticulturå, lEA,

CEPA, IMAPA, Medicinä veterinarä etc.)

6. Evitarea accentuärii pregätirii profesionale

cognitive a studenlilor, în detrimentul celei

formative (aspect care poate avea drept

consecin[ä integrarea mai dificilä a absolven[ilor

pe pia[a fo(ei de muncä).

În cadrul activitä$lor de adaptare/îmbunätätire a

programelor de studii se are în vedere coresponden[a

dintre rezultatele învälärii çi calificarea universitarå,

asigurând un echilibru între competentele cognitive çi

formative în pregätirea profesionalä a studentilor

(raportul dintre lucrärile practice çi prelegeri),

Procedura de elaborare çi reevaluare a planurilor de

învä[ämânt prevede în mod expres includerea în fiça

disciplinei a continutului de studiu, a modului de

organizare a activitä{ii didactice, a modalitä{ii de
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examinare çi evaluare, precum çi a rezultatelor

învätärii, care sä certifice asimilarea competenlelor

cognitive çi profesionale specifice calificärii

universitare.

7 ldentificarea unor solutii eficiente prin care sä fie

evitate rezultatele eterogene în pregätirea

studentilor, prin atenuarea diferen[elor generate

de calitatea pregätirii lor preuniversitare, mediul

social, posibilitä[ile familiale çi sociale. Creçterea

rolului, implicàrii, responsabilitä{ii cadrelor

didactice care participä la îndrumarea la cerere a

studenlilor, îndeosebi a îndrumätorilor de an.

Mäsuriluate:

1. În procesul de predare, cât çi în cel de învälare,

cadrele didactice folosesc metode centrate pe student

care au rolul de a stimula cunoaçterea çi dezvoltarea
personalitä|ii, creativitatea, ini[iativa, imaginalia etc.

Cadrele didactice folosesc metode de predare

interactive pentru cunsuri, iar în cadrul lucrärilor
practice çi seminariilor se genereazå modele çi studii

de caz pentru a stimula çi a determina intervenlia

creativä a studen[ilor. Pentru operalionalizarea

acestor metode çi tehnici de învä[are, universitatea

are în dotare laboratoare didactice çi de cercetare
performante, dotate cu tehnologii de ultimä generatie.

În aceste condilii, cadrul didactic orienteazä

dezvoltarea intelectualå a studentului, dându-i o

dimensiune de strategie practicå, realä.

2. S-a extins utilizarea platformelor multimedia,

concomitent cu modularizarea unor discipline çi
creçterea ponderii activitålilor care sä asigure

însuçirea competen[elor formative,

Pentru a veni în sprijinul studenlilor în vederea

întelegerii gi însuçirii mai bine a cunogtin(elor, se

asigurä posibilitatea participårii la orele de consulta{ii

çi Cercuri çtiin{ifice.
3. Creçterea rolului, impl icärii, responsabilitälii tuturor

cadrelor didactice care participä la activitäti de tutoriat

ale studenlilor, inclusiv ale îndrumätorilor de an, prin

care se oferä suport metodologic pentru cunoaçterea

nevoilor gi îmbunåtälirea performanlelor educative çi
profesionale ale studen[i lor.

8 Pe fondul constrângerilor legislative, continuarea

eforturilor de atragere (mentinere) de cadre

didactice çi de cercetare tinere, de valoare çi
identificarea unor solugi de recrutare/angajare a

resursei umane pentru desfäçurarea activitälii

didactice çi de cercetare.

Måsurä luatä:

Optimizarea raportului dintre posturile didactice

ocupate çi cele vacante, prin scoaterea la concurs çi
recrutare/angajare de personal competent pentru

desfäçurarea activitätilor didactice çi de cercetare.

Recrutarea çi promovarea personalului academic se

face pe bazä de concurs, în funclie de rezultatele

profesionale çi concordant cu necesitatea obiectivä çi
evolu(ia disciplinelor din Departamente. Aceastä

måsurå se regäseçte ca obíectiv distinct începând cu

Planul strategic întocmit pentru 2012-2016 (Cap. 84.

Resurse umane).
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o Finalizarea lucrärilor la spitalul pentru animale de

rentä, în vederea asigurärii unui proces didactic

çi clinic superior (eficient çi de calitate), pentru a

corespunde inclusiv cerintelor europene.

Începând cu anul 2015, a fost reabilitatä, printr-un

proiect transfrontalier, Ferma Didacticä Zootehnicä

Rediu, dând posibilitatea efectuärii practicii

studentilor, la nivel similar fermelor performante din

regiunea Moldovei.

Realizarea programului investitional privind

construirea unui spital distinct pentru animale de

rentã, în cadrul Fermei Rediu, se aflä în stadiu de

Studiu de fezabilitate - PUZ, în conformitate cu Planul

strategic al universitätii 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 universitälii, se propun çi se scot la
concurs, cu prioritate, posturile vacante de asistent

universitar, inclusiv la Facultatea de Medicinä

Veterinarä, ca o strategie de dezvoltare institutionalä

pe termen mediu çi lung, asigurând cu prioritatebaza

piramidei didactice. Astfel, se optimizeazå raportul

dintre posturile didactice ocupate çi cele vacante, prin

recrutarea de absolventi cu cele mai bune rezultate

profesionale, specializali prin doctorat, cu rezultate

profesionale çi cu aptitudini de cercetare certe.

11 Asigurarea unui numär çi, respectiv, a unui

raport optim în ceea ce priveçte tehnicienii,

personalul medical çi studen$i.

Universitatea a adoptat solu[ii, în conformitate cu

cadrul legislativ, pentru a asigura angajarea de

personal auxiliar didactic, necesar realizärii unui

raport optim în ceea ce priveçte tehnicienii, personalul

medical çi numärul de studenli.

cu PRw/,RE LA CERCETAREA $
12. Cregterea ponderii proiectelor de cercetare cu

parteneri din afara spatiului României, fie în
calitate de solicitant, de partener sau ca membri

în echipe de proiect intemationale.

În conformitate cu Planul strategic (Cap, 86.

lnternafionalizarea USAMV /açt) çi Planul operalional,

USAMV /açl are ca obiective prioritare participarea

activä cu propuneri de proiecte de cercetare cu

finantare la nivel national (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

spatiului României, fie în calitate de solicitant, de

partener sau ca membri în echipe de proiect

internationale.

