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Nr. înregistrare:

RAPORTUL DEPARTAMENTULUI DE EVALUARE A CAL|TÄTII AIARACIS

PRIVIND EVALUAREA Ð.CTERNÃ A CALITÃTII ACADEMICE

din

rNsflTUTrA Or ÎruVÃTÃMÂNT SUPERTOR ACREDITATÃ

uNrvERsrrATEA DE STilNTE AGRTCOLE $r MEDtCtNÄ VerrnlruenÄ
,,ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI

4.

Universitatea de Stiinte Agricole gi Medicinä Veterinarä "lon lonescu de la Brad" din laçi

(USAMV din laçi) este persoanã juridicä românä, integratä în înväträmântul superior de stat giî5i

desfägoarä activitatea în conformitate cu legile române gi Carta Universitarä, precum çi cu

principiile Spaliului European al învä!ämântului Superior. Universitatea de $tiinle Agricole çi

Medicinä Veterinarä "lon lonescu de la Brad" din lagis-a înfiintatîn anul L9L2ca secTie de $tiinJe

Agricole în cadrul Universitätii "Al.l.Cuza" la5i, potrivit Actului de constituire publicat în M.O. din

27.O3.t9L2. În anul 1948 devine INSTITUTUL AGRONOMIC "ION IONESCU DE LA BRAD" lASl -
M.O.249/26.10.1948. Prin H.G. 23/O4.O1.2O01 are denumirea de UNIVERSITAREA DE STIINTE

AGRTCOLE 5t MED|CINÃ VETERTNARÄ "lotrl IONESCU DE LA BRAD" DIN lASl.

Universitatea de gtiinle Agricole 5i Medicinä Veterinarä "lon lonescu de la Brad" din lagi a

participat la procese de evaluare institutionalä în anii 2007 (calificativ acordat Grad de încredere

ridicotl si 2013 (calificativ acordat Grad de încredere ridicatl.

Evaluarea a fost efectuatä în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externä,

støndardele, stondardele de referinçö çi lista indicatorilor de performonfð susmentionate, cu

modificärile gi completärile ulterioare, gi a Ghidului activitålilor de evaluore a calitãlii
progromelor de studii universitare çi o instituliilor de învå¡ömânt superior, cu modificärile çi

completä rile ulterioare.

Principalele obiective ale evaluärii externe a calitätii educatiei la Universitatea de $tiinte Agricole

gi Medicinä Veterinarä "lon lonescu de la Brad" din lagi au fost urmätoarele:

a. verificarea conformitälii informaliilor çi a datelor prezentate de institulia vizitatã în Raportul

de evaluare internä (autoevaluare), precum gia celorprezentateîn anexele la raport;

b. verificarea conformitãlii cadruluijuridic de organizare gi funclionare a instituliei;

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

aspectelor legate de activitatea acestuia;

d. evaluarea existenlei unor regulamente specifice pentru toate tipurile de activitäli, a

procedurilor çi a modului de aplicare a acestora;

e. evaluarea capacitälii institufionale, aça cum a fost ea descrisä în Raportul de Evaluare lnternä

çi argumentatã prin anexele la raport, precum gi prin constatãri la fala locului în ceea ce
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5.

priveçte baza materialä, existenla tuturor structurilor funclionale (management academic gi

administrativ etc.);

f. verificarea modului de aplicare a reglementärilor în vigoare în legäturä cu activitatea
profesionalä a studenlilor, de la admiterea în universitate çi pânä la absolvirea cursurilor,

utilizarea sistemului de credite transferabile, efectuarea practicii, asigurarea cadrului necesar

desfäçurärii activitäfilor de cercetare specifice pentru programele de studii din ciclurile ll çi lll

etc.;

g. evaluarea eficacitälii educalionale prin verificarea satisfacerii standardelor de performan!ä

referitoare la conlinutul programelor de studii, rezultatele înväfärii, realizarea de activitäli

çtiinfifice, valorificarea cercetärii çtiinfifice, asigurarea resurselor învä!ärii etc.;

h. evaluarea modului de implementare a managementului calitälii sub toate aspectele gi pentru

toate domeniile de activitate, care fac obiectul misiunii institufiei vizitate;

i. evaluarea moduluiîn care se aplicä codul de eticä çi integritate academicä çi a moduluiîn care

se asigurã un climat academic çi çtiinfific real;

j. evaluarea nivelului de transparen!ä a informaliei publice în legäturä cu activitälile specifice,

care se efectueazä în cadrul USAMV din lagi.

în conformitate cu protocolul încheiat cu USAMV din lagi în data de 18.01.2018 çi a actului

aditional la protocol din 15.03.2018, în cadrul evaluärii au fost cuprinse, pe lângä obiectivele

urmärite la nivel institutional, gi çase programe de studii universitare de licen!ä acreditate la

forma de învä!ämânt cu frecven!ä, cât gi 2 domenii de master cu 2 programe de studii

universitare de master selectate:

Nr.

crt.
Facultatea

Domeniulde

licentä/master

Programul de studii

de licenTä/master

Forma de

învä!ä-

mânt

Nr. de

credite

1,. Agriculturä Agronomie Agriculturä IF 240

2. Agriculturä Biologie Biologie IF 240

3. Agriculturä Agronomie Montanologie IF 240

4. Horticulturä Horticulturä Horticulturä IF 240

5. Zootehnie Zootehnie Zootehnie IF 240

6. Medicinä veterinarä Medicinä veterinarä Medicinä veterinarä IF 360

7 Agriculturä Agronomie
Tehnologii agricole

moderne

IF
120

8. Horticulturä Horticulturä Protectia plantelor IF L20

6. Comisia de expe(i evaluatori care a efectuat vizita în perioada 15-18.05.2018 a avut urmätoarea

componenJä:

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

Coordonatorul echipei de experti evaluatori: Prof. univ. dr. Alexandru- Silviu APAHIDEAN, USAMV Cluj-

Napoca;

Expert evaluator comisie instituJionalä: Prof.univ.dr Nicolae lLlA$, Universitatea din Petroçani;

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

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

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

Expert program - Horticulturä: Prof. univ. dr. Dorel HOZA - USAMV din BucureSti;

Expert program - Zootehnie: Prof. univ. dr. Nicolae pACnú - USAMVB din TimiSoara;
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Expert program - Medicinä veterinarä: Prof. univ. dr. Mario Darius CODREANU - USAMV din Bucureçti;

Expert program - domeniul de master Agronomie - Tehnologii agricole moderne: Prof. univ. dr. Florin

IMBREA- USAMVB din Timiçoara;

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

BucureSti;

Secretar tehnic: Cristina BUSUIOC.

7. Reprezentanlii studenlilor care au participat la vizitä au fost: luliu COCUZ (Universitatea de

Medicinä çi Farmacie din Târgu Mureç) - delegat ANOSR gi Ovidiu FUNDULACHE (Universitatea

din Craiova) - delegat UNSR. Raportul întocmit de aceçtia a fost primit çi înregistrat cu numärul

4263 din data de t8.07.2Ot8.

8. Din partea Comisiei consultative çi de auditare a participat domnul Prof.univ.dr. Mircea

lVÄNESCU, Universitatea din Craiova. Raportul întocmit a fost primit çi înregistrat cu numärul

2974 din data de 2I.O5.20L8.

9. La vizitã a participat un evaluator expert din sträinätate în persoana domnului profesor

universitar Peter VARNAGY, Universitatea din Pecs. Raportul evaluatorului extern a fost primit çi

înregistrat cu numãrul 3453 din data de 11.06.20L8.

10. Scrisoarea ARACIS cätre USAMV din lagi a fost trimisã la data de 13.09.2018 cu nr. 5204, iar

rãspunsul institutiei a fost primit la data de 25.09.201"8 cu nr. 5356.

Lt. Din analiza documentelor referitoare la procesul de evaluare externä çi a altor date publice avute

la dispozilie de ARACIS rezultä urmätoarele elemente principale:

11.1. Din cele 8 fiçe ale vizitei (fi5a comisiei de evaluare institulionalä 5i figele specifice pentru

programele de studii universitare de licen!ä çi master evaluate), coroborate cu rapoartele aferente

întocmite de experfii evaluatori gi analizele efectuate de cätre comisiile de experfi permanenfi de

specialitate la care sunt arondate programele evaluate, a rezultat cä sunt îndeplinite cerinçele normative

obligatorii atât la nivel institulional cât çi la nivelul programelor de studii universitare evaluate, iar cea mai

mare parte a criteriilor, standardelor çi indicatorilor de performan!ä sunt îndeplinili la nivel minim sau Ref

1, Ref 2 çi Ref 3.

Comisia de
experti

evaluatori/
programul

evaluat

Calificativ
propus;

Numär maxim
de studenti

çcolarizati în
primul an de

studii

Observalii

Institutionalä
Grad de

încredere
rídicat

Din evaluarea institulionalä 5i din evaluãrile pe programe a rezultat cä sunt îndepliniti toJi

indicatorii cantitativi S¡ calitat¡v¡ aferentri infrastructurii academice, ceea ce probeazä cã

universitatea asigurä derularea în cond¡Ti¡ adecvate a procesului de predare-învätrare, dar 5i

o bazã logisticä corespunzãtoare pentru cercetarea Stiintificã desfã5uratã de cätre membrii

comunitãtii u niversitare.

Trebuie precizat cä declaraJiile din rapoartele de autoevaluare cu privire la infrastructura

academicä au fost corelate gi comparate de cätre membrii echipei de evaluare cu s¡tuatia

fapticä la nivelul universitälii, al facultãtilor, departamentelor 5i compart¡menlele

funclionale ale universitã!ii, verificându-se documentele justificative corespunzãtoare.

Agriculturö lncredere
750 stud./an

Aspecte pozitive ale proeramului de studii evaluat:

Agriculturö cu personal didactic calificat corespunzätor 5i care are în totalitate norma de

bazã în USAMV din laçi; personalul didactic titular are valoare profesionalã, îndeplinegte

cerinlele didactice, morale çi legale, nu acoperã mai mult de douã norme 5i nu depã5e9te

vârsta de pensionare;

studenti gi permite o seleclie pe criterii de calitate;
ne tn
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total¡tate USAMV lagi 5i este formatã din laboratoare d¡dactice gi de cercetare, câmpuri
didactice gi de cercetare, echipamente 5i mijloace de funclionare corespunzãtoare etc.

clare, realizate consecvent, care asigurã posibilitatea unei pregätiri teoret¡ce Si practice
corespunzãtoare pentru viitorii speciali5ti;

comunicare la nivelul standardelor, fapt care faciliteazã documentarea çi asimilarea de noi
cunostinTe profesionale çi stiintifice;

de resurse financiare, logistice çi umane care permit realizarea temelor de cercetare
propuse prin planul de cercetare;

structuri gi politici coerente de asigurare a calitäTi¡;
Aspecte nesative ale programului de studii evaluat:

gestionare a studentilor strãini;

precum gi a celor care participa la sesiunile de comunicäri stiintifice;

cerceta re, datoritä constrângeri lor socio-economice;

pregätirii preuniversitare, mediul social, posibilitäTile familiale 9i sociale.
Recomandãri pentru programul de studii evaluat:

cele din universitãli de prestigiu din spatiul european gi international;

fundamentalä 9i aplicatã în domeniile de competentä;

u niversitate;

çtiintificä, implicarea personalului didactic ai de cercetare în proiecte internalionale;

accesibilitatea programului de studii çi faciliteazã comunicarea çi schimbul de informalii
între persoanele implicate în sistem;

back-u lui;

Biologie lncredere
40 stud./an

Aspecte pozitive ale programului de studii evaluat:

buna desfãgurare a tuturor activitälilor didactice;

ca litate;

perioada 2013-2077, prin 67 lucrãri l5l gi 43 lSl Proceedings,463 lucräri BDl,74cäfii,
cursuri çi capitole din cärfi cu |SBN de specialitate (7 in edituri din strãinãtate çi 37 in
edituri românelti recunoscute CNCSIS).

ERASMUS +) dintre care am¡ntim: Justus Liebig Universitat Giessen Germania,
Univer¡tatea din Bologna, ltalia, Universitatea din Ankara, University of Agriculture
Latvia, Universitat Politehnica de Valencia, Spania, etc.

Recomandäri pentru proeramul de studii evaluat:

1. Atragerea unui numãr mai mare de cadre didactice, mai ales t¡nere, cu doctorat in

Biologie;

2) lmbunãtãlirea bazei materiale în laboratoarele de lucrãri practice specifice biologie çi

stimularea activ¡täTii de cercetare pe domeniul Biologie,

3) O mai bunã promovare a programului de studiu Biologie in judet çi in regiune avand in

vederecanumãrul de studenli înscrigi laProgramul Biologieestedescrescätorînultimiitrei
a ni;

3) încurajarea studenlilor pentru a participa la acliuni de voluntariat în facultate gi în
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parteneriat cu mediul socio-economic ai realizarea mai multor stagii de practica in

laboratoare de profil biologic si bazele de practica proprii;

5) Restructurarea planului de învã1ãmânt în concordan!ã cu noile standarde ARACIS: i)

acordarea unui ECTS pentru 25 de ore activitate; ii) acordarea numarului minim de trei
cred¡te pentru disciplina de educatie fizica; iii) introducerea Anatomiei omului in planul de

invatamant deoarece aceasta este indispensabila pentru formarea unui biolog; iv) scoaterea
optionalelor din anul I si introducerea acestora incepand cu anul ll; v) restructurarea ofertei
de cursuri optionale in sensul introducerii unor module optionale care sa asigure

posibilitatea formãrii de abilitä!i ti competenle coerente orientate cãtre aplicalii ale

biologiei în Agriculturã, Horticulturã, Zootehnie gi Medicinã Veterinarã; vi) o mai mare

coeren!ã în acordarea creditelor pentru activitatea de practicä începâand din anul I pânã în

anul lll,

Montonologie lncredere
50 stud./an

Aspecte pozitive ale proeramului de studii evaluat:
Þ dotarea de exceptrie a laboratoarelor çi sãlilor de seminar: Culturi furajere, Pratologie

çi pratotehnicä, Agrotehnicã, Mecanizare, care permit utilizarea celor mai avansate

metode de predare çi interactiunea cadrelor didactice cu studenlii.
Þ Cadrele didactice care suslin activitãli de predare în cadrul programului Montanologie,

sunt cadre didactice de prestigiu, cu o valoroasä experien!ã de cercetare, cu prestigiu
profesional dovedit prin publicalii gtiinlifice çi participäri la manifestãri gtiinlifice
¡nterne si internaTionale în domeniu.

Þ Vizibilitatea cadrelor didactice se dovedeste gi prin afilierea la asocialii profesionale,

prin includerea în colective de cercetare din !arã $i strãinåtate.
Þ ln plan regional, competenla cadrelor didactice este recunoscutã gi prin implicarea in

activitãTi de consultanlå, act¡vitãTi de prestäri de servicii.
Recomandäri pentru programul de studii evaluat:
- Evaluarea cadrelor didactice de catre studenti sa fie efectuata on-line, nu inainte de

finalizarea disciplinelor evaluate, pentru pästrarea confidenlialitatii opiniilor exprimate çi

impartialitatea eva luä rilor;
- Politica de resurse umane linând cont de valorificarea potenlialului gi abilitälilor tinerelor
cadre didactice existente färå a apela la suportul oferit de cãtre cadre didactice cu vârsta

de peste 70 de ani;
- Reconsiderarea denumirii programului de studii ca mijloc de atragere de studenTi, având

în vedere potenlialul agroturistic al zonei çi interesului manifestat de cätre tiner¡ spre acest

een de activitãti.

Horticulturä lncredere
725 stud./on

Recomandãri pentru programul de studii evaluat:
- diversificarea activitãlilor practice g¡ antrenarea studenlilorîn lucrãri specifice domeniului
horticol.
- completarea corpului profesoralcu tiner¡ (asistenTi gi/sau gefi de lucrãri) pentru a menTine

raportul cu gradele didactice mari (conferenliar çi profesor);
- continuarea efortului de a atrage fonduri prin granturi de cercetare çi antrenare a

studenÏilor la teme de cercetare,

Zootehnie lncredere
700 stud./an

Aspecte pozitive ale programului de studii evaluat:
Þ Comisia a constatat urmätoarele dotãri de excepT¡e: laboratorul de vizualizare avansatã

3D, echipament de determinare a profilului endocrin al animalelor.
Þ Universitatea are încheiate 77 acorduri de colaborare cu institulii de cercetare din

strãinãtate 9i 60 de acorduri de colaborare cu mediu de afaceri din tarã.
Recomandäri pentru programul de studii evaluat:
Încadrarea tuturor disciplinelor din Planul de învä!ãmânt în categoriile formative conform
noilor standarde ARACIS.

Precizarea disciplinelor din Planul de învãTãmânt conform opliunii universitãlii.

Medicinö

veter¡narå
lncredere

200 stud./on

Aspecte pozitive ale programului de studii evaluat:
- Planul de învä!ämânt, figele disciplinelor, dotärile t¡ capac¡tatea facultäTii sunt conforme

cu cerinfele procesului de formare profesionalä a medicului veterinar pentru piala

nationalã çi cea comunitarã, în conformitate cu Directivele CE 36/2005; 55/2013, transpusã

în legislafia nalionalä prin HG 469/2015;
- Reglementarea profesiei medicale veterinare la nivel european (prin D¡rectiva 36/ 2005 çi

55/2013) face ca acest proBram de studiu sä fie atractiv pentru candidati/studenli,
permi!ând absolvenlilor o insefiie profesionalä eficientã gi rapidä la nivel comunitar:
- Pe aceleaçi coordonate, programul de studiu este unitar, cu o curriculä adaptatä la

cerintele UE ;
- lnfrastructura didacticä gi de cercetare: clãdiri, spatii în campus, laboratoare, clinici 9i

spatii de spitalizare, sursele de documentare, facilitãti pentru studenti;
- Domeniul de referinfä prin atract¡v¡tate crescutä permite atragerea de venituri
extra bugetare;
- Autorizarea unei formatii de lucru cu predare în limba englezã;
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- Existenla unui sistem bine organizat de formare continuä, în colaborare cu forurile
profesionale;
- Asigurarea practicii integrate, în condit¡ile retelei san¡tar-veterinare, a laboratoarelor de
diagnostic, a clinicilor particulare gi a fermelor de animale, a laboratorului de securitate
alimentarã, prin cooperarea cu organisme de specialitate locale sau regionale;
- Respectarea piramidei in structurarea personalulu didactic;
- Vizibilitatea deosebitä prin rezultatele cercetarii cu recunoaStere najionala 5i

interna!iona lã;

- Dezvoltarea si mentinerea unor relatii cu mediul economic din zona;
- Existenta unui program investional coerent axat pe alinierea la cerintele comunitare;
- Dezvoltarea s¡ respectarea unui pogramul de politici pentru calitate;
- ExistenTa unei publicatii proprii cotate CNCSIS B+;

- Numãr mare de specializäri de doctorat, conducãtori de doctorat gi doctoranzi;
- Pondere mare a cadrelor didact¡ce tinere, cu rezultate apreciabile în cercetare;
- Evolutia ascendentä a fondurilor atrase în ultimii 5 an¡;
- Stimularea cercetärii la nivel institutional prin premii destinate cercetätorilor de excelentä;
- Preocupari si rezultate in domeniul colaborarii internationale si al mobilitatii studentilor
(i n com m i n g/outco m m i n g);
- Preocuparea permanenta pentru accesare de fonduri europene, facultatea coordonand un
proiect POSDRU (lD 7722 si fiind partenera in alte 2 proiecte POSDRU: lD 63654 si lD:
63915) si un proiect POC - pentru infrastuctura de cerecetare (ROVETEMERG: lD 143 din
13.10.2016, lD: P_36_598, cod SMIS 107563);
- Existenta unui centru de cercetãri medicale veterinare - acreditat CNCSIS;

- Moderniza rea laboratoarelor pentru domeniile prior¡tare.
Recomandåri pentru programul de studii evaluat:
- finalizarea lucrärilor la spitalul pentru animale de rentä, in vederea asigurãrii unui proces

didactic ai clinic superior (eficient gi de calitate), pentru a corespunde inclusiv cerinlelor
europene;
- ocuparea prin concurs a tuturor posturilor didactice vacante de asistent universitar
- asigurarea unui numär gi, respect¡v, a unu¡ raport optim în ceea ce privegte tehnicienii,
personalul medical 5i studenlii.
- cresterea atractivitãlii pentru studenlii sträini (pe cont propriu valutar)
- valorificarea mai buna a rezultatelor cercetärii prin cregterea numärului de publicalii
cotate lsl gi sustinerea financiarã acestora din venituri proprii
- valorificarea prin brevete a rezultatelor cercetãrii çi transpunerea in mediul economic
(axarea pe cercetare aplicativã).

