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Evaluarea a fost efectuatä în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare
externã, standardele, standardele de referin[ã gi lista indicatorilor de performantå, cu

modificãrile çi completärile ulterioare gi a Ghidului activitãtilor de evaluare a calitätii
programelor de studii universitare gi a institutiilor de învãtämânt superior, cu modificãrile çi
completärile ulterioare.

1. Documentele analizate

Documentele care stau la baza Raportului Consiliului ARACIS privind evaluarea
externä a calitãlii academice din institutia de învãtãmânt superior acreditatã Universitatea
de Çtiinle Agricole gi Medicinã Veterinarä ,,lon lonescu de la Brad" din laçi au fost
discutate çi aprobate în çedinla Consiliului din 27.09.2018.

În conformitate cu procedurile descrise în Ghidul activitälilor de evaluare a calitälii
programelor de studii universitare çi a instituliilor de învälämânt superior, cu modificãrile gi

completärile ulterioare, Consiliul a luat în disculie çi a aprobat Raportul Departamentului de

evaluare externã a calitãtiiprivind evaluarea externä a calitãtii academice din Universitatea
de Çtiinfe Agricole çi Medicinã Veterinarã ,,lon lonescu de la Brad" din laçi, în care se
prezintã sinteza constatärilor çi recomandärilor din:

- Raportul de evaluare institulionalã în vederea evaluärii externe a calitälii educaliei
academice întocmit de Directorul de misiune dl. profesor universitar dr. loan IANOÇ,

Universitatea din Bucureçti çi de coordonatorul echipei care a realizat vizita,

respectiv dl. profesor universitar dr. Alexandru Silviu APAHIDEAN, Universitatea de

Çtiinle Agricole çi Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca;
- Raportul evaluatorului extern, domnul profesor universitar dr. Peter VARNAGY -

Universitatea din Pecs, Ungaria;
- Raportul întocmit de reprezentanlii studenlilor care au participat la vizitã, luliu

Gabriel COCUZ (Universitatea de Medicinã si Farmacie din Tårgu Mureç) - delegat
ANOSR çi Ovidiu FUDULACHE (Universitatea din Craiova) - delegat UNSR.

2. ConstatÈiri

1. Consiliul ARACIS a luat act de prezentarea Depañamentului de evaluare a

calitãliiçi a constatat cä toate procedurile de evaluare stipulate în Metodologia de

evaluare externã, standardele, standardele de referinlä çi /rsfa indicatorilor de
performanlã aprobate prin HG nr. 1418/2006, cu modificãrile çi completãrile

ulterioare, çi în Ghidul activitã[ilor de evaluare a calitãlii programelor de studii
universitare çi a instituliilor de învälãmânt superior, cu modificãrile çi completärile
ulterioare, au fost îndeplinite.

2. Universitatea de $tiinfe Agricole çi Medicinã Veterinarä ,,lon lonescu de la
Brad" din laçi a participat la procesul de evaluare institutionalä în anul 2013 în
urma cäruia Consiliul ARACIS, în sedin(a sa din 29.08.2013, a hotärât acordarea
calificativului Grad de încredere ridicat.

3. Consiliul a apreciat favorabil activitatea Comisiei de evaluatori în timpul vizitei în
Universitatea de Çtiinfe Agricole çi Medicinã Veterinarã ,,lon lonescu de la
Brad" din laçi la care, din partea Comisiei Consultative çi de Auditare a participat

domnul profesor universitar dr. Mircea IVANESCU, Universitatea din Craiova.
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4. Consiliul a apreciat favorabil calitatea informaliilor cuprinse în Raportul

Departamentului de evaluare externä a calitã[ii.

Având în vedere totalitatea documentelor gi informatiilor avute la dispozitie, a

progresului înregistrat de universitate de la precedenta evaluare si în urma disculiilor purtate

în cadrul çedinlei din27.09.2018, Consiliul ARACIS acordã Universitålii de Çtiinfe Agricole

çi Medicinã Veterinarä ,,lon lonescu de la Brad" din laçi calificativul ,,GRAD DE

î¡¡cReoeRE RrDrcAT'.

5, Consiliul a aprobat publicarea Raportul Consiliului pe site-ul ARACIS
(www.aracis.ro) în cursul lunii octombrie, conform etapizãrii din Ghidul activitälilor de

evaluare a calitälii programelor de studii universitare çi a instituliilor de învälámânt superior,
partea a lll-a, cu modificärile gi completärile ulterioare. Raportul Consiliului se publicä

împreunä cu Documentele sale de referinlä. care fac parte integrantä din Raport, respectiv:

- Documentul de referintã 1 - Rapoñul Depaftamentuluide evaluare externä a
calitãlii;
- Documentul de referinlã 2 - Rapoñul de evaluare institulionalä în vederea

evaluãrii externe a calitälii educaliei academice finalizat de Directorul de misiune gi

de coordonatoru I ech i pei ca re a realizat vizita;
- Documentul de referinlã 3 - Rapoñul întocmit de evaluatorul extern din

sträinãtate;
- Documentul de referinlä 4 - Raportulîntocmit de reprezentantii studenlilor;
- Documentele de referinlã 5 gi 6 - Scnsoarea ARACIS cätre universitate,

trimisä la data de 13.09.2018 cu nr. 5204 çi Scnsoarea de rãspuns a instituliei
primitã la data 25.09.2018 cu nr. 5356.

Prin publicarea acestor documente ca parte integrantã a Raportului säu, Consiliul

asigurä transparenta procesului de evaluare çi permite celor interesati sã se familiarizeze cu

procedurile ARACIS de evaluare a calitãtii academice gi cu concluziile evaluatorilor
referitoare la modul în care este asiguratã calitatea academicä în universitate, färá a se relua

în mod inutil prezentarea elementelor concrete cuprinse în documentele originale.

Prof. univ. dr. scu


