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I. Introducere
1

Obiectivul evaluării externe: evaluare periodică 

Perioada vizitei: 20-24 SEPTEMBRIE 2021 

Domeniul de doctorat: MEDICINĂ VETERINARĂ 

Componența comisiei ARACIS care efectuează evaluarea: 

Coordonator: Prof.univ.dr. Dana Liana PUSTA 

Expert international:   Prof. univ. dr. Dušan PALIĆ 

PhD student:                 Paul Andrei UNGUR  



- detalii despre școala doctorală/școlile doctorale din care face parte domeniul de

studii doctorale evaluat (număr de conducători de doctorat, număr de studenți, context 

instituțional, scurt istoric etc.). 

În cadrul IOSUD – USV (USAMV) Iaşi funcţionează două şcoli doctorale ca structuri 

organizatorice şi administrative pentru domeniile doctorale şi specializările de doctorat (Anexa 

II.01):

1 - Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti (SDSI) (denumită inițial Şcoala Doctorală de 

Agronomie, Horticultură şi Zootehnie) - pentru domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi 

Inginerie şi Management în agricultură şi dezvoltare rurală; 

2 - Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară (SDMV) - pentru domeniul Medicină 

Veterinară. 

Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară (SDMV) a primit autorizație de funcționare 

provizorie în 29 septembrie 2016 prin Ordinul MENCS nr. 5382, publicat în MO nr. 925 din 17 

noiembrie 2016. În perioada anterioară, studiile universitare de doctorat în cadrul USAMV Iași 

au fost organizate în cadrul unei singure Școli doctorale, înfiinţate conform HG 411/2011. 

În perioada 2016 - 2020, studiile universitare de doctorat s-au desfăşurat într-un cadru 

organizatoric şi funcţional bine stabilit de Regulamentele IOSUD-USV Iași (Anexa II.01) și 

respectiv SDMV (Anexa II.02), prin deciziile Consiliului de Administraţie, cȃt şi prin hotărâri 

ale Senatului USV Iaşi.  

Activitatea Școlii doctorale este coordonată de Consiliul pentru Studiile Universitare de 

Doctorat (CSUD), aflat în subordinea Consiliului de Administraţie al universitǎții. 

In cadrul Școlii Doctorale de Medicină Veterinară (SDMV) işi desfǎşoarǎ activitatea 8 

conducǎtori de doctorat ȋn 6 specializări doctorale şi anume: Boli infecţioase, Boli parazitare, 

Microbiologie-Imunologie, Morfologie normală şi patologică, Obstetrică şi andrologie 

veterinară.  (Anexa II.02).  

1
 De fiecare dată când este aplicabil, informațiile vor fi prezentate și în funcție de gen. 
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Școala doctorală de de Medicină Veterinară (SDMV) este condusă de un Consiliu al Scolii 

Doctorale (CSD), format din 5 membri, care are în componenţă doi conducători de doctorat din 

cadrul SDMV, un cadru didactic abilitat din afara USV Iași și doi doctoranzi (Anexa II.02). 

- detalii despre domeniul de studii universitare de doctorat evaluat (număr de

studenți, context instituțional, scurt istoric etc.) 

USV Iaşi este instituţie organizatoare a studiilor universitare de doctorat în două domenii 

fundamentale, Ştiinţe inginereşti şi Ştiinţe biologice şi biomedicale. Ramurile de ştiinţe 

corespunzătoare celor două domenii sunt Ingineria resurselor vegetale şi animale şi, respectiv, 

Medicină veterinară. 

Studiile universitare de doctorat se desfăşoară într-un cadru bine stabilit, prin decizii ale 

Consiliului de Administraţie şi prin hotărâri ale Senatului USV Iaşi, în două şcoli doctorale: 

Şcoala Doctorală de Științe inginerești (SDSI) şi Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară 

(SDMV). Coordonarea celor două şcoli este realizată de Consiliul pentru Studiile Universitare de 

Doctorat (CSUD), aflat în subordinea Consiliului de Administraţie al universitǎții. (Anexa II.01).  

Fiecare şcoală doctorală este condusă de un Consiliu al Școlii doctorale şi are în 

componenţă domeniile de doctorat şi, în cadrul acestora, specializările doctorale.  

Domeniile de studii doctorale în care este organizat doctoratul la USV Iaşi, sunt: 

Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 

şi Medicină Veterinară (Anexa II.01). 

În domeniul Medicină Veterinară (SDMV), în perioada 2016-2020, pregătirea prin doctorat 

s-a realizat la 6 specializări (Boli infecţioase, Boli parazitare, Microbiologie-Imunologie,

Morfologie normală şi patologică, Obstetrică şi andrologie veterinară, Semiologie și patologie

medicală, sub îndrumarea a 9 conducători de doctorat. (Anexa II.02).

În anul universitar 2019/2020, numărul conducătorilor de doctorat din Domeniul de studii 

universitare de doctorat Medicină veterinară fost de 8, iar cel al studenţilor doctoranzi în stagiu a 

fost de 30. Conducǎtorii de doctorat sunt: Prof. dr. Dan Drugociu, Prof dr. Mihai Mareş, Prof. dr. 

Liviu Miron, Prof. dr. Carmen Solcan, Prof. dr. Gheorghe Solcan, Prof. dr. Vasile Vulpe, Prof. 

dr. Elena Velescu şi Prof. dr. Gheorghe Savuța (directorul Scolii Doctorale de Medicina 

Veterinarǎ Iaşi). 

II. Metode utilizate

Pentru realizarea raportului de evaluare externă a domeniului de studii universitare de 

doctorat MEDICINĂ VETERINARĂ, din cadrul Şcolii doctorale de MEDICINĂ 

VETERINARĂ au fost realizate o serie de activități, cum ar fi: 

 Analiza Raportului de evaluare internă a domeniului de studii universitare de doctorat

evaluat și anexele acestuia;

 Analiza documentelor, datelor și informațiilor disponibile pe site-ul IOSUD/Școală

Doctorală, în format electronic;

 Vizita în spaţiile din USV IAȘI, care cuprind:

 săli de curs (Aula ”Haralamb Vasiliu”, Amfiteatrul ”A1MV);

 biblioteca USV,

 Centrul de Cercetări Horticole,

 Laboratoarele pentru controlul calității cărnii, laptelui, berii și pâinii,

 Centrul de cercetări zootehnice,
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 Muzeul de Anatomie din cadrul FMV Iaşi, 

 Centrul de cercetări medical-veterinare (clinici, lab. parazitologie, imagistică, 

cardiologie, neurologie etc.), 

 Laborator de chimioterapie antimicrobiană, 

 Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și 

siguranță alimentară – ROVETEMERG,  

 Ferma zootehnică Rediu și laboratoare carne și lapte, 

 Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu (ICAM), 

 Laborator oenologie. 

 Întâlniri (online şi onsite) şi discuții cu studenții doctoranzi din domeniul de studii 

universitare de doctorat evaluat; 

 Întâlniri şi discuții cu absolvenții din domeniul de studii universitare de doctorat evaluat; 

 Întâlnire şi discuții cu angajatorii absolvenților din domeniul de studii universitare de 

doctorat evaluat; 

 Întâlniri (online şi onsite) şi discuții cu conducerea Școlii Doctorale în care funcționează 

domeniul de studii universitare de doctorat evaluat; 

 Întâlniri (online şi onsite) şi discuții cu conducătorii de doctorat din domeniul de studii 

universitare de doctorat evaluat; 

 Întâlniri (online şi onsite) şi discuții cu reprezentanți ai diverselor structuri ale 

IOSUD/Școlii Doctorale în care funcționează domeniul de studii universitare de doctorat 

evaluat: 

 Consiliul Școlii Doctorale, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, 

Departamentul de Asigurare a Calității, Comisia de Etică (inclusiv cu studenții 

reprezentanți din aceste structuri). 

 

III. Analiza indicatorilor de performanțǎ ARACIS 

 

Domeniul A. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

 

Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iaşi (USV din Iaşi) este 

persoană juridică română, integrată în învăţământul superior de stat şi îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu legile române şi Carta Universitară, precum şi cu principiile Spaţiului European 

al Învăţământului Superior. 

Începuturile învăţământului agricol ieşean se regăsesc în prima jumătate a secolului al 

XIX-lea, mai precis între anii 1842 - 1848, când primul mare agronom român, Ion Ionescu de la 

Brad, al cărui nume îl poartă astăzi Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară din 

Iaşi, prezintă primele cursuri de agricultură la Academia Mihăileană din capitala Moldovei. 

Anul 1912 reprezintă data oficială de înfiinţare a învăţământului agronomic la Iaşi, când 

prin Legea Învățământului Superior, publicată în Monitorul Oficial din luna martie, se stabileşte 

funcţionarea Secţiei de Ştiinţe Agricole în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi 

(Anexa I.1).  

Începând cu anul 1933 Secţiunea de Ştiinţe Agricole se transformă în Facultatea de Ştiinţe 

Agricole a Universităţii din Iaşi, cu sediul la Chişinău (Anexa I.2), şi a cărei bază materială era 

constituită din imobile, ferme, podgorii şi pepiniere, inclusiv câmpurile experimentale de la 

Ezăreni, Adamachi şi punctul zootehnic Copou, aflate în judeţul Iaşi. 

În anul 1940, ca urmare a ultimatumului sovietic pentru punerea în aplicare a Tratatului 

Ribentrop-Molotov, România pierde Basarabia, astfel că Facultatea de Ştiinţe Agricole se 

Anexe%20I/Anexa%20I.1%20Infiintare%20Sectiei%20de%20Stiinte%20agricole.pdf
Anexe%20I/Anexa%20I.2%20Infiintarea%20Facultatii%20de%20Stiinte%20agricole%20Chisinau.pdf
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desfiinţează. Personalul didactic şi o parte din bunurile materiale au fost transferate la Iaşi, unde, 

prin Legea nr. 922 din 17 octombrie 1941, se reînfiinţează Facultatea de Agronomie la 

Universitatea din Iaşi. 

În anul 1948, prin decizia Ministerului Învăţământului nr. 26237, publicată în Monitorul 

Oficial din 24 octombrie, se înfiinţează Institutul Agronomic din Iaşi cu Facultatea de 

Agrotehnică (Anexa I.3). 

Din anul 1951, prin HCM nr. 1056 din 02 octombrie, Institutul Agronomic din Iaşi îşi 

diversifică oferta educaţională prin înfiinţarea a două facultăţi noi şi anume, Facultatea de 

Horticultură şi Facultatea de Zootehnie (Anexa I.4). 

În anul 1961 se înfiinţează, prin HCM nr. 428/23.05.1961, Facultatea de Medicină 

Veterinară care, pentru perioada respectivă, avea o bază materială ultramodernă şi în cadrul 

căreia îşi desfăşurau activitatea personalităţi marcante ale învăţământului superior veterinar din 

România (Anexa I.5).  

Sub această formă de organizare, cu patru facultăţi distincte, instituţia funcţionează până în 

anul 1986,când condiţiile economice şi politice din România au impus revenirea la o singură 

facultate, Agronomie, cu patru secţii: Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină 

Veterinară. 

În anul 1990, activitatea în Institutul Agronomic se reorganizează şi se reînfiinţează cele 

patru facultăţi (Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară) care, cu diverse 

transformări şi adăugiri, funcţionează şi în prezent. 

Începând cu anul 2001, denumirea oficială a instituţiei de învăţământ devine Universitatea 

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iaşi. 

Din 13 mai 2021, numele universității se schimbă în Universitatea pentru Științele Vieții 

Ion Ionescu de la Brad din Iaşi (USV). 

Înfiinţarea şi dezvoltarea USAMV Iaşi este prezentată pe larg în monografia “Istoria 

învăţământului universitar agronomic din Iaşi 1912-2012, elaborată cu ocazia celebrării a 100 de 

ani de învăţământ universitar agronomic la Iaşi (Anexa 1.9), pe pagina web www.uaiasi.ro. şi în 

diferite pliante.  

 

Criteriul A.1. Structurile instituționale administrative, manageriale și resurse financiare 

 

Standardul A.1.1. Instituția organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) a 

implementat mecanismele de funcționare eficiente prevăzute în legislația specifică privind 

organizarea studiilor de doctorat.  

Se analizează existența regulamentelor, a procedurilor și a altor documente specifice 

pentru organizarea studiilor de doctorat conform prevederilor legale. 

 

Indicatorul A.1.1.1. Existenţa regulamentelor specifice şi aplicarea acestora la nivelul 

şcolii doctorale din care face parte domeniul de studii universitare de doctorat: 

a) regulamentul școlii doctorale 

La nivelul IOSUD și al SDMV există regulamente interne ale structurilor administrative. 

Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat 

(Anexa II.01), adoptat prin Hotărârea Senatului USAMV Iași în data de 15.09.2011, a fost 

actualizat și completat prin Hotărârile Senatului din 27.06.2012, 12.09.2013, 29.09.2014, 

24.10.2018 și 20.01.2021, fiind disponibil spre consultare pe pagina web a USV Iași 

(https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2021/Regulament-IOSUD_2021.pdf).  