13 Preocupare permanentä pentru creçterea

numärului de articole în reviste cotate lSl cu

factor de impact çi scor relativ de influentä,

asigurându-se astfel comparabilitate a

rezultatelor cercetãrii cu universitä{ile relevante

de profil çi eventuala sus[inere financiarä a

Mäsuriluate:

1. Membrii comunitätii academice de la USAMV /açi

se preocupä permanent pentru a creçte numärul de

articole în reviste cotate lSl cu factor de impact çi

scor relativ de influentä, asigurându-se astfel

comparabilitatea rezultatelor cercetärii cu
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acestora din venituri proprii. universitä{ile de profil relevante, Aceastä mäsurä se

regäsegte ca obiectiv distinct în Planul strategic
pentru 2012-2020 (Cap. 81. Cercetare, inovare çi
dezvoltare tehnologicä).

2. Se mentine hotärârea Consiliului de Administratie
privind sprijinul financiar, din venituri proprii, pentru

publicarea de articole în reviste cotate lSl cu factor de

impact çi scor relativ de influentä, în limita sumei de

1.200 de euro/cadru didactic, precum çi participarea

cadrelor didactice (în calitate de autor principal) cu

lucräri çtiin(ifice la manifestäri de prestigiu organizate

în {arä çi sträinätate (o manifestare çtiintificä
na[ionalä/cadru didactic, anual; o manifestare

çtiinlificä internationalä/cadru didactic, la 2 ani).

14. Urmårirea çi eviden[ierea citärilor în reviste lSl a
lucrårilor publicate de membrii comunitä{ii

academice, creçterea relevanlei interna[ionale a

fiecärui cadru didactic.

Mäsuriluate:

l.Departamentul de cercetare, inovare çi transfer

tehnologic (DCITT) de la USAMV /açi urmäreçte çi
eviden(iazä citärile din reviste lSl a lucrärilor publicate

de membrii comunitä{ii academice, creçterea

relevan(ei internationale a activitälii fiecärui cadru

didactic,

2. Func(ioneazä o platformä cu baze de date la nivel

institulional pentru a monitoriza çi eviden{ia, pe

fiecare membru al comunitätii academice, articolele
publicate çi citårile înregistrate în reviste cotate lSl cu

factor de impact çi scor relativ de influentä,

3. Se contribuie astfel la îmbunätätirea/dezvoltarea

programelor de eviden(iere a proprietä{ii intelectuale

çiplagiat.
15. incercarea de dezvoltare a colaborärilor

internalionale, inclusiv prin finalizarea acestora

prin publicarea de articole de specialitate în

calitate de coautor împreunä cu cadre didactice

de la univensitä$le partenere.

ln cadrul parteneriatelor interna[ionale se dezvoltä

colaboräri multidisciplinare, inclusiv prin publicarea de

cärli, capitole de cä(i gi de articole de specialitate, în

calitate de autori/coautori, împreunå cu cadre

didactice de la universitä[ile/institutele de cercetare
partenere (ex. parteneriate cu cadre didactice din

Belgia, Turcia, ltalia, Rep. Moldova, Ucraina, etc.),

16 Concretizarea mai amplã a acordurilor

interna$onale bilaterale prin proiecte comune.

Cu o parte dintre partenerii internationali, s-au realizat
programe de cercetare interdisciplinare, concretizate
prin proiecte comune, în cadrul acordurilor

internationale bilaterale încheiate între

universitäti/institute de cercetare din UE çi USAMV

/açl (ex. parteneriate cu institulii din Olanda,

Germania, Franta, Egipt, Rep, Moldova etc.).

17 Valorificarea prin brevete a rezultatelor cercetärii

çi transpunerea în mediul economic (axarea pe

cercetare aplicativä).

Membrii comunitålii academice de la USAMV laçi

identificä surse de finan[are çi se preocupä pentru

valorificarea prin brevete a rezultatelor cercetärii çi
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transpunerea acestora în mediul economic.

Aceastä mäsurä se regäseçte ca obiectiv distinct în

Planul strategic pentru 2012-2020 (Cap. 81.

Cercetare, inovare çi dezvoltare teh nolog icä).

18. Creçterea gradului de interes pentru implicarea

studen$lor în activitätile de cercetare,

in conformitate cu obiectivele Planului strategic 2012-

2020 çi a Planurilor opera[ionale 2013-2017, s-a

urmärit atragerea tinerilor talentali,

studen$/masteranzi/doctoranzi, În activitatea de

cercetare çti i nlificä çi valorificarea acesteia,

cu PRwIIRE LARELATTACU STUDENTIT

19 Realizarea unei baze de date care sä faciliteze

legätura cu absolvenlii gi angajatorii,

perfectionând astfel gi sistemul de monitorizare a

ratei de angajare a absolven$lor.

Absolven[ii universitätii sunt organizati în Asocialia

,,Alumni", fiecare facultate men[inând legätura cu

acegtia. În anul 2013, s-a achizi[ionat primul soft

pentru modulul "Alumni" din cadrul Programului

informatic UMS, prin care se faciliteazä legätura cu

absolventii çi permite o interactiune permanentä între

universitate çi membrii comunitä$i Alumni, ceea ce ne

furnizeazä permanent informa(ii cu privire la rata de

angajare a absolven[ilor, tendin[ele pie{ii munciietc,

20 lntensificarea eforturilor pentru creçterea

vizibilitä[ii çi atractivitälii programelor de studii

din cadrul universitätii, la nivel na$onal 9i

interna{ional.

lmaginea, identitatea gi cultura organizationalå sunt

elemente esen[iale pentru USAMV laçi de a fi o

institulie de elitå, Ca urmare, se ac[ioneazä continuu

pentru intensificarea eforturilor de creçtere a

vizibilitätii çi atractivitåtii programelor de studii din

cadrul universitälii, la nivel nalional çi interna{ional. În

acest scop s-a dezvoltat gi Departamentul de

imagine, identitate institutionalä çi comunicare.

21 Sporirea gradului de eficientizare a stagiilor de

practicå pentru studenti, lucru solicitat çi de

studen$i care au participat la discutii.

