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Introducere

Acest raport a fost redactat în urma vizitei pentru evaluarea institulionalá a Universitáfii de

$tiinle Agricole çi Medicinä Veterinará ,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi de cätre Agenfia Româná

de Asigurare a calitá1ii în învá!ämântul superior din România (ARACIS) în perioada 13-15 mai

201 8.
prezentul raport a fost întocmit unitar, de comun acord asupra celor menfionate de cátre

ambii studenfi evaluatori, fiecare dintre ei ocupându-se în mod detaliat de urmátoarele domenii,

conform Metodologiei de evaluare externã, standarde, standarde de referin¡ã Si lista indicatorilor

de perþrman!ã a ARACIS:

Iuliu Gabriel Cocuz - ANOSR
o Domeniul B - Eficacitate educafionalä

o Domeniul C - Managementul calitá1ii

o criteriul c.5. Accesibilitatea resurselor adecvate înváfäfii

o criteriul c.6. Baza de date actualizatâ sistematic, referitoare la

asigurarea internä a calitä{ii

o Criteriul C.7. Transparenta informafiilor de interes public cu privire la

programele de studii çi, dupä caz, certifrcatele, diplomele çi calificárile

oferite

o criteriul c.8. Funcfionalitatea structurilor de asigurare a calitá1ii

educafiei, conform legii.

Ovidiu Fudulache - UNSR
o Domeniul A - Capacitateainstitulionalä

o Domeniul C - Managementul calitá1ii

o Criteriul C.1. Strategii çi proceduri pentru asigurarea calitafli

o Criteriul C.2. Proceduri privind ini{ierea, monitorizarea çi revizuirea

periodicä a programelor si activitálilor desfäçurate

o Criteriul C.3. Proceduri obiective çi transparente de evaluare a

rezultatelor Înväfärii

o Criteriul C.4. Proceduri de evaluare periodicá a calitáçii corpului

profesoral

Universitatea de $tiinfe Agricole çi Medicinä Veterinará,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi

este una dintre cele mai mari universitäli de profil [ará, avãnd în componenla sa un numár de 4

facultáçi: Facultatea de Agriculturä, Facultatea de Horticulturä, Facultatea de Zootehnie çi

Facultatea de Medicinä Veterinarä, cu un numär de peste 4400 de studenfi'

J
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1. Metode folosite în cadrul evaluärii institufionale.

În cadrul evaluãrii institulionale, am folosit urmätoarele instrumente:

a. Disculii cu:

o reprezentanlii conducerii Universitäçii de $tiinfe Agricole çi Mediciná

Veterinarä,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi;

o studenfi ai Universitáfii de $tiin{e Agricole çi Mediciná Veterinarä ,,Ion

Ionescu de la Brad" din Iaçi;

o secretariatul facultáfilor din cadrul a Universitälii de $tiinle Agricole çi

Medicinã Veterinarä,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi;

o secretariatul general al Universitälii de $tiinfe Agricole çi Mediciná

Veterinará,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi;

. reprezentanfii studenfilor din cadrul Universitäçii de $tiinfe Agricole çi

Medicinä Veterinará,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi;

o membrii Ligii Studenlilor din cadrul Universitä1ii de $tiinle Agricole çi

Mediciná Veterinarä,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi;

o studenli caza\i în cäminele studenleçti din cadrul Universitä1ii de $tiinfe

Agricole çi Medicinä Veterinará,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi;

. cadre didactice din cadrul Universitá1ii de $tiinfe Agricole çi Mediciná

Veterinarä,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi;

o bibliotecarul çef din cadrul Universitäçii de $tiinfe Agricole çi Mediciná

Veterinará,,Ion Ionescu de la Brad" din laçi;

o angajatorii din domeniu, respectiv absolven{i ai Universitáçii de $tiinfe

Agricole çi Medicinä veterinarä,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi.

b. Documente çi regulamente respectiv proceduri disponibile pe site-ul oficial al

instituçiei - http :i/www.qaiasi.ro

c. Consultarea Raportului de Autoevaluare Institufionalâ a Universitä1ii de $tiinfe

Agricole çi Medicinä veterinarä,,Ion Ionescu de la Brad" din laçi.

d. Aplicarea în rândul studentilor a unui chestionar pe un eçantion de 100 de persoane.

Acest chestionar poate fi consultat la secfiunea anexe'
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2. Evaluare institutionalä pe indicatorii metodologiei

ARACIS

Domeniul A - Capacitatea institufionalã

Criteriul 4.1. Structurile institufionale, administrative çi manageriale

5,A.1.1. Mísìune, obìective Si integrítatea academicã

IP.A.1.l.l. Misiune Si obiective

Misiunea USAMV Iaçi a fost definitá în acord cu Carta Universitará, cu Strategia

Universitä1ii çi cu Strategia Nalionalá pentru Înväfámântul Superior din România, precum çi cu

Declaraliile de la Bologna, Copenhaga çi Lisabona-

Misiunea USAMV Iaçi este de cercetare çtiinfificä avansatä çi educalie prin programe de

studii performante la toate ciclurile pregátirii universitare çi postuniversitare, pentru a ráspunde

exigenfelor unei societáli aflate în dezvoltare. Astfel, USAMV Iaçi urmáreçte generarea de

cunoaçtere prin cercetare, dezvoltare, inovare çi transfer tehnologic, formarea profesionalä de nivel

superior, atragereaîn activitatea universitarâ a celor mai buni specialiçti çi a tinerilor care dispun

de un ridicat potenfial de pregåtire profesionalá çi çtiinfificä.
Misiunea de formare profesionalá se desfäçoará în conformitate cu cerinfele çi nevoile de

calificare corespunzätoare celor trei cicluri de studii din oferta educalionalá. Studenfii urmeazä un

proces de formare teoreticä çi practicä ce le permite acumularea de competente profesionale,

precum çi o serie de competenfe transversale.

Misiunea çtiinfificá a USAMV Iaçi este ca, pe bazaunei strategii çtiinlifice çi a unor teme

de cercetare specif,rce, sä contribuie, prin rezultatele obfinute, la progresul çtiintific çi tehnologic

al agriculturii, al industriei agroalimentare çi al spaliului rural românesc çi, astfel, la dezvoltarea

durabilá a României în spaliul european.

IP.A. L 1. 2. Integritate academicã
prin Carta Universitä1ii sunt statuate respectarea çi promovarea libertälii çi integritä{ii

academice, autonomia academicä colectivä çi individualä, echitatea, justelea, aprecierea corsctä a

meritelor profesionale, intelectuale çi vocafionale, onestitatea, corectitudinea, transparenla,

respectul, toleranfa, nediscriminatea, responsabilitatea; sunt valori çi principii dupä care se

gwerneazá"USAMV laçi.

În vederea aplicärii unui climat academic transparent çi etic, în care activitälile se

desfãçoará pe principiile competenlei çi cooperárii, ale respectului reciproc, ale evaluärii pe criterii

transparente, imparfiale çi juste a activitälii studenfilor, a cadrelor didactice, a personalului didactic

auxiliar çi a personalului administrativ, în cadrul USAMV Iaçi funclioneazá Comisia de eticã si

deontologie universitarã, care aclioneazâînbaza propriului regulament çi a Codului de eticã ;i
5
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de ontolo gie univer sit arã.

Toate documentele Comisiei de eticä (rapoarte de activitate, regulamente, componenfa

comisie, Codul de eticä çi deontologie universitarä) sunt afiçate public pe site, dar recomandãm

o mai bunä vizibilitate a acestor informalii pe site-ul universitä1ii.

Comisia de eticá çi deontologie universitarä se întruneçte ori de câte ori este nevoie sau în

momentul apariliei unei sesizári. Din discufiile purtate cu membrii comisiei, precum çi din raportul

comisiei de eticá din anul 2017,reiese cá fiecare sesizare este tratatä cu seriozitate çi se urmäreçte

solufionarea fiecärui caz. Mandatul comisiei este de 4 ani, fiind aprobat de cátre senatul

universitá1ii pentru perioada 2016-2020. De asemenea, comisia a räspuns la fiecare sesizare

primitä, existând çi situalii de autosesi zare, dànd astfel o serie de recomandári, respectiv sancliuni

precum avertismente scrise.

Din comisia de eticä a USAMV Iaçi face parte çi un student doctorand, dar acesta nu a

participat la întâlnirea cu comisia de eticä çi nici nu a semnat raportul comisiei pe anul 2017.

Comisia îçi desfäçoarä activitatea dupä Regulamentul Comisiei de Eticá, precum çi dupa Codul de

eticá.

Codul de eticá este aprobat de cátre Senatul universitar în iulie 20lL Acesta face parte

integrantä din Carta Universitáçi çi cuprinde un ansamblu de idealuri, principii çi reguli ce

reprezinfávalorile fundamentale în baza cárora se desñçoará activitatea din USAMV Iaçi.

Având în vedere importanfa principiilor etice dintr-o institu{ie de învätämânt superior,

recomandã m organizarea unor acliuni de prevenlie a încálcärii sau de promovare a principiilor

etice. De asemenea, recomandám afiçarea datelor de contact ale Comisiei de eticá într-un loc

vizibil pe site pentru a fi uçor de accesat.

IP.A. 1. l. 3. Rðspundere çi responsabilitate publicã

USAMV Iaçi este o institulie publicä, fiind obligatä sá respecte cu strictete legislafia în

vigoare, precum çi regulamentele de funcfionare, astfel cá angajamentele asumate de universitate

sunt respectate riguros çi în condifii de transparen!ä totalá. Institulia de învä!ämânt superior

dispune de practici de auditare internä pentru principalele domenii ale activitä1ii universitare,

precum: Compartimentul de audit public intern - domeniile financiar-contabile, Departamentul

pentru cercetare, inovare çi transfer tehnologic - ca\itatea activitálilor de cercetare çi CEAC,

împreuná cu DAC, pentru calitatea activitäfilor didactice la nivel institufional'

Rapoartele rezultate în urma auditurilor interne sunt prezentate senatului universitar,

dezbätute çi aprobate, fiind publicate ulterior pe site-ul instituliei.

De asemenea, universitateadispune çi de programe de audit externe, cum ar fi Comisia de

certificare TUV Austria CERT GMBH, fiind auditatäpentru: servicii administrative, patrimoniale,

f,rnanciar-contabile, în domeniul resurselor umane, sociale çi servicii de securitate.

S.A. 1.2. Conducere ;i admínísttalie

IP.A.1.2.1. Sistemul de conducere

Organismele de conducere ale USAMV Iaçi sunt reprezentate, la toate nivelurile
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(institulional, facultáçi, departamente, colective), de cadre didactice titularizate în înväfámântul

superior având functie didacticä de profesor universitar sau conferenfiar universitar, cu norma de

bazâîn universitate.