Domeniulde

mdster

Agronomie

Incredere
200 stud./
domeniu

Aspecte pozitive ale domeniului evaluat:
- 5e constatã interesul studenTilor pentru programele din domeniul evaluat ç¡ cregterea
calitãTii gi implicãrii cadrelor didactice în dezvoltarea acestora. De asemenea, vizibilitatea
cadrelor didactice prin implicarea în proiecte CDI a permis elaborarea de lucräri gtiinlifice,
participarea la manifestãri gtiintifice de prestigiu çi implicarea în colaboräri cu mediul de
afaceri,
Structura domeniului de masterat evaluat este urmåtoarea:

Nr.
crt.

Programul de stud¡¡
univercitare de masterat

TEHNOTOGII AGRICOLE

MODERNE (master selectatl

EXPERTIZA SI EVALUAREA

FONDULUI FUNCIAR

PRODUCEREA DE SAMANTA

SI MATERIAL DE PLANTAT

ANALIZA SI DIAGNOZA IN

AGRICULTURA

TEHNOLOGII ALTERNATIVE

IN AGRICULTURA

MANAGEMENTUL SI

CONSERVAREA SOLURILOR

TEHNOLOGII DÊ

AGRICULÏURA ECOLOGICA

[ocalie Limbã de
predare

USAMV [imba
romana

USAMV Limba

romana

USAMV Limba

românä

USAMV Limba

românä

USAMV Limba
romenâ

USAMV Limba

românä

USAMV Limba

românä

120 Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Formã
de

învãfã
månt

Numãr
ul de

credite
de

stud¡u
transfe
rabile

Tip
masterat

(cercetare/
profesional

/ didactic)

1 IF

3

laçi

laç¡

lagi

laçi

laçi

lagi

lagi

4.

6.

IF2

IF

IF

IF5

IF

IF

Profesionalt20

720

120

t20

t

L20

L20
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Domeniulde

moster

Horticulturö

Incredere
250 stud./
domeniu

Aspecte pozitive ale domeniuluí evaluat:
Sunt în ¡nstitulia de învätrãmânt centre de cercetare de exceplie cu dotãri de mare valoare:

Centrul de Cercetäri Horticole, Laboratorul de Cercetãri Oenologice "Acad. Valeriu D.

Cotea", lnstitutul de Cercetare pentru Agr¡culturã 5i Mediu - ICAM, Laboratorul pentru

expertizarea, cercetarea çi controlul organismelor modificate genetic - LECOM.

Structura domeniului de masterat evaluat este urmätoarea:
Nr.
crt.

Programul de stud¡¡
universitare de masterat

toca!¡e timbã de Formã
de

învãtã
mânt

Numãr
ul de

credite
de

studiu
transfe
rabile

Tip
masterat

(cercetare/
profesional

/ didactic)

predare

1. PROTECTIA PLANTELOR

(master selectat)

USAMV Limba
romana

IF I20 Profesional

lagi

2. AME PEISAGISTICE USAMV

lagi

Limba
romena

IF L20 Profesional

URBANE $I TERITORIALE

3. HORTICULTU ECOLOG USAMV Limba

românã
IF L20 Profesional

la

4. PRODUCEREA SEMINTETOR

SI MATERIALULUI SÄDITOR

HORTICOL

USAMV

laçi

Limba

românä
IF t20 Profesional

5. TEHNOLOGIA SI CONTROLUL

CAL|TÄTI BAUTURILOR

USAMV Limba
românä

IF t20 Profesional

laç¡

Din Røportul preliminør al Directorului çi Coordondtorulu¡ de misiune rezultä urmätoarele

il.1. STRUCTURA |NST|TUT¡Et. OFERTA EDUCATTONATÃ (DOMENIl, PROGRAME DE STUDII)

în structura organizatoricä a USAMV-lagi se disting: facultã!i, departamente, institute, centre $¡

laboratoare de cercetare, $coli doctorale gi postdoctorale, departamente de formare cont¡nuä $i de

învä!ämânt la distanJä, staïiune didacticä, baze de practicä, clinici universitare veterinare, centru de

pregät¡re çi informare, unitäti de microproduc[ie çi prestäri de servicii, centru de transfer de cunogtinle 9i

tehnologie, bibliotecä etc. În USAMV lagi funclioneazä patru facultäli (Facultatea de Agriculturä,

Facultatea de Horticulturä, Facultatea de Medicinä Veterinarä çi Facultatea de Zootehnie).

în structura un¡versitä!ii func!ioneazä $i serv¡c¡¡le tehnico-administrative pentru deservirea

activitätii curente.

în USAMV din laçi, în cadrul celor patru facultäli (Agriculturä, Horticulturä, Zootehnie, Medicinä

veterinarä) funclioneazä 16 programe de studii universitare de licentä gi 2L studii universitare de Master.

Universitatea as¡gurä gi studii univers¡tare de doctorat în specializärile Agronomie, Horticulturã, Zootehnie

çi Medicinä Veterinarä. în USAMV laçi nu/uncfioneozö speciol¡zör¡ neoutorizote.

Ciclul I - StudiÍ universitore de licentã:

Domeniul Agronomic- Specializärile Agriculturä, Montanologie, Exploatarea maSinilor $i

instalaliilor pentru agriculturä çiindustria alimentarä (durata 4ani,24O credite);

Domeniul tnginerie çi monogement în agr¡culturö çi dezvoltore rurolä- Specializärile lnginerie

economicä în agriculturä, lnginerie Si management în alimentaJie publicä gi agroturism (durata 4 ani,24O

credite);

Domeniul tnginerio produselor alimentore- Specializärile Tehnologia prelucräri¡ produselor

agricole, Protectia consumatorului çi a mediului, Controlul gi expertiza produselor alimentare (durata 4

ani,24O credite);

Domeniul Biologie-specializarea Biologie (durata 3 ani, l-80 credite);

Domeniul Horticulturö- Specializãrile Horticulturä, Peisagisticä (durata 4 an|24O credite);

Domeniultnginerio mediului- Specializarea lngineria mediului(durata 4ani,24O credite);

DomeniulZootenie- Specializärile Zootehnie, Pisciculturä Siacvaculturã (durata 4ani,24O credite);
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Domeniul Medicinö veterinarö- Specializärile Medícinä veterinarä, Medicinã veterinarä limba

englezä ( durata 6 ani, 360 credite)

Ciclul ll- Studii universitare de Master:
Domeniul Agronomic- Specializärile: Analizä 5i diagnozä în agriculturã, Managementul 5i

conservarea solurilor, Producere de sämân!ä gi material de plantat, Tehnologii agricole moderne,
Tehnologii de agriculturã ecologicä (durata 2 ani,I2O credite);

Domeniul lngineria produselor alimentare- Specializãrile: Expertizä pe filiera produselor

alimentare, Siguranta alimentarä 5i protectia consumatorului, Sisteme avansate de procesare gi controlul
calitätii produselor agroalimentare (durata 2 ani,I20 credite);

Domeniul lnginerie çi manogement în agriculturö gi dezvoltqre ruralã- Specializärile: Administrarea
afacerilor agricole, Management în alimentatie publicä 5i agroturism, managementul dezvoltärii rurale,

Management çi audit în agriculturä (durata 2 ani,I2O credite);

Domeniul Biologie-Specializarea: Evaluarea 5i conservarea biodiversitätii (durata 2 ani, I2O
credite);

Domeniul Horticulturö- Specializärile: Amenajäri peisagistice urbane 5i teritoriale, Horticulturä
ecologicã, Producerea semintelor gi materialului säditor horticol, Protec!ia plantelor, Tehnologia gi

controlul calitälii bäuturilor (durata 2 ani, L2O credite);

Domeniul Zootenie- Specializãrile: Managementul calitälii 5i siguranJei alimentelor,
Managementul exploataliilor în acvaculturä, Managementul productiilor animale, NutriJia çi alimentalia
animalelor, reproductie çi ameliorare geneticä (durata 2 ani, t20 credite);

Ciclul lll- StudÍi unÍversitdre de Doctorøt:

Domeniul $tiinle lng¡neregti cu specializärile Agronomie, Horticulturä, Zootehnie (durata 3 ani, 180

credite);

Domeniul Medicinö veterinarö (durata 4 ani,24O credite).

ll,7.7 Analizo numãrului de studenli înmatrículoli
Situalia numãrului de studenli înmatriculali la nivel de universitate, în anul l, pe baza datelor puse

la dispozifie, este prezentatä în tabelul L.

Evolutia numärului de studenti înmatriculali în anul I de studii, în corelatie cu cifrele de gcolarizare

aprobate de ARACIS çi publicate în HG de la ultima evaluare institulionalä:

tr programele de studii universitare de licen!ä -învä!ãmânt cu frecven!ä, anul I de studii

Prograrnul de licençö/ cifro de çcolarizore oprobatö

de ARACIS, pubticatö în HG

201.3/

2074

2014/
2075

201s/
2076

2016/
2077

2017/
2078

Agriculturä/ 150 119 113 1"30 L03 92

Montanologie/ 50 31 39 24 27 2I
Exploatarea maSinilor gi instalaliilor pentru

agriculturä/ 75

37 23 23

lnginerie economicä în agriculturä/ 75 59 62 59 49 59

Teh nologia prelucrä rii produselor agricole/ 100 73 82 69 48 56

Proteclia consumatorilor çi a mediului/ 75 52 64 42

Biologie/ 30 22 22 27 13 T6

Horticulturä/ 1"25 78 83 72 56 49

Peisagisticä/ 75 53 43 46 37 33

lngineria mediului/ 60 44 43 43 23 23
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Zootehnie/ 150 75 84 49 5L 46

Pisciculturã çi acvaculturä/ 50 23 27 26

lnginerie çi management în alimentalie publicã gi

agroturism/75

60 60 56 49 53

Controlul çi expertiza produselor alimentare/ 75 6t 6s 76 56 65

Medicinä veterinarä/ 200 1,62 762 1,57 171. 169

Medicinä veterinarä în lb.englezã/ 50 5 19 25

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

de Scolarizare aprobate de ARACIS çi publicate în HG. Pe parcursul anilor universitari dupä ultima evaluare

se constatã la unele programe de licen!ä o ugoarä diminuare a numärului de studenti înmatriculati în anul

t.

tr programele de studii universitare de licentä -înväträmânt la distantä, anul I de studii:

Programul de licen[ö/ cifra de çcolarizare
aprobatö de ARACIS, publicotö în HG

2013/
2074

20L4/
2075

2o1s/
2016

2016/
2017

2017/
2078

Agriculturä/ 75 50 50 66 50 50

lnginerie economicä în agriculturä/ 75 63 61 45 30 25

Horticulturä/ 75 30 36 33 31 13

Zootehnie/ 50 34 27 34 15 L2

tr Domenii/programe de studii universitare de master-învä1ämânt cu frecven!ä

Programul de master/ cifra de çcolorizare aprobatö

de ARACIS, publicatå în HG

2013/

2074

20L4/

2015

201s/

20L6

2016/

2017

2017/

20L8

Agronomie/ 200 71 66 58 61 64

Expertiza çi evaluarea fondului funciar 1,4 17 15 20

Producere de sämânträ çi material de plantat 24 18 17 15 23

Tehnologii agricole moderne T4 14 23 15 2t
Tehnologii de agriculturä ecologicä L9 \7 18 16

t n gi ne ri o prod use lor o I i me ntare/ 50 47 33 45 32 55

Expertizä pe filiera produselor alimentare 47 33 45 32 18

Siguranla aliment. çi prot. consumatorului 19

Sisteme avansate de procesare 5i controlul calitäTii

prod uselor agroa limenta re

18

lng. çi monagementîn agriculturå çi dezvoltore

ruralö/ 150

76 48 82 73 96

Ad ministrarea afacerilor agricole 23 26 27 15 30

Management în alimentalie publicã çi agroturism 40 22 26 28 37

Managementul dezvoltärii rurale 13

Management 5i audit în agriculturä 29 30 29

Horticulturö/ 250 778 1L7 727 121 713

Amenajãri peisagistice urbane 5i teritoriale 24 22 22 25 20

Horticulturä ecologicä 20 24 21. 27 2L

Prod ucerea sem inlelor çi materia lul ui säd itor

horticol

25 19 23 23 19

Protectia plantelor 28 35 43 28 35

Tehnologia çi controlul calitälii bäuturilor 2T 17 18 18 1"8
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Zootehnie/ 250 95 96 89 1_03 85

Managementul calitäfii 5i sigurantei a limentelor 46 42 20 29 25

Managementul exploatatiilor în acvaculturä L6 1,6 18 L7

Managementul producliilor animale 21. 20 20 20 19

Nutri{ia çi alimentafia animalelor 15 17 15

Reproductie 5i ameliorare geneticã t2 18 L6 20 26

Domeniul Anul de

studiu

2013/

2074

2014/

2075

201s/
2076

2016/

2077

2A17/

2018

$tiinJe ingineregti I 31 31 28 31 32

il 29 29 30 27 29

ilt 19 30 29 29 24

Total 79 90 87 87 85

Medicinä veterinarä I TT TL 12 9 8

il L0 1.1. 10 77 9

10 'J.1 L0 L0

IV L5 10 10 L0

Total 36 32 43 40 37

TotaIUSAMV 115 t22 130 127 L22

tr programele de studiide doctorat

EvoluJia numäruluitotal de studenti la buget çi taxä la licentä, master çi doctorat de la ultima

evalua re institutiona lä :

Evolufia numärului de absolventi de licentä, de master çi doctorat de la ultima evaluare

institutionalä.

Evolutia numärului de absolventi de licenJä, învä!ämânt cu frecven!ã

Ciclu de studii 2013/
2074

2014/

2075

2o1s/
2076

2016/
2077

2017/
2078

Studii de licentã, cu frecventã 3083 3152 32]-5 3ro4 3013

Studii de licentä, înv. la dist. 50L 517 536 487 432

Studiide masterat 757 722 717 737 728

Studiide doctorat 115 r22 130 127 122

TotalC l+ll+lll 4456 4513 4598 4455 4295

Progromul de licenfö, cu frecven[d 2013/
2074

2014/
2075

2o1s/

2076

2016/

2077

Agriculturä 29 62 66 73

Montanologie 16 TL \2 T9

lnginerie economicä în agriculturä 47 38 4L 40

Tehnologia prelucrärii prod.agricole 56 57 57 50

Biologie 22 t6 1.4 T6

Horticulturã 47 45 42 43

Peisagisticã 25 32 32 27

lngineria mediului 32 29 27 35

Zootehnie 30 32 45 39
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Pisciculturä çi acvaculturã L3 9 L3 1-5

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

Controlul gi expert. produselor alim 54 57 56 52

Medicinä veterinarä 1,O7 L3L to2 ].04

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

Evolulia numärului de absolvenli de licentä, înväçämânt la distantã

Evolutia numãrului de absolventi de master

Evolutia numärului de absolventi de doctorat

Programul de licen[ö, învölömônt Iø distanlå 2013/

2074

2014/
2075

201s/

2476

2016/

2077

Agriculturã t6 25 25 23

lnginerie economicä în agriculturä T7 22 t7 32

Horticulturä 17 L5 18 15

Zootehnie L6 20 T4 TL

Totalabs. USAMV, înv. la distantã 66 82 74 81_

Pragramulde master 2o1s/
2074

2014/

2075

201s/
2016

2016/

2077

Expert. çi eval. fonduluifunciar LT 10 6

Producere de sämânfã çi mat. de plantat t2 5 6 9

Tehnologii agricole moderne 13 6 4 9

Tehnologii alternative în agriculturä t2 9 10 L3

Expertizä pe filiera produselor alimentare 29 2I 19 23

Ad ministrarea afacerilor agricole 20 15 9

Manag. în aliment. publicã 5i agroturism L5 L9 9 LT

Management în agriculturã 9

Management çi audit în agriculturã L3

Amenajäri peisagistice urbane 5i teritoriale 24 13 13 L3

Horticulturã ecologicä 13 10 7 TL

Prod. semin.çi materialului säditor horticol t2 72 9 12

Protectia plantelor 18 20 22 25

Tehnologia gi controlul calitätii bäuturilor 1.3 L0 9 t4

Manag. calitäJii gi siguranlei alimentelor 27 29 33 10

Managementul exploatatiilor în acvaculturã 10 8 7 6

Managementul productriilor animale 7 6 t2 10

Nutritia çi aliment. animalelor 3 4

Reproductie 5i ameliorare geneticä 8 5 5 6

Total absolventi Master USAMV 227 212 186 198

Domeniul 2012/

2073

2013/
2014

20L4/

201_5

201s/

2076

2016/

2077

$tiinle inginereçti 34 t0 2t 7 5

Medicinä veterinarä 15 15 I 8
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Total USAMV 49 25 2t 1,6 13

Rata de promovabilitate a absolventilor la licen!ä, master çi doctorat de la ultima evaluare

institulionalä.

Rata de promovabilitate la studiile de licentä, învä1ämânt cu frecvenfã

Rata de promovabilitate la studiile de licen!ã, învã!ämânt la distanJã

Rata de promovabilitate la studiile de master

Progromul de licen[ö, cu frecven[ö 2013/
2074

2014/

2075

201s/
2076

2016/

201_7

Agriculturä 50,0 44,0 48,O 61-,3

Montanologie 50,0 44,0 48,O 6L,2

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

Tehnologia prelucrä rii prod.agricole 64,3 74,0 74,0 68,4

Biologie 78,5 66,6 63,6 72,7

Horticulturä 72,3 77,6 7O,O 64,2

Peisagisticä 35,7 69,5 59,2 45,7

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

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

Pisciculturä gi acvaculturä 59,L 42,9 54,2 75,0

lnginerie gi manag.în alim.publ. Siagrot 62,7 79,I 56,8 70,5

Controlul gi expertiza produselor alimentare 69,2 80,3 73,7 8l-,3

Medicinã veterinarã 68,1_ 69,3 75,5 78,2

Programul de licenfå, învö[ömânt la distonlå 201s/

2074

2014/

2075

201s/

2076

2016/

2077

Agriculturã 34,8 50,0 50,0 46,0

lnginerie economicä în agriculturä 53,I 42,3 33,3 50,8

Horticulturã 77,3 5t,7 58,1_ 50,0

Zootehnie 6l-,5 52,6 77,8 32,4

Programulde master 2013/

2474

2014/
2015

201s/

2076

2016/

2077

Expert. gi eval. fondului funciar 50,0 7L,4 35,2

Producere de sämântã gi mat. de plantat 52,1 20,9 3l-,5 52,9

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

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

Expertizä pe filiera produselor alimentare 69,0 43,7 57,5 5l-,1_

Administrarea afacerilor agricole 86,9 57,6 33,3

Manag. în aliment. publicä çi agroturism 60,0 47,5 40,9 42,3

Management în agriculturä 69,2

Management çi audit în agriculturä 44,8

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

Horticulturã ecologicä 65,0 50,0 29,r 52,3

Prod. semin. çi materialuluisäditor horticol 66,6 48,0 47,3 52,2

12/4s



Protectia plantelor 81,8 7L,4 62,8 58,1

Tehnologia çi controlul calitãlii bãuturilor 6r,9 47,6 53,0 77,7

Manag. calitätii çi sigurantei alimentelor 75,0 63,0 78,6 50,0

Managementul exploatatiilor în acvaculturã 58,8 50,0 43 8 33,3

Managementul productiilor animale 38,9 28,6 60,0 50,0

Nutrifia gi aliment. animalelor 20,o 26,7

ReproducJie gi ameliorare geneticä 42 1. 41 ,7 27,8 37,5

Rata de promovabilitate la studiile de doctorat

Domeniul 2012/

2073

2013/

2074

20141

2075

2o1s/
2076

2016/

2077

$tiinte inginereSti 97,1 55,5 72,4 22,5 16,6

Medicinä veterinarã 100,0 100,0 90,0 72,7

r r.2 cApAcrrATEA r NsilTUTt ONALÃ A I N STlrUTl El DE îNvÃTÃrvlÂrur SU PERI OR

I 1,2. 7 Ca rtø U niversitarã

În conformitate cu prevederile Legii educaliei nationale nr.t/2}tl, USAMV din laSi a elaborat o

nouã Cartä universitarä, care a fost aprobatä în gedinla Senatului universitätii la 27.O7 .2Ot1 çi avizatã de

MECTS prin adresa nr.50224 din 06.09.2011. Carta universitarä a fost completatä ulterior 5i aprobatä de

Senat în çedinla din 18.12.20L5.

l1.2,2 Misiunea instÍtuliei de învö!ämânt superíor

Misiunea asumatä a USAMV din laSi este de cercetare çtiintificö ovonsotö çi educolie prin

progrome de studii performante la toate ciclurile pregätirii universitare 5i postuniversitare, pentru a

räspunde exigenlelor unei societäli aflate în dezvoltare. Misiunea USAMV din lagi este în acord cu Carta

Universitarä, cu Strategia Universitälii çi cu Strategia Nalionalä pentru învä1ämântul Superior din

România, precum gi cu Declaraliile de la Bologna, Copenhaga 5i Lisabona. Misiunile didacticä 5i de

cercetare sunt bine precizate. Misiunea asumatä de cätre USAMV din laSi este ca, printr-un învãträmânt

superior modern, de calitate, gi prin cercetarea gtiin{ificä performantä, sä formeze specialiSti cu un înalt

grad de calificare gi cu competente corespunzätoare Cadrului National al Calificãrilor çi exigenlelor pie[ei

forlei de muncä din domeniile de studiu ogronomie, biologie, horticulturä, ingineria mediului, inginerie çi

mdnagement în agriculturö 5i dezvoltore ruralö, inginerio produselor olimentare, medicinö veterinarö çi

zootehnie.

tt.2.3 Reguldmentele, procedurile çÍ metodologiile instÍtuliei de învã!ãmânt superÍor

Carta Universitãlii este însolitä de o serie de regulamente specifice, norme çi proceduri de

aplicare a acestora, cu scopul de a acliona în spiritul çi litera legii, a eticii profesionale gi a integritätii

academice.).