Tmbunätälirea modalitälilor de pregätire practicä a

studenlilor este o prioritate permanentä, realizându-

se prin: valorificarea optimä a bazelor de practicä

existente; dezvoltarea de noi centre de practicä (6

ateliere de microproduclie pentru industria alimentarä,

o nouä fermä zootehnicä pentru domeniile de

Zootehnie çi Medicinä veterinarä etc.), precum çi

facilitätile oferite de parteneriatele cu companii din

mediul socio-economic.

22. Ataçarea la Carta Universitarå a unuiregulament

care sä reglementeze modalitatea în care

studentii pot primi çi credite pentru voluntariat,

conform Legii nr. 1120ll, Art 123, (9).

S-a elaborat gi aprobat în Senat, în conformitate cu

Legea nr, 1120ll, Att.123, (9), Regulamentul privind

modalitatea în care studen{ii pot primi credite pentru

voluntariat, pe baza activitätii desfägurate în cadrul

USAMV sau în afara acesteia.

23 Reîntregirea Comisiei de eticä çi deontologie

universitarä, conform Regulamentului acestei

comisii.

Periodic, Comisia de eticä çi deontologie universitarä

se completeazä, în conformitate cu normele în

vigoare çi Regulamentului acesteia.
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24. Antrenarea reprezentantilor studenlilor în

organele de conducere la fundamentarea

deciziilor luate çi la diseminarea acestora în

rândul studenlilor pentru a evita situa(iile în care

studenlii nu cunosc anumite aspecte referitoare

la starea çi activitatea universitälii.

Mäsuriluate:

1.În conformitate cu Legea Educaliei Nalionale nr.

112011, Carta Universitarä çi Regulamentele din

USAMV /açi, studen(ii sunt reprezenta[i în toate

structurile de conducere academicä çi sunt membri cu

drepturi depline ai comunitätii universitare, fiind

parteneri în managementul universitä[ii. Pentru a

disemina toate informa{iile în rândul studen(ilor,

referitoare la starea çi activitatea universitålii,

reprezentanlii acestora din organismele de conducere

au obligatia çi responsabilitatea participärii la çedin[e

çi diseminarea informa(iilor cåtre cei pe care îi
reprezintä. Pe de altå parte, se intensificä fluxul

informa[ional prin publicarea hotärârilor pe site-ul

universitä{ii çi a facultä[ilor, precum çi afiçarea

acestora la aviziere.

2. Lunar, la nivelul rectoratului, se iniliazä întâlniri

între reprezentanlii studentilor, çefii ligilor çi ai

cluburilor studen{egti çi Rectorul USAMV laçi.
25. Valorificarea experienlei studentilor români din

USA IV /agi care au beneficiat de o bursä, în

special Erasmus, în managementul calitä(ii (prin

dezbateri, focus group etc.) çi dezvoltarea unui

sistem de mentorat al studen[ilor stråini Erasmus

venifi la USAMV /açi prin implicarea studentilor

români care au terminat un astfel de stagiu.

Pentru valorificarea experien(ei studenlilor români din

USAMV la$i studenlii care beneficiazä de burse

pentru diferite mobilitä{i externe (ERASMUS),

organizeazä întâl n i ri, serate çi dezbateri cu coleg i i lor,

pentru a le împärtäçi din experienta dobânditä. Pentru

studentii sträini veni{i la USAMV /açi prin burse de
mobilitate (ERASMUS) s-a dezvoltat un sistem de

mentorat la care participå studenlii români care au

terminat un astfel de stagiu.

26. Promovarea serviciilor Ligii Studen{ilor çi ale

Centrului de Consiliere çi Orientare în Carierä în

rândul studentilor.

Se urmäreçte çi se încurajeazä diversificarea çi
promovarea eficientä a serviciilor Ligii studenlilor çi
ale Centrului de consiliere gi orientare în carierä în

rândul studen(ilor, prin toate mijloacele de

comunicare existente (site USÁMV /açi facebook

etc.), asigurând astfel dezvoltarea personalä gi

orientarea în carierä,

cu PRtv/iRE tA suRsErE DE F//NANTARE

27 Continuarea eforturilor de atragere de fonduri

prin activitä(i de cercetare çi consultantä, cu

preocupare continuä de oblinere de finan!äri

nerambursabile prin accesarea fondurilor

structurale.

Mäsuriluate:

1. Utilizarea oportunitätilor de finanlare din fonduri

nerambunsabile (europene sau nationale) pentru

creçterea capacitä(ii institulionale a universitätii, prin

depunerea unui numår cât mai mare de proiecte.

2. Valoriflcarea capacitãlilor de cercetare pentru

creçterea ponderii finanlãrii din cercetare în totalul

veniturilor USAMV /açi prin contracte de cercetare çi
servicii cätre te(i, inclusiv prin consultan[å, conform

prevederilor noului PAC.
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3. Diseminarea informa{iilor, cätre comunitatea

academicä, privind oportunitätile de finantare din

fonduri nerambursabile.

CU PRIVIRE LA COOPERAREA INTERNATIONALA

28 lni$erea colaborärilor cu programe de studiu

similare ale universitä[ilor din spaliul european.

S-a intensificat aciiunea de promovare a colaborärilor

cu programe de studiu similare ale universitätilor din

spatiul european, precum çi sustinerea afilierii

universitätii çi facultä[ilor la retele profesionale

internationale de prestigiu, în conformitate cu Planul

strategic (Cap. 86. lnternationalizarea USAMV /açt) çi

Planul operational, men[ionând implicarea USAMV

laçi, ca membru activ în CASE, UAF etc.

29 Încercarea de încadrare în echipe internationale

de proiect, fie la nivel institutional, fie çi numai la

nivel de persoane pentru perceperea corectä a

dimensiunii activitätilor actuale desfäçurate în

Spaliul European d Învä!ämântului Superior çi al

Cercetärii $tiin[ifice.

Mäsuriluate:

1, Au fost identificati parteneri intema[ionali de

prestigiu pentru a participa la proiecte de cercetare çi

educa$onale comune,

2. Am integrat în cadrul comunitä(ii academice

personalitäti prestigioase ale vielii academice, de

cercetare çi socio-economice din sträinätate, care så

se constituie în poli pentru promovarea unor proiecte

de cercetare gi educationale comune.