Competenlele decizionale specifice pentru organismele de conducere ale universitã1ii sunt

stabilite prin Carta Universitará. Atribufiile çi raporturile dintre aceste structuri sunt precizate prin

regulamente, care sunt aprobate de Senat çi fac parte integrantä din Carta universitäçii.

Senatul universitäfii, cu rol deliberativ çi de control, format din reprezentanli aleçi în mod

democratic din fiecare facultate çi departament (personal academic72,5 % çi studenli27,5 o/o)

decide asupra problemelor majore privind activitäfile academice çi politicile USAMV laçi,

finanfarea, seleclia çi promovarea personalului academic çi administrativ, admiterea studenfilor,

dezvoltarea de servicii pentru societate. Senatul funcfioneazáînbazaregulamentelor universitálii,

complementare Cartei, precum çi în baza propriului regulament.

Managementul operativ este asigurat de Consiliul de Administralie care include în structura

sa rectorul, patru prorectori, directorul general administrativ al universitäfii, directorul CSUD'

decanii celor patru facultäfi çi reprezentantul studentilor, fiecare membru fiind responsabil pentru

activitälile sale manageriale specifice, în concordanfä cu strategia universitá1ii çi organigrama

acesteia, în conformitate cu Regulamentul de organizare si funclionare a Consiliului de

Administralie aprobat de Senat.

Comisiile Senatului Universitá1ii sunt stabilite în functie de domeniile de activitate çi

anume: Comisia pentru învá!ämânt, Comisia pentru cercetare çi relafii internafionale, Comisia

administrativá çi de patrimoniu, Comisia socialä çi cu probleme studenleçti'

Din discufiile purtate cu studenlii din USAMV Iaçi çi studiul realizat pe parcursul vizitei

arezultatfaptul cëtïBo/o dintre studenfi nu au participat sau nu cunosc procesul de alegere al

studen{ilor reprezentan{i în Senatul universitar sau Consiliile facultã{ilor.

La nivelul Consiliului de Administrafie al USAMV Iaçi existá un student reptezentant,

dar existä o discordan!ä referitoare la acesta, în timpul vizitei nereuçind astfel sä afläm cine ocupá

într-adevár aceastá poziçie. Din disculiile avute cu conducerea Ligii Studenlilor din USAMV Iaçi

am constatat cä studentul reprezentant în Consiliul de Administralie este preçedintele organizatiei.

De asemenea, am observat cá prin ,,Metodologia de organizare Si desfisurare a

alegerilor structurilor çi func[iitor de conducere în USAMV IaSi, anul 20]6", universitatea

intervine parlial în procesul de alegere al studenlilor reprezentanli în cadrul Consiliilor facultá1ilor,

precum çi în Senatul universitar, Comisia electoralä a studenlilor aflându-se în subordinea Biroului

Electoral Central al universitäçii.

La alegerilor pentru studenti reprezentanli poate participa orice student al USAMV laçi,

în funclie de facultatea la care studiazä.

Recomandare: pentru o mai mare transparentä în alegerea studenfilor reprezentanfi,

consideräm cá este necesarä o implicare mai mare a organizaliilor studenfeçti legal constituite la

nivel de universitate çi recunoscute de cätre aceasta, precum çi definirea unui regulament clar

referitor la alegerea studenlilor reprezentanfi.

1
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Totodatá, peste 607o dintre studenfi se declarä mutfumifi sau foarte mul{umifi de

activitatea studenfilor reprezentan{i în structurile de conducere din universitate'

Punct qlab:

o Discordanfe referitoare la studentul reprezentat în Consiliul de Administralie'

o Lipsa de informare a studenlilor referitoare la studentii teprezetrtanli în Consiliile

facultäfile çi Senatul universitar sau modalitälile prin care aceçtia îi reprezintä.

Recomandare: Diseminarea, împreunä cu asociafia studenteascä reprezentativá la nivel de

universitate, a procedurii de alegere a studen{ilor reprezentanti çi încurajarea studen{ilor în a se

implica activ în procesul de alegere al acestora, precum çi rezolvarea discordanlelor referitoare la

studentul reprezentant în Consiliul de Administratie'

t

Fig. 1- Participarea studenlilor la alegerile

pentru studenlii reprezentanli în Senatul

u n¡vers¡tar sau Consilile facultä1ilor

rDa

rNu

r Nu am auzit de alegerile
pentru studenlii
repre¿entanli

tig.2 - Satisfaclia studen-tilor referitoare la

activitatea stude nli lor reprezenta nli în

structurile de conducere din universitate

2% 4% : Foarte nemullumit

r Nemullumit

r Nici mullumit, nici

nemultumit

r Mul¡umit

r Foarte mullumit
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IP. A. L 2. 2. Managementul strate gic

USAMV Iaçi are strategii pe termen lung, mediu çi scurt. La nivel de universitate, existä

planul strategic, asumat de cátre universitate pe o perioadá de 4 ani (în cazul de fafã 2016'2020),

precum çi planuri operalionale anuale. Planurile menfionate sunt dezbätute la nivelul Senatului

universitar, precum çi aprobate de acesta. De asemenea, planul strategic este actualizat anual'

Studenlii nu sunt implicali în elaborarea acestor planuri'

Recomandare: Implicarea reprezentanlilor studenlilor în elaborarea, respectiv în

acfualizar ea p I anului strate gi c al univ er s itä1i i'
pentru a monitoriz a aplicareaplanului strategic, respectiv operafional, anual Consiliul de

Administralie elaborea zá o analizá, ce este prezentafâde cátre rectorul universitáçii sub forma unui

raport çi aprobatä de Senatul universitar.

IP.A. 1. 2. 3. Administralie eficace

USAMV Iaçi dispune de o administratie care respectä reglementárile legale în vigoare,

este eficace în privinla organizárä, numärului çi calificárii personalului çi funcli oneazáriguros prin

serviciile oferite comunitä1ii universitare. Administralia usAMV Iaçi este alcátuitá din: Direclia

Generalá Administrativä, Serviciul financiar-contabil, çi Compartimentul Secretariate. Personalul

angajat în structurile administrative ale universitáçii are un nivel de calificare corespunzätor

posturilor pe care le ocupá çi experienfá în domeniu' Personalul angajat räspunde nevoilor

comunitá1ii academice çi çtiinlifice din cadrul universitá1ii'

USAMV Iaçi dispune de o administralie eficientá çi de mecanisme de control çi de

optimizare a activitáçii acesteia, în conformitate cu prevederile legale. Ocuparea posturilor în

cadrul administrafiei se realizeazáprin concurs pe posturi vacante, otganizat în conformitate cu

legislafia çi reglementárile în vigoare. compartimentele implicate în administratie au implementat

sistemul de management al calitä1ii ISo 9001, iar personalul este instruit anual privitor la

standardele de calitate. Universitatea dispune de mecanisme proprii de control, cum ar fi: în cadrul

Direcliei Jinanciør-contabile existá Serviciul de control financiar preventiv, iat la nivel de

universitate existá un Compartiment de audit public intern'

Administralia Universitafli utilizeazâ un sistem informatic integrat modern, bazat pe

platforma ACADEMIS, pentru a gestiona bazelede date referitoare la managementul academic çi

cel administrativ.

Criteriul A.2. B¡aza materialä

5.A,2,1.Pøtrimoniu,dotøre,resurseJinøncíarealocøte
IP.A.2. t.l. spalii de învölãmânt, cercetare çi pentru alte activitãli

Universitatea asigurä spalii de învá!ámânt çi cercetare corespunzätoare specificului sáu,

adicá: sáli de predare, laboratoare didactice çi centre de cercetare, in concordanfä cu normele

tehnice, de siguran!ä çi igienico-sanitare în vigoare. Întregul patrimoniu din proprietatea USAMV

Iaçi aparfine domeniului public. Calitatea acestor spafii este evaluatá în funclie de suprafa!á, stare
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tehnicá Ei capacitate maximä. spaliile cu destinalia de activitate didacticá çi cercetare au

capacitatea conform cu cerinlele minime. Amfiteatrele, sálile de curs çi laboratoarele sunt utilizate

conform orarelor, pentru toate programele de studii, fiecare facultate dispunând de un numár de

spalii care sä îi asigure desfãçurarea corespunzátoare a cursurilor, seminariilor çi a altor activitäçi

specifice conform standardelor de calitate ARACIS'

USAMVlaçidispunedespaliidecazareîn5cämine,cuocapacitatetotaläde1795de
locuri, ceea ce permite sá asigure cazarea la peste 45% din totalul studenfilor care utmeazâ

programe de studii la forma de învä!ämânt cu frecven!ä la toate cele trei cicluri (licen!ä, masterat

çi doctorat) çi sá rezolv e cazareala 83Yo din solicitäri. Studençii beneficiazâîn cámine de o serie

de facilitáli (oficii dotate cu aparaturá electro-casnicä, cablu internet, cablu TV etc')'

usAMV Iaqi dispune de o Bibliotecá modernä, caÍe are 4 sáli de lecturá cu o suprafa!á

totalä de 1.650 de mp, garãerobä çi calculatoare legate în refea pentru accesul utilizatorilor' Astfel,

studenlii pot accesa platforme - coleclii de reviste çtiinlifice de cercetare în format text integral,

precum çi o serie debazede date bibtiografice çi bibliometrice internationale'

usAMV Iaçi dispune de facilitäli destinate persoanelor cu handicap locomotor prin

intermediul rampelor de acces în clädirea principalá'

Recomandare: Accesibilizarea toaletelor çi pentru persoanele cu handicap locomotor'

Din studiul realízatpe parcursulvizitei, arezultatfaptul cä peste 77o/o dintre studen{i se

declarä mulfumi{i sau foarte mul{umifi de baza materialã'

Fig. 3 - Satisfaclia studenlilor referitoare la baza

materialä a universitãlii

4% qN r Foarte nemulfumit

r Nemullumit

n Nìci mullumit, nici

nemullumit

r, MulÏum¡t

LP.A.2.1.2. Dotare

Toate sálile de la usAMV Iaçi în care se desñçoarä activitäfi de predarelseminaizare

dispun de echipamente tehnice de predare, înváfare çi comunic are, çate faciliteazâ activitatea

cadrului didactic çi receptivitateastudentului. Laboratoarele didactice çi de cercetare dispun de

echipamente çi mijloace de funclionare corespunzátoare stadiului actual de dezvoltare a cunoaçterii

çtiinlifice qi cerinlelor disciplinelor obligatotii ¿itt planurile de învá!ámânt care avptevâzute prin

programa analiticá activitáli de laborator'
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în sprijinul realizárä activitá1ilor didactice de formare a studenfilor (efectuarea practicii)

corespunzätor celor trei cicluri çi a activitálilor de cercetare çtiinfificä, USAMV Iaçi are un

patrimoniu agricol important în cadrul fermelor didactice çi experimentale.