Regulamentul Școlii Doctorale de Medicină Veterinară (Anexa II.02) a fost aprobat de 

Senatul USAMV Iași în 28.08.2016 și modificat în ședința din 24.10.2018, fiind disponibil spre 

consultare pe pagina web a USV din Iași 

Anexe%20I/Anexa%20I.3%20Infiintarea%20IA%20Iasi.pdf
Anexe%20I/Anexa%20I.4%20HCM%20-ZOO-1951.pdf
Anexe%20I/Anexa%20I.5%20HCM-MV-1961.pdf
Anexe%20I/Anexa%20I.9%20Monografie.pdf
http://www.uaiasi.ro/
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2021/Regulament-IOSUD_2021.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_02%20Regulament_SD_MV_2019.pdf
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(https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2019/Regulament_SD_MV_2019.pdf). 

 

b) metodologia de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de director al Consiliului 

Școlii Doctorale (CSD), precum și a alegerii de către studenți a reprezentantului în 

CSD, şi dovezi ale derulării acestora 

 

Desfășurarea alegerilor la nivelul CSUD a avut loc în conformitate cu:  Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere ale IOSUD din 

USAMV Iaşi; Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor şi funcţiilor de 

conducere în USAMV Iaşi, mandatul 2020-2024; Procedura privind desfăşurarea alegerilor, 

mandatul 2020-2024. Toate aceste documente care reglementează desfășurarea alegerilor au fost 

aprobate în şedinţa Senatului USAMV Iaşi din data de 24 oct. 2019 și pot fi consultate public pe 

pagina web a USV Iași: 

(https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/alegeri_2020.html).  

Candidaturile depuse pentru funcțiile de membru în Consiliul școlii doctorale și CSUD, 

precum și rezultatele alegerilor au fost publicate pe pagina web a USV Iași 

(https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/alegeri-2020_candidaturi-CSUD.html; 

https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_conducere_IOSUD.html). 

Concursul public pentru funcția de director CSUD a avut loc în baza unei Metodologii și a 

unei Proceduri specifice aprobate în ședința Senatului din data de 11.05.2020. Postul vacant de 

director CSUD a fost publicat în M.O. 103, partea a III-a, din 31.01.2020. Anunțul privind 

scoaterea la concurs și calendarul concursului, precum și rezultatul concursului (Anexa II.10) 

sunt publicate pe site-ul USAMV Iași, la adresa: 

https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/alegeri_2020.html . 

  

c) metodologii de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat (de 

admitere a studenţilor doctoranzi, de finalizare a studiilor universitare de doctorat) 

  

Cadrul general de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat (admitere a studenților 

doctoranzi, de finalizare a studiilor de doctorat; structura și durata studiilor; conținutul și 

finalizarea programelor de doctorat) la USV Iași este reglementat prin Regulamentul instituţional 

de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat, după cum 

urmează: Selecţia, admiterea studenților doctoranzi şi angajarea în programele de studii 

universitare de doctorat (cap. VII); Structura şi durata studiilor universitare de doctorat 

(cap.VIII); Conţinutul şi finalizarea programelor de studii universitare de doctorat (cap. XI). 

De asemenea, modul de organizare a activităţii didactice pentru învăţământul de doctorat 

este prevăzut într-o procedură specifică (UAIASI.POB.03) (pg. 150 în Anexa II.06). 

Comisia de admitere este stabilitǎ ȋn condițiile legii, iar admiterea, se organizeazǎ  pe bază 

de concurs, în limita capacității de școlarizare aprobată de ARACIS și statuată prin Hotărâre de 

Guvern, conform regulamentelor și normelor specifice elaborate de Consiliul pentru Studii 

Universitare de Doctorat și Senatul USAMV Iași: Norme specifice privind admiterea la studii 

universitare de doctorat, Regulament de admitere la studii universitare de doctorat (Anexa II.12 

); Metodologia desfășurării admiterii la USAMV Iași (Anexa II.13 : tabelul 1-pg. 3; secțiunea F, 

pg. 14-15); Metodologie pentru admiterea la studii universitare a candidaților cetățeni străini 

(Anexa II.14).  

Toate aceste documente, alături de Calendarul admiterii și alte informații relevante, sunt 

publicate pe pagina web a USAMV Iași (https://www.uaiasi.ro/admitere/doctorat.php) şi la 

avizierul CSUD cu cel puţin șase luni înainte de aplicare. 

https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2019/Regulament_SD_MV_2019.pdf
https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_conducere_IOSUD.html
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_06_Manual-asigurarea-calitatii_2020.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_12_Regulament%20admitere_doctorat.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_13_Metodologie-admitere_2021-2022.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_14_Metodologie-admitere-straini_2021-2022.pdf
https://www.uaiasi.ro/admitere/doctorat.php
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Numărul locurilor alocate pentru fiecare conducător de doctorat se stabilește pe baza 

Procedurii de desfăşurare a competiţiei între şcolile doctorale pentru repartizarea granturilor 

doctorale – cod UAIAŞI. POB. 32 (Anexa II.31). În aplicarea acestei proceduri este avută în 

vedere respectarea principiului relaţiei cerere/ofertă, reglată prin criterii de competitivitate; 

cererea este formulată de şcolile doctorale, iar oferta este prezentată de IOSUD, în baza 

repartiţiei de locuri pentru doctorat primite de la MEN. 

Înmatricularea studenților doctoranzi se face prin Decizia Rectorului USAMV Iași . 

Finalizarea studiilor de doctorat se desfășoară conform cap. XI (Art. 50-63) din 

Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de 

doctorat  (Anexa II.01), cap. VII (Art. 42-53) din Regulamentului SDMV (Anexa II.02), a 

Normelor privind elaborarea și redactarea tezei de doctorat (Anexa II.32) și a Procedurii 

privind şi susţinerea tezelor de doctorat (Anexa II.34; 

https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat_procedura.html). 

 

d) existenţa mecanismelor de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat şi de 

echivalare a doctoratului obţinut în alte state 

Recunoașterea calității de conducător de doctorat, activitatea conducătorilor de doctorat, 

statutul acestora, modul în care sunt evaluați, precum și drepturile și obligațiile ce le revin sunt 

reglementate în Art. 3h, 19-25) al Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a 

programelor de studii universitare de doctorat (Anexa II.01), precum și în Art. 10-13 din 

Regulamentul SDMV (Anexa II.02). Conducătorul de doctorat este considerat cadrul didactic 

sau cercetătorul, cu experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea 

studentului-doctorand în urma dobândirii acestui drept în conformitate cu prevederile Art. 166 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, şi a Art. 25 din HG 681/2011 (Art. 3h în Anexa II.01). 

Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat 

înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi persoanele care 

dobândesc acest drept potrivit prevederilor Art. 166 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

(Art. 19 în Anexa II.01).  

Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare din cadrul comunităţii 

internaţionale, care au dobândit acest drept, trebuie să aibă un contract de muncă cu IOSUD-

USV Iaşi şi să fie membre ale şcolilor doctorale din USAMV Iaşi (Art. 20 în Anexa II.01). 

Conform Metodologiei privind recunoașterea automată a calității de conducător de 

doctorat (Anexa II.15), calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută în instituţii 

acreditate de învăţământ superior din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 

Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state 

prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al 

ministrului de resort, se recunoaşte automat de către IOSUD - USAMV Iași) (Art. 1). Calitatea 

de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută la instituţii de învăţământ superior acreditate 

din străinătate, altele decât cele menţionate mai sus, se recunoaşte numai în baza unei convenţii 

internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau 

interuniversitar (Art. 2). 

USV Iași recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu 

profesional, obţinute la: instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare 

dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia 

Elveţiană; instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista 

universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al ministrului de resort; 

instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei 

convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau 

interuniversitar (Art. 1 în Anexa II.16). 

 

e) structuri de conducere funcţionale (Consiliul şcolii doctorale), dovedind inclusiv 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_31_Competitie%20scoli%20doctorale_Procedura.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_02%20Regulament_SD_MV_2019.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_32_Norme_elaborare-redactare-teza-doctorat.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_34_Procedura_depunerea%20si%20sustinerea%20tezei.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_02%20Regulament_SD_MV_2019.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_15_Metodologie_recunoastere_calitate_conducator_strainatate.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_16_Metodologie_recunoastere_diploma_doctor_strainatate.pdf
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regularitatea convocării şedinţelor; 

În conformitate cu Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor  

universitare de doctorat  (Anexa II.01), structurile USAMV Iaşi implicate în organizarea și 

conducerea studiilor de doctorat sunt: Senatul Universității, Consiliul de Administraţie, Consiliul 

pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) (la nivel de universitate); Consiliul Școlii 

Doctorale (la nivelul Şcolii doctorale) (Anexa II.02). La nivelul acestor structuri sunt convocate 

regulat ședințe (cel puțin 3/an) în care sunt dezbătute toate aspectele legate de managementul 

studiilor de doctorat și se iau decizii conform reglementărilor în vigoare. Funcţiile de conducere 

corespunzătoare acestor structuri sunt: Președinte Senat, Rector (conducător şi reprezentant legal 

al IOSUD), Director CSUD (la nivel de universitate), Director de şcoală doctorală (la nivelul 

Școlii doctorale) (Anexa II.01).  

Structura administrativă de conducere a IOSUD - USAMV Iaşi (Anexa II.01) responsabilă 

cu dezvoltarea şi aplicarea practicilor instituţionale pentru studiile universitare de doctorat este 

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat - CSUD.  

În cadrul IOSUD - USAMV Iaşi funcţionează două şcoli doctorale - ca structuri 

organizatorice şi administrative pentru domeniile doctorale şi specializările de doctorat (Anexa 

II.01): Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti (SDSI) și Şcoala Doctorală de Medicină 

Veterinară (SDMV). Aplicarea practicilor instituţionale pentru studiile universitare de doctorat în 

domeniul de Medicină Veterinară se realizează în cadrul Şcolii Doctorale de de Medicină 

Veterinară (SDMV). Consiliul Școlii doctorale de de Medicină Veterinară (SDMV) se întrunește 

în ședință de cel puțin 3 ori pe an, la cererea directorului școlii doctorale sau la cererea a cel 

puțin unei treimi din numărul membrilor săi. 

Atribuțiile structurilor de conducere în învățământul universitar de doctorat la USAMV 

Iași sunt prevăzute în Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor  

universitare de doctorat (Anexa II.03), Regulamentul SDMV (Anexa II.02), precum și în 

Procedura de funcţionare a structurilor şi funcţiilor de conducere - UAIASI.POM.03 (Anexa 

II.06). 

 

f) contractul de studii universitare de doctorat 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a 

studiilor  universitare de doctorat (Anexa II.01), drepturile şi obligaţiile ce revin studenţilor-

doctoranzi, conducătorilor de doctorat, precum şi IOSUD-USAMV Iași, prin intermediul şcoliii 

doctorale, se stabilesc prin contractul de studii universitare de doctorat (Anexa II.59). 

 

g) proceduri interne de analiză şi aprobare a propunerilor privind tematica 

programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate. 

 

Propunerile privind programele de studii universitare de doctorat, precum și componența 

comisiilor de îndrumare se analizează la începutul fiecărui an universitar, într-o ședință de lucru 

a Consiliului Școlii Doctorale, convocată și condusă de către directorul CSUD, la care participă 

directorul SDMV, precum și conducătorii de doctorat afiliați. În cursul ședinței Consiliului Școlii 

Doctorale, fiecare conducător de doctorat prezintă, pentru fiecare doctorand nou înmatriculat, 

propunerile privind titlul tezei de doctorat, programul de cercetare științifică (rapoartele de 

cercetare și termenele de susținere), disciplinele de specialitate, precum și componența comisiilor 

de îndrumare. 

Propunerile conducătorilor de doctorat sunt supuse dezbaterii în cadrul ședinței. În urma 

acestor dezbateri, la care participă toți cei prezenți, pot fi făcute sugestii sau recomandări de 

îmbunătățire a elementelor prezentate. În urma avizării de către Directorul Școlii doctorale a 

programelor de studii dezbătute în cursul ședinței Consiliului Școlii Doctorale, cu eventualele 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_02%20Regulament_SD_MV_2019.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_03_Carta%20USAMV.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_02%20Regulament_SD_MV_2019.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_06_Manual-asigurarea-calitatii_2020.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_06_Manual-asigurarea-calitatii_2020.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_59_Contracte%20cadru%20studii%20doctorale_anexe.zip


 
AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - ENQA 

Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – EQAR 
  

 

modificări rezultate în urma dezbaterilor,  programelor de studii doctorale sunt aprobate de către 

Directorul CSUD.  