30. Atragerea studen$lor, masteranzilor çi

doctoranzilor sträini, corelat cu o eventualä

dezvoltare a ofertei educa[ionale a universitätii

cu programe la care predarea sä fie realizatä În

limbi de circula[ie internalionalä.

Mäsuriluate:

1. Promovarea çi dezvoltarea ofertei educationale cu

predare în limbi sträine, în vederea atragerii de

studenti, masteranzi çi doctoranzi sträini.

2. Stimularea organizärii de cätre facultä{i a unor

programe de studii de licen!ä çi master cu predare în

limbi de circula(ie interna[ionalä, precum çi a unor

programe de masterat în comun cu universitäti din

UE, în conformitate cu Planul strategic (Cap. 86.

lntemationalizarea USAMV /açl) çi Planul operational.

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA

31 Crearea çi men[inerea legäturilor permanente cu

mediul economic çi dezvoltarea relaliilor de

parteneriat cu organiza[iile publice çi private

pentru sprijinirea integrärii absolvenlilor pe pia{a

muncii.

Mäsurä luatä:

Dezvoltarea de parteneriate lucrative cu

administraliile locale çi regionale, mediul economic,

precum çi cu organizatiile publice çi private pentru

sprijinirea integrärii absolven[ilor pe piata 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 universitälii.

Mãsurä luatä:

lntensificarea activitälii Centrului de consiliere çi

orientare în carierä, care func(ioneazä în cadrul

USAMV /açi pentru a prezenta în forme adecvate

ofertele de muncä disponibile pentru absolventii

universitä$i,

33. Pästrarea unui contact continuu, permanent cu Mäsuriluate
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absolven(ii pentru obtinerea feed-back-lui .Dinamizarea continuä çi monitorizarea comunitälii1

absolven{ilor constitui[i în asocialia ,,Alumni", la nivelul

univensitätii, în vederea stabilirii parcurcului

profesionalgi social al acestora.

2.Creçterea gradului de implicare/participare a

comunitälii,,Alumni" în asigurarea feed-back-ului

dorit,

34 Utilizarea rezultatelor evaluårilor multicriteriale

necesare a fl dezvoltate în cadrul univensitä{ii

pentru motivarea personalului didactic, atât
pentru activitätile didactice, cât çi pentru cele

legate de cercetare.

Au fost stabilite criterii pentru utilizarea rezultatelor

evaluärilor multicriteriale în vederea motivärii

personalului didactic çi administrativ, atât pentru

activitätile didactice, cât çi penhu cele de cercetare,

realizate.

35. Perfec{ionarea bazatâ pe managementul

îmbunätälirilor continue a formularelor de

evaluare colegialå, de evaluare a cadrelor

didactice de cätre studen{i, de autoevaluare çi
evaluare de cätre managementul facultä[ii.

Au fost perfec[ionate procedurile de evaluare a

calitä{ii actului didactic, de cercetare çi managerial-

administrativ prin îmbunätätirilor continuã a fiçelor de

evaluare colegialä, de evaluare a cadrelor didactice

de cätre studen(i, de autoevaluare çi evaluare de

cätre managementul facultätii.

11.4.3 AIte evaluäri externe realizate de tnstitulia deînvä!änânt Superior
la USAMV /açi s-a auditat extern, prin Comisia 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 çtiin[ific din universitate.

11.4.4 Strategii çi proceduri pentru asigurarea calitälii
. Sistemul de management al calitätii, (structurå Comlsii, Departamente, Regulamente,

proceduri, metodologii de functionare, atributii etc.):

În cadrul USAMV /agifunclioneazä Comisia pentru evaluarea çiAsigurarea Calitälii la nivel institulional

çi Comisii pentru asigurarea calitätii la nivelul facultã[ilor cu subcomisii pe programe de studiu (licenlä, master,
doctorat). USAMV /açi implementeazä mäsurile de îmbunätälire a calitã[ii educagei propuse de CEAC çi
colaboreazä cu alte universitäli din larä sau sträinätate pentru a identifica çi adopta bunele practici în domeniul
calitätii. USAMV laçiimplementeazä permanent mäsurile de îmbunätätire a calitälii propuse de comisie. Comisiile
de asigurare a calitåtii din facultä$ elaboreazä propriile rapoarte anuale de evaluare çi asigurare a calitä(ii çi
implementeazä mäsuri de îmbunätåtire a calitätii pe baza recomandärilor CEAC çi ale comisiilor exteme ale
ARACIS. Prin activitälile comune cu alte universitäli din larå çi sträinätate (doctorate în cotutelä, mobilitäli în
cadrul programului Socrates, contracte de cercetare etc.), managementul USAMV /açl identificä çi adoptä ,,bune
practici" în domeniul procesului de învä{ämânt, administra(ie çi cercetare.

- Politici çi strategii privind asigurarea calitätii:
USAMV /açi a elaborat politici çi strategii proprii în baza legislaliei nagonale, a procedurilor ARACIS,

precum çi a schimburilor de experien[ä cu universitäli din tarä çi, mai ales, din sträinätate. Existä un program de
politici centrate pe calitate, cu precizarea mijloacelor de realizare. Politicile çi strategiile sunt adecvate fiecärui
compartiment çi stimuleazä participarea întregului corp academic çi de cercetare, cât çi a studen{ilor, Politicile de
asigurare a calitä{ii educa[iei din USAMV /açl sunt corelate permanent cu ac(iunile promovate la nivel
internalional çi urmäresc atingerea unor obiective specifice pe termen scurt, mediu çi lung, fiind precizate

modalitä(ile de îndeplinire, responsabilitätile çi responsabilii.
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- Rapoarte anuale (institutional çi pe facultäti) privind asigurarea calitätii:

La nivelul facultä[ilor çi al universitä$i se întocmesc anual rapoarte privind asigurarea calitä[ii, care sunt

prezentate în Consiliul facultätilor çi, respectiv, în Senat. Raportul anual al DAC este analizat de cätre Consiliul

de Administra$e, aprobat de Senat çi postat pe pagina web a universitä{ii (www.uaiasi.ro).