Cadrele didactice dispun de birouri proprii, bibliotecä, calculatoare de birou çi/sau laptop,

sisteme de operare çi programe informatice recente, o serie de alte utilitáçi specifice.

IP, A. 2. 1. 3. Resurse financiare
USAMV Iaçi are buget de venituri çi cheltuieli anual, iar pe termen lung are posibilitatea

de a-çi asigura anual venituri proprii prin activitáli de autofinantare, taxe de studii, produclie

proprie, proiecte de cercetare etc., pe care sä le aloce în vederea realizârä misiunii asumate çi a

obiectivelor strategice pe care çi le-a fixat. Universitatea are un plan anual de achizifii çi un plan

de investifii pe care le duce la îndeplinire conform planificärii çi bugetelor stabilite. USAMV Iaçi

dispune de un buget anual realist çi de un buget previzionat pe 3 ani, precum çi de politici financiare

p" i.r,,'.n scurt çi mediu, cu referire la sustenabilitatea financiarä. Universitatea dispune de rezerve

financiare, atât proprii, provenite din arenda terenurilor agricole detinute în proprietate, taxele de

çcolarizare (de admitere, de licen!á), din sponsorízáti etc., cât çi din sume primite de la Ministerul

Educafiei Nafionale drept finanlare de bazâ, dinalocaliile de la bugetul de stat çi din alte surse de

finanlare extrabugetará. planificarea çi definirea politicilor de investilii çi de gestiune financiarä

au loc în condifii de eficien!ä economicä çi cu respectarea prevederilor legale în materie'

Ip.A.2.1.4. Sistemul de acordare a burselor si alte forme de sprijin material pentru studenli

USAMV Iaçi are un Regulament de acordare a burselor si a altor þrme de sprijin

material pentru studenfi,pe careîl aplicä în mod consecvent. Bursele sunt acordate din alocafii de

la bugetul de stat, dar çi din resurse proprii. În anul universitar 2016-2017, semestrul I, numärul

total de burse acordate a fost de 1 189, din care: 12 burse de performan!â, I25 burse merit I' 196

burse merit II, 41g burse merit III çi 43 8 burse sociale. La aceste burse se adaugá bursele de campus

(burse pentru voluntariat în folosul universitä1ii), acordate pe baza unei cereri depuse la

secretariatul universitá1ii çi a unui interviu în urma cáruia sunt selectafi studenfii beneficiari ai celor

20 burse.

Din studiul realizatpe parcursul vizitei, arezultat faptul cá peste 75o/o dintte studenfi se

declarã mul{umi{i sau foarte mul{umifi de sistemul de acordare al burselor çi cuantumul

acestora. pentru an'l univer sitar 20171201 8, USAMV Iaçi a stabilit urmátoarele cuantumuri pentru

burse:

o bursa de performanlâ- 1200 lei - criteriu de acordare: media 10;

. bursá de Merit I -725 Lei - criteriu de acordare: media 9,5-9,99;

. bursä de Merit Il - 625 Lei - criteriu de acordare: media 9,00-9,49;

o burse de Merit III - 550 Lei - criteriu de acordare: media 8,00-8,99;

o bursa socialá - 500 Lei - promovat + dosar'
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Universitatea contribuie la fondul pentru burse studenleçti cu venituri proprii în valoare de

peste 10% din totalul acestuia çi, de asemenea, alocá çi un numär de burse de performanfá strict

din venituri proprii, pe aceleaçi criterii menlionate mai sus'

Bursa socialá se poate cumula cu bursele acordare în funcfie de performanla academicá

(bursa pentru performan|á, bursa de merit I, II sau III)'

Fig.4 - Satisfaclia studenlilor referitoare

sistemul de acordare al burselor 9i cuantumul
acestora

r toarte nemullum¡t

u Nemultumit

x Nici mullumit, nici

nemulTumit

ù Mullumit

r Foarte mullumìt

Domeniul B - Eficacitate educafionalã

Criteriul 8.1. Con{inutul programelor de studii

S. B. t, 1. Admítereø studenlilor

Ip.B. L t. L principii ale politicii de admitere la programele de studii oferite de institulie

procedura de admitere si recrutare a studenfilor din cadrul universitá1ii de $tiinfe Agricole

çi Mediciná Veterinará ,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi este prezentatá public çi transparent pe

site-ul universitä1ii. Metodologia de admitere este publicatä cu minim 6 luni înainte, universitatea

asigurând o mediatizare eficient â, rcalâ çi corectá a informafiilor referitoare la procesul de

admitere. Nu existä criterii discriminatorii, admiterea realizându-se exclusiv pe baza

competenlelor academice ale candidatului'

IP.B.l.l.2. Practici de admitere

Admiterea pentru ciclul de studii optat este condiçionatá de absolvirea ciclului de

învá!ámânt preuniversitar, candidatul fiind obligat sá definä o diploma de bacalaureat'

pentru programele de studii de licenfä admiterea candidafilor la USAMV IaEi, la

programele de studii din domeniile: Agronomie, Horticulturä, Inginerie çi management în

agriculturä çi dezvoltare ruralá Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Zootehnie çi
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Biologie, se face prin concurs, pe baza notelor obtinute la probele de bacalaureat. Admiterea

candidafilor la domeniul Medicinä veterinará se face prin concurs, pe baza unui test grilä çi a

mediei din cadrul examenului bacalaureat. Media minimä de admitere este 5.

Pentru programele de studii de masterat, concursul de admitere se desñçoatá pe

facultáli çi domenii la programele de studii acreditate de ARACIS, conform legislaliei în vigoare.

Admiterea serealizeazápebazâde concurs, criteriile de departajare fiind calificativul unui interviu

suslinut la sediul universitã1ii, precum çi media examenului de licen!ä.

Pentru programele de studii de doctorat, concursul de admitere se desñçoará dupä

metodologia proprie pebazâ de competitie.

Recomandare: Introducerea sub formä de examen scris a unui criteriu de departajare pentru

candidafii de la programele de studii din domeniile: Agronomie, Horticulturä, Inginerie çi

management în agriculturä çi dezvoltare ruralä Ingineria produselor alimentare, Ingineria

mediului, Zootehnie çi Biologie, în vederea departajärii obiective.

5,8.1.2, Structurø çi prezentørea programelor de studíí

IP.B.1.2.I. Structura programelor de studii
programele de studii din cadrul Universitáçii de $tiinfe Agricole çi Mediciná Veterinará

,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi sunt prezentate sub forma unor documente ce includ conform

standardelor toatá documentalia aferentá. Ponderile disciplinelor din cadrul fiecärui program de

studii sunt exprimare prin credite de studiu ECTS. Fiçele disciplinelor sunt publice pe site-ului

universitätrii çi conlin toate informa{iile referitoare la obiective, cunoçtinfe dobândite, metode de

evaluare a studentilor, precum çi bibliografia obligatorie çi facultativä de studiu.

Realizarea programelor de studii se face la nivel de universitate, prin cooperare inter-

facultáli, cu ajutorul transferului çi acordärii creditelor de studiu ECTS, numárul lor fiind precizate

în fiçele disciplinelor çi sunt acordate dupä Ghidul de utilizare al ECTS.

punct tare: Structura programelor de studii este una dinamicä, bine definitä çi pe înfelesul

tuturor. Fiçele disciplinelo r prezintácu acuratele informaliile referitoare la respectiva disciplinä.

punct slab: Neconcordanla între aspectul teoretic al faptului cä cel pufin 30% din totalul de

credite cumulate la sfârçitul programelor de studii de cätre un student provine din discipline libere

alese (lucru precizatîn Raportul de Autoevøluare institulionalõ) çi aspectul practic, disculiile cu

studenti aducând în vedere faptul ca acest lucru nu se întâmplá mereu.

Recomandare: Mediatizarea çi informarea studenfilor despre existen{a unei variate game

de discipline disponibile pentru libera alegere, precum çi îndemnarea acestora pentru accesafea

lor.

1P.8.L2.3. Relevanla programelor de studii
programele de studii din cadrul USAMV Iaçi denotä o mare relevanfä asupra dorinfelor de

specializare pe care studentul le opteazâ, precum çi o permanentá actualizare qi dezvoltate a

acestora, prin intermediul procesului permanent de supraveghere pe care universitatea îl desñçoará

asupra relevanlei. procesul de revizuire a programelor de studii din cadrul universitäçä sebazeazâ
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pe rezultatele evaluärilor interne (evaluare anualä a fiecárui program de studii) çi externe prin

rezultatele evaluárii activitälii didactice de cätre studenfi'

La nivel de universitate existä Procedura de inifiere, aprobare, monitorizare çi evaluare

periodicã a programelor universitare de licenlã çi de masterat, aptobatä de cätre senat, prin care

se asigurä relevanfa programelor de studii. De asemenea, universitatea organizeazá periodic

întâlnirii cu personalul de pe piafa muncii, absolven{ii universitáçii, precum çi cu studenlii

reprezentanfi, pentru a fi parte din procesul de actualizare aprogramelor de studii, având astfel loc

o consultare amplä asupra revizuirii acestora.

Totuçi, la nivel practic, din discutiile purtate cu studenti, mai ales cei din an terminal, a

reieçit faptul cä pentru anumite domenii este necesarä o remodelare çi reconstruire a planului de

înväfámânt, punându-se accentul pe partea practicá aferentä disciplinei studiate. În schimb, am

constat faptul cä, datoritä bazei materiale excelente pe care universitatea o pune la dispozilia

studenlilor, aceçtia dezvoltä o serie de capacitä1i absolut necesare pentru viitoarea lor profesie'

punerea accentului pe partea practicä, cu aplicafii directe ale teoriei învälate, reprezintä o

necesitate pentru ca programul de studii sä fie relevant.

Din studiul realízat printre studenfi în timpul vizitei, am constatat cä peste 807o dintre

studenfi sunt de pärere cã planul de înváfãmânt corespunde cerinfelor specializãrii alese.

Recom?ndare: Se recomandá ca parteapracticä din cadrul disciplinelor sä se facä egal çi la

fel, bine proporfionatá, pentru fiecare student al unui program de studii, conform fiçelor disciplinei,

studentul dezvoltând astfel capacitä1i de punere în aplicare la un nivel peste medie a cunoçtinfelor

dobândite.