În procesul de analiză și aprobare a propunerilor privind tematica programelor de studii 

universitare de doctorat se ține cont de următoarele aspecte (Anexa II.02): ʺcurriculumul 

programului de studii universitare de doctorat al SDMV trebuie să fie la nivelul instituțiilor 

similare de vârf din domeniu; temele de cercetare să fie relevante la nivel național/internațional; 

metodologia de abordare a lor trebuie făcută la standarde internaționale; rezultatul programelor 

de studii universitare de doctorat trebuie să intre în circuitul internațional, atât ca vizibilitate, cât 

mai ales ca impactʺ.  

 

  

 Se confirmă existența documentelor prezentate pentru  Indicatorul A.1.1.1. 

 

Recomandări:   - 

 

Indicatorul este îndeplinit 

 

Indicatorul A.1.1.2. Regulamentul școlii doctorale include criterii, proceduri și standarde 

obligatorii pentru aspectele specificate în art. 17, alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 

681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Analiza stării de fapt, a constatărilor rezultate din documentele transmise de către 

instituția evaluată și din vizita de evaluare propriu-zisă: 

 Regulamentul Școlii doctorale cuprinde documentele prezentate și acestea sunt în 

conformitate cu cerințele pentru Indicatorul A.1.1.2.  

Recomandări:- 

Indicatorul este îndeplinit 

 

Standardul A.1.2. IOSUD dispune de resursele logistice necesare pentru îndeplinirea 

misiunii studiilor de doctorat.  

 

Indicatorul A.1.2.1. Existența și eficacitatea unui sistem informatic adecvat pentru 

evidența studenților doctoranzi și a parcursului lor academic. 

 descrierea stării de fapt, a constatărilor rezultate din documentele transmise de către 

instituția evaluată și din vizita de evaluare propriu-zisă: 

 

Evidența studenților doctoranzi și a parcursului lor academic se realizează prin intermediul 

University Management System (UMS) (Anexa II.21). UMS este un instrument dedicat 

administrării activităților din procesele educaționale existente în mediile universitare. UMS este 

organizat în mai multe module, fiecare modul cuprinzând unul sau mai multe submodule. 

Aceasta structură modulară permite adăugarea sau detașarea de sistem a unuia sau mai multor 

module/submodule, în funcție de necesități. Prin utilizarea de tehnologii performante, și a 

monitorizării accesului la serverul UMS se asigură mecanisme unice de securizare, evitând 

posibilele atacuri prin Internet sau rețea locală. 

 

Se confirmă existența și aplicarea eficientă a unor sistemelor informatice adecvate pentru 

evidența studenților doctoranzi și a parcursului lor academic conform cerințelor indicatorului 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_02%20Regulament_SD_MV_2019.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_21_UMS_descr%20gen.pdf
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A. 1.2.1. 

Recomandări: -  

Indicatorul este îndeplinit 

 

Indicatorul A.1.2.2. Existența și utilizarea unui program informatic și dovezi ale utilizării 

sale pentru verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat. 

 

Verificarea similitudinii tezelor de doctorat se face, începând cu anul 2016, pe platforma 

Sistemantiplagiat.ro (Anexa II.22). 

Sistemantiplagiat.ro este un program informatic pentru compararea documentelor în 

format text. El a fost creat în anul 2002 de către compania Plagiat.pl din Polonia, iar în 2012 a 

fost lansat în România. Conectarea la Sistem se face accesând adresa www.sistemantiplagiat.ro, 

iar prelucrarea datelor are loc pe serverele furnizorului sistemului. Utilizatorii încarcă texte în 

sistem iar conținutul lor este comparat cu bazele de date pe care sistemul le are la dispoziție, 

precum: Resursele Internetului (toate textele și fișierele disponibile gratuit pe internet), Baza 

de Date Internă (cu documente încărcate în Sistem de USAMV Iași), Baze de Date Externe – 

(ale altor instituţii care folosesc sistemul), Baza de Date Legislativă (conține toată legislația 

românească și europeană), RefBooks (conține peste 3.500.000 de texte în limbi diferite, luate 

din baze de date precum Arvix.org, Paperity.com și Termedia.pl.). În urma analizei, sistemul 

emite un Raport de Similitudine, care conține mai multe elemente ce ajută la evaluarea unui 

text. 

Accesul doctoranzilor la acest sistem se realizează pe bază de cerere scrisă, cu avizul 

conducătorului de doctorat, aprobată de Consiliul Școlii doctorale. Persoana desemnată de către 

CSUD pentru verificarea tezelor de doctorat în sistemul antiplagiat notează pe fiecare teză, sub 

semnătură, coeficienții de similitudine (CS) și eliberează un tabel centralizator cu rezultatele 

verificărilor. Pentru a fi acceptate, tezele verificate nu trebuie sa depășească valorile de 15% 

(CS 1), respectiv 10% (CS 2). În Anexa II.52 sunt prezentate rezultatele verificărilor antiplagiat 

a tezelor de doctorat susținute în perioada 2016-2020, pentru domeniul de Medicină Veterinară 

(SDMV). Valorile coeficienților de similitudine au avut valori cu mult sub limitele maxime 

admise de standarde, în toate cazurile analizate. 

Analiza stării de fapt, a constatărilor rezultate din documentele transmise de către 

instituția evaluată și din vizita de evaluare propriu-zisă: 

În cadrul IOSUD / ȘD există douǎ programe informatice și există dovezi ale utilizării 

acestora pentru verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat conform 

cerințelor indicatorului A.1.2.2. 

Recomandări: -  

Indicatorul este îndeplinit 

 

Standardul A.1.3. IOSUD se asigură că resursele financiare sunt utilizate în mod optim, 

iar veniturile obținute din studiile doctorale sunt completate prin finanțare suplimentară 

față de cea oferită de guvern.  

 

Indicatorul A.1.3.1. Existența a cel puțin unui grant de cercetare sau de dezvoltare 

instituțională / resurse umane în implementare la momentul depunerii dosarului de 

autoevaluare, per domeniu de studii doctorale sau existența a cel puțin 2 granturi de 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_22_Sistem%20antiplagiat.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_52_Coeficient%20similitudine%20teze.xls
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cercetare sau de dezvoltare instituțională / resurse umane per domeniu de studii 

doctorale obținute de conducătorii de doctorat din domeniul evaluat în ultimii 5 ani. 

Granturile abordează teme relevante pentru domeniul respectiv și, de regulă, se 

desfășoară cu implicarea studenților doctoranzi. 

 

Conducătorii de doctorat din domeniul de Medicină Veterinară (SDMV) au obținut în 

ultimii 5 ani (perioada 2016-2020), ca directori, un număr de 12 granturi de cercetare sau de 

dezvoltare instituțională/resurse umane. Dintre acestea, un număr de 7 granturi sunt în 

derulare/implementare la momentul depunerii dosarului de autoevaluare (1 - POC ; 2 – PN II, 1-

LIFE, 2- Transfrontalier Ro-MD, 1-FDI) (Anexa II.47). 

 

Sunt îndeplinite cerințele pentru indicatorul A.1.3.1. 

Recomandări: -  

Indicatorul este îndeplinit 

 

Indicatorul A.1.3.2. Proporția studenților doctoranzi existenți în momentul evaluării, 

care beneficiază pentru minimum șase luni și de alte surse de finanțare decât finanțarea 

guvernamentală, prin burse acordate de persoane fizice sau juridice sau sunt susținuți 

financiar prin granturi de cercetare sau de dezvoltare instituțională / resurse umane, 

este cel puțin 20%. 

 

 În perioada 2016-2020, un număr de 25 studenți doctoranzi din domeniul Medicină 

Veterinară (SDMV) au efectuat mobilități externe în cadrul programului ERASMUS sau alte 

proiecte. (Anexa II.60). 

În aceeași perioadă, un număr de 24 doctoranzi din domeniul de Medicină Veterinară 

(SDMV) au fost implicați, ca membri ai echipei de cercetare, în granturi de cercetare/dezvoltare 

instituțională/resurse umane derulate în cadrul USAMV Iași (Anexa II.49).    

De asemenea, studenții doctoranzi din cadrul SDMV sunt incluşi in programul de 

internariat / rezidențiat  

 

Se confirmă datele raportate, conform anexelor 145 și 156. 

 

Recomandări: 

Se recomandǎ creşterea numǎrului de granturi de cercetare realizate ȋn parteneriate cu mediul 

economic şi implicarea doctoranzilor  şi lansarea unei competiții de granturi interne ale 

universitǎții. 

 

Indicatorul este îndeplinit  

 

Indicatorul *A.1.3.3.
2
 Cel puțin 10% din totalul sumelor aferente granturilor doctorale 

obținute    de universitate prin contract instituțional și prin taxe de școlarizare încasate de 

la studenții doctoranzi de la forma de învățământ cu taxă se utilizează pentru a deconta 

                                                           
2
 Indicatorii semnalizaţi prin asterisc (*) au un statut special, exclusiv cu referire la procesul de evaluare a 

domeniilor de studii universitare de doctorat, în condiţiile art. 12 din anexa nr. 1 la ordinului ministrului educației nr. 
3651 din 12.04 2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a 
sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare. În cazul neîndeplinirii lor, 
Agenţia acordă IOSUD o perioadă de cel mult 3 ani pentru corectarea respectivelor deficienţe. 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_47_Contracte%20cercetare%20cond%20doctorat.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_60_Mobilitati%20drd_usamv_IASI_2015%20-%202020.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_49_Participare%20drd%20MV%20în%20proiecte%20de%20cercetare-dezvoltare.pdf


 
AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - ENQA 

Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – EQAR 
  

 

cheltuielile de formare profesională ale doctoranzilor (participarea la conferințe, școli de 

vară, cursuri, stagii în străinătate, publicare de articole de specialitate sau alte forme 

specifice de diseminare etc.).  

 

La nivelul IOSUD-USAMV Iași, în care funcționează Școala Doctorală de Medicină 

Veterinară (SDMV), ponderea cheltuielilor utilizate pentru formarea profesională a doctoranzilor 

(participarea la conferințe, școli de vară, cursuri, stagii în străinătate, publicare de articole de 

specialitate sau alte forme specifice de diseminare etc.), raportate la alocația bugetară, în 

perioada 2016-2020, a fost cuprinsă între 15,6% (2016) și 22,2% (2017) (Anexa II.65a).  

 

Conform datelor financiare, sunt îndeplinite cerințele Indicatorului *A.1.3.3. 

Recomandări: 

Indicatorul este îndeplinit    

 

Criteriul A.2. Infrastructura de cercetare 

 

Standardul A.2.1.  IOSUD/școlile doctorale dețin o infrastructură de cercetare care să 

susțină derularea activităților specifice studiilor universitare de doctorat.  

 

Se analizează baza materială a IOSUD/ Scoala doctorală din cadrul centrelor de cercetare 

și a laboratoarelor, Stațiunilor și fermelor didactice pe baza documentelor raportate, a discuțiilor 

cu personalul implicat și al vizitei în teren. 

 

Indicatorul A.2.1.1. Spațiile și dotarea materială a școlii doctorale permit realizarea 

activităților de cercetare, în domeniul evaluat, în acord cu misiunea și obiectivele asumate 

(calculatoare, software specific, aparatură, echipamente de laborator, bibliotecă, acces la 

baze de date internaționale etc.). Infrastructura de cercetare și oferta de servicii de 

cercetare sunt prezentate public prin intermediul unei platforme de profil. Se va evidenția, 

în mod distinct, infrastructura de cercetare descrisă mai sus, achiziționată și dezvoltată în 

ultimii 5 ani. 

 

Resurse hardware şi software. USAMV Iaşi dispune de un Centru de comunicaţii date şi 

informaţii aplicate (CCDIA) prin intermediul căruia se gestionează şi exploatează resursele 

hardware şi software din cadrul universităţii (reţeaua Internet şi Intranet, aplicaţiile şi sistemele 

informatice pentru contabilitate, salarizare, casierie, evidenţa studenţilor) şi Centrul de 

Vizualizare Avansată 3D, unic în învăţământul superior din România la data achiziției. În anul 

2011 a fost realizată Platforma de colaborare online integrată cu sistemul e-Learning (Computer 

Assisted Learning) pe infrastructură de teleprezenţă cu suport 3D interactiv, compusă dintr-un 

portal - accesibil online pentru toţi utilizatorii sistemului, ca interfaţă unică de acces pentru 

sistemele de colaborare şi comunicare între utilizatori şi pentru sistemele de management al 

instruirii (LMS) şi management al conţinutului (LCMS), staţii grafice şi videoproiectoare cu 

posibilitate de vizualizare obiecte 3D şi sisteme de teleprezenţă. Pentru desfăşurarea activităţilor 

didactice de la disciplinele de informatică şi de proiectare tehnologică sunt organizate 5 

laboratoare dotate cu echipamente IT de nivel corespunzător. USAMV Iaşi dispune de soft-uri 

corespunzătoare disciplinelor de studiu din planurile de învăţământ, cu licenţe de utilizare 

(Anexa II.28). 