- Proiecte sau alte activitäti organizate în domeniul asigurärii calitåtii:

În anul universitar 201312014, USAMV /açl a fost evaluatä extem de cätre European University

Association - EUA, participând la Programul de Evaluare lnstitu[ionalä (lnstitutional Evaluation Programme - IEP),

prin Proiectul Performan[a în cercetare, performanta în predare - Calitate, diversitate çi inovare în universitä$le

din România. USAMV /açl a iniliat, pe lângä sistemul de Consorliu universitar, sistemul de cluster, atât la nivel

intern (cu sta[iunile de cercetare), cât çi internalional (cu institute çi univercitäti europene), ca strategii de

asigurare a calitälii.

1/i,.4.5 Proceduri privind ini[ierea, monitorizarea çi revizuirea periodicã e progremelor çi activitälilor

didactice desfãçuraúe

Universitatea çi-a elaborat un Regulament pentru ini{ierea, monitorizarea çi revizuirea periodicä a

programelor çi activitälilor didactice desfäçurate, pe care îl aplicä în asociere cu sistemul de monitorizare a

programelor de studiu. Monitorizarea calitälii çi eficienlei programelor de studii este realizatä în concordan{ä cu

dinamica exigen{elor pe pia{a fortpi de muncä, cu evolulia cunoaçterii çi a tehnologiei la nivel nalional çi

internalional. Toate programele de studiu sunt revizuite periodic, inclusiv în urma consultärii cu reprezentan{i ai

mediului de afaceri de la nivelul Regiunii de Nord-Est.

Regulamentul çi procesul de monitorizare sunt asociate cu evaluäri periodice (cel pulin anuale) ale

calitälii fiecärui program de studiu. Revizuirea se face atât prin analize anuale la nivelul Comisiei pentru

învä!ämânt, prin analiza colegialä a activitälii studenlilor (definind açteptårile acestora) çi prin consultarea

standardelor europene çi internafionale. Revizuirea periodicä a programelor de studii de masterat se face pe

baza unui standard de autoevaluare, elaborat la nivelul Conso(iului USAMV din România.

Evaluarea internä periodicä a programelor de studii are în vedere corespondenla dintre acestea çi

calificärile obfinute de absolvenfi. Dinamica programelor de studii çi a conlinutului acestora a urmårit corelarea

conlinutului cu cerin{ele unui mediu de afaceriîn permanentä schimbare calitativä çi cantitativä.

Programele de studii çi diplomele sunt elaborate, respectiv emise, sunt corelate cu diplomele europene

çi internafionale în baza unui nomenclator de profesii.

l//.4.6 Proceduri de evaluare periodicä a calitãlii corpului profesoral

- Evaluarea cadrelor didactice de cåtre managementul llS:

Cadrele didactice din USAMV /açi 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 - UA|AS|.POB.12. USAMV /açi dispune de o fiçä de autoevaluare

complexä pentru evaluare anualä multicriterialä a fiecärui cadru didactic çi de un sistem de clasificare a

performan(elor în predare, cercetare çi servicii aduse institutiei çi comunitälii. La acordarea gradaliilor çi

promovarea personalului didactic se au în vedere rezultatele evaluärilor, respectiv evaluarea colegialä, evaluarea

managerialä, evaluarea studentilor çi autoevaluarea. Anual, facultätile întocmesc un raport privind evaluarea

cadrelor didactice, unde sunt centralizate rezultatele acestor evaluäri, iar rapoartele sunt disponibile pe site-ul

universitätii,
- Evaluare colegialå:

Evaluarea colegialå are caracter de obligativitate çi se realizeazà la nivelul departamentelor, pe baza

unor criterii generale çi pe preferinle colegiale, pe grupe de discipline. Ac{iunea se organizeazä o datå pe an, la

începutul semestrului ll, la nivel de departament, în paralel cu evaluarea personalului didactic de cätre studenti,

în conformitate cu Procedura de evaluare colegialä a cadrelor didactice - UA|AS|.POB.14. lnstrumentul de
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culegere a datelor este Fiça de evaluare colegialä. Directorul departamentului prelucreazä rezultatele individuale,

pe echipe çi/sau pe departament, çi elaboreazä un raport sintetic privind relatiile interpersonale çi valenla

climatului organizational.

- Evaluarea obiectivä gi reprezentativå a cadrelor didactice de cätre studenti:
Evaluarea personalului didactic de cätre studentii se realizeazä pe baza Procedurii de evaluare a

cadrelor didactice de cätre studenti - UAlASl.POB.13, care include ,,Fiça de evaluare a personalului didactic de

cätre studen[i", aprobatä de Senatul Universitätii, iar datele colectate sunt cumulate pe un centralizator, dupä

care sunt prelucrate de cätre responsabilii cu asigurarea calitätii pe departamente, Evaluarea de cätre studenti

este obligatorie.

- Utilizarea rezultatelor evaluärii :

La nivelul departamentelor, se realizeazä o analizä a fiecärui raport çi a activitätii generale a
departamentului, din anul precedent. Se fac aprecieri pentru performanlele realizate çi se iau mäsuri

corespunzätoare de îmbunätälire a activitälii ulterioare. Anual, facultä[ile întocmesc un raport privind evaluarea

cadrelor didactice unde sunt centralizate rezultatele acestor evaluäri. Rapoartele anuale sunt disponibile pe site-

urile facultälilor. Rezultatele evaluårii cadrelor didactice de cätre studenti sunt discutate individual, prelucrate

statistic çi analizate la nivelul departamentelor, respectiv facultälilor, în vederea asigurärii transparen{ei çi a
formulärii politicii privind calitatea inskuirii. Anual, facultä{ile întocmesc un raport privind evaluarea cadrelor

didactice, unde sunt centralizate rezultatele acestor evaluäri, iar rapoartele sunt disponibile pe site-ul universitälii.