Fig. 5 - Opinia studenlilor referitoare la

corespondenla dintre planul de invã!ämânt 9i

cerinlele sPecializãrii alese

3%

r Corespund în totalitate

: Corespund într-o mare mäsurã

. Corespun într-o micã mãsurä

¡: Nu corespund
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Criteriul 8.2. Rezultatele învãfärii

S, B. 2, 1. Valo r ílic ar e a c ølili'c ãr íi univ e r s ít ø t e o b lin ute

IP. B. 2. I . I . Vatorificarea prin capacitatea de a se angaj a pe piala muncii

în USAMV Iaçi studenfi se declarä mulfumifi de capacitatea de a se angaja pe piala muncii.

Cu toate cá în unele domenii de studiu veniturile oblinute prin angajarea strict pe domeniul çi

calificarea oblinutä sunt mici, o mare parte din studen{i ce urmeazä sâ finalizeze sau au ftnalizat

un program de studii aleg sä profeseze în domeniile lor de activitate sau în domenii înrudite.

În ansamblu, precum este menlionat çi în Raportul de Autoevaluare institufionalã, cea mai

mare parte dintre absolvenli (peste 50%) se angajeazâ în mai pufin de 2 ani delaftnalizarea

studiilor. Acest procent este furnizat de cätre Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierä, pebaza

studiilor çi a monitorizárilor efectuate'

Recomandare: O diseminare mai puternicä cátre studenli a posibilitáçilor de angajare, mai

ales pentru studenfii ce urmeazä sá absolve. Organizarea unui târg de cariere împreuna cu

organiza\iastudenleasc árcprezentativá în universitate. Implicarea activá a Asociatiei absolvenfilor

în centralizarea datelor aferente de la absolvenfi, precum çi diseminarea prin intermediul acesteia

a unor chestionare sau formulare pot duce la o mai buná centralizare çi o mai buna evidentá a

procentului de inserfie pe piala muncii'

1p,8.2.1.2. Vatorificarea calificãrii prin continuarea studiilor universitare

Rapoartele elaborate de universitate demonstreazá cä o mare parte dintre absolventi aleg

sá îçi continue studiile universitare prin programe de masterat sau doctorat, aceçtia fiind admiçi

pentru respectivele studii. De asemenea, am observat un interes deosebit nu numai pentru

absolvenlii USAMV laçi, ci çi pentru absolventi din alte centre universitare.

Ip.B.2,1.3 Nivetut de satisfoclie al studenlilor în raport cu demoltarea profesionalã çi personalã

asiguratã de universitate

La nivel teoretic, din Raportul de autoevaluare institulionalð a USAMV laçi, pÅn

intermediul chestionarelor referitoare la evaluarea activitálii didactice de cätre studenli, a reieçit

cá peste 75yo dintestudentii universitåçii sunt mullumiti de conditiileoferite de cätre universitate,

atât din punct de vedere profesional, cât çi personal. Din discufiile avute cu studenfii, aceçtia se

declarã mullumiçi, se declarä entuziaçti çi apreciazâcondiliile oferite, însá o recomandare în acest

sens o reprezirÍáo mai bunä informare a studenfilor despre oportunitälile pe care universitatea le

poate oferi.
Un punct necesar de atins este reprezentat de asigurarea stagiilor de practicá de specialitate

a studenfilor, astfel cä recomandäm o diversificare a ofertei stagiilor pentru aceste domenii, pentru

a evita situafia în care studentul nu parcurge toate elementele de practicá din fiça disciplinei.

Recomandare: Diferentierea evaluärii cadrelor didactice de cätre studenli de evaluarea

satisfacliei studenlilor fafá de serviciile educationale çi studenfeçti pe care universitatea le oferá,

prin introduceÍea de chestionare distincte în acest sens'
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IP.B.2.1.4. Centrarea pe student a metodelor de învõ¡are

Cadrele didactice titulare de discipline stabilesc metodele çi tehnicile de predare çi înválare

în conformitate cu cerinfele de ø centra activítatea didøcticù pe student çí pe rezultøtele învãçãrii,

çi pe care le prezirÍá explicit în fiçele disciplinelor. Din studiul efectuat pe parcursul vizitei a

rezultatfaptul cá760/o dintre studenfi se declarä mul{umifi sau foarte mulfumi{i de modul în

care cadrele didactice au prezentat fiça disciplinei la început de curs. De asemenea, peste 807o

dintre studenfi se declarä mul{umi{i sau foarte mulfumifi de metodele de predare.

Din vizitele efectuate inopinat la cursuri, seminare sau laboratoare, am observat o

interacliune deosebitá între cadrele didactice çi studenfi. În USAMV Iaçi se mizeazâpe relafia de

parteneriat între student çi cadru didactic, astfel diseminarea cunoçtinlelor se face bidireclional,

studenfii apreciind în mod deosebit acest lucru. Baza materialá pe care o oferá universitatea

permite un înväfámânt de calitate, cu metode de predare axate çi centrate pe student. Aplicarea

metodelor inovative de predare prin testarea permanentá a cunoçtinfelor pe care studenlii le

dobândesc aratä interesul ridicat al cadrelor didactice. De asemenea, platformele de e-learning pe

care universitatea le oferá studenlilor, permit rcalizarea studiului individual pentru fiecare student

în parte.

Punct slab: Lipsa uniformizärii metodelor de predare la nivel de universitate, prin metode

inovative, astfel încât atenlia studentului sá poatá fi centratá pe disciplina respectivá.

Recomandare: Introducerea unui sistem unitar de predare, prin metode noi çi atractive,

folosind tehnologiile puse la dispozifie de cätre universitate prin intermediulbazeimateriale foarte

bune.

Fig. 6 - Satisfaclia studenlilor referitoare la modul

în care cadrele didactice au prezentat figa

disciplinei la incePut de curs

s%7% r toðrte nemulTumìt

r Nemullumit

Ë N¡c¡ mulïumìt, nici

nemul!umit

:r Mullumit
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Fig.7 - Satisfaclia studenlilor referitoare la

metodele de Predare

4% zx : Foarte nemullumit

r Nemullumit

x Nici rnullumìt, nici

nemullumìt

: MulTum¡t

r Foarte mullumit

IP 82.1.5. Orientarea în carieru ø studenlilor

în cadrul USAMV Iaçi existä Centre de consiliere çi orientare în carierä (CCOC) atãtla

nivel de universitate, cât çi la nivelul fiecárei facultä1i, care au rolul de a crea un dialog permanent

cu studenfii, de a discuta cu aceEtia ghidul de studii, condiliile sociale çi de pregátire, drepturile çi

obligaliile ce le revin, mai ales pentru arealizaun debut cu succes în ciclul I de studii universitare.

Centrele de consiliere çi orientare în carierä funcfioneazä dupá un regulament propriu.

Din disculiile purtate cu studenfii, cadrele didactice ale universitälii desfãçoarä permanent

activitáfi care sá îndrume studenlii în carierá, pe diferite domenii, precum cercetarea sau implicarea

activä a studenlilor în activitäli pe domeniul lor de studiu prin activitáfi practice. Din studiul

efectuat a rezultat un pu!çI-glgþ care ne aratâ câ 640/o dintre studenfi nu au apelat niciodatã la

consilierea çi orientarea în carierã, precum Si cá l7o/o dintre ei nu cunosc existen{a acestui

serviciu.
Recomandare: Mediatizarea serviciului de orientare în carierá pe care universitatea îl pune

la dispozilia studenlilor, precum çi încurajarea acestora de a apela la astfel de servicii.

Fig. B - lnformarea çi accesarea de cãtre studenli a serv¡cilor

de consiliere si orientare în carierä

5% r Da, apelez periodic

r Da, am apelat o singurã datä

¡: Nu, nu am apelat niciodatå
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Criteriul 8.3. Activitatea de cercetare çtiinfificä
Activitatea de cercetare pe care o universitate o desfäçoarä reprezintâun pilon de bazáîn

înväfámântul superior de calitate. Astfel, implicarea studenfilor în activitä1ile de cercetare

demonstreazâaplicarea principiului ,,învä!ãmânt centrat pe student". La nivel de universitate, sunt

desñçurate numeroase proiecte de cercetare, prin intermediul centrelor de cercetare pe care îl
posedä. Studenlii sunt îndemnafi permanent sä participe la activitä1i de cercetare çtiinfificä, sá

elaboreze lucräri çtiinlifice çi sä le publice în diferite reviste de specialitate.

Pentru realizareaprogramelor de cercetare - dezvoltare prevâzute în planurile operafionale

çi strategice ale facultä1ilor, universitatea dispune de câmpuri experimentale, laboratoare

specializate çi resurse umane, care asigurä condiçiile necesare pentru atingerea principalelor

obiective avute în vedere.

Cadrele didactice, studenlii, masteranzii çi doctoranzä participä activ la activitatea de

consultan!á çi transfer tehnologic în cadrul Directiilor agricole judefene, Oficiilor de consultanfä,

a Camerelor agricole din regiunea de dezvoltare Nord-Est, dar çi în Parcul tehnologic

TEHNOPOLIS, la care universitatea este fondator çi partener, aláturi de Consiliul Judefean,

Primäria Iaçi çi cele trei mari universitäli din municipiu.

Punct tare: Studenfii se implicá activ în proiecte de cercetare, universitatea sprijinind acest

demers çi încurajând astfel dezvoltarea pasiunilor.

Recomandare: Încurajarea çi sprijinirea studenfilor pentru a participa la manifestäri

çtiinlifice dedicate domeniului fiecäruia de studiu, precum çi susfinerea financiarä pentru studenfii

ce prin performan! alor rcprezintä universitatea la nivel nalional sau internalional, prezentând astfel

rezultatele cercetárilor çtiinfifice întreprinse de aceçtia.

Domeniul C - Managementut calitãfii

Criteriul C.1. Strategii çi proceduri pentru asigurarea calitãfii

S,CJ.I. Structuri çi polítíci pentru asigurarea calítãlíi

IP.C.l.l.I. Organizarea sistemului de asigurare a calitã¡ii

USAMV Iaçi dispune de regulamente pentru toate activitäfile academice importante çi îçi

creeazâ proceduri specifice sistemului de management al calitafi pentru toate activitäfile de

predare, înválare çi cercetare, pentru a dezvolta o culturä proprie a calitaçii. Coordonarea

proceselor de evaluare çi asigurare a calitáçä la nivel institufional este realizatá de Comisia pentru

evaluarea çi asigurarea calitã¡ii - CEAC, acárei activitate se desfäçoará'pebaza Regulamentului

de organizare Si funclionare a Comisiei pentru evaluarea çi asigurarea calitö¡ii. Potrivit Legii nr.