Laboratoare/ centre de cercetare/ echipamente. În cadrul USAMV din Iaşi există o 

infrastructură de cercetare performantă 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_65a_Cheltuieli%20form%20prof%20drd%20IOSUD%202016-2020.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_28_Lista%20softuri%20si%20licente%20de%20utilizare.pdf
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(https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/4_infrastructura-cercetare.html 

(Anexa II.26) pentru efectuarea de cercetări ştiinţifice în domeniul de Medicină Veterinară 

(SDMV), precum şi o capabilitate financiară de a susţine realizarea de proiecte de cercetare-

dezvoltare, în acord cu misiunea și obiectivele asumate, precum şi un climat favorabil cercetării 

şi dezvoltării ştiinţifice. USV Iași sprijină dezvoltarea centrelor şi a laboratoarelor de cercetare 

ştiinţifică, în jurul cărora s-au dezvoltat şcolile doctorale. Infrastructura de cercetare a USV Iași 

cuprinde centre/laboratoare de cercetare dotate cu echipamente moderne, care permit efectuarea 

de cercetări performante în domeniul Medicină Veterinară (SDMV) (Anexa II.26, Anexa II.27).  

Una dintre cele mai importante facilități din cadrul USV Iași, în care se desfășoară 

activități de cercetare în domeniul Medicină Veterinară, este CENTRUL REGIONAL DE 

CERCETĂRI AVANSATE PENTRU BOLI EMERGENTE, ZOONOZE ȘI SIGURANȚĂ 

ALIMENTARĂ – ROVETEMERG.  

Centrul regional de cercetare ROVETEMERG este un proiect complex, având un grad 

semnificativ de noutate în Romania, fiind unicul de acest fel în regiune. 

 

 Infrastructura de cercetare prezentată este conformă cu standardele necesare derulării 

activității studenților doctoranzi. În ultimii 5 ani au fost realizate achiziții importante de 

mobilier de laborator, computere, aparatură și echipamente de cercetare. Studenții doctoranzii 

au acces la bibliotecile din cadrul IOSUD-USV și la bazele de date internaționale, prin 

programul ANELIS PLUS 2020. 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit 

 

Criteriul A.3. Calitatea resursei umane 

 

Standardul A.3.1. La nivelul fiecărui domeniu există personal calificat cu experienţa 

necesară pentru derularea programului de studii universitare de doctorat.  

Pentru domeniul Medicină veterinară, este analizată activitatea conducătorilor de 

doctorat, gradul de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU, vizibilitatea pe plan 

internațional a cadrelor didactice. 

 

Indicatorul A.3.1.1. În cadrul domeniului de doctorat își desfășoară activitatea minimum 

trei conducători de doctorat și cel puțin 50% dintre aceștia (dar nu mai puțin de trei) 

îndeplinesc standardele minimale CNATDCU aflate în vigoare la momentul realizării 

evaluării, necesare și obligatorii pentru obținerea atestatului de abilitare. 

În cadrul domeniului de doctorat de Medicină Veterinară (SDMV), în perioada supusă 

evaluării (2016-2020) au activat în total 9 conducători de doctorat care au obținut această calitate 

în conformitate cu prevederile legale. Toți cei 9 conducători de doctorat au fost/sunt afiliați la 

SDMV la momentul realizării raportului de evaluare internă (Anexa II.35; Anexa II.36; Anexa 

II.36a).   

Toți cei 8 conducătorii de doctorat afiliați în prezent la domeniul de Medicină Veterinară 

(SDMV)  îndeplinesc standardele minimale CNATDCU, necesare și obligatorii pentru obținerea 

atestatului de abilitare, în vigoare la momentul realizării evaluării, punctajul minim obligatoriu 

prevăzut de standarde (Anexa II.42; Anexa II.42a).  

Punctajul obținut de conducătorii de doctorat din domeniul de Medicină Veterinară 

(SDMV) în ultimii 5 ani este peste punctajul minim obligatoriu prevăzut de standardele în 

vigoare pentru pentru obținerea atestatului de abilitare (Anexa II.42a). 

 

https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/4_infrastructura-cercetare.html
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_26_Infrastructura%20de%20cercetare%20USAMV%20Iasi.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_26_Infrastructura%20de%20cercetare%20USAMV%20Iasi.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_35_Lista%20conduc%20doct%20titulari.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_36_Lista%20evolutie%20conduc%20doctorat.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_36a_Conduc%20dr%20-%20nr%20ordin%20ministru.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_36a_Conduc%20dr%20-%20nr%20ordin%20ministru.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_42_Anexa_21%20Cond%20doctorat%20MV.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_42a_Anexa_21%20Cond%20doct%20MV_5%20ani%20(2016-2020).zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_42a_Anexa_21%20Cond%20doct%20MV_5%20ani%20(2016-2020).zip
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Toți conducătorii de doctorat (100%) din cadrul domeniului Medicină veterinară îndeplinesc 

standardele CNATDCU. 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit 

 

 

Indicatorul *A.3.1.2. Cel puţin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul de 

doctorat evaluat sunt titulari în cadrul IOSUD, angajați cu încheierea unui contract de 

muncă pe perioadă nedeterminată. 

  

Toți conducătorii de doctorat în domeniul Medicină Veterinară (SDMV) (100%), sunt 

titulari în cadrul IOSUD-USAMV Iași (Anexa II.35). 

 

 Sunt întrunite cerințele indicatorului A.3.1.2, respectiv toți conducătorii de doctorat 

sunt titulari cu contract de muncă pe perioada neteterminată în cadrul IOSUD-USV.  

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit 

 

Indicatorul A.3.1.3. Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate aferente domeniului sunt susținute de cadre didactice sau cercetători care au 

calitatea de conducător de doctorat / abilitat, profesor / CS I sau conferențiar 

universitar / CS II cu expertiză probată în domeniul disciplinelor predate sau alți 

specialiști în domeniu care îndeplinesc standardele stabilite de instituție pentru funcțiile 

didactice și de cercetare menționate anterior, în condițiile legii. 

 

Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate aferente 

domeniului Medicină Veterinară (Anexa II.51) sunt susținute de cadre didactice sau cercetători 

care au calitatea de conducător de doctorat/abilitat, profesor (Anexa II.35). 

Toți conducătorii de doctorat afiliați domeniului de Medicină Veterinară (SDMV) din 

USAMV Iași au o înaltă expertiză în predarea disciplinelor cuprinse în planurile de învățământ 

ale studiilor doctorale, dovedită prin competențele acumulate, domeniile de cercetare abordate, 

granturile de cercetare conduse, cărțile și articolele științifice publicate etc., după cum reiese din 

documentele anexate (Anexa II.41; Anexa II.43; Anexa II.44; Anexa II.45). 

 

 Analiza documentelor confirmă îndeplinirea cerințelor indicatorului A.3.1.3. 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit 

 

Indicatorul *A.3.1.4. Ponderea conducătorilor de doctorat care coordonează concomitent 

mai mult de 8 studenţi doctoranzi, dar nu mai mult de 12, aflaţi în perioada studiilor 

universitare de doctorat
3
, nu depăşeşte 20%. 

                                                           
3 3 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 159, alin. (3), 

respectiv 4 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 174, alin. 

(3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, la care se adaugă 

perioadele de prelungire acordate conform art. 39 alin. (3) din Codul aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_35_Lista%20conduc%20doct%20titulari.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_51_Fise%20discipline%20optionale.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_35_Lista%20conduc%20doct%20titulari.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_41_Rapoarte%20autoevaluare%20Conducatori%20doctorat%20MV.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_43_Lista%20publicatii%20Cond%20doct%20SDMV.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_44_Sinteza%20realizari%20conducatori.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_45_Publicatii%20reprezent%20Cond%20doct_MV.zip
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Din cei 8 conducători de doctorat din domeniul Medicină Veterinară (SDMV) activi în 

momentul evaluării, niciunul nu coordonează concomitent mai mult de 8 studenți doctoranzi 

aflați în prezent în perioada studiilor universitare de doctorat (Anexa II.66 - fișă pontaj). 

 

Niciun conducător de doctorat nu coordonează concomitent mai mult de 8 studenți doctoranzi. 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit 

 

Standardul A.3.2. Conducǎtorii de doctorat din cadrul domeniului desfǎșoarǎ o activitate 

științificǎ vizibilǎ internațional. 

 

Se analizează producția științifică a conducătorilor de doctorat și vizibilitatea acestora pe 

plan internațional. 

 

Indicatorul A.3.2.1. Cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul supus 

evaluării prezintă minimum 5 publicații indexate Web of Science sau ERIH în reviste cu 

factor de impact sau alte realizări, cu semnificație relevantă pentru domeniul respectiv în 

care se regăsesc contribuții de nivel internațional ce relevă un progres în cercetarea 

științifică – dezvoltare – inovare pentru domeniul evaluat. Conducătorii de doctorat 

menționați au vizibilitate internațională în ultimii cinci ani, constând în: calitatea de 

membru în comitetele științifice ale publicațiilor și conferințelor internaționale; calitatea 

de membru în board-urile asociațiilor profesionale internaționale; calitatea de invitat în 

cadrul conferințelor sau grupurilor de experți desfășurate în străinătate sau calitatea de 

membru al unor comisii de susținere a unor teze de doctorat la universități din străinătate 

sau în cotutelă cu o universitate din străinătate. Pentru ramurile de știință Arte și Știința 

sportului și educației fizice, conducătorii de doctorat vor proba vizibilitatea 

internațională în ultimii cinci ani prin calitatea de membru în board-urile                  asociațiilor 

profesionale, prin calitatea de membru în comitetele de organizare a evenimentelor 

artistice și competițiilor internaționale, respectiv prin calitatea de membru în jurii sau 

echipe de arbitraj în cadrul evenimentelor artistice sau competițiilor internaționale. 

  

Toți cei 8 conducători de doctorat (100%) afiliați în prezent la domeniul de Medicină 

Veterinară (SDMV) au publicat cel puțin 5 articole în publicații indexate Web of Science cu 

factor de impact (Anexa II.43; Anexa II.45), în care se regăsesc contribuții de nivel internațional 

ce relevă un progres în cercetarea științifică - dezvoltare - inovare pentru domeniul de Medicină 

Veterinară (SDMV). Câte 5 dintre lucrările reprezentative din această categorie sunt anexate 

prezentului raport (Anexa II.45).  

Recunoașterea națională și internațională a conducătorilor de doctorat este dovedită, de 

asemenea, prin: calitatea de membru în comitetele științifice ale publicațiilor și conferințelor 

internaționale; calitatea de membru în board-urile asociațiilor profesionale internaționale; 

calitatea de membru în asociații științifice profesionale internaționale; calitatea de recenzor de 

articole pentru publicații științifice internaționale; numărul de citări în reviste indexate ISI; 

indicele Hirsh (web of science) (Anexa II.41; Anexa II.46). 

 

Datele raportate sunt conforme, fiind îndeplinite cerințele indicatorului A.3.2.1. 

 Peste 50 % din conducători de doctorat au raportat minim 5 articole indexate WoS cu FI și toți 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_66_Referat%20plata%20cond.%20drd-indrumare-MV.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_43_Lista%20publicatii%20Cond%20doct%20SDMV.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_45_Publicatii%20reprezent%20Cond%20doct_MV.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_45_Publicatii%20reprezent%20Cond%20doct_MV.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_41_Rapoarte%20autoevaluare%20Conducatori%20doctorat%20MV.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_46_Vizibilitate%20cond%20doctorat.zip
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conducătorii de doctorat au vizibilitate pe plan internațional, sunt membri în comitete științifice 

ale unor publicații și conferințe internaționale. 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit 

 

Indicatorul *A.3.2.2. Cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat arondați unui 

domeniu de studii doctorale continuă să fie activi în plan științific, obținând cel puțin 

25% din punctajul solicitat prin standardele minimale CNATDCU în vigoare la data 

evaluării, necesare și obligatorii pentru obținerea atestatului de abilitare, pe baza 

rezultatelor științifice din ultimii cinci ani. 

 

Toți cei 8 conducători de doctorat din 2020 (100%) afiliați în prezent la domeniul 

Medicină Veterinară (SDMV) din cadrul SDMV sunt activi în plan științific, obținând, pe baza 

rezultatelor științifice din ultimii 5 ani, peste 25% din punctajul solicitat prin standardele 

minimale CNATDCU în vigoare la data evaluării, necesare și obligatorii pentru obținerea 

atestatului de abilitare (Anexa II.42; Anexa II.42a). 

 

 Toți conducătorii de doctorat arondați domeniului de studii doctorale Medicină 

veterinară, au realizat cel puțin 25% din punctajul solicitat prin standardele minimale 

CNATDCU în vigoare la data evaluării. 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit 

 

 

Domeniul B. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 

Pentru domeniul Medicină veterinară din cadrul Şcolii doctorale de Medicină veterinară, 

sunt asigurate informaţii corecte şi complete privind programul de studii universitare de doctorat, 

la dispoziția candidaţilor la acest program, comunităţii universitare şi tuturor celor interesați.  