/1.4.7 Baza de date actualizatà slsúemafic, referitoare la asigurarea internã a calitä,tii
- Mecanisme pentru colectarea, prelucrarea gi analiza datelor gi informafiilor relevante pentru

evaluarea çi asigurarea institutionalä a calitätii:
USAMV /açi a elaborat politici çi skategii proprii în baza legislaliei nationale, a procedurilor ARACIS,

precum çi a schimburilor de experien{ä cu universitåti din tarä çi, mai ales, din sträinätate. CEAC lucreazä în

colaborare cu comisiile corespondente, constituite la nivelul fiecårei facultäti çi la nivelul departamentelor, în

vederea elaborärii procedurilor de evaluare a calitätii, Prin competentele ei, CEAC din facultate sprijinä crearea

culturii calitälti çi asigurä implicarea largä, în cadru organizat, a cadrelor didactice çi a studentilor, la ac[iunile

desfåçurate pentru asigurarea, evaluarea çi îmbunätätirea indicatorilor de performan[ä la nivelul programelor de

studiu. Membrii CEAC de la nivel de universitate, precum çi de la nivel de facultäti, dispun de multiple posibilitäg

de informare çi relationare în planul calitä(ii activitälilor academice çi au capacitatea de a pune în aplicare practici

çi proceduri de asigurare a calitätii comparativ cu cele utilizate în universitä(i din larä sau din shåinätate. Membrii

comisiilor au participat, de asemenea, la seminarii çi instruiri, organizate de ARACIS, referitoare la evaluarea çi
asigurarea calitätii.

- Relafii cu alte institutii din farå gi din sträinätate privind schimbul de bune practici în domeniul
asigurärii calitätii:

USAMV /açi dezvoltä activitäti de colaborare çi informare despre ,,bune practici" cu universitäti din larä
(USAMV Cluj-Napoca; USAMV Bucuregti, USAMV Timiçoara, Universitatea Tehnicä laçi, Universitatea

Transilvania Braçov etc.), precum gi cu alte universitäli de profil din Germania (Hohenheim), cu universitä{i din

Italia (Padova, Verona, Bologna, Perugia), Franla (Dijon, Lille, Bordeaux, Angers), Cehia (Praga)etc.

lll.4.8 Transparenla informalülor de interes public

Universitatea çi toate facultätile 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,

facilitätile oferite studentilor çi despre alte aspecte de interes pentru public, în general, çi pentru studenli, în
special.

Universitatea dispune de un Centru de comunica[ii date çi informatii aplicate (CCDIA), prin intermediul

cäruia se gestioneazä çi se exploateazä resursele hardware çi software (re(eaua lnternet çi lntranet, aplicatiile çi
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sistemele informatice pentru contabilitate, salarizare, evidenla studen{ilor etc.) çi de Centrul de Vizualizare

Avansatä 3D. Prin intermediul infrastructurii lT gi a sistemul integrat University Management System (UMS),

conducerea universitãlii utilizeazä sisteme informatice (lnternet çi lntranet) modeme pentru functionare çi

comunicare, ce implicä studentii çi comunitatea universitarä çi räspund intereselor publice. Pagina web a

universitälii (www,uaiasi.ro) çi cele ale facultätilor (www.uaiasi.ro/agricultura, www.uaiasi.ro/horticultura,

www.uaiasi,ro/zootehnie, www.uaiasi.ro/medicina) oferä permanent informatii çi reprezintä mijloace active de

comunicare çi implicare a membrilor comunitåtii academice în activitätile specifice. Transparen[a informatiilor cu

privire la serviciile oferite de universitate çi calitatea acestora se asigurä prin ac{iuni coordonate la nivel

institu(ional, mai importante fiind: crearea çi actualizarea permanentä a paginii web a universitälii (www.uaiasi.ro),

structuratä pe facultäti çi departamente, care prezintä informalii referitoare la programele de studiu, resursele

umane, facilitätile oferite studen{ilor, aspecte de interes penhu public, în general, çi pentru studenli, în special;

organizarea anualä a zilei po(ilor deschise çi a altor manifestäri de promovare a serviciilor educationale pentru

informarea potentialilor studenti; 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, desfäçurate atât de conducerea

universitätii, cât çi de membrii comunitä{ii academice, respectiv cadre didactice gi studen[i.

1il. MANAGEMENTUL STRATEGIC SICAPACITATEA DE ADAPTARE

lll.1. Managementul strategic promovaf 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 çi Planuri operationale anuale. Ambele

planuri sunt discutate çi aprobate de Senatul Universitä$i, dupä care sunt aduse la cunoçtinla membrilor

comunitä(ii academice, prin afiçarea pe pagina web a universitätii, pentru a fi aplicate conform unor practici çi

mecanisme de urmärire riguroasã, La nivel de facultate çi departamente sunt elaborate planuri strategice pe 4 ani

çi planuri opera(ionale anuale în strânsä concordantä cu prevederile planurilor de la nivel de universitate.

Ill.2. Fundamentarea çi 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 legisla[iei învä(ämântului superior. În procesul managerial s-a urmårit creçterea implicärii tuturor

eçaloanelor decizionale - decanii, directorii de departament etc., iar gradul de îndeplinire a acestor planuri

reprezintä criteriul de apreciere în evaluarea performantelor managementului universitar. Realizarea obiectivelor

strategice çi operalionale este analizatå în cadrul Consiliului de Administratie al USAMV /açl çi, anual, Rectorul

prezintå în Senat un raport privind starea universitälii. Senatul discutä, analizeazä çi aprobä raportul împreunä cu

un plan de mäsuri de ameliorare a practicilor gi mecanismelor de urmärire riguroasä a realizärii obiectivelor

strategice çi a obiectivelor operationale.

lll.3. Räspundere gí resp onsabilitate publicã

Universitatea çi toate facultä$le 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,

facilitä[ile oferite studenlilor gi despre alte aspecte de interes pentru public, în general, gi pentru studen$, în

special.

lnformalia oferitä public de universitate este comparabilä cantitativ çi calitativ cu cea din Spatiul

European al învä!ämântului Superior. La nivelul universitälii, informaliile privind calificärile çi programele de studiu

se regäsesc sub formä tipäritä în,,Metodologia desfãçurärii admiterii în anul universitar 2017-2018', pliantele

pentru admitere. În USAMV /açi Rectorul coordoneazä strategic, supervizeazä çi controleazä întreaga activitate

din universitate çi este responsabil de calitatea çi eficien[a acesteia, de dezvoltarea universitätii în concordan(ä

cu planurile multianuale çi anuale çi de respectarea legislatiei aplicabile în domeniul activitälilor administrativ-

financiare. În conformitate cu art. 130(2) din Legea 112011, rectorul USAMV /açl prezintä în fata Senatului, cel
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tâziu pânä în prima zi lucrätoare din luna aprilie, un raport privind starea universitäfii. Raportul este fäcut public
pe site-ul USAMV laçiçi este transmis tuturor pä(ilor interesate. Organizarea periodicä çi coordonarea misiunilor
de audit, care uizeazá evaluarea calitä(ii procesului de învätämânt este responsabilitatea directorului Comisiei
pentru Evaluarea çi Asigurarea Calitä[ii (CEAC). Acesta conduce operativ activitatea, întocmeçte rapoarte de
evaluare internä a calitä(ii, pe care le prezintå Senatului. Dupä discutare çi aprobare rapoartele sunt publicate pe

site-ul universitä{ii.