Atât Carta Universitäfii, cât 5i regulamentele, sunt revizuite periodic de organele reprezentative

ale UniversitäJii, în conformitate cu legislatia privind înväJämântul superior la nivel national çi european.

Toate aceste documente, care reglementeazä organizarea çi funclionarea activitälii academice 5i

Stiinlifice, sunt supuse analizei 5i aprobärii Senatului, sunt aduse la cunoçtinta personalului didactic 5i a

celui administrativ, putând fi consultate çi pe site-ul universitäJii (www.uaiasi.ro).

1L2,4 Conducered institu!ìeÍ, structurì manageriale

În USAMV din laçi au fost respectate dispoziliile legale pentru alegerea organelor colective de

conducere (consiliul facultälii çi senat) precum 5i a cadrelor de conducere çi sunt respectate prevederile
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paragraful 4.2, subcapitolul 8, lit. a, din Metodologie. ToJi membrii din structurile manageriale ale

Universitätii au fost desemnati prin procese de tip piramidal. Pentru aceasta, s-au organizat alegeri

succesive la nivel de departament/facultate/universitate, în acord cu Legea educaliei nalionale nr 1./2OLI,
gi conform Metodologiei de organizare si desfäçurare a alegerilor structurilor gi funcliilor de

conducere-2016. în baza Regulamentului de organizare çi desfãSurare 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. 332 / data 01.03.2016.

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 Universitätii, dupä care sunt aduse la cunogtinla
membrilor comunitä{ii academice, prin afiçarea pe pagina web a universitätii, pentru a fi aplicate

conform unor practici 5i mecanisme de urmärire riguroasä. La nivel de facultate 5i departamente sunt

elaborate planuri strategice pe 4 ani çi planuri operationale anuale în stränsä concordan!ä cu prevederile

planurilor de la nivel de universitate. Planul strategic, elaborat pe termen lung, mediu çi scurt, este

actualizat anual sau în funcfie de evolulia çi contextul legisla]iei învä!ãmântului superior. în procesul

managerial s-a urmärit creSterea implicãrii tuturor eçaloanelor decizionale - decanii, directorii de

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

performan]elor managementului universitar. Realizarea obiectivelor strategice çi operalionale este

analizatä în cadrul Consiliului de Administratie al USAMV din laçi çi, anual, Rectorul prezintå în Senat un

raport privind starea Universitätii. Senatul discutä, analizeazä çi aprobä raportul împreunä cu un plan de

mäsuri de ameliorare a practicilor çi mecanismelor de urmärire riguroasä a realizärii obiectivelor
strategice çi a obiectivelor operationale.

USAMV din laçi are un sistem de conducere 5i un Regulament de func[ionare internä care

respectä reglementärile legale în vigoare. Conducerea USAMV din lagi, a facultätilor 5i a tuturor
structurilor de organizare 5i functionare academicä este reprezentatä de cadre didactice titularizate în

înväträmântul superior, având functie didacticã de profesor sau conferenliar universitar, cu norma de bazä

în universitate. Alegerea structurilor de conducere se realizeazä conform legislatiei nalionale, Cartei

universitare gi Regulamentului de organizare gi desfãçurare a alegerilor. Organizarea 5i func{ionarea

sistemului de conducere al USAMV din lagi, ca 5i întreaga activitate a Universitälii, sunt reglementate prin

Regulamentulgeneral de functionare a USAMV gi de Regulamentul de ordine interioarä. Studenlii USAMV

din la5i sunt reprezentaJi în structura Senatului universitar cu o pondere de 28,57 %. De asemenea,

studentii sunt delegati sä reprezinte comunitatea studenteascä în structurile de conducere ale

Universitätii çi la nivelul fiecãrei facultäti, în conformitate cu legislatia nalionalä, Carta universitarä,

Regulamentul de organizare gi desfãgurare a alegerilor gi cu reglementärile interne ale Ligii studenlilor din

cadrul USAMV din la5i. Structurile de conducere çi de administra[ie, precum 5i organizarea ierarhicä a

acestora sunt prezentate în organigrama UniversitäJii. Toate compartimentele de suport academic çi

serviciile administrative din cadrul USAMV din laçi sunt încadrate cu personal corespunzätor din punct de

vedere al calificärii profesionale gi al conditiilor cerute pentru ocuparea posturilor respective.

I I. 2. 5 Pe rsonal ul diddctic

în USAMV din laçi sunt respectate drepturile çi obligaJiile personalului didactic çi de cercetare, în

conformitate cu specifica[iile Contractului de muncä, aspecte care s-au desprins çi în urma întrevederi¡

echipei de evaluare institu{ionalä cu reprezentan{ii Sindicatului din universitate.

în vederea ocupärii posturilor didactice se organizeazä concurs în conformitate cu Legea educaliei
nationale nr.1, HG 457 din 4 mai 20L1 gi Metodologia privind ocuparea posturilor didactice çi de

cercetare, care a fost aprobatä de Senatul Universitãlii. Posturile didactice sunt publicate în Monitorul
Oficial partea a lll-a, pe pagina principalä a site-uluiweb al institujiei de învätrãmânt superior çi pe site-ul
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web specializat, administrat de Ministerul Educaçiei NaJionale, iar în urma concursului se realizeazä

numirea legalä pe post. Conditiile au fost respectate, posturile sunt încadrate cu personal propriu care

corespunde din punct de vedere al calificãrii profesionale conditiilor cerute pentru ocuparea posturilor

prevãzute în statele de functiuni.

La începutul anului universitar 2OL7-2018, numärul total al personalului didactic titularizat, cu

carte de muncä çi cu norma de bazä la USAMV din lagi, era de 184 cadre didactice (d.c. 41 profesori univ.,

35 conferenliari univ., 64 gefi de lucräri/lectori gi 44 asistentri univ.).

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

învä!ämântul superior (1-7 persoane acoperä norme partiale de sef de lucräri 5i 20 pentru posturi de

asistent). Personalul didactic asociat satisface conditiile legale pentru ocuparea posturilor.

Cadrele didactice din USAMV laçi îndeplinesc cerinlele legale de ocupare a posturilor, în

conformitate cu Legea educaJiei na!ionale. Conditiile pentru ocuparea posturilor didactice au fost

respectate, posturile sunt încadrate cu personal corespunzätor cerintelor. Directia de resurse umane din

universitate asigurã evidenla corectä çi completä a tuturor dosarelor de concurs ale personalului didactic,

fapt constatat prin sondaj.

În USAMV din la5i nu existã cadre didactice care sä acopere în prezent mai mult de trei norme

didactice.

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

programului de studiu, pentru atingerea obiectivelor acestuia. în anul universitar 2OL7-20L8, sunt l-84 de

cadre didactice care desfäçoarä activitäti specifice cu un numär de 4174 studenTi çi masteranzi,

raportul cadre didactice / studenti fiind de t/22,6.

Raport studenTi/cadre didactice-studii de licentã, învätãmânt cu frecven!ã, anul univ.2OI7-2018

Progromul de licenfö/ domeniu Nr.

stud.

Nr.C.D.

cu normö

întreogö

Nr.totol

de C.D./

progrom

Raport

student/
c.D.

Roport

stud./
totolc.D.

Agriculturä 357 1_5,92 26,43 22,42 l_3,5L

Montanologie 74 6,84 l_1,35 \o,82 6,52

Exploatarea maSinilor 5i inst.ptr.agric. 67 5,72 9,50 r1,,71" 7,05

Domeniu Agriculturö 28,48 47,28 77,49 70,53

lnginerie economicä în agriculturä 202 9,82 16,30 20,57 12,39

lnginerie çi manag.în alim.publ. çi agrot 198 8,95 14,86 22,t2 13,32

Domeniu lng.çi manag.în agric.gi dezv. rur. 400 78,77 37,76 72,84

Tehnologia prelucrårii prod.agricole 2L3 L0,08 L6,73 2L,t3 12,73

Protectia consumat. çi a mediului 135 7,2 L1",95 18,75 1l-,30

Controlul 5i expert. produselor alim 233 LO,1_L L6,78 23,O5 l_3,89

Dome ni u I ng. produselor olime ntore 27,39 45,46 27,27 72,78

Biologie 48 511 8,47 9,41 5,67

Domeniu Biologie 48 9,4I 5,67

Horticulturä 2TT LO,1_ 16,77 20,89 12,58

Peisagisticä L25 7,89 1"3,10 15,84 9,54

Domeniu Horticulturö 336 77,99 29,87 78,68 77,25

lngineria mediului 98 5,58 9,26 L7,56 1"0,58

Domeniu lngineria mediului 98 5,58 9,26 L7,56 10,58

Zbotehnie 1,67 7,73 12,83 2L,60 13,o2

Pisciculturä çi acvaculturã 25 3,0 4,98 8,33 5,02
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Domeniu Zootehnie 792 70,73 77,87 77,89 70,78

Medicinä veterinarä 812 51,96 86,25 15,63 9,4r
Do me ni u M ed ici nã vete ri na rã 872 57,96 86,25 75,63 9,47

Total USAMV = Cadre didactice (titulare +asociate)=226; studenti=2965; Raport Sudenti/Cadre did.=L3,12

Nr.de studenti/total postur¡ocupate, la niveluluniversitäJii, a fost de26,3,în anul univ.20l-4-2015

çi 24,7 în anii univ. 20L5-2016 gi 2Ot6-20I7. Raportul studenti/total posturi ocupate, în anul univ. 201"7-

20L8 a fost22,4la Facultatea de Agricullurä, L7,3 la Facultatea de Horticulturä, 26,3 la Facultatea de

Zootehnie çi 16,5 la Facultatea de Medicinä veterinarä.

La programele de studiu de licentä çi master, care functioneazä în cadrul USAMV din lagi, au fost
normate prin statele de functiiîn total 305 posturi didactice, din care, 1-84 posturi, respectiv 60,3 %, sunt

acoperite cu cadre didactice titularizate în învã!ämântul superior conform normelor legale, pe perioadä

nederminatã, iar dintre cele 1-21- norme vacante, 94,4 sunt acoperite cu cadre didactice titulare din

USAMV laçi, prin plata cu ora, 10,5 norme cu cadre didactice pensionate cu gradul didactic de profesori gi

conferenliari,3,3 norme cu cadre didactice de la alte universitäli 5i 12,8 norme sunt acoperite cu

specialigti din afara USAMV la5i. Totalul posturilor didactice ocupate de cadre didactice titularizate în
învãträmântul superior reprezintä 97,7 yo.

În anul universitar 2Ot7-2OI8, profesorii çi conferenliarii, sunt în numãr de 76 dintr-un total de

184 posturiocupate, ceea ce reprezintä 41.,3%.

Cadrele didactice din USAMV din laSi participã la sesiuni çtiintifice, organizeazä în parteneriat

manifestäri internationale, participä la consortii de cercetare StiinJificä internalionale,la universitäJi de

prestigiu din Fran[a, Germania, Cehia, ltalia, Belgia, Spania, Anglia, Scotia, lrlanda, Danemarca, Olanda,

Turcia g.a

Situatie privind mobilitatea personalului academic 5i auxiliar din USAMV din lagi:

Specificare Predare Formqre

Nr. mobilitä{i Nr. zile Nr. mobilitöli Nr.zile

2012/2013

Outgoing 25 131 6 32

lncoming 12 73 4 20

2073/2014

Outgoing 35 190 t0 54

lncoming

Outgoing

25

26

139

!25 6 30

lncoming L3 71. 2 10

201s/2016

Outgoing 35 176 10 50

lncoming 17 85 2 L0

2016/2017

Outgoing 26 123 6 27

lncoming 18 68 10 46

2014/201s

Anul univeritar Nr.mobilitöli Nr. zile

2012/2013 54 356

Participarea cadrelor didactice la manifestäri çtiintifice internationale gi stagii de documentare

16/4s



2Ot3/2014 64 391

2OL4/2OLs 74 38s

zOLs/2OL6 83 888

20L6/2Ot7 66 484

I 1.2. 6 Ad mínistra!ía i nstituliei
USAMV din laçi dispune de o administraJie care respectä reglementärile legale în vigoare, este

eficace în privinta organizãrii, numärului gi calificärii personalului gi functioneaza riguros prin serviciile

oferite comunitätii universitare. Administratia USAMV din laçi este alcätuitä din: Direclia generalä

administrativä Serviciul financiar-contabil 5i Compartimentul Secretariate. USAMV din lagi dispune de o

administralie eficientä 5i de mecanisme de control gi de optimizare a activitätii acesteia, în conformitate

cu prevederile legale. Compartimentele implicate în administrafie au implementat sistemul de

management al calitätii ISO 9001, iar personalul este instruit anual privitor la standardele de calitate.

USAMV din laSi are o organigramä încadratä cu personal propriu care corespunde, din punct de

vedere al calificärii profesionale, conditiilor cerute pentru ocuparea posturilor preväzute. Comisia de

evaluare a verificat la fata locului structurile administrative ale universitãtii, starea de fapt a organigramei

organizalionale, resursele urnane existente çi nivelul lor de calificare, arhitectura logisticä a universitätii gi

suportul informatic existent. Numärul personalului administrativ poate fi apreciat ca acoperitor pentru

dimensiunea activitätilor derulate de cätre universitate iar calificarea personalului este compatibilã cu

structura posturilor detinute de cätre angajati.

în cadrul USAMV din lagi este constituit Comportimentul de oudit public intern, care funcJioneazä

în baza legislaJiei nalionale (OSSGG 6OO/2OL8\, este subordonat Rectorului, în scopul unei evaluäri

obiective a disfunctiilor constatate çí formulãrii unor recomandäri adecvate pentru solutionarea acestora.

Misiunile de audit realizate de Compartimentului de audit public intern sunt monitorizate gi de cätre

Serviciul Audit al MEN. Anual, compartimentul elaboreazä un raport privind disfuncliile constatate çi

formuleazä recomandäri adecvate solutionãrii acestora.

/í.2.7 Bdzd materiolã

USAMV din laçi dispune de un ansamblu de clädiri cu o suprafa]ä desfäçuratä de 33.894 m2 5i cu o

suprafa!å utilã de 18.391 m2, amplasate pe un teren cu suprafala de 19,90 ha. Patrimoniul Universitälii

asigurä derularea unui învãtrãmânt de calitate, în concordantã cu planurile de învãträmânt 5i numärul de

studenli. Spaliile pentru activitatea didacticä însumeazä o suprafa!ä construitä de 28.158 m', din care

1"5.205,3 m2 suprafalä utilä, concretizatä în L0 amfiteatre, 200 säli de seminar 5i laboratoare, aulã, bazã

sportivä, 5 clinici veterinare, halä pentru tractoare çi magini agricole, bibliotecä, biobazä, stalie-pilot
pentru oenologie, serä floricolä, câmpuri didactice pentru culturi agricole 5i floricole, solarii, coleclii

pomologice çi ampelografice, pepinierä viticolã, parc dendrologic, staliune didacticä etc.În sprijinul

realizãrii activitäJilor didactice de formare a studentilor (efectuarea practicii), corespunzätor celor trei

cicluri, 5i a activitätilor de cercetare gtiintificä, USAMV din laçi are un patrimoniu agricol important în

cadrul fermelor didactice 5i experimentale (cämpuri pentru cercetarea aplicativä), de peste 12.000 ha.

Toate sälile de la USAMV din lagi, în care se desfäçoarä activitäti de predare/seminarizare, dispun

de echipamente tehnice de predare, învãtrare çi comunicare, care faciliteazä activitatea cadrului didactic gi

receptivitatea studentului. Laboratoarele didactice çi de cercetare dispun de echipamente gi mijloace de

functionare corespunzãtoare stadiului actual de dezvoltare a cunoagterii stiintifice çi cerintelor

disciplinelor obligatorii din planurile de înväträmânt care au preväzute prin programa analiticä activitäfi de

laborator, fiind comparabile cu cele utilizate în universitäJile dezvoltate din Europa gi cu bunele practici

internalionale. în ultimii cinci ani la USAMV din laSi s-au efectuat investilii majore pentru reabilitarea çi

modernizarea spaliilor didactice, precum çi pentru constructia de noi spatii. La USAMV din lagi se aflä în
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fazå finalä de dotare gi echipare spalii didactice 5i de cercetare (säli de curs gi seminarii, laboratoare 5i

ateliere pentru microproductie) pentru programele de studii de la domeniul industriei alimentare (sediul

TPPA), iar lnstitutul de Cercetare pentru Agriculturä çi Mediu (ICAM) a fost dat în utilizare, investiJia fiind

în valoare de peste 40.000.000 lei, cu finanlare nerambursabilä, sumã obtinutä printr-un proiect POS CCE.

Dotärile laboratoarelor gi amenajärile existente sunt în concordantä cu normele tehnice de

functionare. Acestea sunt suficiente pentru desfäçurarea activitätilor didactice çi de cercetare de la toate
domeniile çi programele de studii (licenjä, master gi doctorat), la care sunt înmatriculati 4.477 studenti,

din care 166 sunt studenti doctoranzi. USAMV lagi asigurä spalii de învätämânt 5i cercetare care

corespund specificului säu, prin säli de predare, laboratoare didactice 5i centre de cercetare, în

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

evaluatä în functie de suprafatä, volum, starea tehnicã, numärul total de studen!i, numärul de personal

didactic çi de cercetare, diferentiate pe domenii, programe de studii gi institulional prin raportare la

normele menlionate. întregul patrimoniu din proprietatea USAMV din laçi aparline domeniului public, iar

spatiile cu destinatia de activitate didacticä gi cercetare au capacitatea conformä cu cerintele minime,

asigurând cel pulin 7m2floc, în sälile de curs, !,4mzfloc, în sälile de laboratorgi seminar,!,5m2floc,în
sälile de lecturä gi 2,5 m2/loc, în laboratoarelè de informaticä, mãrimea sälilor fiind corelatä gi cu märimea

formatiilor de studiu. Amfiteatrele çi sälile de curs, în general, sunt utilizate corespunzätor programelor

orare, pentru toate specializärile çi pentru toate formele de învä1ãmânt. Universitatea asigurä câmpuri

experimentale în diferite conditii ecologice 5i echipamente specifice, precum çi un climat favorabil

cercetärii gi dezvoltä rii çtiintifice.
Biblioteca dispune de 4 sãli de lecturä 5i o suprafatä totalä de 1.650 mp, garderobã çi calculatoare

legate în relea pentru accesul utilizatorilor, cu urmätoarea structurä: douä säli de lecturä la parter, cu 120

locuri 5i L6 calculatoare cu acces la internet; o salä de lecturä la etajul l, cu 30 de locuri çi 4 calculatoare

cu acces la internet; o salä multimedia la etajul 2, cu30 de locuri gi 30 de calculatoare cu acces la internet.

La data de 3I.I2.2OI-7, fondul documentar al Bibliotecii continea 99.6t7 unitãti de bibliotecã, dupä cum

urmeazã: cä(i - 90.567 unitäti de bibliotecä çi publicatii periodice - 9.050 unitãJi de bibliotecä. Sãlile de

lecturä din bibliotecä asigurä 180 de locuri dar existã çi alte säli de studiu gi documentare la nivelul

departamentelor sau disciplinelor (Producerea furajelor, $tiinte economice, Maçini pentru agriculturä gi

industria alimentarä, Productii zootehnice çi Sänätate publicä etc), care completeazä necesarul de locuri

în sälile de lecturä, respectiv de aproximativ 500 de locuri. în plus, unele dintre cämine au säli de lecturä la

ultimul nivel (cäminul 5). Biblioteca Universitãtiiasigurä abonamente la periodice române5tiçisträine. Din

Biblioteca USAMV din lagi se pot accesa platforme on-line, colectii de reviste Stiintifice 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 gi

bibliometrice internationale, dupã cum urmeazä: ProQuest CSA; Thomson lSl - Web of Sciences; Thomson

lSl - Journal Citation Report ; Thomson lSl - Dervent lnovation lndex etc, care oferä resurse de informare

gtiinJificä utilä atât pentru activitatea de cercetare çtiinlificä, cât gi pentru cea de formare profesionalä. În

ansamblu, la USAMV din laSi sunt create conditiile ca raportul dintre resursele de învä1are disponibile çi

studenti, sä permitä accesul liber al fiecärui student la orice resursã, conform obiectivelor çi cerintelor
programelor de studiu.