Este asigurată publicarea pe internet a tuturor informaţiilor necesare privind programul de 

studii universitare de doctorat, cum ar fi: regulamentul şcolii doctorale; informaţii privind 

conţinutul programelor de studii universitare de doctorat; modelul contractului-cadru de studii 

doctorale; informaţii privind conducătorii de doctorat; informaţii privind tezele de doctorat, 

respectiv standarde de elaborare, proceduri şi criterii de evaluare a acestora; rezumatele tezelor 

de doctorat ce urmează să fie susţinute public, precum şi data, ora şi locaţia aferente susţinerilor 

publice, cu cel puţin 20 zile înaintea susţinerii acestora; adresele la care pot fi accesate tezele de 

doctorat finalizate, informații privind procesul de obținere a atestatului de abilitare. 

 

Criteriul B.1. Numǎrul, calitatea și diversitatea candidaților care s-au prezentat la 

concursul de  admitere 

 

Standardul B.1.1. Instituţia organizatoare de studii doctorale are capacitatea de a atrage 

candidaţi din afara instituției de învățământ superior sau în număr mai mare față de 

numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat.  

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat organizat de IOSUD participă 

și absolvenți ai programelor de studii de masterat din alte universități, atât din țară, cât și din 

străinătate. Numărul candidaților înscriși la concursul de admitere a fost mai mare față de 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_42_Anexa_21%20Cond%20doctorat%20MV.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_42a_Anexa_21%20Cond%20doct%20MV_5%20ani%20(2016-2020).zip
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numărul locurilor finanțate de la buget scoase la concurs, în aceste condiții au fost și studenți 

doctoranzi care au ocupat locuri finațate în regim cu taxă. 

 

Indicatorul B.1.1.1. Raportul dintre numărul absolvenţilor la nivel de masterat ai altor 

instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate care s-au înscris la 

concursul de admitere la studii universitare de doctorat în ultimii cinci ani şi numărul de 

locuri finanţate de la bugetul de stat scoase la concurs în cadrul domeniului de studii 

doctorale este de cel puţin 0,2 sau raportul dintre numărul candidaților în ultimii cinci 

ani şi numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat scoase la concurs în cadrul 

domeniului de studii doctorale este de cel puţin 1,2. 

  

La domeniul Medicină Veterinară (SDMV), raportul dintre numărul absolvenților la nivel 

de masterat ai altor instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate (nr = 6) care s-au 

înscris la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în ultimii 5 ani (2016-2020) și 

numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat (nr = 47) scoase la concurs a fost, în medie, de 

0,13 - domeniul Medicină Veterinară fiind mai restrictiv pentru absolvenții altor 

specializări (Anexa II.11, Anexa II.37). 

 

Raportul între numărul candidaților și numărul de locuri bugetate a fost în medie de 0,13.  

Recomandări: - 

Acest indicator nu este aplicabil pentru domeniul Medicinǎ Veterinarǎ.  

In cazul SDMV Iaşi indicele 0,13 obținut privind integrarea unor absolvenți ai studiilor 

masterale din alte instituții  este lǎudabil.  

 

Indicatorul este îndeplinit 

 

Standardul B.1.2. Candidaţii admişi la studiile universitare de doctorat demonstrează 

performanță academică, de cercetare și profesională.  

IOSUD-USV Iași organizează concurs de selecție şi admitere a studenţilor-doctoranzi 

respectând legislaţia în vigoare ce prevede dreptul la studii al fiecărui cetăţean. Totodată, IOSUD 

şi Școala doctorală MV acordă şanse egale tuturor tinerilor, indiferent de mediul din care provin, 

de rasă, sex sau opţiunile religioase etc.  

Procedura de admitere și selecția candidaților la doctorat, Domeniul de studii doctorale 

Medicină veterinară, se realizează conform legislației în vigoare și cu prevederile Metodologiei 

privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere. La procedura de admitere la studii 

universitare de doctorat au dreptul să participe numai absolvenţii cu diploma de master sau 

echivalentă a acesteia, din ţară sau străinatate, conform art. 152 alin.(2) din Legea nr. 1/2011. 

Cunoștințele specifice domeniului de studii doctorale şi temei de cercetare ale candidatului sunt 

verificate prin concursul de admitere. Criteriile de admitere, inclusiv cele de evaluare, sunt 

stabilite în mod detaliat și în prealabil organizării concursului de admitere. Școala doctorală 

asigură transparența procedurilor de selecție și admitere la studiile universitare de doctorat și 

garantează acesul la informații prin mijloace variate și accesibile, inclusiv prin pagina web: 

http://www.uaiasi.ro/doctorat, oferind informaţiile necesare comunităţii universitare şi 

publicului.  

 

Indicatorul *B.1.2.1. Admiterea la programele de studii de doctorat se face în baza unor 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_11_Absolventi%20ai%20altor%20institutii%20-drd.%20MV.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_37_Nr%20drd%2001.10.2015-01.10.%202020.xls
http://www.uaiasi.ro/doctorat/
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criterii de selecţie care includ: performanţa academică, de cercetare și profesională a 

candidaţilor, un interes al acestora pentru cercetarea ştiinţifică sau artistică/sportivă, 

publicaţii în domeniu şi o propunere de temă de cercetare. Un interviu cu solicitantul este 

parte obligatorie a procedurii de admitere. 

 

Admiterea la programul de studii universitare de doctorat Medicină veterinară se 

realizează conform Metodologiei de admitere.  

Selecţia candidaţilor se face în baza unor criterii care au în vedere tema de cercetare 

propusă precum și vocaţia de cercetător a acestora.  

Susţinerea interviului cu solicitantul constituie parte obligatorie a procedurii de 

admitere. 

Comisiile de admitere la programul de studii universitare de doctorat, desemnate la 

nivelul facultăților includ, pe lângă conducătorul de doctorat, și 3 specialiști în domeniul de 

doctorat Medicină veterinară. 

 

Admiterea la SDMV se realizează conform precizărilor din cadrul indicatorului *B.1.2.1. 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Indicatorul B.1.2.2. Rata de exmatriculare a studenţilor doctoranzi, inclusiv în urma 

renunțării la studii, la 3, respectiv 4 ani de la admitere 
4
, nu depăşeşte 30%. 

 

Rata brută de renunțare/abandon a studenților doctoranzi în domeniul de Medicină 

Veterinară (SDMV) după 2 ani de la admitere, raportată la total doctoranzi înmatriculați în 

perioada analizată, a fost de 10,16 % (Anexa II.54). 

 

Rata de exmatriculare înregistrată în cadrul domeniului este de 10,16. 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Criteriul B.2. Conținutul programelor de studii universitare de doctorat 

 

Standardul B.2.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este 

adecvat pentru a îmbunătăți competențele de cercetare ale doctoranzilor și pentru a întări 

comportamentul etic în știință.  

 

Indicatorul B.2.1.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde 

minimum trei discipline relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică a doctoranzilor, 

dintre care cel puțin o disciplină este destinată studiului aprofundat al metodologiei cercetării 

și / sau prelucrării statistice a datelor. 

: 

În cadrul programului de pregătire din primul an de studii universitare de doctorat 

                                                           
4
 3 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 159, alin. (3), 

respectiv 4 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 174, alin. 

(3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_54_Rata%20de%20abandon.pdf
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pentru domeniul Medicină Veterinară sunt cuprinse trei discipline obligatorii, patru discipline 

de specialitate și un Proiect de cercetare științifică, toate fiind relevante pentru pregătirea în 

cercetarea științifică a doctoranzilor (Anexa II.59a; Anexa II.51). 

Disciplinele obligatorii sunt reprezentate de: Metode moderne de cercetare, 

Managementul carierei și Etică și integritate academică (cea din urmă a fost introdusă în 

planul de învățământ începând cu anul universitar 2018-2019) (Anexa II.59a; Anexa II.51). 

Disciplina Metode moderne de cercetare este destinată studiului aprofundat al 

metodologiei cercetării și/sau prelucrării statistice a datelor experimentale (Anexa II.59a; 

Anexa II.51). 

Disciplinele de specialitate sunt alese de către conducătorul de doctorat, cu consultarea 

doctorandului și a comisiei de îndrumare, dintr-un pachet de cinci discipline relevante pentru 

tema tezei de doctorat (Anexa II.59a; Anexa II.51). 

 

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde trei discipline 

obligatorii, relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică a doctoranzilor, din care una este 

Metodologia cercetării științifice, urmate de patru discipline de specialitate. 

Recomandări:  - 

In urma discuțiilor cu studenții se recomandǎ adaptarea curriclulei de studiu necesitǎților 

studenților la medicinǎ veterinarǎ, atȃt ȋn ceea ce priveşte conținutul acesteia (biostatisticǎ 

medicalǎ aplicatǎ, metode de cercetare  moderne adaptate medicinei veterinare, etc.)precum şi 

ȋn ceea ce priveşte forma (organizarea de activitǎti modulare privind modul de redactare a unui 

articol ştiințific, prezentarea unei lucrǎri ştiințifice, redactarea unei propuneri de grant de 

cercetare, accesarea bazelor de date internaționale, etc). Se recomandǎ invitarea unor cadre 

didactice şi cercetǎtori din țarǎ şi strǎinǎtate cu experiențǎ in domeniu (chiar si unele activitați 

online). 

 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Indicatorul B.2.1.2. Există cel puțin o disciplină dedicată eticii în cercetarea 

științifică și proprietății intelectuale sau tematici bine delimitate pe aceste subiecte în 

cadrul unei discipline predate în programul de pregătire. 

Începând cu anul univ. 2018-2019, în programul de pregătire din primul an de studii 

universitare de doctorat pentru domeniul de Medicină Veterinară (SDMV) s-a introdus Etica și 

integritate academică - ca disciplină obligatorie (Anexa II.59a; Anexa II.51). Anterior acestui an, 

tematica referitoare la etica și deontologia universitară a fost cuprinsă în cadrul disciplinei 

Managementul carierei. 

 

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde disciplina Etică și 

integritate academică. 

Recomandări:  - 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Indicatorul B.2.1.3. IOSUD are create mecanismele prin care se asigură că programul de 

pregătire bazat pe studii universitare avansate, aferent domeniului evaluat, vizează 

,,rezultatele învăţării", precizând cunoştinţele, abilităţile şi responsabilitatea şi 

autonomia pe care studenţii doctoranzi ar trebui să le dobândească după parcurgerea 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_59a_Anexe%20Contracte%20studii%20drd.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_51_Fise%20discipline%20optionale.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_59a_Anexe%20Contracte%20studii%20drd.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_51_Fise%20discipline%20optionale.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_59a_Anexe%20Contracte%20studii%20drd.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_51_Fise%20discipline%20optionale.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_59a_Anexe%20Contracte%20studii%20drd.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_51_Fise%20discipline%20optionale.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_59a_Anexe%20Contracte%20studii%20drd.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_51_Fise%20discipline%20optionale.zip
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fiecărei discipline sau prin activităţile de cercetare
5
. 

 

Competențele, deprinderile și aptitudinile pe care studenții doctoranzi ar trebui să le 

dobândească după parcurgerea Programului de pregătire sunt definite în sens general în Art. 51 

din Regulamentul IOSUD-USAMV Iași (Anexa II.01) și Art. 2 din Regulamentul SDMV (Anexa 

II.02) și sunt detaliate în Fișele disciplinelor (Anexa II.51+ anexe suplimentare). Aceste fișe sunt 

avizate de către Directorul Școlii doctorale și aprobate de către Directorul Consiliul pentru Studii 

Universitare de Doctorat (CSUD). 

Atât programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cât și programul de 

cercetare ştiinţifică fac parte integrantă (ca anexe) din contractul de studii universitare de 

doctorat (Anexa II.59a), fiind asumate de către conducătorul de doctorat și de către doctorand, 

avizate de către Consiliul Școlii Doctorale și aprobate de către Directorul Consiliului pentru 

Studii Universitare de Doctorat (CSUD). 

Evaluarea cursurilor din planul de pregătire universitară avansată se face cu calificativele 

"Foarte bine", "Bine', "Satisfăcător" și "Nesatisfăcător". 

 

 Sunt asigurate mecanismelele prin care se asigură că programul de pregătire bazat pe 

studii universitare avansate vizează ,,rezultatele învăţării". 

Recomandări: - 

 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Indicatorul B.2.1.4. Pe întreaga durată a stagiului de pregătire doctorală, studenții 

doctoranzi din domeniu beneficiază de consilierea / îndrumarea unor comisii de 

îndrumare funcționale, aspect reflectat prin îndrumare și puncte de vedere exprimate în 

scris sau întâlniri regulate. 