rv. coNcLuzil sr REcoMANDÄRl

1v.1. coNcLUzJt

Comisia de evaluare institulionalä desemnatä de cätre ARACIS, în urma viziteide evaluare efectuatã în
perioada 15-18 mai 2018 la USAMV laçiformuleazä urmätoarele concluzii:

1. Programele de studii de licenlä çi master propuse pentru evaluare îndeplinesc condiliile prevãzute în
standardele ARACIS din punctul de vedere al con[inutului planului de învätämânt, al bazei materiale, al structurii

çi calitälii corpului didactic, ceea ce le asigurä funclionarea pe termen lung. În urma evaluärii, s-a propus

calificativul lncredere la toate cele I programe evaluate: Biologie, Agriculturä, Montanologie, Horticulturä,

Zootehnie, Medicinä veterinarä, Tehnologii agricole modeme, Proteclia plantelor.

2. USAMV /açi a transpus în practicå recomandärile çi sugestiile fäcute cu ocazia precedentei vizite de
evaluare institu$onalä.

3. Din disculiile purtate cu ocazia întâlnirii membrilor comisiei de evaluare cu reprezentan[ii studen(ilor
(au participat peste 80 de studen{i) çi ai absolven[ilor (au participat peste 40 de absolven{i), nu a rezultat cä ar fi
probleme legate de cultivarea unui climat de parteneriat între studenli gi personalul didactic çi de cercetare din

universitate; studenlii au apreciat mecanismul de relalionare cu cadrele didactice,

4. Angajatorii sunt mullumili de calitatea absolven(ilor USAMV /açi men{ionând cä nu au constatat
diferen{e între absolven{ii provenili din alte universitä(i; pentru unele programe de studii, au menlionat cä mai sunt
încä deficienle de adaptare la procesul de produclie.

Analizä SWOT

l. Puncte tari

1. Senatul çi echipa de management a universitä{ii are permanent în aten{ie problematica asigurärii
calitätii. Se fac eforturi pentru instituirea unui sistem de asigurare a calitä{ri çi excelenlei academice în
predare, cercetare gtiin[ificä çi educatie, sistem bazat pe criterii çi metodologii compatibile cu cele din lärile
eur0pene.

2. Existä o Comisie pentru Evaluarea çi Asigurarea Calitä(ii çi subcomisii pe facultäti, care lucreazá
permanent pentru a ob{ine rezultate în calitatea actului educational: documentare, îndrumare, evaluare gi

îmbunåtätire permanentä a tehnolog iilor didactice.

3. Universitatea are un plan strategic pe termen mediu (2016-2020) çi planuri operalionale anuale, care
sunt supuse discu|iei publice în cadrul comunitå$i academice çi sunt aprobate de Senatul Universitätii;
planurile respective se regåsesc pe pagina web.

4. Sunt implementate mecanisme de evaluare periodicä çi de monitorizare a performan[elor cadrelor
didactice, în conformitate cu Manualul procedurilor pentru evaluarea çi asigurarea calitälii educa[iei.

Acestea sunt adaptate periodic la necesitåtile constatate în privinta creçterii calitä{ii actului didactic çi pentru

îmbunätälirea continuä a pregätirii viitorilor absolvenli,

5. Universitatea oferä programe de studii performante pentru cele trei cicluri: licen(ä, master, doctorat,
6. Universitatea oferä programe de studii penhu învä[area continuä, prin specializäri postuniversitare çi
studii postdoctorale.

7. În universitate activeazä cadre didactice competente, cu experien[ä în activitatea didacticä çi de
cercetare, cu apreciere çi recunoaçtere na{ionalä çi interna{ionalä.
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8. Autorizarea unei formatii de lucru cu predare în limba englezä la Facultatea de Medicinä Veterinarä.

9. Universitatea are o imagine foarte bunä în mediul academic, economic çi social, la nivel local, regional

çi na$onal.

10. USAMV /açl 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

Universities).

11. Universitatea de{ine centre de practicä proprii, bine organizate, çi acorduri de colaborare cu alte institulii

çi unitã[i de profil, prin care se realizeazä formarea profesionalä prin practicã de specialitate.

12. Ponderea veniturilor atrase din alte surse de finan[are reprezintä peste 60 % din bugetul total al

univercitälii.

13. Activitatea de cercetare aplicativä este complexä, interdisciplinarä, cu rezultate aplicabile în agriculturä,

medicinä veterinarä çi calitatea mediului.

14. USA IV /açi desfäçoarä ac(iuni de cooperare inter-universitarä pentru realizarea, în parteneriat, a

proiectelor cu finantare din fondurile structurale.

15, În cadrul universitålii funclioneazä a 4 centre de cercetare acreditate de CNCSIS, un institut de

cercetare (ICAM) çi 12 laboratoare de cercetare.

16. Universitatea îndeplinegte condi{iile de eligibilitate pentru accesarea oricäror programe de finan[are.

lT.Existenla unor posturi vacante cu posibilitälide avansare a cadrelor didactice tinere sau a angajäriide
personal didactic nou.

18, Detinerea în folosintä 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 çtiintelor inginereçti), din cauza subfinantärii çi numärului redus de cadre didactice.

2. Dezvoltarea relativ insuficientä abazei materiale pentru desfäçurarea activitãliide instruire practicä de

specialitate la specializärile nou înfiintate.

3. Rezultatele cercetärii ar putea fi mai bune în raport cu açteptärile; impedimentele sunt generate de

numärul redus al personalului calificat, cu sarcini exclusiv de cercetare, de numäru| redus de proiecte cu

finantare europeanä çi chiar de numärul redus de studenli masteranzi çi doctoranzi implica[i în contracte de

cercetare.