USAMV din laSi asigurä studentilor gi cadrelor didactice, servicii de alimentalie prin Cantina-

restaurant, care oferä o gamä variatä de preparate culinare de bucätärie, cofetärie, patiserie, bäuturi

rãcoritoare, etc., la un pret convenabil.

USAMV din laçi dispune de spatii de cazare în 5 cämine cu o capacitate totalä de 1795 de locuri,

(ceea ce permite sä asigure cazarea la peste 57% din totalul studentilor care urmeazä cursurile de ,,21" la

toate cele treicicluri)çisä rezolve cazarea la peste 95%din solicitäri. Cazarea studentilor se face în spalii

modernizate, care includ o serie de facilitäJi (oficii dotate cu aparaturä electro-casnicä, cablu internet,
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cablu TV etc). Baza materialä a Universitälii s-a dezvoltat continuu în raport de necesitäti, prin

modernizarea spaJiilor existente,prin extinderea unor spatii de cazare 5i introducerea în circuit a

cäminului Meritus cu o capacitate de 256 de locuri çi prin achizilia de noi imobile necesare completärii

bazelor de practicä (Baza de practicä de la Plaiul $arului-Vatra Dornei).

Pentru desfägurarea activitälilor sportive existä 2 sãli (cu suprafaJä utilä de 756 m21,5 terenuri

pentru competilii sportive (2 - minifotbal, L - tenis de câmp, 1 - multifunclional: baschet, volei, tenis

câmp çi unul de rugby) gi pistä de atletism. Baza sportivã a USAMV din la5i, cuprinde urmätoarele

amenajäri 5i constructrii sportive:

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

L560 m2 cu pistä de atletism, teren minifotbal nr. lll = L.2L5 m', teren tenis de câmp = 660m2 çi teren de

rugby = l-0.880 m2, douä tribune teren minifotbal (mare çi micä) care flancheazä terenurile de minifotbal I

gi ll+ teren mixt - 400 locuri, instalatie de iluminat artificial - 8 x 500 W.

- spdl¡¡ ocoperite - sala de sport cu parter çi etaj, cu o arie construitä de 788 m2 gi o arie utilä de

6lgm2,carecuprindesalapentru jocurisportive -24,IOmx13,57mçisaladefitnessçiculturism-19,90

m x L2,05 m.

Pentru a facilita editarea materialelor didactice USAMV din laSi dispune de Edituro "lon lonescu

de lo Brod", care este acreditatä CNCSlS, gi mai multe aparate de multiplicare amplasate la discipline çi la

bibliotecä. Totodatä, pentru ca studenlii sä poatä intra în posesia cursurilor 5i a celorlalte lucräri necesare

procesului de învä!ãmânt, în incinta Universitätii functioneazä o librärie.

I 1,2. 8 Actívítateo fi noncia rä

Activitatea financiarä/evidenla contabilä a Universitätii este organizatä în cadrul

compartimentului financiar - contabilitate, în concordan[ä cu legislatia nafionalä în domeniu 5i 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 profesionalã în domeniu.

De asemenea, majoritatea personalului angajat care are atributii în legäturä cu activitäJile financiar-

contabile, are studii superioare de specialitate (8 persoane din 10). Compartimentul financiar-contabil al

USAMV din lagi realizeazä bilanlul contabil, contul de execulie bugetarä, raportul de gestiune çi contul de

rezultat patrimonial, conform reglementärilor în vigoare. Activitatea de contabilitate este complet

informatizatã çí existã legäturi cu toate departamentele, serviciile 5i compartimentele care efectueazä

operatii financiare.

Balanta de venituri 5i cheltuieli de la ultima evaluare:

Nr.
crt.

De n u m i re a i n d i cotori I or Anul
2074 2015 2076 2077 2078

Sold initial la 01. ianuarie 5.626.774 L2.357.690 9.299.959 ]-5.t2t.929 21.550.118

L TOTAL VENlTURl,d.c. 1s4.s09.988 L27.753.757 1o4.344.497 9L.L74.625 LO4.O82.634

T,I Sume primite MECS 19.062.959 L7.70L.239 19.509.461 31.953.580 35.604.388

I,2 Venituri proprii din taxe L9.206.760 t7.757.32t 22.000.000 16.505.000 L5.L54.000

1.3 Alte venituri 100.000 L00.000 L50.000 200.000 30.000

1,.4 Proiecte cu fin. din fond.
ext neram.

94.000.000 74.000.000 29.250.000 1s.800.000 32.424.530

1.5 Venit. cercet., proiect.,
consulta nTä

8.000.000 6.500.000 8.200.000 2.500.000 1.500.000

r.6. Alocafii buget cu destin.
spec., d.c.

9.!27.965 6.682.813 20.222.654 L9.2L6.O45 14.o78.7L6

a) Reparatii capitale 0 300.000 0 0 0

b) Subventii
cantinä

pt.cämine, 1.940.645 1.950.613 L.938.776 2.754.905 2.843.957
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c) Dotäri Si alte investitii 1.450.000 0 s00.000 2.200.000 200.000
d) Burse 2.295.980 2.137.7LO 2.676.878 6.883.140 7.37t.7s9
e) Alte forme de protecfie

socialä a stud.
290.O94 292.O00 339.000 328.000 333.000

f) Alocatii pentru obiective
de investilii

3.150.000 2.000.000 14.768.000 7.650.000 3.330.000

s) Alocatii pt. procurare
calculatoare

0 0 0 0 0

h) SubvenJii cazare studenJi L.246 2.492 0 0 0
L.7. Venituri proprii cämine-

cantinä
5.012.304 5.0L2.382 5.OL2.382 5.000.000 5.300.000

2 TOTAL CHELT.,

(rd.2=rd.1)
d.c. 155.275.505 t30.753.7s7 106.204.824 93.O74.62s L08.073.634

2.1 Chelt. pt.activitatea
bazä

de 39.135.236 38.r.s8.560 54.6L9.788 50.296.s80 53.743.O52

2.4 Proiecte cu fin. din
fond.ext.ner..

94.000.000 74.000.000 18.150.000 L5.800.000 33.4s1.866

2.s Chelt.ptr. act.de
cercet.Stii n!., proie.

8.000.000 6.500.000 8.200.000 2.500.000 1.500.000

2.6 Chelt.din aloc. buget. de

stat,d.c.
9.L27.965 7.O82.8rs 20.222.654 19.2L6.O45 14.o78.71,6

a) Chelt.ptr.repa ratii
capitale

0 300.000 0 0 0

b) Chelt.ptr.cämine
cantinä stud.

$r L.940.64s 1.950.613 L.938.776 2.r54.905 2.843.9s7

c) Chelt.ptr.dotãri 9i alte
invest.,reab.

L.450.000 0 500.000 2.200.000 200.000

d) Chelt.ptr.burse 2.295.980 2.537.7t0 2.676.878 6.883.140 7.377.7s9
e) Chelt.ptr.alte forme de

prot.socialã
290.O94 292.OOO 339.000 328.000 333.000

f) Chelt.ptr.obiective
investiIii

de 3.150.000 2.000.000 14.768.000 7.650.000 3.330.000

s) Chelt.alocatii procurare
calculatoare

0 0 0 0 0

h) Subvenfii caza re studenti 1,.246 2.492 0 0 0
2.7 Chelt.ptr.cämine

cantinä studen.
5r 5.OLz.304 5.Or2382 5.OL2.382 s.262.000 5.300.000

il Sold final
decembrie

la 31 4.867.257 9.357.690 7.439.632 13.22L929 17.559.11_8

Anul Totalvenituri (lei)

20t3 6r.245.Otg

20L4 75.403.887

20t5 70.o73.044

20L6 73.700.308

2017 78.060.803

SituaJia veniturilor pe ani de la ultima evaluare:

Anul Total cheltuieli (lei)

2013 61,.493.573

SituaJia cheltuielilor pe ani de la ultima evaluare:
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20t4 69.824.307

20L5 73.O34.241

2016 67.888.937

2017 71.635.817

Taxele studenlilor sunt calculate în baza costurilor medii de çcolarizare pe an universitar de

învä!ämânt, pe domenii de studii universitare de licen!ã gi masterat, gi sunt aduse la cunogtintã

studenlilor prin pagina web a USAMV laçi, prin afigare la avizierele facultätilor, cât 5i prin tutorii

specializärilor gi anilor de studiu. Taxele de studiu la învã1ämântul cu frecventä sunt 2.800 lei (domeniile

Agronomie, Biologie, Horticulturä, lngineria mediului, Zootehnie), 3000 lei (domeniul lnginerie çi

management în agriculturä çi dezvoltare ruralä), 3550 lei (domeniul lngineria produselor alimentare),

5000 lei (Medicina veterinarä) gi 3500 EU (Medicinä veterinarä-lb.engleza). La programele de studii de la

înväträmântul la distantä taxa de studiu este de 3900|ei.

USAMV din lagi are un Regulament de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material

pentru studen!i, pe care îl aplicä în mod consecvent. Bursele sunt acordate din alocatii de la bugetul de

stat, dar çi din resurse proprii. În anul universitar 2OL6-20L7, semestrul l, numärul total de burse acordate

a fost de 1189, din care: L2 burse de performantä, 125 burse merit l, l-96 burse merit 11,418 burse merit

lll çi 438 burse sociale. La aceste burse se adaugä bursele de campus, în numär de 20. Propo(ia resurselor

proprii ale Universitätiiîn fondul de burse depägegte LO%.În ultimii4 ani USAMV din laSi a acordat burse

doctoranzilor din fonduri structurale nerambursabile, printr-un contract de finantare POSDRU în cuantum

de peste 2. mil. lei.

Activitatea financiarä a Universitälii este auditatä intern, periodic 5i anual, de Compartimentul de

audit public intern al USAMV din lagi, care face parte din structurile administrative ale Universitätii, çi este

subordonat Rectorului, aclionând conform unui Plan anual vizat de MEN 5i conducerea universitälii.

Activitatea financiarä, ce se deruleazä în cadrul proiectelor 5i programelor de cercetare, pe diferite surse

de finanJare, face obiectul unui audit periodic intern sau extern, functie de conditiile specificate în

contractul de finantare.

lnstitufia a fost auditatä extern (2}t7l de cätre reprezentanti ai Curtii de conturi lagi. Execuliile

bugetare çi situaJiile financiare sunt date publicitälii prin afiSare pe site-ul USAMV 5i prin programul

Transparentä bugetarä, gestionat de MFP.

USAMV din lagi este o instituJie publicã, non-profit. Finanlarea activitätilor educationale

desfäSurate la USAMV lagi s-a bazat pe douä surse: finanJarea de bazä 5i veniturile proprii. în anul 2017,

bugetul USAMV laSi a fost de 91.764.443 lei, din care 31.953.580 a reprezentat finantarea de bazä.

Ponderea sumelor încasate din contractele încheiate cu Ministerul EducaJiei Nalionale au reprezentat, în

anul2OL7,7O,7Oyo, iar gradul de acoperire a cheltuielilor din alte surse decât cele provenite pe bazä de

contracte încheiate cu Ministerul Educaliei Nationale 29,3O%.

1l.2.9 Eticø în Instituliø de învãçãmânt superior

USAMV din laSi are Codul de eticä 5i deontologie universitarä çi guverneazä, în baza autonomiei

academice colective gi individuale, prin respectarea urmätoarelor principii: echitatea, justetea, aprecierea

corectä a meritelor profesionale intelectuale gi vocationale, onestitatea, corectitudinea, transparenTa,

respectul, toleranla, nediscriminarea, responsabilitatea etc. Prevederile Cartei çi ale Codului de eticã çi

deontologie universitar sunt aduse la cunogtinla membrilor comunitätii universitare prin afiçare pe site-

urile facultätilor 5i pe site-ul universitätii.

în Universitate existä 5i func{ioneazä pârghiile pentru a controla modul în care se respectä

implementarea prevederilor Cartei 5i ale Codului de eticä çi deontologie universitar, privind integritatea
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academicä, prin ¡ntermediul Comisiei de eticä universitarä, gi care funclioneazã în baza unui regulament
propriu.

Comisia de eticä pentru mandatul 2016-2020 are urmätoarea componen!ä: Prof.univ.dr. loan

Jenu - pre5edinte, Prof.univ.dr.Mihai Carp-Cärare - vicepreçedinte, Prof.univ.dr.Neculai Munteanu -

membru, Prof.univ.dr.loan Väcaru-Oprig - membru, Conf.dr. Olimpia lacob - pregedinte sindicat, membru,
Stud. lonela Gabriela CîrJan - membru çi matematician Veronica Apetrei - secretar. Comisia analizeazä

sesizärile depuse sau se autosesizeazä gi dispune mäsuri corespunzätoare iar anual întocmeste un Raport

în care sunt prezentate toate cazurile dezbätute çi solutionate.

Rezultatele activitä]ilor de verificare çi control sunt fäcute publice, prin elaborarea unui raport
anual, care se prezintä gi se dezbate în Senatul Universitä]ii, dupä care se afigeazä pe site-ul instituliei
(www.uaiasi.ro).

il.3 EFTCACTTATEA EDUCATTONALÃ A |NST¡TUT|Et DE ÎNVÃTÃMÂNT SUpERtOR

11.3.7 Admitereø

La USAMV din laSi selectia candidatilor se face prin concurs de admitere. Procedura concursului
de admitere este stabilitä prin Metodologio desföçurärii admiterii lq USAMV din toçi, 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 tinând cont de ordinea ierarhicä a mediilor de absolvire.

Admiterea candidatilorîn învå1ämântulsuperior, la toate programele de studiu de licen!ä, se face pe baza

criteriilor de departajare, care au în vedere media notelor obtinute la probele scrise la examenul de

bacalaureat, 5i anume: 50 % - nota la Limbo çi literaturo românö çi 50 % - nota la o altã probö scrisä, la
ølegere. Pentru specializarea Medicina Veterinarä, se sustine çi un test grilã, cu un conlinut de 90

întrebäri, din materiile curriculei de liceu, respectiv Anatomia omului 5i Chimie organicã, valoarea acestui

test în calcularea mediei finale fiind de 30%. în situalia existenlei mai multor candidali cu medii egale,

departajarea se va face tinând cont de urmätoarele criterii: media generalå a onilor de studiu din liceu;

medio examenului de bacalaureof. Media minimä de admitere este 5. Admiterea candidalilor la masterat,
la toate specializärile se va face pe baza criteriilor de departajare care tin cont de rezultatele obtrinute la

examenul de diplomä/licentä gi de rezultatele examenului interviu (admis/respins).

Admiterea gi gcolarizarea studentilor strãini se realizeazä în conformitate çi cu respectarea

dispozitiilor legale în vigoare. Numãrul de studenli ströiniînmatriculatiîn anii universitari 2O16/2O17 au

fost 186 (din care 39 cu program ERASMUS) çi în 2OL7/2OL8 a fost de 205 (din care 26 cu program

ERASMUS).

Numärul de studenti sträiniînscriSi la USAMV la5i

Forma de finanJare 2016-

20L7

20L7-20L8

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

Taxä (Rep. Moldova, Ucraina, Grecia, Cipru, Franta) 9 6

CPNV (Rep. Moldova, ltalia) 35 31_

CPV (Rep. Moldova, Elvefia, Franla, Finlanda, Grecia, lsrael, Maroc) 28 53

TOTAL 747 t79

în anul I sunt admigi pentru gcolarizare un numär de studenJi/programe de studii, fãrä depägirea

numärului maxim de studenti care pot fi çcolarizali (acreditare programe ARACIS).

lnforma]iile referitoare la metodologia de admitere çi oferta educalionalä sunt fäcute publice pe

site-ul USAMV din laçi (http://www.uaiasi.ro), în presa localä giîn materiale publicitare precum: posterele,
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pliantele Si ghidul candidatului. Prin aceste mijloace, viitorii studenti au acces la informalii cu cel pulin 6

luni înainte de declangarea procesului de admitere.

1/,3.2 Activítateø de formare prolesionalã o studenlilor
Activitatea profesionalä a studentilor se desfäçoarä în conformitate cu prevederile legislatiei

nalionale, a Cartei Universitälii 5i a Regulamentului activitätii profesionale a studenlilor, care este

cunoscut atât de cãtre cadrele didactice cât 5i de cätre studenti. Regulamentul activitätrii profesionale a

studenlilor face referiri la procedurile de admitere în facultate çi de înmatriculare a studenlilor, la

drepturile çi îndatoririle studenlilor, la frecventarea activitätilor didactice, la promovarea anului

universitar gi utilizarea Sistemului European de Credite Transferabile, la transferul studentilor, la

întreruperea studiilor, la mobilitäli, la recompense çi sancliuni, la procedurile utilizate pentru finalizarea

studiilor.

în contractul de gcolarizare sunt menlionate drepturile çi obligatiile studentilor care sunt

cunoscute de cätre aceStia iar din discutiile cu studentii nu au fost semnalate încälcäri ale acestora.

Regulamentele, procedurile referitoare la activitatea studenlilor sunt cunoscute de cätre aceçtia

5i sunt transpuse în practicä.

Activitatea didacticä a studenlilor se desfägoarä în conformitate cu planurile de învãtrãmânt, care

sunt stabilite pentru fíecare program de studiu, gi cu planificärile din fiSele disciplinelor, urmärindu-se

realizarea obiectivelor predäriigiînvä!ärii çi concretizarea acestora în rezultatele înväträrii, respectivîn

competenlele pe care studenliitrebuie sä le dobândeascä dupã parcurgerea fiecäreidiscipline. Planurile

de învä!ämânt, aprobate de cätre senat sunt întocmite conform standardelor ARACIS, sunt transpuse în

practicä gi se regäsesc în foile matricole ale fiecãrei promotii.

Pentru a evidenlia modul de operationalizare a planurilor de învätämânt s-au elaborat fiSele

disciplinelor având un format tipizat, promovat prin OMECTS 5703/1"8.12.2OtL. Fiço disciplinei se aduce la

cunoçtinJa studenlilor în prima orä de curs gi se afiSeazä la disciplinä. FiSele disciplinelor cuprind obiective,

competenle profesionale çi transversale, numãrul de ore de curs, seminar, continutul tematic al cursurilor

çi seminariilor, teste çiteme de control, forma de evaluare, modul de stabilire a noteifinale, bibliografia 5i

lista materialelor didactice necesare.

În USAMV din laçi formaliile de studiu sunt în concordan!ä cu spatiile de învã1ämânt care sunt

corespunzätoare din punct de vedere al numärului de locuri, al dotärii cu elemente de logisticä

educalionalä modernä (indicatorii de spaliu efectiv realizali respectä standardele în vigoare) 5i respectã

normele tehnice de sigurantã gi igienico-sanitare în vigoare.

Studenlii USAMV din laSi sunt reprezentatri în structura Senatului universitar cu o pondere

de28,57 %. De asemenea, studenlii sunt delegati sã reprezinte comunitatea studenteascä în structurile de

conducere ale UniversitäJii 5i la nivelul fiecärei facultäti, în conformitate cu legislatia nalionalã, Carta

universitarä, Regulamentul de organizare gi desfägurare a alegerilor 5i cu reglementärile interne ale Ligii

studenlilor din cadrul USAMV din lagi. Mecanismul de alegere al studentilor este democratic çi

transparent. Cu ocazia întâlnirii Comisiei de evaluare cu reprezentan!¡i studentilor a rezultat cä studenJii

reprezentanli în Consiliile facultãlilor gi în Senatul universitar participä la procesele organizationale 5i

decizionale.

în Universitate existä un Regulament privind formarea profesionalä a studentilor la ciclul de

licen!ä gi master, aprobat de Senatul universitälii. în Cap. Vl- Mobilitatea academicä a studenlilor,

procedurile de transfer sunt reglementate 5i aduse la cunoçtinla 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 solicitã. În timpul anului universitar nu se realizeazä transferåri ale studentilor. La Art.52 se

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

studii, la aceeaSi specializare.
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Situalie statisticä de la ultima evaluare:

Focultoteo 2012/2013 2013/2014 2014/201s 201s/2016 20L6/2017 Totol

Agriculturã 2 2 4 8

Horticulturä T 1 2

Zootehnie 1, 3 2 t L 8

Med.veterin. 2 2 4 6 6 20

Total

USAMV

5 7 10 8 8 38

Fiecare semestru are 30 de credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS).