La nivelul SDMV-USAMV Iași, domeniul de Medicină Veterinară, studenții doctoranzi 

beneficiază de consilierea/îndrumarea membrilor comisiilor de îndrumare pe întreaga durată a 

stagiului de pregătire doctorală, ori de câte ori este necesar (prin întâlniri directe, telefon, poștă 

electronică) precum și prin întâlniri regulate, pe parcursul pregătirii și în momentul susținerii 

examenelor, rapoartelor și proiectelor cuprinse în Programul de pregatire și Programul de 

cercetare științifică. De asemenea, doctoranzii colaborează cu membrii comisiei de îndrumare în 

realizarea și publicarea de articole științifice (Anexa II.38b, Anexa II.50).  

 

Studenții doctoranzii beneficiază pe întreg stagiul de pregătire de îndrumarea unei comisii 

de îndrumare funcționale formate din coordonatorul de doctorat și încă trei specialiști. 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Indicatorul B.2.1.5. Pentru un domeniu de studii de doctorat raportul dintre numărul de 

studenți doctoranzi și numărul cadrelor didactice/cercetători care asigură îndrumarea 

nu trebuie să fie mai mare de 3:1. 

 

                                                           
5 Sau prin ceea ce trebuie să cunoască, să înţeleagă şi să fie capabil să facă absolventul, în conformitate 

cu prevederile Metodologiei din 17 martie 2017 de înscriere şi înregistrare a calificărilor din 
învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) (aprobată 
prin Ordinul 3475/2017 cu modificările și completările ulterioare). 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_02%20Regulament_SD_MV_2019.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_02%20Regulament_SD_MV_2019.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_51_Fise%20discipline%20optionale.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_59a_Anexe%20Contracte%20studii%20drd.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_38b_Liste%20lucr.%20st.%20drd.%20absolventi.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_50_Comisii%20de%20îndrumare%20drd.pdf
https://idrept.ro/00184594.htm#do
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Raportul dintre numărul de studenți doctoranzi înmatriculați în domeniul de Medicină 

Veterinară (SDMV) în perioada 2015-2020 (total 58, Anexa II.37), și numărul cadrelor 

didactice/cercetători care au asigurat îndrumarea (total 38,  Anexa II.50) a fost de 1,52:1.   

 

Raportul maxim înregistrat pentru perioada de raportare a fost de 1,52:1. 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Criteriul B.3. Rezultatele studiilor doctorale și proceduri de evaluare a acestora 

 

Standardul B.3.1. Cercetarea este valorificată de către studenții doctoranzi prin 

prezentări la conferințe științifice, publicații științifice, prin transfer tehnologic, patente, 

produse, comenzi de servicii.  

 

În perioada evaluată, rezultatele cercetării ştiinţifice au fost valorificate, în funcţie de 

caracterul lor, prin publicaţii ştiinţifice, consultanţă şi asistenţă de specialitate, etc. Cadrele 

didactice coordonatoare și studenții doctoranzi publică anual rezultate ale propriilor cercetări 

ştiinţifice în articole editate în jurnale ştiinţifice ISI (cu şi fără factor de impact), jurnale indexate 

în diferite baze de date internaţionale (BDI - e.g. CAB International).  

Principalele realizări ştiinţifice au fost concretizate în participări la conferinţe ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale, publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate naţionale şi 

internaţionale cotate ISI şi BDI, obţinerea de brevete, participarea la proiecte de cercetare 

ştiinţifică naţionale şi internaţionale, obţinerea de premii pentru realizările ştiinţifice deosebite. 

 

Indicatorul B.3.1.1. Pentru domeniul evaluat există minimum un articol sau o altă 

contribuţie relevantă per student doctorand care a obţinut titlul de doctor în ultimii 5 

ani. Din această listă, membrii comisiei de evaluare selectează pentru analiză, aleatoriu, 

5 astfel de articole/contribuţii relevante per domeniu de studii universitare de doctorat. 

Cel puțin 3 dintre articolele selectate prezintă contribuții originale semnificative în 

domeniul vizat. 

 

Pentru fiecare doctorand care a obținut titlul de doctor în domeniul de studii universitare de 

doctorat de Medicină Veterinară (SDMV) în ultimii cinci și al cărui titlu a fost validat de către 

CNATDCU, în Anexa II.38a și Anexa II.38b sunt prezentate informații științifice reprezentative, 

alături de alte informații, disponibile și pe pagina web 

https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_teze_2021.htm . 

Listele complete ale articolelor publicate de către doctoranzii care au obținut titlul de 

doctor în domeniul de studii universitare de doctorat de Medicină Veterinară (SDMV) în ultimii 

cinci sunt prezentate în Anexa II.38b. Aceste liste cuprind un număr de 354 de articole științifice 

comunicate și publicate de către doctoranzii-absolvenți, dintre care 36 articole ISI în extenso, 33 

articole ISI în rezumat, 247 articole BDI și 38 articole publicate în alte jurnale (volume ale 

conferințelor internaționale, nationale etc.). De asemenea, sunt anexate minim 5 articole 

științifice reprezentative pentru fiecare conducător științific, publicate în jurnale cotate ISI, 

lucrări în care se regăsesc ca autori și absolvenții din perioada 2016-2020 (Anexa II.38b, Anexa 

II.45). 

Articolele selectate pentru analiză: 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_37_Nr%20drd%2001.10.2015-01.10.%202020.xls
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_50_Comisii%20de%20îndrumare%20drd.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_38a_Teze%20si%20lista%20lucr.%20st.%20drd.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_38b_Liste%20lucr.%20st.%20drd.%20absolventi.zip
https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_teze_2021.htm
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_38b_Liste%20lucr.%20st.%20drd.%20absolventi.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_38b_Liste%20lucr.%20st.%20drd.%20absolventi.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_45_Publicatii%20reprezent%20Cond%20doct_MV.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_45_Publicatii%20reprezent%20Cond%20doct_MV.zip
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1. Iulian Ibănescu, Claus Leiding, Ștefan Gregore Ciornei, Petru Roșca, Ioana Sfartz, Dan 

Drugociu. Differences in CASA output according to the chamber type when analysing 

frozen-thawed bull sperm. Animal Reproduction Science, 2016, 166:72-79. IF - 1.511. 

2. Porea D., Anita A., Demange A., Raileanu C., Oslobanu Ludu L., Anita D., Savuta G., 

Pavio N., 2017 - Molecular detection of hepatitis E virus in wild boar population in 

eastern Romania. Transbound Emerg Dis. 00:1-7, doi: 10.1111/tbed.12736. IF 3.585 

3. Teslariu Oana, Pasca A.S., Mittelu-Tataru Liliana, Schiriac C. E., Gales C., Saftencu 

Paula Maria, Nechifor M., 2016 -The protective effects of zinc in experimental induced 

acute renal failure in rats, Journal of Physiology and Pharmacology, ISSN 0867-5910 vol. 

67, nr. 5, p:751-757. 

4. Andrei-Cristian LUPU, Mihaela BOMBOȘ, Cristian-Alin BARBACARIU, Constantin 

ROMAN, Raluca MÎNDRU, Gabriela Victoria MARTINESCU, Liviu Dan MIRON, - 

Conditioning of praziquantel and florfenicol for some heterologous coinfections of 

farmed carp, (acceptata pentru publicare in Revista de Chimie, vol. 70, nr. 7.2019 - IF 

1.412. 

5. Cimpan Andrei Alexandru, Yaarit Nachum-Biala, Bar Ben-Shitrit, Liviu Miron, and Gad 

Baneth. "Epidemiological Study of Canine Babesiosis and Hepatozoonosis in the South 

of Romania" Acta Parasitologica (2020): p. 1-10. 

 

Pentru studenții doctoranzi care au obținut titlul de doctor în ultimii 5 ani există 

minimum un articol sau o altă contribuţie. Toate cele cinci articolele selectate pentru analiză 

prezintă contribuții originale semnificative pentru domeniul Medicină veterinară.  

Recomandări:- 

Indicatorul este îndeplinit.    

 

Indicatorul *B.3.1.2. Raportul dintre numărul de prezentări ale studenților-doctoranzi 

care și- au încheiat studiile doctorale în perioada evaluată (ultimii 5 ani), inclusiv cele de 

tip poster, expoziții, realizate la manifestări internaționale de prestigiu (desfășurate în 

țară sau în străinătate) și numărul studenților doctoranzi care și-au încheiat studiile 

doctorale în perioada evaluată (ultimii cinci ani) este cel puțin egal cu 1. 

 

Doctoranzii din domeniul de Medicină Veterinară (SDMV) care au susținut teza de 

doctorat în perioada 2016-2020 au avut, în total, un număr de 41 prezentări la manifestări 

științifice internaționale de prestigiu organizate în țară și în străinătate. Raportul dintre numărul 

de prezentări și numărul doctoranzilor-absolvenți este de 1,46 (=41/28) (Anexa II.55). 

 

Raportul dintre numărul de prezentări și numărul total al studenților-doctoranzi care și-au 

încheiat studiile doctorale în perioada evaluată (ultimii 5 ani) este de 1,3. 

Recomandări  - 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Standardul B.3.2. Școala Doctorală apelează la un număr semnificativ de referenți științifici 

externi în comisiile de susținere publică a tezelor de doctorat pentru domeniul analizat.  

 

Este analizat numărul de participări ale referenților în comisiile de susținere publică a 

tezelor de doctorat. 

 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_55_Prezentari%20lucr.%20st.%20drd.%20la%20conf.%20internationale.pdf
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Indicatorul *B.3.2.1. Numărul de teze de doctorat alocate unui anumit referent 

provenind de la o instituție de învățământ superior, alta decât IOSUD evaluată, nu 

trebuie să depășească două (2) pentru tezele coordonate de același conducător de 

doctorat, într-un an. 

 

În perioada 2016-2020, numărul de teze de doctorat în domeniul de Medicină Veterinară 

(SDMV) alocate anual unui anumit referent extern USAMV Iași, pentru același conducător de 

doctorat, a fost cuprins între 1 și 2, doar în două situații din 28 fiind vorba despre aceeași 2 

referenți la un singur conducător (Anexa II.38a, Anexa II.53, Anexa II.57 ).  

 

Nu se depășesc 2 participari/an ale unui referent la analiza tezelor coordonate de același 

conducător de doctorat. 

Recomandări:  - 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Indicatorul *B.3.2.2. Raportul dintre numărul tezelor de doctorat alocate unui anumit 

referent științific provenit de la o altă instituție de învățământ superior decât cea în care se 

organizează susținerea tezei de doctorat și numărul tezelor de doctorat susținute în 

același domeniu de doctorat din cadrul școlii doctorale nu trebuie să fie mai mare de 0.3, 

prin raportare la situația înregistrată în ultimii cinci ani. Se analizează doar dacă în 

domeniul de doctorat evaluat au fost susținute minimum zece teze de doctorat în ultimii 

cinci ani. 

 

În perioada 2016-2020, raportul dintre numărul tezelor de doctorat alocate unui anumit 

referent științific provenit de la o altă instituție de învățământ superior decât cea în care s-a 

organizat susținerea tezei de doctorat (USAMV Iași) și numărul tezelor de doctorat susținute în 

domeniul Medicină Veterinară a fost de maxim 0,14 (Anexa II.53). 

 

Raportul maxim inregistrat dintre numărul tezelor de doctorat alocate unui referent 

științific extern și numărul total de teze susținute în domeniul Medicinǎ Veterinarǎ a fost de 

0,14. 

Recomandări:- 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

  

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_38a_Teze%20si%20lista%20lucr.%20st.%20drd.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_53_Comisie%20sustinere%20probe.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_57_Tabel%20teze%20sustinute%202016-2020.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_53_Comisie%20sustinere%20probe.zip
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Domeniul C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 

 

În conformitate cu Metodologia pentru evaluarea internă a Şcolilor Doctorale din USAMV 

Iași, aprobată prin Hotărârea CSUD nr. 5/06.06.2016 (Anexa II.29), managementul calităţii în 

organizarea și desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul IOSUD - USV Iași este 

analizat pe baza următoarelor criterii: capacitatea instituţională (logistică) a IOSUD - USV Iași; 

situaţia statistică a conducătorilor de doctorat, studenţilor doctoranzi şi tezelor de doctorat; 

calitatea resursei umane din școlile doctorale; calitatea producţiei cercetării ştiinţifice realizate de 

membrii școlilor doctorale; asigurarea resurselor necesare activităţii de cercetare ştiinţifică; 

structura planurilor de învăţământ pentru programul de pregătire universitară avansată şi 

compatibilitatea acestora cu domeniile de doctorat acreditate din IOSUD - USV Iași; derularea 

procesului de management la nivelul școlilor doctorale prin documentele specifice pentru 

desfăşurarea studiilor de doctorat, în conformitate cu legislaţia în vigoare; respectarea 

prevederilor regulamentare referitoare la organizarea concursului de admitere la studii 

universitare de doctorat; respectarea prevederilor regulamentare privind finalizarea studiilor de 

doctorat; asigurarea cadrului pentru respectarea normelor de etică în cercetarea ştiinţifică; 

asigurarea accesului public la documentele școlilor doctorale. 