8712006, în cadrul USAMV Iaçi Comisia de evaluare çi asigurare a calitä1ii educaliei include çi

reprezentanli ai angajatorilor çi ai studenlilor reprezentanfi din Senatul universitar, numiçi pebaza

hotärârii senatului.
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CEAC lvcreazáîn colaborare cu comisiile corespondente constituite la nivelul fiecárei

facultá1i çi la nivelul departamenteror, în vederea eraborärii procedurilor de evaluare a calitáçii'

usAMV Iaçi a eraborat politici çi strategii proprii în baza legislafiei nalionale, a procedurilor

ARACIS, precum çi a schimburilor de experien!á cu universitá1i din larä çi' mai ales' din

stráinátate. prin competenlele ei, cEAc din facultate sprijinä crearea culturii calitátrii çi asigurä

impricarea rargâ,în cadru organizat, a cadreror didactice çi a studenfilor la acfiunile desfãçurate

pentru asigurarea, evaluarea çi îmbunätálirea indicatorilor de performanlá'lanivelul programelor

de studii.

Activitatea executivá referitoare la asigurarea calitäfii (implementare proceduri de calitate)

este realizatä de Departamentur pentru isigurarea caritã¡ii (DAC), care funclioneazá în

conformitate cu legislalia în vigoare çi în bazaproptiului regulament'

IP.C.l.l.2.Potiticiçistrategiipentruasigurareacalitã¡ii
în cadrul USAMV exista o politica de asigurare çi îmbunátáfire continuä a calitä{ii

centratä preponderent pe rezultate. politicile de asigurare acalitafi educafiei din UsAMV Iaçi sunt

corelate permanent cu acliunile promovate la niver internafionar çi urmáresc atingerea unof

obiective specihce pe termen scurt, mediu çi lung, fiind precizate modalitálile de îndeplinire'

responsabilitálile çi responsabilii'
privind activitatea de predare-învälare, politica usAMV Iaçi de asigurare a calitäçii pune

accent pe centrarea activitáçii pe student. pentru aceasta, studenfii sunt parteneri în procesele de

evaluare a calitá1ii, fiind repre zenÏa\i în cEAC la nivel de universitate, dar çi în comisiile de

asigurare a caritä1ii constituite ra nivel de facurtáli çi departamente. Asigurareacalitâ¡ii educaliei

este centratá preponderent pe rezvrtate. Studenfii derega{i pentru asigurarea caritälii sunt fie

studenfi senatori, fie consilieri çi sunt numiçi prin hotärâre a senaturui universitar în aceste comisii'

potiticile de evaluare çi asigurare a calitafli sunt proiectate la nivelul fiecärui departament

(academic, çtiinfific, administrativ) din cadrul universitäçii' comisiile promoveazâ la nivel

organizalional o curturä a calitá1ii, menitá sá asigure o îmbunátáfire a standardelor de calitate

comparativ cu cele realizafeîn alte universitäçi din lará çi stráinátat e' care vor reprezenta referinle

pentru evaluarea çi monitori zarea calitäfii'

Criteriul C.2. Proceduri privind inifierea, monitorizarea çi revizuirea

periodicaaprogramelorçiactivitãfilordesfãçurate

s.c.2.1. Aprobareø, monítorìzørea çi revizuirea periodica a programelor çí øctívìtãlílor

desfãçurate

IP.C.2.l.l. Existenla si apticarea regulamentului privitor la inilierea, aprobarea' monitorizarea

çi evaluarea periodica a programelor de studii

La nivelul Senatului Universitä1ii este constituitá çi funclioneazã Comisia pentru

învãlãmânt çi perfec[ionarea personalului didactic care aprobä, monitorizeazá çi evalueazä
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periodic programele de studii. Comisia Senatului, care are în portofoliu atributii specifice, aplicä

Regulamentul privind inilierea, aprobarea, monitorizarea Si evaluørea periodicã a programelor

de studii. În USAMV Iaçi au fost create proceduri çi instrumente conform Procedurii de Inifiere,

Aprobare, Monitorizare Si Evaluare Periodicã a Programelor (Jniversitare de Licenlã çi de

Masterat, care sprijiná optimizarea deciziilor privind proiectarea, organizarea çi derularea

programelor de studii, urmárind armonizarea cu piafa muncii, respectarea reglementärilor

nafionale, precum çi convergenla la bunele practici çi la cerinfele privind asigurarea calitáfii în

Spafiul European al Învä!ámântului Superior.

Monitorizarea calitä1ii çi eficienfei programelor de studii este realizatá în concordan!á cu

evolufia exigenfelor pielei forlei de muncä, precum çi cu evolulia cunoaçterii çi a tehnologiei la

nivel nafional çi internalional. Toate programele de studii sunt revizuite periodic, inclusiv în urma

consultárilor cu reprezentanfii mediului de afaceri la nivelul Regiunii Nord-Est, pentru reducerea

decalajului între cunoçtinlele çi deprinderile de bazá predate în universitate çi cunoçtinlele çi

deprinderile necesare pe piala muncii. De asemenea, universitatea organizeazä periodic întâlnirii

cu personalul de pe piala muncii, absolvenfii universitäçii, precum çi cu studenfii reprezentanti

pentru afrparte din procesul de actualizare aprogramelor de studii, având astfel loc o consultare

amplä asupra revizuirii acestora.

\P.C.2.1.2. Corespondenla dintre diplome Si calificãri

În USAMV Iaçi evaluarea internä a programelor de studii are în vedere corespondenta

dintre acestea çi calificärile ce urmeazá a fi oblinute de cätre absolvenfi, precum çi corespondenla

dintre acestea din urmä çi domeniul ocupafional (COR).

Comisiile pentru evaluarea çi asigurarea calitá!ä, constituite la nivelul universitä1ii çi al

facultá1ilor, împreuná cu DAC çi promotorii programelor de studii, asigurá bazele de date de

informare externä în raport cu evolulia programelor de studii similare în plan european, în vederea

revizuirii periodice a programelor de studii. Atât programele de studii, cât çi diplomele sunt

elaborate çi emise în funcfie de cerinÇele calificärii universitare çi sunt revizuite prin comparafie

cu diplomele europene çi internafionale, pe baza unui nomencl1to1d9 Rrofe¡ii

Fig" 9 - Satisfaclia studenlilor referitoare la modul

de evaluare în cadrul dísciplinelor studiate

: Foarte nemul{umit

r Nemulfumit

x Nici mullumit, nici nemullumit

',¡ Multumil

r Ëoarte mullumit
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Criteriul C.3. Proceduri obiective çi transparente de evaluare a

rezultatelor învätä rii

S.C. 3. 1. Evøluarea studenlilor

Ip.C.3.l,l. Universitatea are un regulament privind examinarea Si notarea studenlilor care este

aplicat în mod riguros Si consecvent

Activitäfile desfãçurate de cadrele didactice în scopul evaluárii rezultatelor înväfärii se

realizeazá în baza unor regulamente çi proceduri: Regulamentul activitãlii profesionale a

studenfilor, Regulamentul privind examinarea si notarea studenlilor Si Procedura de examinare

çi notare a studenfilor. Aceste documente sunt publice, de care iau act, deopotrivä, studenlii çi

cadrele didactice. Ele se regäsesc pe pagina web a universitä1ii çi a facultá1ilor. Evaluarea

cunoçtinlelor çi a activitälii profesionale a studenlilor se face pe bazapafücipärii active a acestora

la seminare, lucräri de verificare în timpul semestrului, activitáçi/teste de laborator, proiecte, teme

de casá, colocvii/examene. Toate aceste proceduri sunt conforme cu Sistemul European de Credite

Transferabile (ECTS). Fiçele disciplinelor confin criteriile de evaluare a studenfilor çi sunt aduse

în mod consecvent la cunoçtinla celor implicafi. La examinare participä, pe lângä titularul de curs,

cel pufin încá un alt cadru didactic de specialitate'

Modalitäçile de evaluare sunt precizate în fiçele disciplinelor, iar acestea sunt aduse la

cunoçtinla studenlilor la începutul anului universitar de cátre cadrele didactice çi sunt afiçate la

avizierul disciplinei çi pe site-ul universitä1ii. Toate drepturile çi obligafiile privitoarc la

promovabilitatea examenelor sunt stipulate în setul de regulamente precizate mai sus' Pentru

ãplicarea prevederilor acestor regulamente a fost elaboratá procedura privind evaluarea studentilor'

De menlionat este faptul câ70o/o dintre studen{i se declarä mul{umi{i sau foarte mul{umifi de

modul de evaluare în cadrul disciplinelor studiate. Fiecare student are dreptul sá conteste notele

obfinute. în urma afiçárii rezultatelor, orice student poate solicita vizualizarea lucrárii proprii,

împreuná cu cadrul didactic, precum çi recorectarea acesteia în cazul în care acesta se simte

neîndreptá!it.

1p.C.3.1.2. Integrarea examinörii în proiectarea predðrii Si învãlãrii pe cursuri çi programe de

studii
în USAMV Iaçi, cursurile sunt proiectate astfel încât sä îmbine predarea, înválarea çi

examinarea, iar procedeele de examinare çi evaluare a studentilor sä fie centrate pe rezultatele

învátärii. Evaluarea rezultatelor învä!árii se face în mod planificat, formele çi metodele de

examinare a studenfilor fiind definite în etapa de proiectare a programelor de studii, în Planul de

învä!ámânt çi f,rçele disciplinelor. Stabilirea lor se face avându-se în vedere transparenla çi

evaluarea obiectivá, precum çi adaptarea metodelor de examinarelametodele de predare - înválare

çi la conJinutul disciplinelor. La începutul anului universitar decanatele facultálilor fac cunoscute,

fie prin intermediul cadrelor didactice, fie prin intermediul site-ului institufiei: planurile de

învá!ámânt; disciplinele obligatorii, opfionale çi facultative corespunzátoate fiecärui an de studiu;
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structura anului universitar; orarul.