Disciplinele facultative care sunt prevãzute în planul de învätämânt - semestrele I gi 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.

Examinarea studenJilor este reglementatã de Regulamentul activitätrii profesionale a studenJilor,

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

çi de Ghidul studentului. De asemenea, aceste metode sunt precizate în fiSele disciplinelor, iar acestea, la

rândul lor, sunt publice. Examinarea studenlilor se bazeazã pe dovedirea oblinerii competenJelor

specifice fiecärei discipline. FiSele disciplinelor cuprind formele de evaluare ç i procentul detinut în nota

finala de fiecare modalitate de examinare.

La USAMV laçi se organizeazä gi se desfãgoarä urmätoarele forme de examen de finalizare a

studiilor: exomen de diplomö la FacultäJile: Agriculturä (specializarea Agriculturä, Montanologie, lnginerie

economicä în agriculturä, Tehnologia prelucrärii produselor agricole), Horticulturä (specializärile

Horticulturã, Peisagisticä, lngineria mediului), Zootehnie (specializãrile Zootehnie, Pisciculturä çi

acvaculturä, Controlul çi expertiza produselor alimentare, lnginerie çi management în alimentaJia publicä

çi agroturism); exomen de licenlö la Facultä1ile: Agriculturä (specializarea Biologie) gi Medicinä Veterinarä
(specializarea Medicinã veterinarã) çi exomen de disertolie la înväçämântul universitar de masterat.

Examenul de finalizare a studiilor se organizeazä în baza Regulamentului de organizare çi desfäSurare a

examenului de diplomä/licentã/disertatie.

lnteresul studentilor pentru bursele de studii în sträinãtate a continuat sã creascä de la un an la
altul, astfel cä în anul univ.2016-2017 un numär de 54 de studenli au beneficiat de bursele Erasmus. în

anul univ.201,6/2117, în USAMV din laçi au studiat 32 studenli din Spania, ltalia, Portugalia gi Turcia

însumând o perioadã de l-61-,5 luni, iar 7 studentiau fäcut practicä timp de 22luní.
Mobilitäti Erasmus efectuate în anul univ.201,6-2017

Specificare Studiu Practicã

Nr.mobílit. Nr.luní Nr.mobilit Nr.luni

Outgoing 1"0 42 44 L01

lncoming 32 161",5 7 22

Programele de studiu de licen[ä, care functioneazä la USAMV din la5i, au definite competenlele
corespunzätoare calificärilor pe care le realizeazä în raport cu exigentele Cadrului Nalional al Calificãrilor

din Înväçämântul Superior din România. Astfel, absolvenlii specializärilor din cadrul UniversitäJii sunt
solicitati de piata foriei de muncã, cei mai multi dintre aceStia fiind recrutati pe posturi corespunzätoare

calificärilor dobândite. Cadrele dídactice titulare de discipline stabilesc metodele çi tehnicile de predare 5i

învãtare în conformitate cu cerintele de a centra activitatea didacticä pe student 5i pe rezultatele învä!ärii,

5i pe care le prezintä explicit în fiçele disciplinelor (Anexa 1.87), dupä care sunt discutate în consiliile
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facultãlilor gi aprobate de decan. Fi5ele disciplinelor sunt aduse la cunoçtinta studentilor la începutul

semestrului çi sunt afigate la avizierul departamentului sau a disciplinei. Din studierea la fala locului a

cadrului reglementar çi funclional gi din discutiile cu personalul de conducere al universitätii $i al

facultãJilor a rezultat cä existä preocupäri structurate în universitate pentru adaptarea continuturilor

curriculare la cerinJele în schimbare ale pietei muncii.

La fiecare program de studii sunt preväzute, în planurile de învätãmânt, 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 figelor disciplinelor de practicã, urmãrindu-se çi în acest caz

centrarea pe rezultate. Activitatea de practicã pentru toate programele de studiu se desfä5oarä în

conformitate cu regulamentul general stabilit la nivel de universitate gi regulamentele specifice

elaborate de fiecare facultate. Pentru efectuarea practicii, Universitatea are propriile baze de practicä, la

care se adaugä convenliile cu diferite organizatii 5i întreprinderi de profil, pentru efectuarea practicii.

USAMV din lagi are o bazä didacticä 5i experimentalä complexã gi completã pentru efectuarea practicii, la

programele de studii de licen!ä 5i la cele de masterat, precum 5i pentru realizarea obiectivelor privind

experienlele în câmp, în funclie de specificul temelor de cercetare, în cadrul fermelor didactice 5i

experimentale de la Adamachi, Ezäreni çi Rediu sau în bazele de practicã de la Fäcäieni - jud. lalomita,

Plaiul garului - Vatra Dornei - jud. Suceava, Frasin - jud. Suceava. Ultimele trei baze de practicä au fost

amenajate în ultimii cinci ani. Universitatea are în proprietate gi administrare o suprafatä agricolã de

71.824,687 ha,pe care sunt amenajate mai multe centre de practicä 5i care, prin arendare, contribuie la

cresterea veniturilor proprii.

Universitatea, respectiv facultätile, au realizat un program amplu de modernizare a spatiilor de

predare, pentru a pune la dispozitia cadrelor didactice gi studentilor mijloace tehnice moderne

pentru realizarea, în condilii dintre cele mai eficiente, a proceselor de predare gi învätare (sisteme

multimedia, table moderne, flip-chart etc). La USAMV din lagi, în procesul de predare, cât çi în cel de

învä!are, cadrele didactice folosesc metode care stimuleazä dezvoltarea personalitä!ii student¡lor,

creativitatea, inifiativa, imaginatia etc. Astfel, cadrele didactice folosesc metode de predare interactive

pentru cursuri, iar în cadrul lucrãrilor practice gi seminariilor sunt generate modele gi studii de caz care

stimuleazä 5i determinä intervenlia creativä a studentilor. Pentru operationalizarea acestor metode çi

tehnici de învätrare Universitatea are în dotare laboratoare didactice gi de cercetare performante, dotate

cu tehnologii de ultimä generalie (cum ar fi Centrul de vizualizare avansatä - 3D). în aceste condilii cadrul

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

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

care pun la dispozilia acestora materialele necesare informärii gi formärii çi prin care comunicä

pentru atingerea obiectivelor fiecärei specializäri. Cadrele didactice au pregätirea necesarä pentru a

realiza procese didactice în conformitate cu planurile de înväträmânt çi cu respectarea programelor

analitice specificate în figele disciplinelor, urmärindu-se realizarea obiectivelor predärii 5i învãtärii gi

concretizarea acestora în rezultatele învätärii, respectiv în competentele pe care studentii trebuie sã le

dobândeascä dupä parcurgerea fiecãrei discipline. în consecin!ä, la USAMV din lagi se urmäregte, pe toatä

durata programelor de studii, realizarea obiectivelor ce privesc managementul calitätii procesului de

învä{ämânt de a centra activitatea didacticä pe student çi pe rezultatele înväçärii.

Dupä finalizarea studiilor, facultälile, împreunã cu Centrul de consiliere gi orientare în carierä çi

organizalia Alumni, pästreazã legãtura cu absolventii, prin înregistrarea 5i accesarea link-ului

93.237.26.62 /ums/do/secure /inregistrare_user). USAMV din laSi a fost partener în

proiecte de profil, ca de exemplu "studiu national de monitorizare a insertiei pe piata muncii a

absolventrilor din învätämântul superiot'', Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2OL3 contractul POSDRU/60/2.L/S/41750. Proiectul a fost coordonat de Consiliul National pentru

Finanlarea înväträmântului Superior, în colaborare cu Centrul lnternalional pentru Cercetäri în
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Învä!ämântul Superior din cadrul Universitälii Kassel - Germania. Din disculia cu reprezentanlii
absolventilor a rezultat însä cä majoritatea acestora s-au angajat imediat dupä absolvire sau au lucrat çi
pe parcursul perioadei de studiiîn profilul specializärii urmate.

în baza hotärâriisenatului la USAMV lagifuncJioneazä Centrulde consiliere çiorientareîn corierö
(CCOC), fiind coordonat de Prorectorul cu activitäJile studenteSti, având urmätoarele atributii:
coordoneazä activitatea centrelor de consiliere de la facultäti; promoveazä oferta educationalä a USAMV

lagi; afiçeazä pe site-ul universitätii informalii utile privind structura universitätii, domeniile çi

specializärile de studiu, regulile de admitere, promovare çi finalizare a studiilor; desfäçoarä o permanentä

activitate de consiliere, atât pentru alegerea rutei de studii, cât çi pentru gäsirea de locuri de muncä

adecvate pregätirii çi cerintelor angajatorilor; organizeazä întâlniri periodice între studenti gi

întreprinzätori/oameni de afaceri, posibili angajatori; aduce la cunoçtinla absolvenlilor ofertele de locuri

de muncä prin afiçare la avizierele facultätrilor çi pe pagina web a universitätii; identificä çi contacteazä

posibili furnizori de locuri de muncä; alte activitäti în sprijinul parcurgerii cu succes a etapelor de pregätire

universitarä.

11.3.4 ActÍvítdteo de cercetdre çtiintiÍicä
USAMV din laçi este o institulie de înväçämânt superior acreditatä pentru realizarea de activitäti

de cercetare-dezvoltare. Misiunea Universitätii cuprinde elemente de specificitate în legäturå cu

cercetarea gtiintificä, iar obiectivele gtiintifice pe termen mediu gi lung sunt clar definite în strategia

Universitätii. USAMV din laçi îçi asumä rolul de promotor al dezvoltärii unei agriculturi bazate pe

cunoa$tere la nivel regional 5i national, prin specialiçtii pe care îi formeazä 5i prin rezultatele cercetärii
gtiintifice pe care le obtine çi le valorificã. Aceastä afirmatie este sustinutä de faptul cä Universitatea are

un potential corespunzätor, logistic çi de resurse umane, 5i are capabilitatea de a participa, în cadrul unor

echipe interdisciplinare internationale, la realizarea unor teme de cercetare în domeniile Stiintifice pentru

care este acreditatã.

În cadrul USAMV din la5i, cercetarea gtiinJificä este coordonatä de Departamentul de Cercetare

lnovare çi Transfer Tehnologic, entitate condusã de un cadru didactic, în calitate de director de

departament, çi care are în subordine patru Centre de Cercetare, corespunzätoare celor patru facultäti ale

universitätii. Strategia pe termen lung çi programele pe termen mediu privind cercetarea çtiinfificä fac

parte integrantä din planurile strategice çi operationale ale USAMV din laçi, precum 5i ale facultätilor

componente, gi au ca scop promovarea calitätii çi excelentei în conformitate cu exigentele nalionale 5i

internationale în materie de cercetare. Aceste documente sunt adoptate de Senat gi de Consiliile

facultãlilor la început de mandat 5i, respectiv, la începutul fiecärui an universitar.

Departamentul de Cercetare lnovare gi Transfer Tehnologic, are în subordine patru Centre de

Cercetare, corespunzätoare celor patru facultäçi ale universitälii çi respectiv în 12 laboratoare de

cercetare, acreditate de CNCSIS gi/sau Senat. Recent au fost finalizate lucrärile de investitie 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 5i aer. în cadrul institutului funclioneazã un

fitotron, o serä 5i o casä de vegetatie. Centrele 5i laboratoarele de cercetare sunt dotate cu aparaturä

recentä, performantä, care permite realizarea unor teme de cercetare Stiintificã competitivä.

Universitatea sprijinä dezvoltarea centrelor 5ia laboratoarelor de cercetare çtiinJificä, în jurul cärora s-au

dezvoltat gcolile doctorale.

Pregätirea prin doctorat, în anul universitar 2OL7/20t8, este organizatä la 36 de specializäri, cu 63

de conducätori de doctorat, în domeniile: Agronomie, Horticulturä, Zootehnie çi Medicinä Veterinarä.

Studentrii sunt implicaliîn activitatea de cercetare gtiintificã iar rezultatele oblinute se regäsesc în

proiectele (lucrärile) de licentä sau sunt prezentate în sesiunile anuale de comunicäri gtiintifice ale
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studentilor. Alãturi de cadrele didactice, care alocä între 20 çi 50% din timpul de lucru petrecut în

universitate, la activitatea de cercetare gtiinlificä participä gi cei 169 doctoranzi înscriSi la cele douä çcoli

doctorale organizate în universitate 5i anume: $coala Doctoralã de $tiinte lnginereçti (Agronomie,

Horticulturä, Zootehnie, lnginerie gi management în agriculturä çi dezvoltare ruralä), precum gi $coala

Doctoralä de Medicinä Veterinarã. Cadrele didactice, studen!ii, masteranzii çi doctoranzii participä activ la

activitatea de consultanJä çi transfer tehnologic în cadrul Direcliilor agricole judelene, Oficiilor de

consultan!ä, a Camerelor agricole din regiunea de dezvoltare Nord-Est, dar 5i în Parcul tehnologic

TEHNOPOLIS, la care universitatea este fondator çi partener, aläturi de Consiliul Judetrean, Primäria laSi çi

cele trei mari universitäJi din municipiu.

Tematica de cercetare çtiintificä este diversificatä, în concordantä cu domeniile çi subdomeniile

din sfera de activitate a USAMV lagi, fiind încadratä în prioritäJile stabilite de Senat gi principalii

finanlatori. Tematica de cercetare çtiinlificä abordatã 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 concordanfä 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 raporteazã

la Programul national de cercetare, gi se regãse5te în cadrul unor contracte câStigate prin: competitii

deschise, organizate de ANCS, CNCSIS sau UEFICDI, pe diferite componente çi anume resurse umane,

capacitäli, parteneriate etc; competitii cu finantare prin fonduri structurale POSDRU, POSCCE; contracte

cu agenJi economici. De asemenea, o parte din cadrele didactice ale universitä]ii sunt implicate în

proiecte de cercetare - dezvoltare în cooperare cu unele universitäti de prestigiu din Europa între care

amintim Germania, FranTa, ltalia, Danemarca, Olanda.

Datele obtinute în urma cercetärilor efectuate sunt raportate beneficiarilor granturilor de

cercetare/prestäri servicii 5i, de asemenea, sunt publicate în revistele çtiinfifice autohtone 5i sträine cotate

BDI sau lSl, sunt prezentate în volumele simpozioanelor çi sesiunilor gtiintifice organizate în Jarä gi în

sträinätate precum çi în capitole ale cã4ilor de specialitate cu caracter didactic. Astfel, în ultimul an, au

fost publicate 67 de lucräri çtiintifice în reviste cotate lsl, 201 de lucräri în reviste de specialitate

românegti, recunoscute de CNCSIS, 34 de lucräri în volumele conferinlelor internationale cu recenzori,

precum çi 34 de cãrti, din care 9 în edituri internationale. Aceste date demonstreazã faptul cä a existat o

productivitate de L,8L lucräri StiinJifice pe fiecare cadru didactic.

Cercetarea Stiintificä contractatä prin granturi s-a realizat pe baza fondurilor obtinute prin

proiectele de cercetare declarate admise în urma competiliilor organizate de finantatori. Situatia

referitoare la numãrul total de granturi de care a beneficiat USAMV laçi, precum gi valoarea acestora în

anul 201-6, este redatä în tabelul urmätor:

Nr.

crt.
ontotor

ootehnie TAL

Vr y'oloare l¡ttr. lVotoore

L PN lll Bridge þp ? þa+ss,or p p l ) P þe+ss,or
2 POC þþ Pþ lr P l r lrþ
3 )a rteneriate ? þszazt lr þrsas þ þaazz l ) þ psaosr

4 )S ADER lr pt+o,+t p p lr þo+aa,so t ¿soo þ þzaes,zt
5 \gen1ieconomici I ltzan l* þsttt,zs It pn\e 7_ ;0000 It+ ltet+zø,os
) nternalionale lt pzoaso,z þ lu: þ lt++szo,z l ) þ psttss,+

7 Acord parteneriat 11 þtsa,+z þþ þ þ l ) lr þtse,+t
otal 2 73869,08 0 30378,5 38473,9 l r2soo þz þsszzt,+a
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USAMV din lagi este membrä a çase asociatii internalionale (AUF - Agence Universitoire de lo
Froncophonie, EUA - European University Association, CASEE - Associotion for European Life Sciences

Universities, etc.)çi are încheiate convenJii bilaterale de colaborare cu numeroase universitäJidin Europa

de Vest, în care sunt preväzute efectuarea de mobilitäti pentru cadrele didactice 5i studenti, pentru

perioade cuprinse între douä säptämâni çi 1-2 luni. Pe durata efectuärii mobilitätilor, cadrele didactice au

suslinut cursuri 5i au publicat mai multe lucräri çtiinlifice la diverse simpozioane 5i conferinte, iar studentii

au urmat diverse programe de studii sau practicä/cercetare.

Universitatea îgi propune dezvoltarea colaborärile internationale, atât în domeniul cercetärii

Stiintifice, cât çi a celui didactic, inclusiv dezvoltarea unor programe de studii cu predare în limbi de largä

circulatie internationalä. USAMV din lagi are încheiate 77 acorduri bilaterale cu universitäti S¡ institutii de

cercetare din Europa privind schimbul de cadre didactice çi studenti în vederea documentärii çi

perfecfionärii profesionale. De asemenea, la nivel institutional sunt încheiate un numär de 40 acorduri

inter-universitare de colaborare didactico-gtiintificä, stabilite prin protocoale bilaterale. Anual un numär

important de studenti çi cadre didactice efectueazä stagii de documentare în laboratoarele de profil ale

acestor universitäti.

Este evidentiatä cooperarea în plan çtiintific cu Universitatea ,, Justus von Liebig" din Giessen, care

dureazã de peste 30 de ani. Au fost promovate relalii internalionale în domeniul cercetärii gtiintifice cu

alte universitäti de profil din Germania (Hohenheim), cu universitäti din ltalia (Padova, Verona, Bologna,

Perugia), Franta (Dijon, Lille, Bordeaux, Angers), Cehia (Praga), Chile (Santiago de Chile), Republica

Moldova (Chiginãu) $.a. Prin promovarea acestor relatii internationale se urmäregte, pe lângä dezvoltarea

schimburilor de experien!ä, 5i evaluarea posibilitãtilor de cooperare în domeniul cercetãrii gtiintifice .

În ultimii 10 ani, USAMV laSi este participant activ în numeroase programe ale UE (Erasmus-

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

dezvoltarea unor parteneriate çi a unor refele de colaborare transeuropeanä.

în calitate de membrã a Agenliei Universitore o Froncofoniei (AUF) - USAMV lagi coordoneazä prin

cadrele didactice de la disciplinele de Limba francezä gi Chimie proiectele de formare profesionalä

Renforcement du françois et de la recherche en français pour les étud¡onts non-spécialistes dans un climot
multiculturel et francophone çi Analizo modernö a compuçilor chimici bioactivi din produsele agro-

alimentore de origine vegetalã. Scopul proiectelor este consolidarea formärilor francofone çi a cercetärii
gtiintifice în limba francezä gi armonizarea metodelor gi a conlinuturilor programelor. Costurile aferente

celor douä proiecte (39267 gi respectiv 25000 de euro) sunt suportate integral de AUF.

II.4 MANAGEMENTUT CALITÃTII Îru ¡ruSTITUTß DE îNVÃTÃTUÂ¡¡T SUPERIOR

1í.4.7 Situalia evaluãrilor ínstituliondle gì a programelor de studìi

Universitatea de $tiinte Agricole gi Medicinã Veterinarä ,,lon lonescu de la Brad" din la5i a fost

evaluatã institulional de douä ori.

În USAMV din lagi sunt respectate termenele pentru evaluarea programelor de studii gi pentru

evaluareainstitulionala.Înperioadamai2Ol2-februarie20L3,USAMVdinlaçiaparticipat laProgramul

de Evaluare lnstitutionalä (lnstitutional Evaluation Programme - IEP), prin Proiectul Performanta în

cercetare, performanta în predare - Calitate, diversitate çi inovare în universitãtile din România, care

urmäre5te îmbunätätrirea managementului gi asigurarea calitãtii sistemului de învätãmânt superior

românesc de consolidarea capacitãtii strategice 5i a autonomiei universitätilor conform Legii educaliei

nalionale nr.L/20IL www.uatast. Ultima evaluare

institulionalä a avut loc în anul 2013

SAMV Ra rt EUA.
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Programele de studiu evaluate au primit calificativulîruCR¡Of nf. În anul 2013, USAMV din laSi a

fost evaluatä institulional de cätre ARACIS gi a primit,,GRAD DE îNCREDERE RID|CAT".