 

 

Criteriul C.1. Existența și derularea periodicǎ a sistemului de asigurare internǎ a calitǎții 

 

Standardul C.1.1. Există cadrul instituțional și se aplică politici și proceduri pentru asigurarea 

internă a calităţii relevante.  

 

Managementul calității se realizează considerând următorii indicatori de performanţă: 

existenţa unei metodologii de evaluare internă; analiza procedurilor de evaluare internă a 

programelor, a studenţilor doctoranzi şi a conducătorilor de doctorat; respectarea procedurilor de 

evaluare internă. 

Metodologia privind evaluarea internă periodică a școlilor doctorale (Anexa II.29) a fost 

elaborată de CSUD, în conformitate cu:  

-Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare; 

-Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011, cu completările şi 

modificările ulterioare;  

-Ordinul nr. 5403/2018 privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare 

de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare;  

-Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii 

universitare de doctorat la IOSUD - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

„Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi. 

CSUD numeşte comisia de evaluare internă (formată din conducători de doctorat şi 

studenţi doctoranzi), a cărei activitate este coordonată de directorul SDMV. Cel puţin un 

membru al comisiei de evaluare internă, conducător de doctorat, face parte din structurile de 

evaluare şi asigurare a calităţii din USV Iași. Comisia de evaluare internă propune criteriile de 

evaluare, analizează datele primite şi întocmeşte raportul de evaluare internă, prezintă rezultatele 

evaluării Consiliului Şcolii Doctorale de Medicină Veterinară  şi transmite raportul de evaluare 

în vederea avizării de către CSUD, care înaintează raportul spre analiză și aprobare către 

Consiliul de Administraţie şi Senatul USV Iași. 

Directorul SDMV informează conducătorii de doctorat despre criteriile de evaluare, 

rezultatele evaluării şi recomandările făcute de comisia de evaluare internă şi respectiv urmăreşte 

aplicarea acestor recomandări. Rezultatele procesului de evaluare internă a SDMV sunt publice 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_29_Metodologie%20evaluare%20interna%20Scoli%20doctorale.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_29_Metodologie%20evaluare%20interna%20Scoli%20doctorale.pdf
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şi se afişează pe pagina web a şcolii doctorale 

(https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat_documente.html). Metodologia 

privind evaluarea internă a Școlilor doctorale este disponibilă pe pagina web a CSUD 

(https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/Metodologie_evaluare_interna_Scoala_Doctorala.pdf). 

Asigurarea respectării valorilor eticii academice reprezintă o prioritate şi o preocupare 

continuă în USAMV Iași. În anul 2006, s-a format Comisia de Etică şi Deontologie Universitară 

(CEDU), care reuneşte cadre didactice cu prestigiu în spaţiu academic (inclusiv conducători de 

doctorat). CEDU îşi desfăşoară activitatea independent, la solicitarea organelor de conducere 

ale universităţii, precum şi a celorlalţi membri ai comunităţii academice. Codul de Etică 

Universitară (Anexa II.07) și Regulamentul de funcţionare al CEPD (Anexa II.08) sunt 

publicate pe site-ul USAMV Iași 

(https://www.uaiasi.ro/ro/files/management/anexe/calitate/Anexa%2045.pdf; 

http://www.uaiasi.ro/ro/files/DAC/Regulament_Comisie_de_etica.pdf). 

Cercetarea interdisciplinară desfăşurată în cadrul SDMV necesită un proces continuu de 

evaluare şi control, transparent şi independent. IOSUD-USV Iași este responsabilă, prin toţi 

membrii comunităţii academice implicaţi în domeniul studiilor universitare de doctorat 

(conducători de doctorat, studenţi doctoranzi, personal de predare şi cercetare), pentru 

respectarea valorilor etice şi a normelor în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 

inovare. Etica cercetării în IOSUD-USV Iași vizează protejarea intereselor - drepturilor 

participanţilor şi încorporează considerente etice în toate etapele proceselor de cercetare, prin 

care se urmăreşte asigurarea integrităţii şi prezentarea onestă a rezultatelor cercetării, 

recunoaşterea în mod corespunzător a contribuţiilor de cercetare şi gestiunea conflictelor de 

interese. 

 

 

Indicatorul C.1.1.1. Şcoala doctorală în care se încadrează domeniul de studii 

universitare de doctorat face dovada desfăşurării constante a procesului de evaluare şi 

asigurare internă a calităţii acestuia în conformitate cu o procedură dezvoltată şi 

aplicată la nivel de IOSUD, printre criteriile evaluate regăsindu-se obligatoriu: 

a) activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat; 

b) infrastructura şi logistica necesare desfăşurării activităţii de cercetare; 

c) regulamentele și procedurile pe baza cărora se organizează studiile doctorale; 

d) activitatea ştiinţifică a studenţilor doctoranzi; 

e) programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate a studenţilor doctoranzi; 

f) serviciile de sprijin social și academic (inclusiv în privința participării la diferite 

manifestări, publicarea de articole șamd) și de consiliere puse la dispoziția studenților 

doctoranzi. 

 

Evaluarea internă a calității programului de studii universitare de doctorat se realizează 

(Art. 55 în Anexa II.02) de către Școala Doctorală de Medicină Veterinară (SDMV) și Consiliul 

pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), pe baza procedurilor elaborate împreună cu 

Departamentul de Asigurare a Calității (DAC) din USV Iași, pe baza criteriilor minimale 

stabilite de Codul studiilor universitare de doctorat (H.G. nr. 681 din 29 iunie 2011) și de 

Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de 

doctorat la IOSUD-USAMV Iași (Anexa II.01), și se aprobă de Senatul USV Iași. 

Criteriile urmărite în evaluare a calității (Anexa II.02) se referă inclusiv la: activitatea 

științifică a conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi; infrastructura și logistica 

necesare desfășurării activității de cercetare; procedurile și normele subsecvente pe baza cărora 

https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat_documente.html
https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/Metodologie_evaluare_interna_Scoala_Doctorala.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_07_Regulament-alegeri-IOSUD_2020.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_08_Metodologie-alegeri__2020-2024.pdf
https://www.uaiasi.ro/ro/files/management/anexe/calitate/Anexa%2045.pdf
http://www.uaiasi.ro/ro/files/DAC/Regulament_Comisie_de_etica.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_02%20Regulament_SD_MV_2019.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_02%20Regulament_SD_MV_2019.pdf
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se organizează studiile doctorale; programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate a 

studenților doctoranzi). 

Modul concret de desfăşurare a procesului de evaluare internă periodică este reglementat 

prin Metodologia de evaluare internă periodică a școlilor doctorale (Anexa II.29). Modul 

concret de desfăşurare a procesului de evaluare internă periodică a activităţii conducătorilor de 

doctorat este detaliat într-o Metodologie specifică (Anexa II.30).  

În conformitate cu Metodologia de evaluare internă a școlilor doctorale (Anexa II.29), 

Consiliul Școlii Doctorale de de Medicină Veterinară (SDMV) întocmește anual Raportul de 

evaluare internă, în care sunt incluse analize referitoare la activitatea științifică a conducătorilor 

de doctorat și doctoranzilor, la infrastructura și logistica necesare desfășurării activității de 

cercetare, la actualizarea procedurilor și normelor privind organizarea studiile doctorale etc., 

precum și recomandări privind îmbunătățirea calității și vizibilității naționale și internaționale a 

programelor universitare de doctorat. Raportul întocmit de comisia de evaluare internă se 

înaintează CSUD-USV Iași. 

Pe seama raportului anual de evaluare internă la nivelul Școlii Doctorale de Medicină 

Veterinară (SDMV), Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) întocmește anual 

un Raport de activitate privind studiile universitare de doctorat (Anexa II.01) în care sunt 

incluse analize referitoare la activitatea științifică a conducătorilor de doctorat, la infrastructura și 

logistica necesare desfășurării activității de cercetare, la actualizarea procedurilor și normelor 

privind organizarea studiile doctorale etc.  

Analizele și concluziile acestui raport, cuprinzând recomandările de îmbunătățire a calității 

studiilor universitare de doctorat, sunt incluse în Raportul de evaluare a calității la nivelul USV 

întocmit la nivelul Departamentului de Evaluare și Asigurare a Calității, raport care este 

prezentat Senatului USV Iași spre avizare.   

Monitorizarea punerii în practică a recomandărilor rezultate din aceste analize este 

realizată de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat. 

Directorul SDMV informează conducătorii de doctorat despre criteriile de evaluare, 

rezultatele evaluării și recomandările făcute de comisie și respectiv urmărește aplicarea acestor 

recomandări. 

 

Şcoala doctorală în care se încadrează domeniul de studii universitare de doctorat 

Medicină veterinară face dovada desfăşurării constante a procesului de evaluare şi asigurare 

internă a calităţii acestuia. 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Indicatorul C.1.1.2. Pe parcursul stagiului de pregătire doctorală sunt implementate 

mecanisme de evaluare care vizează identificarea nevoilor, precum şi nivelul general de 

satisfacţie faţă de programul de studii universitare de doctorat, ale studenţilor 

doctoranzi, în vederea îmbunătăţirii continue a proceselor academice şi administrative. 

În urma analizei rezultatelor obținute, se dovedește elaborarea și implementarea unui 

plan de măsuri. 

 

Problemele curente cu care se confruntă studenții doctoranzi sunt adresate de către aceștia, 

pe cale ierarhică, conducătorului de doctorat, membrilor comisiei de îndrumare, secretariatului, 

Consiliului Școlii Doctorale, Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat sau Rectorului 

universității, fiind soluționate operativ, la un nivel sau altul, în funcție de caz.  

De asemenea, studenții doctoranzi sunt reprezentați în Consiliul Școlii Doctorale, în 

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (Anexa II.01), precum și în Senatul universitar 

(Anexa I.29), având astfel, posibilitatea să adreseze forurilor de conducere orice solicitări și 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_29_Metodologie%20evaluare%20interna%20Scoli%20doctorale.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_30_Metodologie%20evaluare%20interna%20conducatori%20doctorat.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_29_Metodologie%20evaluare%20interna%20Scoli%20doctorale.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_01_Regulament-IOSUD.pdf
Anexe%20I/Anexa%20I.29%20Componenta%20si%20comisiile%20Senatului%20USAMV%20Iasi.pdf
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propuneri cu privire la nevoile lor, pentru creșterea gradul de satisfacție față de programul 

doctoral per ansamblu, în vederea îmbunătățirii continue a serviciilor academice și administrative 

oferite.  

În prezent, la nivelul Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat este în curs de 

finalizare o procedură specifică de colectare a feedback-ului din partea studenților doctoranzi, 

prin utilizarea unui chestionar de evaluare a gradului de satisfacție al doctoranzilor, analize de 

nevoi etc, după modelul anexat (Anexa II.48). 

 

Se constatǎ existența cadrului legal, insǎ este necesarǎ ȋmbunǎtǎțirea procedurilor şi 

protocoalelor privind QA/QC.   

Recomandări: - 

Se recomandǎ asigurarea unui cadru formal al protocoalelor şi procedurilor privind QA/QC (atȃt 

ȋn ceea ce priveşte activitatea comisiei cȃt şi al feedback-ului de la doctoranzi, post-doctoranzi şi 

angajatori).  

 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Criteriul C.2. Transparența informațiilor și accesibilitate la resursele de învǎțare 

 

Şcoala doctorală de Medicină veterinară din cadrul IOSUD-USV oferă transparență 

privind programele de studii universitare de doctorat, la dispoziția candidaţilor la aceste 

programe, comunităţii universitare şi altor persoane fizice sau juridice interesate.  

 

Standardul C.2.1. Informațiile de interes pentru studenții doctoranzi, viitorii candidați, 

respectiv informațiile de interes public sunt disponibile spre consultare în format 

electronic.  

 Şcoala doctorală, cu sprijinul logistic a IOSUD, asigură publicarea pe internet a tuturor 

informaţiilor necesare privind programele de studii universitare de doctorat, 

http://www.uaiasi.ro/doctorat/, cum ar fi: regulamentul şcolii doctorale; informaţii privind 

conţinutul programelor de studii universitare de doctorat; modelul contractului-cadru de studii 

doctorale; informaţii privind conducătorii de doctorat; informaţii privind tezele de doctorat, 

respectiv standarde de elaborare, proceduri şi criterii de evaluare a acestora; rezumatele tezelor 

de doctorat ce urmează să fie susţinute public, precum şi data, ora şi locaţia aferente susţinerilor 

publice, cu cel puţin 20 zile înaintea susţinerii acestora; adresele la care pot fi accesate tezele de 

doctorat finalizate, publicate pe un site-ul administrat de MEN; informații privind procesul de 

obținere a atestatului de abilitare. 