4. Cercetarea fundamentalä de excelen{ä încä nu este reflectatä într-un numär suficient de articole

publicate în reviste cotate ISI çi de brevete de inventie.

5, Activitatea de transfer tehnologic a rezultatelor cercetärilor nu este suficient dezvoltatä, în raport cu

universitätile de profil din Europa Occidentalä.

3. Oportunitäti

1. Alinierea universitätii la programele nationale de perfectionare çi reconversie profesionalä.

2, Atractivitatea crescutä a unor programe de studii (MV, lEA, TPPA, CEPA, IMAPA).

3. Parteneriate çi cooperäri nalionale çi internationale cu tradilie, dar çi posibilitä{i de extindere.

4. lnteresul tinerilor çi al angajatorilor din zonä, câçtigat pe baza traditrei çi calitäfii, pentru majoritatea

programelor de studiu din oferta educationalä,

5. Aparilia unor programe de cercetare aplicativä sus{inute de cätre Comisia Europeanä în cadrul PAC, în

perioada 2014-2020.

6. Creçterea cererii de cercetare aplicativå pe care o solicitä mediul economic.

7. Stimularea performantei în cercetare datoritä criteriilor de promovare stabilite de MEN.

8. Creçterea numäruluide masteranziçidoctoranziîn urma implementäriisistemului Bologna.
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9. Accesul liber la surse de informare çi formare cu privire la dezvoltarea activitälii de cercetare çtiintificä la

nivel na(ional çi european.

10. Posibilitatea valorificärii rezultatelor cercetärii pe plan na(ional gi international.

4. Amenintäri

1. Nivelul de pregåtire eterogen al studentilor la intrare, generat de diferenlele în calitatea pregätirii

preuniversitare, caracteristicile mediului social, precum çi în posibilitä(ile economice familiale.

2. Creçterea subfinantärii, având în vederea necorelarea salariilor preväzute în lege çi gradul de acoperire

cu resurse.

3. Scäderea numäruluide candidati din considerente demografice.

4, lnstabilitatea legislativä çi incertitudinea fiscalä în domeniul învä(ämântului çi cercetärii.

5. Concuren[a învä{ämântului universitar privat çi a univensitätilor cu tradilie din Europa.

6. Numärul mare de studenli care renun!å la studii din diverse motive, inclusiv financiare.

7, Scåderea interesului çi aspira{iilor cadrelor didactice, a cercetätorilor pentru autoformare çi performan[ä

în activitatea didacticä çi de cercetare, din cauza unui complex de factori (lipsa de motivare, posibilitä$

materiale modeste çi nerecunoaçterea la adevärata valoare a statutuluiîn societate).

8. Atrac[ia exercitatä de economiile altor (äri asupra tinerilor cadre didactice venituri mici.

9. Lipsa unei legislatii care sä faciliteze angajarea tinerilor absolven[i.

10. Lipsa de atractivitate a carierelor în cercetare.

ll,Globalizarea cercetärii, intrarea în competilie cu universitä(i çi centre putemice de cercetare odatä cu

aderarea la UE.

12. Statutul incert al cercetätorului, îndeosebi în institu[iile de învä!åmânt superior.

1V.2. RECOMANDARI

- lntensificarea eforturilor pentru atragerea de fonduri extrabugetare pentru acoperirea subfinan!ärii

(inclusiv prin creçterea atractivitätii pentru studen[ii stråini, pe cont propriu valutar).

- Continuarea eforturilor pentru dezvoltarea gi modernizarea bazei materiale din campusul universitar, în

principal pentru programele de studii mai nou înfiintate.

- Extinderea programelor de studii pentru învätarea continuä, prin înfiinlarea de noi specializäri

postuniversitare çi studii postdoctorale.

- Preocuparea personalului didactic de la toate specializärile pentru participarea în contracte de

cercetare, pe teme compatibile cu domeniul de expertizä çi antrenarea studenlilor în activitätile de cercetare.

- Stimularea materialä a cadrelor didactice pentru creçterea eficien[ei activitätii de cercetare çtiin(ificä.
- Înfiinlarea unui centru de transfer tehnologic, pentru a pune la dispozilia agen{ilor economici,

rezultatele cercetärilor aplicative.

- Promovarea proiectelor de cercetare în parteneriat public-privat,

- ValorifÌcarea prin brevete a rezultatelor cercetärii si transpunerea acestora in mediul economic (axarea

pe cercetare aplicativä).

- Organizarea unor întâlniri ale studentilor din anii I cu absolventii, pentru ca studentii sä afle de la sunsä

problemele pe care trebuie sä le aibä în vedere pentru o bunä pregätire teoreticå dar çi practicã.

- Analiza practicii, în colaborare cu absolvenlii çi angajatorii, pentru a identiflca pentru fiecare program

de studiu con[inutul acesteia, dar çi modalitälile de desfåçurare, pentru a facilita încadrarea rapidä a absolventilor

în produclie.

- Evaluarea cadrelor didactice de cätre studenli sä fie efectuatä on-line, nu înainte de finalizarea

disciplinelor evaluate, pentru pästrarea confidentialitä[ii opiniilor exprimate çi impa(ialitatea evaluärilor.

- Extinderea acordurilor de parteneriat cu univercitä$ gi institu(ii de cercetare recunoscute interna(ional.
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Pentru redactarea Raportului final al ARACIS, v-am rämâne îndatorati dacä, în conformitate cu

protocolul semnat, am primi räspunsul dumneavoasträ în termen de douä säptämâni de la data primirii acestei

scrisori, inclusiv mäsurile çi termenele preconizate sä råspundä observaliilor çi recomandärilor formulate. În

räspunsul pe care îl adresali la scrisoarea ARACIS cu privire la concluziile vizitei de evaluare institu$onalä, vä

rugäm sä face[i referiri çi la observaliile evaluatorului sträin gi ale studenlilor. Pentru exprimarea unui punct de

vedere cât mai obiectiv, vå anexäm aceste rapoarte.

Vä aducem la cunoçtin!ä, totodatä, çi faptul cä scrisoarea este elaboratä cu acordul tuturor membrilor

echipei de evaluare çi reflectä astfel punctele de vedere ale acestora'

Mullumindu-vä pentru colaborare primili, stimate domnule Rector, expresia înaltei noastre consideralii.

Prof. univ.
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