1t.4.2 lmptementared recomandãrilor fãcute ld evaluøreo externã precedentã (implementare plan de

mãsuri)

La precedenta vizitä de evaluare institulionalä a Universitätii de $tiinte Agricole çi Medicinä

Veterinarä ,,lon lonescu de la Brad" din lagi au fost fäcute o serie de recomandãri în raport cu care au fost

realizate o serie de acfiuni:

Nr.

crt.

Recomandoreo ARACIS Mösuro (activitateo) pentru punerea în procticã o

recomondörilor ARACIS

CU PRIVIRE LA PROCESUL DIDACTIC

t Revizuirea permanentä a planurilor de

învãtämânt vizând numärul de ore de activitate

didacticä, raportu I cad re didactice/studenTi în

concordan!ä cu prevederile standardelor

specifice ARACIS gi cu bunele practici existente

în Spaliul European al Înväträmântului Superior.

Mäsura se regäsegte ca obiectiv distinct în Planul strategic

pentru 2OL6 - 2020 (Cap. 82 - Activitatea educalionalä) 9i în

Planul operalional pentru 2018. în luna iulie 2077 s-a

procedat, în conformitate cu Procedura de eloborore a

planurilor de învä[ämânt UAIASI.POB.A, la revizuirea çi

aprobarea planurilor de înväTämânt, la toate programele de

studii. Programele de studii au fost revizuite de cätre comisii

interdisciplinare de analizã gi dezvoltare pedagogicä,

desemnate de Consiliile facultä!ilor.

Se urmäregte îmbunätãtirea permanentä a activitätii

educalionale, în concordantä cu standardele çi bunele

practici interne 5i internationale.

2. Flexibilizarea curriculum-lui universitar gi

adaptarea la cererea existentä pe piala muncii

prin introducerea unui numär mai mare de

discipline optionale çi facultative, în special la

Facultatea de Agriculturä.

în cadrul USAMV din lagi existä structuri consultativ-

decizionale (Consilii consultotive), formate din cadre

didactice, studenli gi reprezentanti ai angajatorilor, pentru

fiecare program de studiu/grupe de programe, cu scopul

adaptärii permanente a curriculum-lui universitar çi a

conçinutului disciplinelor la nevoile societätii aflate într-o

dinamicä continuä. Se urmäreçte identificarea 5i introducerea

unui numär optim de discipline optionale gi facultative, în

vederea flexibilizärii gi adaptärii Planurilor de învätämânt la

cerinlele pielei muncii. Facultatea de Agriculturä a analizat çi

a propus cregterea numãrului de discipline optionale çi

facultative încä din primul semestru al anului univ. 2013-2014

( de la 2 pachete oplionale la 4 pachete oplionale/

specializare - cca 30 % din credite)

3 Studierea posibilitätii de introducere în curricula

Universitätii a unei discipline care sä contribuie

la cregterea capacitätii de comunicare a

absolvenlilor, element considerat deficitar în

cadrul întâlnirii cu angajatorii.

S-a studiat gi aplicat oportunitatea de introducere în

curriculum-ul programelor de studii a unei discipline

oplionale/facultative care sä contribuie la creçterea

capacitäTii de comunicare a absolventilor, respectiv sä

permitä viitorilor specialigti o insertie ridicatä pe piata muncii

Recomandarea a fost introdusä în Planul operational pentru

anul 2014 (Discipline: Comunicare gi negociere, Elemente de

eticä universitarä)

4. lncercarea de dezvoltare a unor programe de

mobilitate internä în cadrul Consortiului

USAMV, atât pentru studençi cât çi pentru cadre

didactice.

Dezvoltarea unor programe de mobilitate internã în cadrul

Consorliului USAMV, atât pentru studentri cât çi pentru cadre

didactice, s-a realizat în special pe segmentul de cercetare

çtiintificä gi predare profesori omologi. Recomandarea a fost
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introdusä începând cu Planul operational 2014.

5. Preocuparea permanentä pentru îmbunätä!irea

calitätii çi relevantei programelor de practicå

pentru studenti, inclusiv studierea posibilitãtii

de introducere a unei perioade de practicä

flexibilä de-a lungul anului universitar.

Aceastä mäsurä se regäsegte ca obiectiv distinct începând cu

Planul strategic20L2 - 2016 (Practica desfä5uratä çi comasatä
- Cap. 82 - Activitatea educalionalä). În funclie de

particularitätile programelor de studii çi în conformitate cu

standardele gi criteriile ARACIS se stabilesc mäsuri concrete
pentru a îmbunätä1i calitatea gi relevanta practic¡i

studenlilor, inclusiv introducerea unei perioade de practicä

flexibilä de-a lungul anului universitar (în ferme de produclie

din cadrul universitälii 5i a unitätilor economice de elitä,

ateliere de microproduclie, clinici etc). În prezent aceastä

recomandare este implementatä pentru toate programe de

studii (Agriculturä, Horticulturä, lEA, CEPA, IMAPA, Medicinä

veterinarä etc.)

6 Evitarea accentuärii pregätirii profesiona le

cognitive a studentilor, în detrimentul celei

formative (aspect care poate avea drept

consecintä integrarea mai dificilä a

absolventilor pe piata fortei de muncä).

În cadrul activitäTilor de adaptare/îmbunätä1ire a

programelor de studii se are în vedere corespondenta dintre
rezultatele învätärii gi calificarea universitarã, asigurând un

echilibru între competentele cognitive gi formative în
pregätirea profesionalå a studentilor (raportul dintre lucrärile
practice gi prelegeri).

Proceduro de eloborare 5i reevoluare a planurilor de

învölämônt prevede în mod expres includerea în figa

disciplinei a continutului de studiu, a modului de organizare a

activitälii didactice, a modalitäfii de examinare çi evaluare,
precum gi a rezultatelor învätärii, care sä certifice asimilarea

competen{elor cognitive 5i profesiona le specifice calificärii

universitare.

7 ldentifìcarea unor solutii eficiente prin care sä

fie evitate rezultatele eterogene în pregätirea

studentilor, prin atenuarea diferentelor
generate de calitatea pregätirii lor
preuniversitare, mediul social, posibilitätile

familiale 5i sociale. Cregterea rolului, implicärii,

responsabilitätii cadrelor didactice care

participä la îndrumarea la cerere a studentilor,

îndeosebi a îndrumätorilor de an.

Mãsuri luate:

1. în procesul de predare, cât gi în cel de învälare, cadrele

didactice folosesc metode centrate pe student care au rolul
de a stimula cunoa$terea çi dezvoltarea personalitätrii,

creativitatea, iniJiativa, imaginatia etc. Cadrele didactice

folosesc metode de predare interactive pentru cursuri, iar în

cadrul lucrärilor practice gi seminariilor se genereazä modele

5i studii de caz pentru a stimula çi a determina intervenlia
creativä a studentilor. Pentru operationalizarea acestor

metode gi tehnici de învä1are, Universitatea are în dotare

laboratoare didactice çi de cercetare performante, dotate cu

tehnologii de ultimä generalie. În aceste condilii, cadrul

didactic orienteazä dezvoltarea intelectualä a studentului,

dându-i o dimensiune de strategie practicä, realä.

2. S-a extins utilizarea platformelor multimedia, concomitent
cu modularizarea unor discipline gi creçterea ponderii

activitätilor care sä asigure însuçirea competenlelor
formative.

Pentru a veni în sprijinul studentilor în vederea întelegerii 5i

însuçirii mai bine a cunogtinfelor, se asigurä posibilitatea

participärii la orele de consultatii çi Cercuri Stiintifice.
3. Creçterea rolului, implicãrii, responsabilitätii tuturor
cadrelor didactice care participä la activitäti de tutoriat ale

studentilor, inclusiv ale îndrumätorilor de an, prin care se

30/4s



oferã suport metodologic pentru cunoa5terea nevoilor $i

îmbunätätirea performantelor educative gi profesionale ale

studentilor.

8 Pe fondul constrângerilor legislative,

continuarea eforturilor de atragere (mentinere)

de cadre didactice gi de cercetare tinere, de

valoare gi identificarea unor solutii de

recrutare/angajare a resursei umane pentru

desfãgurarea activitätii didactice çi de cercetare

Mðsurö luatã:

Optimizarea raportului dintre posturile didactice ocupate 5i

cele vacante, prin scoaterea la concurs gi recrutare/ angajare

de personal competent pentru desfäçurarea activitälilor

didactice çi de cercetare. Recrutarea gi promovarea

personalului academic se face pe bazä de concurs, în funclie

de rezultatele profesionale çi concordant cu necesitatea

obiectivä çi evolulia disciplinelor din Departamente. Aceastä

mäsurä se regäsegte ca obiectiv dist¡nct începând cu Planul

strategic întocmit pentru 20t2 - 2016 (Cap. 84 - Resurse

umane)

9 Finalizarea lucrärilor la spitalul pentru animale

de rentä, în vederea asigurärii unui proces

didactic 5i 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 rentä, în cadrul Fermei

Rediu, se aflä în stadiu de Studiu de fezabilitate - PUZ, în

conformitate cu Planul strategic al universitätii gi cerintele

UE, prin atragerea de surse financiare din fonduri structurale,

bugetare gi venituri proprii, cu implicarea mai activä a

colectivului de cadre didactice de la Medicinä veterinarã.

10. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice

vacante de asistent universitar la Facultatea de

Medicinä Veterinarä.

La nivelul Universitätii, 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 gi lung, asigurând

cu prioritate baza piramidei didactice. Astfel, se optimizeazä

raportul dintre posturile didactice ocupate 5i cele vacante,

prin recrutarea de absolvenli cu cele mai bune rezultate

profesionale, specializali prin doctorat, cu rezultate

profesionale gi cu aptitudini de cercetare certe.

IL. Asigurarea unui numär 5i, respectiv, a unui

raport optim în ceea ce privegte tehnicienii,

personalul medical çi studentii.

Universitatea a adoptat solulii, în conformitate cu cadrul

legislativ, pentru a asigura angajarea de personal auxiliar

didactic, necesar realizãrii unui raport optim în ceea ce

priveçte tehnicienii, personalul medical çi numärul de

studenti.

CU PRIVIRE LA cE RCETAREA STr t NTt FtCÃ

t2 Cre$terea 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.

În conformitate cu Planul strategic (Cap. 86 -
lnternationalizarea USAMV laSi) 9i Planul operational, USAMV

din lagi are ca obiective prioritare participarea activä cu

propuneri de proiecte de cercetare cu finantare la nivel

nalional (ANCS - CNCS) gi european (FP 7, POSCCE, POSDRU,

COSI Bilaterale etc).

Se pune un accent deosebit pe cresterea ponderii proiectelor

de cercetare cu parteneri din afara spaliului României, fie în

calitate de solicitant, de partener sau ca membri în echipe de

proiect internationale.

13 Preocupare permanentä pentru cresterea Mäsuri luate:
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numãrului de articole în reviste cotate lSl cu

factor de impact çi scor relativ de influentä,

asigurându-se astfel comparabilitate a

rezultatelor cercetärii cu universitä!ile relevante

de profil gi eventuala suslinere financiarä a

acestora din venituri proprii.

1. Membrii comunitälii academice de la USAMV din lagi se

preocupä permanent pentru a cregte numärul de articole în

reviste cotate lSl cu factor de impact gi scor relativ de

influentä, asigurându-se astfel comparabilitatea rezultatelor
cercetärii cu universitätile de profil relevante. Aceastä

mäsurä se regäseçte ca obiectiv distinct în Planul strategic
pentru 2012 - 2020 (Cap. 81 - Cercetare, inovare gi

dezvoltare tehnologicä).

2. Se menline hotårârea Consiliului de Administratie privind

sprijinul financiar, din venituri proprii, pentru publicarea de

articole în reviste cotate lSl cu factor de impact gi scor relativ

de influentã, în limita sumei de 1200 de EURO/cadru didactic,
precum 5i participarea cadrelor didactice (în calitate de autor
principal) cu lucräri çtiintrifice la manifestäri de prestigiu

organizate în 1arä 5i sträinätate (o manifestare çtiinçificä
nationalä/cadru didactic, anual; o manifestare gtiintificä

internationalä/cadru didactic, la 2 ani).

L4 Urmärirea gi evidentierea citärilor în reviste lSl a

lucrärilor publicate de membrii comunitätii

academice, cresterea relevantei internationale

a fiecärui cadru didactic.

Mãsuri luate:

l.Departamentul de cercetare, inovare çi transfer tehnolog¡c
(DCITT) de la USAMV din lagi urmäreçte çi evidentiazä citärile
din reviste lSl a lucrärilor publicate de membrii comunitätii
academice, cregterea relevantei internationale a activitätii
fiecärui cadru didactic.

2. Funclioneazä o platformä cu baze de date la nivel

institutional pentru a monitoriza 5i evidentia, pe fiecare

membru al comunitätii academice, articolele publicate gi

citärile înregistrate în reviste cotate lSl cu factor de impact gi

scor relativ de influentä.

3. Se contribuie astfel la îmbunätälirea/dezvoltarea

programelor de evidentiere a proprietätii intelectuale çi

plagiat.

15. Încercarea de dezvoltare a colaborärilor

internationale, inclusiv prin finalizarea acestora

prin publicarea de articole de specialitate în

calitate de coautor împreunå cu cadre didactice

de la universitätile partenere.

În cadrul parteneriatelor internalionale se dezvoltå colaboräri

multidisciplinare, inclusiv prin publicarea de cärti, capitole de

cärti gi de articole de specialitate, în calitate de

autori/coautori, împreunä cu cadre didactice de la

universitätile/inst¡tutele de cercetare partenere (expl.

partener¡ate cu cadre didactice din Belgia, Turcia, ltalia, Rep.

Moldova, Ucraina, etc.)

16. Concretizarea mai amplä a acordurilor

internationale 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 5i USAMV din lagi (expl. parteneriate cu institutii din

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

t7. Valorificarea prin brevete a rezultatelor

cercetärii çi transpunerea în mediul economic

(axarea pe cercetare aplicativä).

Membrii comunitätii academice de la USAMV din lagi

identificä surse de finantare gi se preocupã pentru

valorificarea prin brevete a rezultatelor cercetärii çi

transpunerea acestora în mediul economic.

Aceastä mäsurä se regäseçte ca obiectiv distinct în Planul

strategic pentru 2OL2 - 2020 (Cap. 81 - Cercetare, inovare 5i

dezvolta re teh nologicä)
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18. Creçterea gradului de interes pentru implicarea

studentilor în activitãtile de cercetare.

În conformitate cu obiectivele Planului strategic 20L2-202O çi

a Planurilor operationale 21t3-20t7 , s-a urmärit atragerea

tinerilor talentali, studenli / masteranzi / doctoranzi, în

activitatea de cercetare Stiintificä çi valorificarea acesteia.

cu PRMRE LA RELATIA CU STUDENTIT

L9 Realizarea unei baze de date care sä faciliteze

legätura cu absolventii çi angajatorii,

perfectionând astfel 5i sistemul de monitorizare

a ratei de angajare a absolventilor.

Absolventii Universitãtii sunt organizati în Asociatia

,,Alumni", fiecare facultate menlinând legätura cu acegtia. În

anul 2013 s-a achizitionat primul soft pentru modulul

"Alumni" din cadrul Programului informatic UMS, prin care se

faciliteazä legätura cu absolventii 5i permite o interactiune

permanentã între univers¡tate Si membrii comunitätii Alumni,

ceea ce ne furnizeazä permanent informatii cu privire la rata

de angajare a absolventilor, tendintele pietii muncii etc.

20 lntensificarea eforturilor pentru cre$terea

vizibilitätii çi atractivitätii programelor de studii

din cadrul Universitätii, la nivel nat¡onal Si

international.

lmaginea, identitatea çi cultura organizationalå sunt

elemente esentiale pentru USAMV din lagi de a fi o institut¡e

de elitã. Ca urmare, se aclioneazä continuu pentru

intensificarea eforturilor de cregtere a vizibilitätii 5i

atractivitätii programelor de studii din cadrul Universitätii, la

nivel nalional çi internalional. În acest scop s-a dezvoltat çi

Departamentul de imagine, identitate institulionalä çi

comunicare.

2L. Sporirea gradului de eficientizare a stagiilor de

practicä pentru studenli, lucru solicitat gi de

studenlii care au participat la discutii.

îmbunätä[irea modalitãlilor de pregätire practicä a

studenlilor este o prioritate permanentã, realizându-se prin:

valorificarea optimä a bazelor de practicä existente;

dezvoltarea de noi centre de practicä (6 ateliere de

microproductie pentru industria alimentarä, o nouä fermä

zootehnicä pentru domeniile de Zootehnie Si Medicinä

veterinarã etc), precum 5i facilitälile oferite de parteneriatele

cu companii din mediul socio-economic;

22. AtaSarea la Carta universitarã a unui

regulament care sä reglementeze modalitatea

în care studençii pot primi çi credite pentru

voluntariat, conform Legii nr. L/20 ll, Art L23,

(e).

S-a elaborat çi aprobat în Senat, în conformitate cu Legea nr.

L/2011, Art L23, (9), Regulamentul privind modalitatea în

care studentii pot primi credite pentru voluntariat, pe baza

activitätii desfäçurate în cadrul USAMV sau în afara acesteia.

23 Reîntregirea Comisiei de eticã gi deontologie

universitarä, conform Regulamentului acestei

comisii.

Periodic, Comisia de eticä gi deontologie universitarå se

completeazä, în conformitate cu normele în vigoare çi

Regulamentului acesteia.

24 Antrenarea reprezentanlilor studentilor în

organele de conducere la fundamentarea

deciziilor luate gi la diseminarea acestora în

rândul studen!¡lor pentru a evita situaliile în

care studentii nu cunosc anumite aspecte

referitoare la starea çi activitatea universitätii

Mäsuri luote :

1.În conformitate cu Legea Educaliei Nalionale nr.L/2OLL,

Carta universitarä 5i Regulamentele din USAMV din lagi,

studenlii sunt reprezentati în toate structurile de conducere

academicä gi sunt membri cu drepturi depline ai comunitälii

universitare, fiind parteneri în managementul Universitätii.

Pentru a disemina toate informatiile în rândul studentilor,

referitoare la starea çi activitatea Universitä!ii, reprezentanTii

acestora din organismele de conducere au obligatia 5i

responsabilitatea participärii la çedinle gi diseminarea

informatiilor cätre cei pe care îi reprezintä. Pe de altä parte,

se intensificä fluxul informational prin publicarea hotärârilor

pe site-ul universitätii 9i a facultätilor, precum çi afi5area
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acestora la aviziere.

2. Lunar, la nivelul rectoratului, se initiazã întâlniri între
reprezentanlii studentilor, gefii ligilor gi ai cluburilor
studente5ti çi Rectorul USAMV laSi

25 Valorificarea experientei studentilor români din

USAMV laSi care au beneficiat de o bursä, în

special Erasmus, în managementul calitätii (prin

dezbateri, focus group, etc) gi dezvoltarea unui

sistem de mentorat al studentilor sträini

Erasmus veniti la USAMV laçi, prin implicarea

studenlilor români care au terminat un astfel de

stagiu.

Pentru valorificarea experientei studenlilor români din

USAMV la5i, studentii care beneficiazä de burse pentru

diferite mobilitäti externe (ERASMUS), organizeazä întâlniri,
serate gi dezbateri cu colegii lor, pentru a le împãrtäçi din

experienta dobânditä. Pentru studenlii strãini veniti la

USAMV la5i prin burse de mobilitate (ERASMUS) s-a dezvoltat
un sistem de mentorat la care participã studentii români care

au terminat un astfel de stagiu.

26. Promovarea serviciilor Ligii Studentilor çi ale

Centrului de Consiliere çi Orientare în Carierä în

rândul studenlilor.

Se urmäreçte gi se încurajeazä diversificarea çi promovarea

eficientä a serviciilor Ligii studenlilor çi ale Centrului de

consiliere çi orientare în carierä în rândul studen[ilor, prin

toate mijloacele de comunicare existente (site USAMV,

facebook etc), asigurând astfel dezvoltarea personalä çi

orientarea în carierä.

cu PRlvlRE LA SURSELE DE F NANTARE

27 Continuarea eforturilor de atragere de fonduri
prin activitäli de cercetare çi consultantä, cu

preocupare continuä de obtinere de finanläri

nerambursabile prin accesarea fondurilor

structurale.

Måsuri luate :

1. Utilizarea oportunitãtilor de finantare din fonduri
nerambursabile (europene sau nationale) pentru cresterea

capacitätii institulionale a Universitätii, prin depunerea unui

numãr cât mai mare de proiecte.

2. Valorificarea capacitätilor de cercetare pentru cresterea
ponderii finantärii din cercetare în totalul veniturilor USAMV,

prin contracte de cercetare gi servicii cätre terli, inclusiv prin

consultantä, conform prevederilor noului PAC.

3. Diseminarea informatiilor, cätre comunitatea academicä,

privind oportunitãlile de finantare din fonduri
nerambursabile.

cu PRMRE LA COOPERAREA //NTERNAT/iONALÄ

28. lnilierea colaborärilor cu programe de stud¡u

similare ale universitätilor din spatiul european.