Evaluarea studenfilor la o discipliná de studiu se face prin cumularea aprecierilor fäcute de

cätre cadrul didactic examinator pe parcursul semestrului çi a sesiunilor de examene. Datele

desfäçurärii examenelor se stabilesc de cätre studenfi împreuná cu profesorul examinator

corespunzätor seriilor çi grupelor de studiu'

Evaluarea realizalâprin metodele de evaluare preväzute în fiçele disciplinelor specifice

programelor de studii stimuleazá studenfii pentru înväfarea creativá, manifestatä prin elaborarea

àe lucräri independente (teme pentru acasä), pe durata semestrului,bazafe pe cunoçtinfele însuçite

riguros.
Referitor la studenlii ce prezintä dizabílitã$itemporare sau permanente, evaluarea acestora

în condilii adaptate capacitá1ii lor, prin otganizareafie a unor sesiuni speciale de examen,

adapfarea,în funclie de caz,a metodelor de examinare de cátre cadrul didactic'
se face

fie prin

Criteriul C.4. Proceduri de evaluare periodicä a calitäçii corpului

profesoral

S.C,4.LCalítateøpersonaluluididøctìcçidecercetare
1P.C.4.1.1. Raportul dintre numãrul de cadre didactice si studenli

Raportul dintre numärul de cadre didactice çi studenfi este stabilit în funcfie de specificul

programului de studii, pentru atingerea obiectivelor acestuia. În evaluarea caütatrii se considerá cá

un cadru didactic are norma debazâîntr-o singurä universitate.

calitatea proceselor de predare çi înväfare reprezintá indicatorul esenfial al stabilirii

numárului de studenfi aferenli unui cadru didactic. De asemenea' raportul optim cadre

didactice/studenli este carcurat în funcfie de exigenlere fiecärui tip de activitate didacticä

desfãçuratá. conducerea universitáfii, prin prorectorul responsabil cu activitatea educationalä çi

conducerile facultälilor, prin prodecanii cu activitatea didacticä, urmáresc asigurarea unui raport

optim între numárul cadrelor didactice titulare çi numärul de studenli înmatriculafi, armonizate

realizatáprin stabilirea cifrei de çcolarizare, politica de ocupare a posturilor vacante çi strategia de

pregätire a personalului didactic conform criteriilor impuse de legislafia în vigoare'

IP.C. 4. L 2. Evaluarea colegialã

în USAMV Iaçi evaluarea colegial á" are caracter de obligativitate çi se rcalizeazá la nivelul

departamentelor, pe bazaunor criterii generale çi pe preferinle colegiale, pe grupe de discipline'

Acliunea se organize azá o datápe an, la începutul semestrului II, la nivel de departament, în paralel

cu evaluarea personalului didactic de cátre studenfi, în conformitate cu Procedura de evaluare

colegialã a cadrelor didactice.Instrumentul de culegere a datelor este Fisa de evaluare colegialã'

Directorul departamentului prelucre azârezultatele individuale, pe echipe çi / sau pe departament,

çi elaborea záunraportsintetic privind relaliile interpersonale çi valenla climatuluiotganizational'

1P.C.4.1.3. Evaluarea personalului didactic de cötre studenli
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Evaluarea personalului didactic de cátre studenlii se realizeazá pe baza Procedurii de

evaluare a cadrelor didactice de cãtre studenli - care include ,, FiSa de evaluare a personalului

didactic de cãtre studenli", aprobatá,de Senatul universitar, iar datele colectate sunt cumulate pe

un centralizator dupâ care sunt prelucrate de cätre responsabilii cu asigurarea calitäfii pe

departamente.

Rezultatele evaluárii cadrelor didactice sunt discutate individual, prelucrate statistic çi

analizate la nivelul departamentelor, respectiv facultá1ilor, în vederea asigurärii transparenlei çi a

formulárii politicii privind calitatea instruirii. Anual, facultáçile întocmesc un raport privind

evaluarea cadrelor didactice, unde sunt cerúralizate rezultatele acestor evaluäri, iar rapoartele sunt

disponibile pe site-ul universitáçii.

Evaluarea cadrelor didactice de cátre studenli se rcalizeazä de cätre decanatele facultáçilor,

prin intermediul unor formulare distribuite printre studenfi, evaluarea fäcându-se în format fizic.

Recomandäm trecerea la un sistem online de evaluare al cadrelor didactice. Evaluarea serealizeazâ

sub anonimat, în perioada martie-mai a fiecärui an.

Recomandare: Desñçurarea evaluärilor cadrelor didactice de cätre studenli pentru fiecare

semestru universitar în Parte'
în urma raportului întocmit çi a rezultatelor aferente evaluärilor, decanul facultälii invitá

fiecare cadru didactic la o discufie unde îi sunt aduse la cunoçtin!á rczultate acestei evaluári,

precum çi mäsurile ce trebuie luate în urma rezultatelor'

Din studiul realizatpe parcursul vizitei arezultal faptul cá 4lo/o dintre studen{i cunosc

procesul de evaluare al cadrelor didactice çi rezultatele acestora' pe când 59% dintre

studenfi fie nu cunosc modul de evaluare al cadrelor didactice sau rezultatele acestora, fie

cunosc aceastã informafie par{ial.

Fig. 10 - Cunoçtinlele studenlilor referitoare la

procesul de evaluare al cadrelor didactice de cätre

studenli gi rezultatele acestuia

r Cunosc procesul 9i am auzit de

rezultatele acestuia

¡ Cunosc procesul dar nu am auzit

de rezultatele acestuia

x Nu cunosc procesul, dar am auzit

de rezultatele acestuia

Recomandare: Implicarea activä a studenfilor çi motivarea acestora de a participa în

procesul de evaluare al cadrelor didactice, precum çi publicarea çi diseminarea rezultatelor

respectivei evaluäri.
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I P. C. 4. I . 4, Evaluar ea de cãtr e managementul univer sit õlii
Cadrele didactice din USAMV Iaçi se autoevalueazá çi sunt evaluate anual de cätre

directorul de departament. În universitate se face evaluarea periodicä a cadrelor didactice, conform

procedurii de evaluare a cadrelor didactice de cãtre management.Evaluarea anualá apersonalului

didactic este responsabilitatea directorului de departament, care evidenliazá, gradul de îndeplinire

a standardelor de performanfä individuale prin raportare la fiça postului Eilafiça de autoevøluare

a activitãlii didactice Si de cercetare.

USAMV Iaçi dispune de o fiçá de autoevaluars complexä pentru evaluare anualä

multicriterialä a fiecärui cadru didactic çi de un sistem de clasificare a performantelor în predare,

cercetare çi servicii aduse instituliei çi comunitäfii. La acordarea gradatiilor çi promovarea

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

evaluarea managerialá, evaluarea studenlilor çi autoevaluarea, fiecare dintre aceste evaluäri fiind

de sine stätátoare çi cu rezultate prezentate separat pentru fiecare metodä de evaluare în parte'

Anual facultä|ile întocmesc un raport privind evaluarea cadrelor didactice, unde sunt centtalizate

rezultatele acestor evaluári, iar rapoartele sunt disponibile pe site-ul universitä1ii.

Criteriul C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învã{ãrii

,S.C.s./. Resurse de învãlare ;i servícíi studenleçti

IP.C.5.1.1 . Disponibilitatea resurselor de învãlare

Universitatea de $tiinçe Agricole çi Mediciná Veterinarä,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi

dispune de obazámaterialä extrem de bine pusä la punct.

. Referitor la resursele de învälare, fiecare cadru didactic titular de curs pune la dispoziçie

studenfilor, fie tipärit, fie online, suportul de curs prezentatîn fiça disciplinei la începutul

fiecärui semestru, suport de curs care reprezintä bibliografie obligatorie. Platforma de e-

learning pe care universitatea o pune la dispoziçia studenfilor reprezintä un plus în

desfãçurarea calitativä a procesului didactic. De asemenea, cadrele didactice au ore de

consultanlá, menite sä asigure faptul cá fiecare student are posibilitatea de a înfelege

materia respectivä. Intervalele orare în care cadrele didactice acordá consultalii studenfilor

sunt disponibile la sediul fiecärei facultä1i, dar nu çi pe site-ul universitäçii. Prin studiul

realizat, am constatat ca860/o dintre studenfi susfin cä bibliografia necesarã este pusã

ta dispozi{ie în totalitate sau într-o mare mäsurä.

o Biblioteca universitarä pune la dispozilia studenlilor o gamä foarte largä çi vatiatá de

publicafii de specialitate atãt în limba româná, cât çi în mai multe limbi de circulafie

internafionalä. De asemenea, sálile de lecturä sunt spafioase çi aerisite,rcalizate astfel încât

sä poatä oferi oricárui student posibilitatea unui loc de studiu, în limita unui spaliu

rezonabil. Din relatárile atât ale personalului bibliotecii, cât çi a studenfilor, spaliile oferite

pentru studiu sunt suficiente. Abonamentele pe care universitatea le define pentru publicalii

nalionale çi internalionale, precum çi donafiile provenite din diferite surse constituie pentru
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studenli un fond de carte veritabil. Accesul pe care universitatea îl oferä labazele de date

internalionale se poate face fie prin accesarea acestora pe calculatoarele conectate la

serverele institufiei, fie prin VPN (Virtual Private Network) de oriunde, pe bazá de IP.

Accesul la serviciile pe care biblioteca le oferá studenfilor este gratuit. De asemenea

biblioteca dispune çi de o salä de calculatoare pe care studenfii o pot accesa. Orarul

bibliotecii se muleazä pe preferinfele studenfilor, fiind deschisä pe tot parcursul zilei. În

urma studiului efectuat printre studenfi, 77o/o dintre studenfi se declarä mulfumifi sau

foarte mul{umi{i de serviciile pe care le oferä biblioteca universitarä.

Accesul la resursele de învátare este complet gratuit pentru fiecare student, indiferent de

programul de studii sau limba de predare.

Fig. t2 - Satisfaclia studenlilor referitoare la

serv¡c¡le pe care le oferã biblioteca universitarä

¡ Foarte nernulïumit

r NemulTumit

r Nici muhumìt, nici nemultumit

n MulÏumit

r Foarte mullumit

Fig. 11 - Opinia studenlilor referitoare la

disponibilitatea bibliografiei necesare (manuale

tipärite sau în format electronic, suporturi de curs,

îndrumätoare de laborator etc.)
2%

¡ Disponibilã în totalitate

r Disponibilä într-o mare mãsurä

r Disponibilã într-o micã mãsurã

- Nu este disponibilã

o

rc%
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IP.C.S. L2. Predarea ca sursã a învãlðrii
Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs prin

implementarea noilor tehnologii aflate în domeniu. Totodatä, universitatea pune la dispozilie

sisteme audio-video în sálile de curs, seminare çi laboratoare pentru ca procesul de înväfámânt sä

se desñçoare la standarde înalte.