S-a intensificat act¡unea de promovare a colaborärilor cu

programe de studiu similare ale universitätilor din spatiul

european, precum gi sustinerea afilierii universitätii çi

facultãlilor la relele profesionale internationale de prestigiu,

în conformitate cu Planul strategic (Cap. 86 -
lnternationalizarea USAMV laSi) 5i Planul operational,

mentionând implicarea USAMV lagi, ca membru activ, în

CASE, UAF etc.

29 Încercarea de încadrare în echipe internalionale

de proiect, fie la nivel institutional, fie gi numai

la nivel de persoane pentru perceperea corectä

a dimensiunii activitätilor actuale desfäçurate în

Spaliul European al învä!ämântului Superior çi

al Cercetãrii $tiintifi ce.

Mäsuri luate:

1. Au fost identificali parteneri internationali de prestigiu

pentru a participa la proiecte de cercetare gi educationale

comune.

2. Am integrat în cadrul comunitälii academice personalitäli
prestigioase ale vielii academice, de cercetare çi socio-

economice din sträinätate, care sä se constituie în poli pentru

promovarea unor proiecte de cercetare 5i educationale

comune,
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30 Atragerea studenlilor, masteranzilor gi

doctoranzilor sträini, corelat cu o eventualä

dezvoltare a ofertei educationale a Universitätii

cu programe la care predarea sä fie realizatä în

limbi de circulatrie internationalã.

Mãsuri luate :

l-. Promovarea gi dezvoltarea ofertei educationale cu predare

în limbi sträine, în vederea atragerii de studenti, masteranzi 5i

doctoranzi sträini.

2. Stimularea organizärii de cätre facultäti a unor programe

de studii de licenträ 5i masterat cu predare în limbi de

circulalie internationalã, precum 5i a unor programe de

masterat în comun cu universitäti din UE, în conformitate cu

Planul strategic (Cap. 86 - lnternationalizarea USAMV lagi) 9i

Planul operalional.

CU PRIVIRE LA ACflVITATEA tNsrrruTtoNALÄ

31 Crearea çi mentinerea legäturilor permanente

cu mediul economic ai dezvoltarea relatiilor de

parteneriat cu organizatiile publice gi private

pentru sprijinirea integrärii absolventilor pe

piala muncii.

Mäsurö luotã :

Dezvoltarea de parteneriate lucrative cu administraliile locale

5i regionale, mediul economic, precum çi cu organizatiile

publice çi private pentru sprijinirea integrärii absolvenlilor pe

piala muncii, în conformitate cu Planul strategic (Cap. 87 -
Rolul USAMV laçiîn societate) 5i Planul operational..

32 Crearea unui sistem la nivel de universitate de

promovare a ofertelor de muncä disponibile

pentru absolventii universitätii.

Mäsurä luatö :

lntensificarea activitälii Centrului de consiliere 5i orientare în

carierã, care functioneazä în cadrul USAMV din la5i, pentru a

prezenta în forme adecvate ofertele de muncä disponibile

pentru absolven!ii universitätii.

33. Pästrarea unui contact continuu, permanent cu

absolvenlii pentru oblinerea feed-back-lui;

Mãsuri luate:

l.Dinamizarea continuä 5i monitorizarea comunitätii

absolvenlilor constituiti în asociatia Alumni, la nivelul

Universitätii, în vederea stabilirii parcursului profesional gi

social al acestora.

2.Cregterea gradului de implicare/participare a comunitälii

Alumni ìn asigurarea feed-back-ului dorit.

34 Utilizarea rezultatelor evaluärilor multicriteriale

necesare a fi dezvoltate în cadrul Universitätii

pentru motivarea personalului didactic, atât

pentru activitätile didactice, cât gi pentru cele

legate de cercetare;

Au fost stabilite criterii pentru utilizarea rezultatelor

evaluärilor multicriteriale în vederea motivärii personalului

didactic Ai administrativ, atât pentru activitätile didactice cât

Si pentru cele de cercetare, realizate.

35 Perfectionarea bazatä pe managementul

îmbunätätririlor continue a formularelor de

evaluare colegialä, de evaluare a cadrelor

didactice de cätre studenti, de autoevaluare 5i

evaluare de cätre managementul facultätii.

Au fost perfeclionate procedurile de evaluare a calitätii

actului didactic, de cercetare çi managerial-administrativ prin

îmbunätälirilor continuä a figelor de evaluare colegialå, de

evaluare a cadrelor didactice de cätre studenti, de

autoevaluare gi evaluare de cätre managementul facultätii.

1t,4.3 Atte evdluäri externe redlízøte de lnstitulia de învã!ãmânt Superîor

La USAMV din laSi s-a auditat extern, prin Comisio de certificare TUV Austrio CERT GMBH,

armonizând sistemul de management conform EN ISO 9001/2008, pentru urmätoarele domenii de

aplicabilitate: servicii administrative, patrimoniale, financiar-contabil, resurse umane, sociale 5i de

secur¡tate necesare procesului educational Si Stiintific din Universitate.

1/,.4.4 StrdtegÍí çí proceduri pentru dsigurareo col¡tãtii

În cadrul USAMV din laçi funclioneazä Comisia pentru evaluarea 5i Asigurarea Calitä]ii la nivel

institu[ional çi Comisii pentru asigurarea calitãtii la nivelul facultãJilor cu subcomisii pe programe de

studiu (licen!ä, masterat, doctorat). USAMV lagi implementeazã mäsurile de îmbunãtätire a calitäT¡i
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educatiei propuse de CEAC gi colaboreazã cu alte universitäti din tarä sau strãinätate pentru a identifica gi

adopta bunele practici în domeniul calitäJii. USAMV din laçi implementeazä permanent mäsurile de

îmbunätätire a calitätii propuse de comisie. Comisiile de asigurare a calitätii din facultãti elaboreazä

propriile rapoarte anuale de evaluare çi asigurare a calitätii çi implementeazä mäsuri de îmbunätãtrire a

calitãIii pe baza recomandärilor CEAC gi ale comisiilor externe ale ARACIS. Prin activitälile comune cu alte
universitäli din Jarä çi sträinätate (doctorate în cotutelä, mobilitäti în cadrul programului Socrates,

contracte de cercetare etc), managementul USAMV din laçi identificä gi adoptä "bune practici" în

domeniul procesului de înväträmânt, administraJie gi cercetare.

USAMV din lagi a elaborat politici çi strategii proprii în baza legislatiei nationale, a procedurilor

ARACIS, precum gi a schimburilor de experientä cu universitäIi din tarä çi, mai ales, din strãinätate. Existä

un program de politici centrate pe calitate, cu precizarea mijloacelor de realizare. Politicile 5í strategiile

sunt adecvate fiecärui compartiment 5i stimuleazä participarea întregului corp academic çi de cercetare,

cât çi a studentilor.Politicile de asigurare a calitätii educatiei din USAMV laçi sunt corelate permanent cu

actiunile promovate la nivel international çi urmäresc atingerea unor obiective specifice pe termen scurt,

mediu 5i lung, fiind precizate modalitã1ile de îndeplinire, responsabilitätile çí responsabilii.

La nivelul facultälilor çi al universitäJii se întocmesc anual rapoarte privind asigurarea calitãtii care

sunt prezentate în Consiliul facultätilor çi respectiv în Senat. Raportul anual al DAC este analizat de cãtre

Consiliul de Administratie, aprobat de Senat gi postat pe pagina web a Universitätii (www.uaiasi.ro).

În anul universitar 2Ot3/2O1,4, USAMVdin lagia fostevaluatä extern de cätre European University

Association - EUA, participând la Programul de Evaluare lnstitutionalä (lnstitutional Evaluation

Programme - IEP), prin Proiectul Performonla în cercetore, performonlo în predare - Calitate, diversitote

çi inovore în universitölile din Românio. USAMV laSi a initiat, pe lângä sistemul de Consorliu universitar,

sistemul de cluster, atât la nivel intern (cu staliunile de cercetare) çi internalional (cu institute çi

universitä|ieuropene), ca strategii de asigurare a calitäJii.

11.4.5 Procedurí privind inifierea, monítorízarea çí revizuired periodicã ø progrømelor 5i actívitälilor
diddctice deslã1urøte

- Universitatea çi-a elaborat un Regulament pentru initierea, monitorizarea çi revizuirea periodicä

a programelor gi activitätilor didactice desfäçurate, pe care îl aplicä în asociere cu sistemul de

monitorizare a programelor de studiu. Monitorizarea calitäfii çi eficienfei programelor de studii este

realizatä în concordan!ä cu dinamica exigenlelor pe piala forlei de muncä, cu evolulia cunoaçterii gi a

tehnologieila nivelnalionalçiinternafional. Toate programele de studiu sunt revizuite periodic, inclusivîn

urma consultäriicu reprezentanliai mediuluide afaceride la nivelul Regiunii de Nord-Est.

- Regulamentul çi procesul de monitorizare sunt asociate cu evaluäri periodice (cel pufin anuale)

ale calitäjii fiecãrui program de studiu. Revizuirea se face atât prin analize anuale la nivelul Comisiei

pentru învä!ämânt, prin analiza colegialä a activitälii studenlilor (definind asteptärile acestora) gi prin

consultarea standardelor europene çi internalionale. Revizuirea periodicä a programelor de studii de

masterat se face pe baza unui standard de autoevaluare, elaborat lga nivelul Conso(iului USAMV din

România.

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

çi calificärile oblinute de absolvenfi. Dinamica programelor de studii çi a conlinutului acestora a urmärit
corelarea confinutului cu cerinlele unui mediu de afaceri în permanentä schimbare calitativä çi

ca ntitativä.

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

europene gi internalionale în baza unui nomenclator de profesii.
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1L4.6 Proceduri de evaluare periodicã o calítã!ìi corpului profesoral

Cadrele didactice din USAMV din lagi se autoevalueazä gi 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 din laSi dispune de o fiçä de

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

clasificare a performanlelor în predare, cercetare çi servicii aduse instituliei çi comunitäfii. La acordarea

gradaliilor 5i promovarea personalului didactic se au în vedere rezultatele evaluärilor, respectiv evaluarea

colegialä, evaluarea managerialä, evaluarea studentilor 5i autoevaluarea. Anual facultäJile întocmesc un

rapoart privind evaluarea cadrelor, unde sunt centralizate rezultatele acestor evaluärí, iar rapoartele sunt

disponibile pe site-ul universitälii.

Evaluarea colegialä are caracter de obligativitate çi se realizeazä la nivelul departamentelor, pe

baza unor criterii generale çi pe preferinle colegiale, pe grupe de discipline. Acliunea se organizeazä o

datã 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 -

UAlASl.POB.14. lnstrumentul de culegere a datelor este Figa de evaluare colegialä. Directorul

departamentului prelucreazä rezultatele individuale, pe echipe çi / sau pe departament, 5i elaboreazä un

raport sintetic privind relatiile interpersonale çi valenla climatului organizational.

Evaluarea personalului didactic de cätre studentii se realizeazä pe baza Procedurii de evaluare a

cadrelor didactice de cãtre studenli - UA|AS|.POB.13, care include ,,Fiça de evaluare a personalului

didactic de cãtre studen!i", aprobatå de Senatul universitä]ii, iar datele colectate sunt cumulate pe un

centralizator, dupä care sunt prelucarate de cätre responsabilii cu asigurarea calitälii pe departamente.

Evaluarea de cätre studentieste obligatorie.

La nivelul departamentelor se realizeazä o analizä a fiecärui raport 5i a activitätii generale a

departamentului, din anul precedent. Se fac aprecieri pentru performantele realizate 5i se iau mäsuri

corespunzätoare de îmbunätãtrire a activitätii ulterioare. Anual facultätrile întocmesc un raport privind

evaluarea cadrelor didactice unde sunt centralizate rezultatele acestor evaluãri. Rapoartele anuale sunt

disponibile pe site-urile facultä!ilor. Rezultatele evaluärii cadrelor didactice de cätre studenJi, sunt

discutate individual, prelucrate statistic gi analizate la nivelul departamentelor, respectiv facultätrilor în

vederea asigurãrii transparenlei gi a formulärii politicii privind calitatea instruirii. Anual facultä1ile

întocmesc un rapoart privind evaluarea cadrelor didactice unde sunt centralizate rezultatele acestor

evaluäri, iar rapoartele sunt disponibile pe site-ul universitätii.

11.4.7 Bdzø de dote actudlizotã sistematíc, referitoore lø asigurareø internä a calitãlii
Mecanisme pentru colectarea, prelucrarea çi analiza datelor çi informatiilor relevante pentru

evaluarea 5i asigurarea institutionalä a calitätii:

USAMV din lagi a elaborat politici çi strategii proprii în baza legislatiei nationale, a procedurilor

ARACIS, precum gi a schimburilor de experientä cu universitätri din tarä gi, mai ales, din sträinätate.CEAC

lucreazä în colaborare cu comisiile corespondente, constituite la nivelul fiecärei facultäJi çi la nivelul

departamentelor, în vederea elaborärii procedurilor de evaluare a calitãtii Prin competentele ei, CEAC din

facultate sprijinã crearea culturii calitätii çi asigurå implicarea largä, în cadru organizat, a cadrelor

didactice gi a studenlilor la acliunile desfãgurate pentru asigurarea, evaluarea gi îmbunätätrirea

indicatorilor de performan!ä la nivelul programelor de studiu. Membrii CEAC de la nivel de universitate,

precum gi de la nivel de facultä!i, dispun de multiple posibilitäti de informare gi relalionare în planul

calitälii activitãlilor academice gi au capacitatea de a pune în aplicare practici çi proceduri de asigurare a

calitälii comparativ cu cele utilizate în universitäli din !arä sau din strãinätate. Membrii comisiilor au

participat, de asemenea, la seminarii 5i instruiri, organizate de ARACIS, referitoare la evaluarea çi

asigurarea calitãtii.
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RelaJii cu alte institutii din !arä 5i din sträinãtate privind schimbul de bune practici în domeniul
asigurãriicalitäJii:

USAMV din lagi dezvoltä activitäli de colaborare çi informare despre "bune practici" cu universitäji
din tarã (USAMV Cluj-Napoca; USAMV Bucureçti, USAMV Timiçoara, Universitatea Tehnicä lagi,

Universitatea Transilvania Bragov etc), precum çi cu alte universitäti de profil din Germania (Hohenheim),

cu universitäti din ltalia (Padova, Verona, Bologna, Perugia), Franla (Dijon, Lille, Bordeaux, Angers), Cehia

(Praga) etc.

lí.4,8 Transpørenla inlormalÍîlor de interes public

Universitatea çi toate facultäfile oferã, prin pagina web, informatii gi date, cantitative gi/sau

calitative, actuale çi corecte, despre calificärile, programele de studiu, diplomele, personalul didactic gi de

cercetare, facilitãlile oferite studenlilor 5i despre alte aspecte de interes pentru public, în general, çi

pentru studenli, în special.

Universitatea dispune de un Centru de comunicaJii date gi informaJii aplicate (CCDIA), prin

intermediul cäruia se gestioneazä çi se exploateazä resursele hardware gi software (reJeaua lnternet çi

lntranet, aplicatiile gi sistemele informatice pentru contabilitate, salarizare, eviden[a studentilor etc) 5i de

Centrul de Vizualizare Avansatã 3D. Prin intermediul infrastructurii lT 5i a sistemul integrat University

Management System (UMS), conducerea Universitätii utilizeazä sisteme informatice (INTERNET gi

INTRANET) moderne pentru functionare 5i comunicare, ce implicä studentii gi comunitatea universitarä gi

räspund intereselor publice. Pagina web a Universitätii (www.uaiasi.ro) gi cele ale facultälilor
(www.ua¡as¡.ro/oq www.uaiosi.ro nrticulturo: www.uaiasi.ro/zootehnie:

www.uaiasi.ro' 'icino) oferä permanent informatii çi reprezintä mijloace active de comunicare gi

implicare a membrilor comunitätii academice în activitätile specifice.Transparenla informaliilor cu privire

la serviciile oferite de universitate 5i calitatea acestora se asigurã prin actiuni coordonate la nivel

institutional, mai importante fiind: crearea çi actualizarea permanentä a paginii web a universitälii

@ww,ag!gt!,1d, structuratä pe facultäti gi departamente, care prezintä informalii referitoare la

programele de studiu, resursele umane, facilitäfile oferite studentilor, aspecte de interes pentru public, în
general, çi pentru studenti, în special; organizarea anualä a zilei portilor deschise 5i a altor manifestäri de

promovare a serviciilor educationale pentru informarea potenJialior studenti; publicarea rapoartelor de

evaluare institutionalä gi a programelor de studiu; alte actiuni de promovare prin mass-media a imaginii gi

serviciilor universitäJii, desfäçurate atât de conducerea universitätii cât çi de membrii comunitä!ii
academice, respectiv cadre didactice çi studenti.

III. MANAGEMENTUT STRATEGIC SI CAPAC¡TATEA DE ADAPTARE

lll.7 Mdnagementul strategic promovat de llS
La nivel de universitate existä strategii manageriale pe termen lung, mediu 5i scurt stipulate în

documente specifice, prin Planul strategic cu un orizont de patru ani gi Planuri operationale anuale.

Ambele planuri sunt discutate çi aprobate de Senatul Universitåtii, dupä care sunt aduse la cunoçtinJa

membrilor comunitätii academice, prin afiSarea pe pagina web a universitäJii, pentru a fi aplicate

conform unor practici çi mecanisme de urmärire riguroasä. La nivel de facultate çi departamente sunt

elaborate planuri stategice pe 4 ani 5i planuri operationale anuale în strânsä concordan[ä cu prevederile
planurilor de la nivel de universitate.

Ill.2 Fundamentørea çi redlízared progrømelor operølionale çi a planuluÍ strotegic
Planul strategic, elaborat pe termen lung, mediu çi scurt, este actualizat anual sau în funclie de

evolulia çi contextul legislaliei înväträmântului superior. în procesul managerial s-a urmãrit cre$terea

implicärii tuturor egaloanelor decizionale - decanii, directorii de departament etc, iar gradul de îndeplinire
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a acestor planuri reprez¡ntä criteriul de apreciere în evaluarea performantelor managementului

universitar. Realizarea obiectivelor strateg¡ce çi operationale este analizatä în cadrul Consiliului de

Administralie al USAMV din lagi 5i, anual, Rectorul prezintä în Senat un raport privind starea Universitä]ii.

Senatul discutä,analizeazä gi aprobä raportulîmpreunä cu un plan de mäsuri de ameliorare a practicilor Si

mecanismelor de urmãrire riguroasä a realizärii obiectivelor strategice gi a obiectivelor operationale.

lll,3 Rãspundere çi responsdhilitate publicã

Universitatea çi toate facultälile oferä, prin pagina web, informalii gi date, cantitative 5i/sau

calitative, actuale gi corecte, despre calificärile, programele de studiu, diplomele, personalul didactic çi de

cercetare, facilitälile oferite studenlilor gi despre alte aspecte de interes pentru public, în general, 5i

pentru studenti, în special.

lnformalia oferitä public de universitate este comparabilã cantitativ çi calitativ cu cea din Spaliul

European alînvã|ämântului Superior. La nivelul universitäfii, informaJiile privind calificärile gi programele

de studiu se regãsesc sub formä tipäritä în ,, Metodolosia desfäsurärii admiterii în anul universitar 2017-

2OL8", pliantele pentru admitere.

În USAMV din laçi Rectorul coordoneazã strategic, supervizeazä gi controleazä întreaga activitate

din universitate çi este responsabil de calitatea çi eficienla 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.L3O (2) din Legea 1./2OL1, rectorul USAMV

prezintä în fala Senatului, cel târziu pânã în prima zi lucrätoare din luna aprilie un raport privind starea

universitälii. Raportul este fäcut public pe site-ul USAMV gi este transmis tuturor pärtilor interesate.

Organizarea periodicä gi coordonarea misiunilor de audit, care vizeazä evaluarea calitätii procesului de

înväträmânt este responsabilitatea directorului Comisiei pentru Evaluarea 5i Asigurarea Calitãtii (CEAC).

Acesta conduce operativ activitatea, întocmegte rapoarte de evaluare internä a calitätii, pe care le

prezintä senatului. Dupã discutare çiaprobare rapoartele sunt publicate pe site-ul universitäJii.

rv. coNcruzil 9r REcoMANDÃRl

tv.7 coNcLuzil
Comisia de evaluare institulionalä desemnatä de cätre ARACIS, în urma vizitei de evaluare

efectuatä în perioada 1"5-18.05.2018 la USAMV din laçiformuleazä urmãtoarele concluzii:

1. Programele de studii de licenJä çi master propuse pentru evaluare îndeplinesc conditiile

preväzute în standardele ARACIS din punct de vedere al confinutului planului de învätämânt, al bazei

materiale, al structurii çi calitãlii corpului didactic, ceea ce le asigurä funclionarea pe termen lung. În

urma evaluãrii s-a propus calificativul încredere la toate cele 8 programe evaluate: Biologie, Agriculturã,

Montanologie, Horticulturä, Zootehnie, Medicinä veterinarä, Tehnologii agricole moderne, Protectia

plantelor;

2. USAMV din lagi a transpus în practicä recomandärile çi sugestiile fäcute cu ocazia precedentei

vizite de evaluare institu{ionalä;

3. Din disculiile purtate cu ocazia întâlnirii membrilor comisiei de evaluare cu reprezentantii

studenJilor (au participat peste 80 de studenJi) 5i ai absolventilor (au participat peste 40 de absolvenli) nu

a rezultat cä ar fi probleme legate de cultivarea unui climat de parteneriat între studenti çi personalul

didactic 5i de cercetare din universitate- studentii au apreciat mecanismul de relationare cu cadrele

didactice;

4. Angajatorii sunt mullumifi de calitatea absolvenlilor USAMV din lagi, menfionând cä nu au

constatat diferenJe între absolvenlii proveniti din alte universitäli; pentru unele programe de studii au

menlionat cä mai sunt încä deficiente de adaptare la procesul de productie.
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IV.2 RECOMANDÄRI

în urma realizãrii procesului de evaluare externä la nivelul institulieiSia programuluide studii,

echipa de evaluare formuleazä urmätoarele recomandäri:

1.. Asupra procesului didactic:

- Extinderea programelor de studii pentru învätrarea continuä, prin înfiintarea de noi specializäri

postuniversitare çi studii postdoctorale;

2. Asupra activitätii de cercetare gtiintificä:

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

cercetare, pe teme compatibile cu domeniul de expertizä gi antrenarea studentilor în activitätile de

cercetare;

- Stimularea materialã a cadrelor didactice pentru cre$terea eficientei activitätii de cercetare

çtiinTificä;
- Valorificarea prin brevete a rezultatelor cercetärii si transpunerea acestora in mediul economic

(axarea pe cercetare aplicativä).

- Înfiinlarea unui centru de transfer tehnologic, pentru a pune la dispozilia agenlilor economici,
rezultatele cercetärilor aplicative;

- Promovarea proiectelor de cercetare în parteneriat public - privat;

3. Asupra relatieicu studentii:

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

disciplinelor evaluate, pentru pästrarea confidentialitälii opiniilor exprimate çi impartialitatea
evaluärilor;

- Continuarea eforturilor pentru dezvoltarea çi modernizarea bazei materiale din campusul

universitar, în principal pentru programele de studii mai nou înfiinJate;

- Organizarea unor întâlniri ale studentilor din anii l, cu absolven]ii, pentru ca studentii sä afle de la
sursä, problemele pe care trebuie sã le aibã în vedere pentru o bunä pregãtire teoreticä dar gi

pract¡cä;

- Analiza practicii, în colaborare cu absolventii çi angajatorii, pentru a identifica pentru fiecare
program de studiu continutul acesteia dar çi modalitätile de desfäçurare, pentru a facilita

încadrarea rapidä a absolventilor în productie.

4. Asupra surselor de finantare:

- lntensificarea eforturilor pentru atragerea de fonduri extrabugetare pentru acoperirea subfinantärii
(inclusiv prin creçterea atractivitätii pentru studentii sträini, pe cont propriu valutar);

5. Cu privire la cooperarea internationalå:
- Extinderea acordurilor de parteneriat cu universitätiçiinstitutiide cercetare recunoscute

interna!ional.

7 7.2 Din Raportu I studentilor rezu ltä u rmätoa rele

Aspecte pozitive

o Bazä materialã excelentä.

¡ Acces gratuit la serviciile pentru studenli oferite de universitate.

o Buna colaborare cadru didactic-student.

o Acordarea de sprijin financiar studenlilor ce întâmpinä dificultäli.
o Variate posibilitålide practicã în domeniu.

o lmplicarea activä, precum gi suslinerea organizalilor studenleçti în cadrul activitälilor de

voluntariat.
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. Cunoaçterea de cätre studenfi a regulamentelor în vigoare.

o lmplementarea platformeiACADEMlS.

o Viziunea de viitor pe care universitatea o posedã, referitor la dezvoltare.

o Admiterea se desfäçoarä în condilii optime, transparent 5i egal pentru toli candidafii.

o Structura programelor de studii este una dinamicã, bine definitä çi pe înlelesul tuturor. Fiçele

disciplinelor prezintä cu acuratele informaliile referitoare la respectiva disciplinä.

o StudenTii se implicä activ în proiecte de cercetare, universitatea sprijinind acest demers çi

încu rajâ nd astfel dezvolta rea pasiu nilo r acesto ra.

o Universitatea pune la dispozilia studenfilor un program de stimulare financiarä prin care aceçtia

primesc o renumeralie în urma prestärii unor serviciiîn folosul universitätii.

Aspecte negative

o Discordanle referitoare la studentul reprezentat în Consiliul de Administralie.

¡ Lipsa de informare a studenfilor referitoare la studenli reprezentanli în Consiliile facultälilor gi

Senatul universitar sau modalitälile în care acegtia îi reprezintä.

o Neconcordanfa între aspectulteoretic alfaptuluicä cel pu]in 30%din totalul de credite cumulate

la sfârgitul programelor de studii de cätre un student provine din discipline libere alese (lucru

precizat în Roportul de Autoevaluore institufionolãl çi aspectul practic, disculiile cu studenfi

aducând în vedere faptul ca acest lucru nu se întâmplä mereu.

o Lipsa uniformizãrii metodelor de predare la nivel de universitate, prin metode inovative, astfel

încât atenlia studentului sä poatä fi centratä pe disciplina respectivä.

o Studenlii nu cunosc serviciile de orientare çi consiliere în carierã oferite de universitate.

o Gradul slab de renovare a cäminelor studenleçti.

. Lipsa de intuitivitate a site-ului. Din disculiile avute cu studenfii am constatat ca nu de puline ori

le este dificil în a gäsi diverse informalii.

¡ Programul de lucru cu studenfii al secretariatelor facultäTilor nu este mulat pe activitatea

didacticä a acestora.

o Lipsa afigärii încärcärii sälilor pentru fiecare salä de curs/laborator în parte.

¡ Programul ERASMUS nu este cunoscut în suficientä mäsurä la nivelul studenlilor.

o PreTul de cazare în cadrul cäminului nou construit nu este raportat la prelul celorlalte cãmine.

¡ Baza materialä nu este exploatatä la maximum de cätre studenli.

În mod succint çi corelativ cu indicatorii prezentanli în raportul întocmit, studenlii fac urmätoarele

recomandåri:

o Diseminarea, împreunä cu asocialia studenleascä reprezentativã la nivel de universitate, a

procedurii de alegere a studenfilor reprezentanli çi încurajarea studenlilor în a se implica activ în

procesul de alegere al acestora, precum çi rezolvarea discordanfelor referitoare la studentul

reprezentant în Consiliul de Administralie.

¡ lntroducerea sub formä de examen scris a unui criteriu de departajare pentru candidalii de la

programele de studii din domeniile: Agronomie, Horticulturä, lnginerie çi management în

agriculturä çi dezvoltare ruralã lngineria produselor alimentare, lngineria mediului, Zootehnie çi

Biologie, în vederea departajãrii obiective.

¡ Mediatizarea gi informarea studenlilor despre existenla unei variate game de discipline

disponibile pentru libera alegere, precum çi îndemnarea acestora pentru accesarea lor.

o O mai bunä informare a studenlilor despre serviciile pe care universitatea le oferå acestora.

o Diversificarea activitälilor practice pe care studenfii le executä pentru diverse domenii, pentru a
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evita situalia în care studentul nu parcurge toate elementele de practicä din fiça disciplinei.
. lntroducerea unui sistem unitar de predare, prin metode noi çi atractive, folosind tehnologiile

puse la dispozifie de cãtre univers¡tate prin intermediul bazei materiale foarte bune.
o Mediatizarea serviciului de orientare în carierä pe care universitatea îl pune la dispozilia

studenlilor, precum çi încurajarea acestora de a apela la astfel de servicii.

. încurajarea çi sprijinirea studen[ilor pentru a participa la manifestäri gtiin]ifice dedicate
domeniului fiecäruia de studiu, precum gi susf inerea financiarä pentru studenfii ce prin
performanla lor reprezintä universitatea la nivel nalional sau internalional, prezentând astfel
rezultatele cercetårilor çtiinlifice întreprinse de acegtia.

¡ Renovarea cãminelor studenleçti existente.
¡ Partea practicä din cadrul disciplinelor sä se facä egal, pentru fiecare student al unui program de

studii, conform fiçelor disciplinei, studentul dezvoltând astfel capacitä|i de punere în aplicare la

un nivel peste medie a cunoçtinfelor dobândite.
o Diseminarea mai puternicã cätre studenli a posibilitälilor de angajare, pentru anul în curs, mai

ales pentru studenlii ce urmeazä sä absolve.

o Organizarea unui târg de cariere împreuna cu organizalia studenfeascä reprezentativä în

universitate.

¡ lmplicarea activä a Asocialiei absolvenlilor în centralizarea datelor aferente de la absolvenli,
precum gi diseminarea prin intermediul acesteia a unor chestionare sau formulare pot duce la o
mai bunä centralizare çio mai buna eviden!ä a procentului de inserlie pe pia1a muncií.

o lmplicarea activä a studenfilor în procesul de evaluare al cadrelor didactice, precum çi publicarea

çi diseminarea rezultatelor prezentei evaluäri.

¡ Trecerea la un sistem online de evaluare al cadrelor didactice.

. Pentru o mai mare transparen!ä în alegerea studenlilor reprezentanfi, considerãm cä este

necesarä o implicare mai mare a organizaliilor studenlegti legal constituite la nivel de universitate

çi recunoscute de cätre aceasta, precum çi definirea unui regulament clar referitor la alegerea

studen!ilor reprezentan!i.

o Având în vedere importanla principiilor etice dintr-o institufie de învä1ämânt superior,
recomandäm organizarea unor ac{iuni de prevenlie a încãlcärii sau de promovare a principiilor
etice.

o Recomandäm afiçarea datelor de contact ale comisiei intr-un loc vizibil pe site pentru a fi ugor de

accesat.

¡ Accesibilizarea toaletelor çi pentru persoanele cu handicap locomotor.
o lmplicarea reprezentanfilor studen[ilor în elaborarea, respectiv în actualizarea planului strategic al

universitä!ii.

o DiferenTierea evaluärii cadrelor didactice de cätre studenli de evaluarea satisfacfiei studenlilor
fa!ä de serviciile educalionale gi studenfe$t¡ pe care universitatea le oferä, prin introducerea de

chestionare distincte în acest sens.

o Desfäturarea evaluärilor cadrelor didactice de cätre studenli pentru fiecare semestru universitar
în parte.

r Adaptarea cuantumurilor burselor la pragul minim de 580 de lei pentru bursa socialã, conform
legislafiei în vigoare, precum gi a celorlalte tipuri de burse.

Studenfii au propus acordarea calificativului GRAD DE INCREDERE RIDICAT.

77.3.

recomandäri

Din Raportul evaluatorului extern din stråinätate rezultä urmätoarele observatii si
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- IJSAMV has a coherent, integroted, transporent mdnogement system, bosed on on efficient ond

effective administrotion. I would recommend involving more femoles in the leadership of USAMV.

Although t appreciote it very much thot the students' rote ore higher in the Senote it should be balanced

according to the Romonion regulation. / USAMV are un sistem de management coerent, integrat,

transparent, bazat pe o administrare eficientä çi eficientä. Recomand implicarea mai multor femei în

conducerea USAMV. Degi apreciez cä prezenla numärului mare de studençi în Senat, acesta ar trebui sä

fie aliniat conform reglementärilor legale românegti.

- Should estoblish o procedure for monitoring the gender balonce of ocademic stoff at the faculties.

The quality of humon resources ot IJSAMV seems to be at o very good level. / Ar trebui sä se stabileascä o

procedurä de monitorizare a echilibrului între cadrele didactice femei çi bärbali în cadrul facultäfilor.

Calitatea cadrelor didactice la USAMV pare sã fie la un nivel foarte bun.

- Erasmus mobility progromme would offer more opportunities for exchanging ocademic staff. Every

year the number of outgoing teoching stuff was neorly the some (between 25-35; overoge - 28,5) in the

lost few years (2077-20L7). The most popular destinations were Czech Republic, Fronce, Greece, ltaly,

Spain and Turkey and the professors of the Faculty of Agriculture were the most octive. The numbers of
incoming were even less (between 75-25; averoge - 18) in the some period. The most professors were

from Czech Republic, Fronce, Greece, ttoly, ond Turkey. Most of the incoming professors were hosted by

the Foculty of Veterinory Medicine. / Programul de mobilitate Erasmus ar oferi mai multe oportunitãli de

schimb privind personalul academic. În fiecare an, numãrul de cadre didactice care au iegit a fost aproape

acelagi (între 25-35, în medie, 28,5) în ultimii ani (2OLL-2017). Cele mai populare destinalii au fost

Republica Cehä, Franla, Grecia, ltalia, Spania çi Turcia, iar profesorii Facultäfii de Agriculturä au fost cei

mai activi. Numärul de intrare au fost chiar mai mici (între 15 çi 25 de ani, în medie 1"8) în aceeagi

perioadä. Cei mai mulli profesori au fost din Cehia, Franla, Grecia, ltalia çiTurcia. Majoritatea profesorilor

care au venit au fost gäzduifi de Facultatea de Medicinã Veterinarä.

- There is enough ploce for didactic ond reseorch activities. Facilities qre well used and most of the

educational spaces, that I hove seen, fulfil every requirement of the European standords. lt can be seen

that USAMV invested in its physicol infrostructure a lot in the past few yeqrs. lt is important to continue

this procedure. / Au loc multe activitäli didactice çi de cercetare. Facilitälile sunt bine utilizate çi

majoritatea spaIiilor educa]ionale, pe care le-am väzut, îndeplinesc toate cerin]ele standardelor

europene. Se poate observa cä USAMV a investit foarte mult în infrastructura sa în ultimii ani. Este

important sä continue în acest mod.

- lt is recommended to increose the number of students toking part in mobility octivities. lt will help

the students to goin some procticøl experience obrood ond it is also suits to EU recommendotions. USAMV

hos to encouroge the members of the Foculty of Horticulture and Foculty of Animol Sciences to increase

the octivity inthe ERASMTJS+ Programme./Se recomandä creçterea numäruluide studenli care participä

la activitäli de mobilitate. Acestea vor ajuta studenlii sä ob[inä o experien!ä practicä în sträinätate gi de

asemenea se aliniazä în conformitate cu recomandärile UE. USAMV trebuie sä încurajeze membrii

Facultälii de Horticulturä gi Facultälii de $tiinfe ale Animalelor sä intensifice activitatea în cadrul

programului ERASMUS +.

- Extend the number of Master ond PhD students involved in reseorch. lncreose the number of
orticles pubtished in journals indexed lSt and olso tries to roise the number of patents. / Extinderea

numärului de masteranzi gi doctoranzi implicafiîn cercetare. Cregterea numärului de articole publicate în

reviste indexate lSl çi, de asemenea, încercarea de a mãri numärul de brevete.

- tn my opinion the structure and the procedures of quolity ossuronce at USAMV ore well organized.

USAMV should be worked on the improvement of the effectiveness of the quolity mqndgement system. /
În opinia mea, structura çi procedurile de asigurare a calitälii la USAMV sunt bine organizate. USAMV ar

trebui sä lucreze la îmbunätälirea eficacitätii sistemului de management al calitälii.
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Conclusion/Concluzie

I had overoll o quite good impression about USAMV. I was satisfied whot I hove experienced; seen,

reod and heard at the university. I propose a "High confidence roting". / Am avut în general o impresie

destul de bunä despre USAMV. Am fost mullumit de ceea ce am experimentat; väzut, citit çi auzit la

universitate. Propun "Grad de încredere ridicat".

I appreciate the efforts of the management, the ocademic staff and the students of USAMV to
develop the quolity. I hope that some of the comments which I made will help the university manogement

in the process of continuol improvement./ Apreciez eforturile conducerii, personalului academic çi

studenfilor USAMV de a dezvolta calitatea. Sper cä unele dintre comentariile pe care le-am fäcut vor ajuta

managementul universitäfii în procesul de îmbunãtälire continuä.

I underline the following: Subliniez urmätoarele:

o The location ond the traditions of lasi is a great opportunity for USAMV with their special study
programmes in the north-west region (Moldavio) in Romanio. / Localia çi tradiliile din laçi

reprezintä o mare oportunitate pentru USAMV cu programele speciale de studiu pentru regiunea

de nord-vest (Moldova)a României.

o To strengthen the good relotions with employers for getting more informotion ond feedback from
the job morket. /Consolidarea bunelor relalii cu angajatorii pentru a obfine mai multe informa]ii

çi feedback de pe piala muncii.

o Having more internship for students in dffirent institutions mainly on national and also on
international level. / Sä aibá mai mult stagiu pentru studen{i în diferite instituçii, în principal la
nivel nafional çi internafional.

o To continue to invest in the physical infrastructure and facilities, as and when funds allow. I Sá,

continue sä investeascä în infrastructura çi facilitätrile fizice, dupã cum permit fondurile.
o J strongl! suggest continuing internationalisation and develop more bachelor and mqster

prograrnmes conducted in English. USAMV should encourage students and academic staff taking
part in more exchange and mobility programmes. / Sugerez cu fermitate continuarea
internafionalizárii çi dezvoltarea mai multor programe de licenfä çi de masterat efectuate în limba
englezá,. USAMV ar trebui sä încurajeze studentii çi personalul academic sá ia parte la mai multe
programe de schimb çi mobilitate.

Evaluatorul sträin a recomandat acordarea calificativului Grad de încredere Ridicot.

t2. În baza celor de mai sus, Departamentul de evaluare externä a calitätii propune Consiliului

ARACIS sã ia act de urmätoarele:
o Universitatea de $tiinte Agricole 5i Medicinä Veterinarã ,,lon lonescu de la Brad" din lagi

îndeplineçte cerinlele normative obligatorii stabilite de Metodologia ARACIS; la acest moment

USAMV lagi la asigurä condijiile de calitate çi respectarea standardelor generale çi specifice.

o Evaluatorii celor 6 programe de studii universitare de licentä çi 2 de master au propus acordarea

ca lificativu lui,,încredere".

Räspunzând Scrisorii de informare, Universitatea de $tiinte Agricole çi Medicinã Veterinarä ,,lon
lonescu de la Brad" din lagi apreciazä faptul cä procesul de evaluare a universitätrii s-a desfägurat corect, în

conformitate cu legislatia în vigoare, respectându-se metodologia çi ghidurile ARACIS. De asemenea, se

mentioneazä cã pentru Universitatea de $tiinte Agricole çi Medicinä Veterinarã "lon lonescu de la Brad"

din laSi obiectivul asigurärii calitajiiîn educatie va rämâne a preocupare constantä, o prioritate absolutä a

întregului corp academic, asupra cäreia ne vom concentra toate eforturile pentru cre$terea indicatorilor
proprii de performantã çi satisfacerea a$teptärilor beneficiarilor serviciilor noastre.
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Având în vedere totalitatea documentelor gi informaliilor avute la dispoziJie 5i în urma disculiilor

purtate în cadrul gedintrei din 27.O9.2018, cu participarea Directorului de misiune çi a Secretarului tehnic

al misiunii, Departamentul pentru evaluarea externä a calitälii supune Consiliului ARACIS propunerea de

acordare a calificativului GRAD DE INCREDERE RIDICAT.

Dupä discutarea în plenul Consiliului ARACIS, Raportul Consiliului va fi publicat pe site-ul ARACIS

(www.aracis.Iq), conform etapizärii dín Ghidului octivitö[ilor de evaluore o colitäfii programelor de studii

universitore çi o instituliilor de învölömânt superio,; partea a lll-a.

DATA: 27.09.20L8

SEMNÃTURILE

Departamentul pentru evaluare externã a cal¡täT¡¡ al ARACIS

Conf. univ. dr. Octavian Mädälin BUNOIU - Director Departament Eva ñííòet¡tät¡¡

Prof. univ. dr. Dorian COJOCARU - Mem

Prof. univ. dr. loan LASCÃR - Membru

Prof. univ. dr. lamandi LUCA - Membru

Prof. univ. dr. Nicolae Adrian OPRE - Membru

Prof. univ. dr. lon POPA - Membru

Prof. univ. dr. Neculai Eugen SEGHEDI m

Student Vlad Dan CHERECHES - Membru
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