La USAMV Iaçi funcfioneazá,, în cadrul Senatului, Comisia pentru înväfämânt, iar la
nivelul fiecárei facultáfi Comisii pentru înväfãmânt corespunzätoare fiecárui program de studiu în

parte, precum çi pentru învä!ämântul la distanfá, care se ocupá de analiz4 evaluarea çi

modernizarea strategiilor pentru învá!ämânt. Propunerile comisiilor privind îmbunátäfirea

strategiilor çi metodelor de predare sunt analizate în Senat çi Consiliile facultáfilor, unde participä

çi reprezentanfii studenfilor.

LP.C,5,1,3. Programe de stimulare Si recuperare

Conform Raportul de autoevaluare institulionqlã, Universitatea dispune de programe de

stimulare a studen{ilor cu performanfe la înválare çi de recuperare acelor cu dificultäfi în învä}are.

Astfel, sunt stimulali studenfii participanfi çi premianli la concursurile profesionale,lafazele locale

çi nafionale, precum çi studentii premiali la sesiunile cercurilor çtiintifice studenfeçti, prin

sprijinirea participärii gratuite a acestora la diverse simpozioane çtiinlifice nafionale sau

internafionale, cu taxa plätita de universitate, sau includerea acestora în diverse proiecte de

cercetare, pe baza rezultatelor obfinute. Totodatã, universitatea sprijinä studentii provenifi din

centrele de plasament çi din familii cu probleme sociale, prin asigurarea de burse sociale,locuri de

cazare în cäminele studenleçti çi consiliere, precum çi studenlii care au dificultäçi de înválare, prin

consi liere psiholo gicá adecv atá.

Un punct cheie îl reprezintá bursele de studiu, de tip ERASMUS sau altele, pe care

universitatea le oferä prin acorduri încheiate la nivel internalional cu alte universitä1i de profil din

lume. Prin studiul rcalizat, am constatat ca 680/o dintre studenfii respondenfi sunt mulfumi{i
sau foarte mulfumifi de oferta de mobilitãfi studenfeçti.

Punct tare: Universitatea pune la dispozilia studenfilor un program de stimulare financiarä

prin care aceçtia primesc o renumeralie în urma prestãrii unor servicii în folosul universitä1ii, sub

forma de burse, acordate din venituri proprii.
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Fíg. 13 - Satísfacfia studenlilor referitoare la

oferta de mobilitãl¡ pe care universitatea o oferä

4% a% r Foarte nemulfumit

r Nemullumit

r Nici mullumit, nici

nemullum¡t

;, Mulïumit

r Foarte mullumit

IP.C. 5. I. 4. Servicii studenleçti

Universitatea conçtientizeazá" faptul cä o universitate este bazatá pe studenfi. Astfel, se

investeçte permanent în serviciile studenfeçti.

. Cum a fost menfionat çi mai sus, baza materialã excelentá de care universitatea dá

dovadä çi este pusá la dispozilia studenlilor este considerat un plus.

o Cãminele studen{eçti ale universitäfii oferä posibilitäli de cazare studenlilor, fiind

situate în campusul universitar. Unul dintre punctele forte ale campusului îl reprezintá

noul cámin MERITUS, inaugurat de curând çi care oferä studen{ilor posibilitá1i de

cazare la standarde foarte ridicate. Cáminul MERITUS dispune çi de facilitäli pentru

persoanele cu dizabilitáli Qifturi, rampe de acces). Un puuct¡laþ î1 reprezintä gradul

slab de renovare al celorlalte cámine çi se recomandä punerea accentului pe acest fapt

çi renovarea cäminelor existente. Universitatea ne-a comunicat cä acest lucru este în

plan çi cá o renovare masivá urmeazá sä înceapä anul urmätor. Din studiul nostru a

rczultat cä peste 507o dintre studenfi nu sunt mul{umifi pe deplin de serviciile

din cazare oferite de universitate (spafii amenajate pentru studiu, spalii pentru gätit,

cantiná, spálätorie etc.). De asemenea,357o dintre studen{i nu sunt nici mul{umifi,

nici nemulfumifi, în timp ce peste 507o dintre studen{i se declarä mulfumifi sau

foarte mutfumifi de taxa de cazare raportata ta condifiile oferite. Cáminele

studenfeçti au o capacitate de 1 552 locuri de cazare, satisfäcând astfel 83% din totalul

cererilor, cazar ea acestora facându- se p e baza performanf elor acacdemice, precum çi

pe baza criteriilor sociale.

o Terenurile de sport sunt puse la dispoziçia studen{ilor în afara orelor de curs

promovând astfel sänátatea prin miçcare.

o Studenlii sunt îndemnafi sä participe la festivalul nalional studenfesc

AGRONOMIADA - un festival cultural, artistic çi sportiv çare a fost gázduit în anul

2018 de cätre USAMV Iaçi.
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o Cantina universitarìi este pusä la dispozifia studenfilor, oferind un meniu

diversificat la prefuri accesibile pentru servirea mesei. De apreciat este faptul cä

multe dintre produsele alimentare sunt din productia proprie a universitäfii prin

intermediu fermelor de care aceasta dispune. Demn de menfionat este faptul cä cäile

de acces ale cantinei sunt adaptate çi pentru persoanele cu dizabilitä1i, prin

intermediul rampelor de acces.

Dispensarul medical studenfesc - studenfii beneficiazá,de servicii medicale debazá

în cadrul campusului USAMV din Iaçi.

Fig. 14 - Satisfaclia studenlilor referitoare la

servicile din cämin oferite de universitate (spafii

amenajate pentru studiu, spaT¡¡ pentru gätit,
cant¡nä, spãlätorie etc.)

5%

r Foarte nemulfurnit

: NemulÏumit

r Nici mullumit, nici nemulTum¡t

r Mullumit

r Foarte muhumit

Fig. L5 - Satisfaclia studenlilor referitoare la prelul
cäminului raportat la condilile oferite

4%

r Foärte nemultumit

r Nemullumit

r Nici multumit, n¡c¡ nemultumit

r Multumit

r Foarte mullumit
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Criteriul C.6. B¡aza de date actualizatã sistematic, referitoare la

asigurarea internä a calitä{ii

5.C.6.1. Sísteme de ìnþrmalíi
IP.C.6.l.l. Baze de date Si informalii

Institulia de învä!ämânt superior dispune de o platformä internä de gestiune çi verificare a

respectärii indicatorilor referitori la asigurarea calitä1ii în universitate. Anual, aceastä platformá

este actuali zatá" Ei sunt generate rapoarte referitoare la îndeplinirea sau nu a indicatorilor. Sistemele

de audit funcfioneazá dupá proceduri proprii, acestea desñçurându-se în condifii optime cu

respectarea cu strictele a normelor de calitate.

Prin sistemul informatic implementat, universitatea poate sä acceseze, pe lângä datele çi

informaliile privitoare la starea institulionalä a calitafi, çi informafii despre starea calitälii în alte

universitäçi din fará çi stráinátate, cu care se comparã çipebaza cärora îçi formuleazá direcfii noi

de acliune. Prin intermediul schimburilor de experienfä çi a relafiilor de colaborare cu universitáçi

din lará çi din sträinätate, universitatea culege informafii referitoare la perspectivele viitoare

privind dezvoltarea calitälii în educalie, îmbunätäfindu-çi continuu procesele didactice,

administrative çi de cercetare.

Criteriul C.7. Trtnsparenta informafiitor de interes public cu privire la

programele de studii çi, dupä caz, certifïcatele, diplomele çi calificãrile oferite

5.C.7. 1. Informølíe p ublicã

IP.C,7.l.l. Oferta de inþrmalii publice

Site-ul propriu al universitäfii, www.uaiasi.ro, reprezintä punctul central al informatiilor

de interes public pe care universitatea le oferä. Acesta este unul foarte complex, conline informalii

de interes public, regulamente, metodologii çi proceduri proprii. Seciiunea dedicatä admiterii este

actualizatá,la zi çi conline toate informafiile necesare viitorilor studenfi Am considerat un punct

slab lipsa de intuitivitate asite-ului. Din discutiile avute cu studenfii am constatat ca nu de pu{ine

ori le este dificil în a gäsi diverse informafii. De asemenea, site-ul este disponibil pe lângä limba

româná, çi în douä limbi de circulafie internalionalâ (englezä çi francezâ), ptezentând astfel çi

documente interne traduse.

Biroul de Relalii Publice al universitäfii este unul bine pus la punct, astfel reuçind sá creeze

o legäturä clarä între universitate çi mediul extern. La nivel de universitate existá elaborate diverse

ghiduri - de admitere, de studii sau ghidul studentului'
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Criteriul C.8. Funcfionalitatea structurilor de asigurare a calitä{ii

educa{iei, conform legii

,S.C.8./. Structura ìnstitulionalã de øsígurare ø calitãlii educalíeí este conformã

prevederilor legøle çi îçi desJãçoarã øctívítøtea permønent

IP.C.8. L L Comisia coordoneazã aplicarea procedurilor Si activitãlilor de evaluare çi asigurare

a calitã¡ii
În cadrul USAMV Iaçi funclioneazâComisia pentru Evqluarea çi Asigurarea Calitãlii Çi

Departamentul pentru Asigurare al Calitð¡il la nivel institufional çi Comisii pentru asigurarea

calitälii la nivelul facultäçilor. Raportul anual al DAC este analizat de cátre Consiliul de

Administrafie, aprobat de Senat çi postat pe pagina web a universitäçii.

Conformitatea sistemului de management al calitafi cu cerinfele standardului

internalional ISO 9001/2000 se asigurá pe baza documentafiei specifice a sistemului de

management al calitä1ii, având urmätoarea structurá: manualul calitäçii, procedurile generale ale

sistemului de management al calitá1ii çi proceduri operalionale.
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3. Constatári

A) Puncte tari
o Bazâmaterialá excelentá.

o Acces gratuit la serviciile pentru studenfi oferite de universitate.

o Buna colaborare cadru didactic-student.

o Acordarea de sprijin financiar studenfilor ce întâmpinä dificultäfi.

o Variate posibilitä1i de practicá în domeniu.

o Implicarea activá, precum çi sustinerea organizalilor studenfeçti în cadrul activitä1ilor de

voluntariat.
o Cunoaçterea de cátre studenfi a regulamentelor în vigoare.

o Implementareaplatformei ACADEMIS'

o Viziunea de viitor pe care universitatea o posedä, referitor la dezvoltare.

o Admiterea se desfäçoará în condiçii optime, transparent çi egal pentru tofi candidalii.

o Structura programelor de studii este una dinamicä, bine definitá çi pe înlelesul tuturor.

Fiçele disciplinelo r prezintâcu acuratete informaliile referitoare la respectiva disciplinä.

. Studenlii se implicä activ în proiecte de cercetare, universitatea sprijinind acest demers çi

încuraj ând astfel dezv oltar ea pasiunilor acestora.

o Univers itatea pune la dispozilia studenlilor un program de stimulare financiarä prin care

aceçtia primesc o renumeratie în urma prestärii unor servicii în folosul universitá1ii.

B) Puncte slabe
o Discordanle referitoare la studentul reprezentat în Consiliul de Administra{ie.

o Lipsa de inform are a studenfilor referitoare la studenti reprezentanfi în Consiliile

facultä1ilor çi Senatul universitar sau modalitäfile în care aceçtia îi reprezintá.

o Neconcordanla între aspectul teoretic al faptului cä cel pufin 30% din totalul de credite

cumulate la sfârçitul programelor de studii de cátre un student provine din discipline libere

alese (lucru precizat în Raportul de Autoevaluare institulionalã) çi aspectul practic,

disculiile cu studenli aducând în vedere faptul ca acest lucru nu se întâmplá mereu'

o Lipsa uniformizárii metodelor de predare la nivel de universitate, prin metode inovative,

astfel încât afen[iastudentului sä poatä fi centratä pe disciplina respectivä.

o Studenlii nu cunosc serviciile de orientare çi consiliere în carierä oferite de universitate.

. Gradul slab de renovare a cáminelor studenfeçti'

o Lipsa de intuitivitate asite-ului. Din disculiile avute cu studenfii am constatatca nu de

puline ori le este dificil în a gäsi diverse informatii'

o programul de lucru cu studenlii al secretariatelor facultäçilor nu este mulat pe activitatea

didacticä a acestora.

o Lipsa afiçárii încärcárii sálilor pentru fiecare salä de curs/laborator în parte.
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. programut ERASMUS nu este cunosout în suficientä mäsurä la nivelul studenfilor.

o pretul de cazare în cadrul cáminului nou construit nu este raportat la preful celorlalte

cámine.

o BazamateiaLânu este exploatatá la maximum de cätre studenti'
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4. Recomandäri

o Disemi narea) împreunä cu asociafia studenfeascä reprezentativä la nivel de universitate, a

procedurii de alegere a studenfilor reprezentanli çi încurajarea studenlilor în a se implica

activ în procesul de alegere al acestora, precum çi rezolvarea discordanlelor referitoare la

studentul reprezentant în Consiliul de Administrafie.

o Introducerea sub formá de examen scris a unui criteriu de departajare pentru candidalii de

la programele de studii din domeniile: Agronomie, Horticulturä, Inginerie çi management

în agriculturä çi dezvoltare ruralä Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului,

Zootehnie çi Biologie, în vederea departajárii obiective.

o Mediatizarea çi informarea studenfilor 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 oferä acestora'

. Diversi ftcarea activitä1ilor practice pe care studenfii le executä pentru diverse domenii,

pentru a evita situafia în care studentul nu parcurge toate elementele de practicä din fiça

disciplinei.
¡ Introducerea unui sistem unitar de predare, prin metode noi çi atractive, folosind

tehnologiile puse la dispozilie de cätre universitate prin intermediulbazei materiale foarte

bune.

o Mediatizarea serviciului de orientare în carierá pe care universitatea îl pune la dispoziçia

studentilor, precum çi încurajarea acestora de a apela la astfel de servicii.

. încurajarea çi sprijinirea studentilor pentru a participa la manifestári çtiinfifice dedicate

domeniului fiecáruia de studiu, precum çi sustinerea financiarä pentru studenfii ce prin

performanfa lor reprezintä universitatea la nivel nalional sau international, prezentând

astfel rezultatele cercetárilor çtiinlifice întreprinse de aceçtia.

o Renovarea cäminelor studenleçti existente.

o partea practicá din cadrul disciplinelor sä se facâ egal, pentru fiecare student al unui

program de studii, conform fiçelor disciplinei, studentul dezvoltând astfel capacitá1i de

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

. Diseminarea mai puternicá cätre studenli a posibilitáfilor de angajarc, pentru anul în curs,

mai ales pentru studenlii ce urmeazâ sä absolve.

o Organizarea unui târg de cariere împreuna cu organizafia studenfeascä reprezentativä în

universitate.

o Implicarea activâ a Asociafiei absolvenfilor în centralizarca dafelor aferente de la

absolvenli, precum çi diseminarea prin intermediul acesteia a unor chestionare sau

formulare pot duce |a o mai bunä centralizarc çi o mai buna evidenfä a procentului de

inser{ie pe piala muncii'
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. Implicarea activä a studenfilor în procesul de evaluare al cadrelor didactice, precum çi

publicarea çi diseminarea rezultatelor prezentei evaluäri.

o Trecerea la un sistem online de evaluare al cadrelor didactice.

o Pentru o mai mare transparen!ä în alegerea studenfilor reprezentanli, consideräm cá este

necesarä o implicare mai mare a organizalälor studenleçti legal constituite la nivel de

universitate çi recunoscute de cátre aceasta, precum çi definirea unui regulament clar

referitor la alegerea studenfilor reprezentanli.

o Având în vedere importanla principiilor etice dintr-o institutie de învä!ämânt superior,

recomandäm organizarea unor acliuni de prevenfie a încälcärii sau de promovate a

principiilor etice.

o Recomandäm afiçarea datelor de contact ale comisiei intr-un loc vizibil pe site pentru a fi
uçor de accesat.

o Accesibilizarcatoaletelor çi pentru persoanele cu handicap locomotor.

. Implicarea reprezentanlilor studenfilor în elaborarea, respectiv în actualizatea planului

strategic al universitäçii.

. Diferenfierea evaluárii cadrelor didactice de cätre studenti de evaluarea satisfacliei

studenlilor fafä de serviciile educafionale çi studenleçti pe care universitatea le oferá, prin

introducerea de chestionare distincte în acest sens.

r Desfäçurarea evaluárilor cadrelor didactice de cätre studenfi pentru fiecare semestru

universitar în parte.

o Adaptarea cuantumurilor burselor la pragul minim de 580 de lei pentru bursa socialá,

conform legislafiei în vigoare, precum çi a celorlalte tipuri de burse.
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5. Anexe

Anexa I - Chestionar destinat studenfilor Universitãfii de Çtiinfe
Agricole çi Medicinã Veterinarã orlon Ionescu de la Brad" din Iaçi

1. Cât de mul{umit eçti de metodele de predare ale profesorilor din Universitatea de $tiinfe
Agricole çi Medicinä Veterinarä ,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaçi?

a. Foarte nemullumit
b. Nemulçumit

c. Nici mulçumit, nici nemullumit

d. Mullumit
e. Foarte mullumit

2. Cât de mul{umit eçti de baza materialä a universitãfii (laboratoare, sãli de curs'

aparaturio dotäri etc.)?

a. Foarte nemullumit
b. Nemullumit
c. Nici mullumit, nici nemulçumit

d. Mulfumit
e. Foarte mulçumit

3. Cât de mulfumit eçti de taxa de caz re,, raportatã la condifiile oferite?

a. Foarte nemulfumit

b. Nemulfumit
c. Nici mulfumit, nici nemullumit

d. Mulçumit

e. Foarte mulçumit

4. În ce mãsura eçti mulfumit de sistemul de acordare al burselor çi de cuantumul acestora?

a. Foarte nemullumit
b. Nemulçumit

c. Nici mul1umit, nici nemulçumit

,d. Mullumit
e. Foarte mulçumit

5. În ce mäsurä eçti mulfumit de modul de evaluare în cadrul disciplinelor pe care le

studiezi?
a. Foarte nemullumit
b. Nemullumit
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c. Nici mulfumit, nici nemullumit

d. Mulçumit
e. Foarte mullumit

6. În ce mäsurä eçti mulfumit de modul în care cadrele didactice fi-au prezentat fiça

disciplinei la început de curs (tematica predärii çi învãfärii, modalitatea de evaluare,

suport de curs etc.)?

a. Foarte nemullumit
b. Nemullumit
c. Nici mulçumit, nici nemulçumit

d. Mullumit
e. Foarte mulçumit

7. Cunoçti procesul de evaluare a cadrelor didactice de cätre studenfi çi rezultatele

acestuia?

a. Cunosc procesul çi am auzit de rezultatele acestuia

b. Cunosc procesul, dar nu am auzit de rezultatele acestuia

c. Nu cunosc procesul, dar am auzif de rezultatele acestuia

d. Nu cunosc procesul çi nu am auzif. de rezultatele acestuia

8. Ai apelat vreodatä la serviciile de consiliere çi orientare în carierã?

a. Da, apelez periodic

b. Da, am apelat o singurä datá

c. Nu, nu am aPelat niciodatá

d Nu çi nici nu am auzil de existenfa serviciilor de consiliere çi orientare în carierá din

universitate

g. Cât de mul{umit eçti de serviciile pe care le oferã biblioteca universitarã?

a. Foarte nemullumit
b. Nemullumit
c. Nici mulfumit, nici nemullumit

d. Mulfumit
e. Foarte mullumit

10. Ai participat la alegerile pentru studenfii reprezentan{i în Senatul universitar sau în

Consiliile facultãfilor?
a. Da

b. Nu
c. Nu am auzit de alegerile pentru studenfii reprezentanfi
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11. Eçti mulfumit de serviciile din cazare oferite de universitate (spafii amenajate pentru
studiu, spafii pentru gátit, cantinä, spìilãtorie etc.)?

a. Foarte nemulçumit

b. Nemullumit
c. Nici mullumit, nici nemullumit
d. Mullumit
e. Foarte mulçumit

12,in opinia tao planul de învã{ãmânt corespunde cerinfelor speciabzárä alese çi pe ce se

axeazá mai mult?
a. În totalitate
b. Într-o mare mäsurä

c. Într-o micä mäsurä

d. Deloc

13. Cât de mulfumit eçti de activitatea studenfilor reprezentanli în structurile de conducere

ale Universitäfii de $tiin{e Agricole çi Medicinã Veterinarã ,,Ion Ionescu de la Brad" din

Iaçi?

a. Foarte nemulçumit

b. Nemullumit
c. Nici mulfumit, nici nemulçumit

d. Mulfumit
e. Foarte mullumit

14. În ce mäsurã ai la dispozilie bibliografïa necesarã (manuale tipãrite sau în format

electronicn suporturi de curso îndrumätoare de laborator etc.)?

a. În totalitate

b. Într-o mare mäsurá

c. Într-o micä mäsurä

d. Deloc

15. Cât de mulfumit eçti de oferta de mobilitä{i pe care universitatea o oferä studenfilor sãi?

a. Foarte nemullumit
b. Nemullumit
c. Nici multumit, nici nemulçumit

d. Mul{umit
e. Foarte mullumit
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