 

Indicatorul C.2.1.1. IOSUD publică, pe website-ul instituției de învățământ superior, 

cu respectarea reglementărilor în vigoare cu privire la protecția datelor, informații 

precum: 

a) regulamentul școlii doctorale; 

b) regulamentul de admitere; 

c) contractul de studii doctorale; 

d) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă și procedura de susținere publică 

a tezei; 

e) conținutul programelor de pregătire bazate pe studii universitare avansate; 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_48_Chestionare%20evaluare.zip
http://www.uaiasi.ro/doctorat/
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f) profilul științific și ştiinţific, ariile tematice / temele de cercetare ale conducătorilor de 

doctorat din domeniu, precum și date instituționale de contact ale acestora; 

g) lista doctoranzilor din domeniu cu informațiile de bază (anul înmatriculării; 

conducător); 

h) informații despre standardele de elaborare a tezei de doctorat; 

i) link-uri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susținute public, precum și 

data, ora, locul unde vor fi susținute acestea, cu cel puțin 20 de zile înaintea susținerii. 

Școala Doctorală de Medicină Veterinară (SDMV) din cadrul USV Iași, publică pe 

website-ul USV Iași (https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat.html; 

cu respectarea reglementărilor generale cu privire la protecția datelor, informații despre: 

a) Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii 

universitare de doctorat la USAMV Iași 

(https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2021/Regulament-IOSUD_2021.pdf; și 

Regulamentul școlii doctorale 

(https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2019/Regulament_SD_MV_2019.pdf;  

b) Regulamentul de admitere la studii universitare de doctorat 

(http://www.uaiasi.ro/admitere/files/doctorat/04-Regulament-admitere-doctorat.pdf;); 

Metodologia desfășurării admiterii la USAMV Iași pentru cele trei cicluri de studii universitare - 

licență, masterat, doctorat  (http://www.uaiasi.ro/admitere/index.php; Ghidul de dmitere pentru 

cetățenii străini (http://www.uaiasi.ro/admission/files/Admission_guide.pdf; și condițiile de 

admitere (http://www.uaiasi.ro/admitere/doctorat.php?sectiune=conditii-de-admitere;   

c) Contractul de studii doctorale 

(https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat_documente.html 

d) Metodologia de susținere a tezelor de doctorat 

(https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2021/Metodologie-sustinere-teze-

doctorat.pdf;  

e) Conținutul programelor de studii, în: Regulamentul instituțional de organizare și 

funcționare a programelor de studii universitare de doctorat la USAMV Iași 

(https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2021/Regulament-IOSUD_2021.pdf; 

Regulamentul SDMV 

https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2019/Regulament_SD_MV_2019.pdf; și în 

Contractul de studii universitare de doctorat 

(https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat_documente.html;  

f) Profilul științific și ariile tematice/temele de cercetare ale conducătorilor de doctorat din 

domeniu, precum și date instituționale de contact ale acestora 

(https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat_SDMV.html; 

http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat_contact.html;  

g) Lista doctoranzilor din școala doctorală cu informațiile de bază 

(https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_teze_2021.html);  

h) Informații despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat:  

Procedura de depunere și susținere a tezelor de doctorat 

(https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat_procedura.html;  

Norme privind redactarea și elaborarea tezelor de doctorat 

(https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2016/Norme_elaborare-redactare-teza-

doctorat.pdf; 

i) Linkuri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susținute public, precum și 

data, ora, locul unde vor fi susținute acestea, cu cel puțin 20 de zile înaintea susținerii 

(https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_teze_2021.html.  

 

 

https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat.html
https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2021/Regulament-IOSUD_2021.pdf
https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2019/Regulament_SD_SI_2019.pdf
http://www.uaiasi.ro/admitere/files/doctorat/04-Regulament-admitere-doctorat.pdf
http://www.uaiasi.ro/admitere/index.php
http://www.uaiasi.ro/admission/files/Admission_guide.pdf
http://www.uaiasi.ro/admitere/doctorat.php?sectiune=conditii-de-admitere
https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat_documente.html
https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2021/Metodologie-sustinere-teze-doctorat.pdf
https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2021/Metodologie-sustinere-teze-doctorat.pdf
https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2019/Regulament_SD_MV_2019.pdf
https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat_documente.html
https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat_SDMV.html
http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat_contact.html
https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_teze_2021.html
https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_doctorat_procedura.html
https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2016/Norme_elaborare-redactare-teza-doctorat.pdf
https://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/documente/2016/Norme_elaborare-redactare-teza-doctorat.pdf
https://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_teze_2021.html
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Toate informațiile sunt publice pe site-ul universitați. 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Standardul C.2.2. IOSUD / școala Doctorală asigură studenților doctoranzi acces la 

resursele necesare derulării studiilor doctorale.  

 

Studenții doctoranzi din domeniul Medicină veterinară au acces la toate resursele 

necesare pentru derularea în bune condiții a studiilor doctorale. Aceștia au acces gratuit la 

platforme cu baze de date academice și științifice relevante pentru domeniul de studii, au acces la 

bibliotecile existente în cadrul USV Iași și în centrul universitar Iași. 

Doctoranzilor le este permis accesul în laboratoarele de cercetare științifică din cadrul 

instituției și sunt sprijiniți cu accesul în alte instituții academice, de cercetare științifică și de 

producție. 

 

Indicatorul C.2.2.1. Toți studenții doctoranzi au acces gratuit la o platformă cu baze de 

date academice relevante pentru domeniul de studii de doctorat analizat. 

 

Conform Contractului de studii universitare de doctorat, Art. 5(2c) (Anexa II.59), USV 

Iași asigură permanent accesul la sursele de documentare, inclusiv prin Biblioteca universității,  

pentru toți doctoranzii. Aceștia pot accesa bazele de date a Bibliotecii, inclusiv biblioteci virtuale 

din ţară şi din străinătate, de oriunde, în mod gratuit, atît prin acces liber 

(http://www.uaiasi.ro/biblioteca/index.php/ro/bd_acces-liber), cât și pe bază de cont și parolă, 

(http://www.uaiasi.ro/biblioteca/index.php/ro/bd_Anelis-plus).  

Prin serviciile Bibliotecii USV Iași, doctoranzii din domeniul de Medicină Veterinară 

(SDMV) au acces liber la un număr de 13 baze de date internaționale și anume 

(http://www.uaiasi.ro/biblioteca/index.php/ro/bd_acces-liber): The National Center for 

Biotechnology Information; LIVIVO The Search Portal for Life Sciences; Biodiversity Heritage 

Library; FAO Glossary of Biotechnology for Food and Agriculture; Kew Bibliographic 

Databases; PANGAEA; ResearchGATE; RIsources; Scientific Tools & Databases / European 

Commission, Joint Research Centre Species+; Springer Nature Experiments; TIB|AV-Portal; 

World Register of Marine Species; EU Pesticides Database. De asemenea, doctoranzii au acces 

gratuit, pe bază de cont și parolă la un număr de 6 baze de date internaționale 

(http://www.uaiasi.ro/biblioteca/index.php/ro/bd_Anelis-plus): ScienceDirect Freedom 

Collection, Elsevier; Web of Science - Core Collection, InCites Journal Citation Reports, 

Derwent Innovations Index, Clarivate Analytics; De Gruyter ebooks; CAB Abstracts; CAB 

ebooks; SpringerLink Journals, Springer.  

 

Accesul studenților la informare pe platforma cu baze de date Anelis-plus este liber si gratuit.  

Recomandări: - 

 

Se recomandǎ organizarea unui workshop pentru doctoranzi privind accesarea şi utilizarea 

bazelor de date din serviciile bibliotecii 

 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Indicatorul C.2.2.2. Fiecare student doctorand are acces, la cerere, la un sistem electronic 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_59_Contracte%20cadru%20studii%20doctorale_anexe.zip
http://www.uaiasi.ro/biblioteca/index.php/ro/bd_acces-liber
http://www.uaiasi.ro/biblioteca/index.php/ro/bd_Anelis-plus
http://www.uaiasi.ro/biblioteca/index.php/ro/bd_acces-liber
http://www.uaiasi.ro/biblioteca/index.php/ro/bd_Anelis-plus
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de verificare a gradului de similitudine cu alte creații științifice sau artistice existente. 

 

La nivelul USV Iași, începând cu anul 2016, este implementată platforma 

Sistemantiplagiat.ro (Anexa II.22) care permite verificarea gradului de similitudine a realizărilor 

științifice ale doctoranzilor, inclusiv a tezei de doctorat, cu alte lucrări științifice existente. 

Accesul doctoranzilor la acest sistem se realizează pe bază de cerere scrisă, cu avizul 

conducătorului de doctorat, aprobată de Consiliul Școalii doctorale.  

Accesul doctoranzilor la acest sistem se realizează pe bază de cerere scrisă, cu avizul 

conducătorului de doctorat, aprobată de Consiliul Școlii doctorale. Persoana desemnată de către 

CSUD pentru verificarea tezelor de doctorat în sistemul antiplagiat notează pe fiecare teză, sub 

semnătură, coeficienții de similitudine (CS) și eliberează un tabel centralizator cu rezultatele 

verificărilor. Pentru a fi acceptate, tezele verificate nu trebuie sa depășească valorile de 15% (CS 

1), respectiv 10% (CS 2). În Anexa II.52 sunt prezentate rezultatele verificărilor antiplagiat a 

tezelor de doctorat susținute în perioada 2016-2020, pentru domeniul de Medicină Veterinară 

(SDMV). Valorile coeficienților de similitudine au avut valori cu mult sub limitele maxime 

admise de standarde, în toate cazurile analizate. 

 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Indicatorul C.2.2.3. Toți studenții doctoranzi au acces la laboratoarele de cercetare 

științifică sau alte facilități în funcție de specificul domeniului / domeniilor din cadrul 

școlii doctorale, conform unor reglementări interne. 

 

Conform Contractului de studii universitare de doctorat, (Anexa II.59), USAMV Iași 

asigură permanent accesul la infrastructura de cercetare din universitate (Anexa II.26; Anexa 

II.27; Anexa II.28) pentru toți doctoranzii. În funcție de tematica de cercetare a tezei de doctorat, 

pe baza unei programări prealabile, cu avizul conducătorului de doctorat și sub supravegherea 

directă sau indirectă acestuia, cu aprobarea Școlii doctorale, doctoranzii au acces pe întreaga 

perioadă a stagiului la laboratoarele de cercetare, echipamentele, resursele IT sau alte resurse 

necesare pentru  realizarea programului de cercetare contractat.  

 

Studenții doctoranzii au acces liber la infrastructura existentă în laboratoarele de 

cercetare și a celor care au destinație dublă, didactică și de cercetare, pe baza solicitării și 

conform programului de activitate din cadrul laboratorului. 

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit. 

 

Criteriul C.3. Gradul de internaționalizare 

 

Standardul C.3.1. Există o strategie și este aplicată, pentru creșterea gradului de 

internaționalizare a studiilor doctorale.  

 

Se analizează acordurile de parteneriat ale IOSUD în programe Erasmus+ şi acorduri 

bilaterale generale conform carora s-au realizat mobilităţi şi care pot viza realizarea de mobilităţi. 

 

Indicatorul *C.3.1.1. IOSUD, pentru domeniul de studii evaluat, are încheiate acorduri 

de mobilitate cu universități din străinătate, cu institute de cercetare, cu companii care 

Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_22_Sistem%20antiplagiat.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_52_Coeficient%20similitudine%20teze.xls
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_59_Contracte%20cadru%20studii%20doctorale_anexe.zip
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_26_Infrastructura%20de%20cercetare%20USAMV%20Iasi.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_27_Infrastructura%20cercetare%20SDMV.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_27_Infrastructura%20cercetare%20SDMV.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_28_Lista%20softuri%20si%20licente%20de%20utilizare.pdf
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desfășoară activități în domeniul studiat, care vizează mobilitatea studenților doctoranzi 

și a cadrelor didactice (de exemplu, acorduri ERASMUS pentru ciclul de studii 

doctorale). Cel puțin 35% dintre studenții doctoranzi au efectuat un stagiu de pregătire 

în străinătate sau o altă formă de mobilitate, precum participarea la conferințe științifice 

internaționale. IOSUD elaborează și implementează politici și planuri de măsuri care 

vizează creșterea numărului de studenți doctoranzi care participă la stagii de pregătire 

în străinătate, până la cel puțin 20%, care este ținta la nivelul Spațiului European al 

Învățământului Superior. 

 

În ultimii cinci ani, au existat un număr de 35 acorduri de parteneriat pentru mobilitățile 

studenților doctoranzi și cadreler didactice din domeniul de Medicină Veterinară (SDMV), 

încheiate, în cadrul programului ERASMUS+ sau alte parteneriate cu universități de profil din 

străinătate, cu institute de cercetare sau companii care desfășoară activități în domeniul de 

Medicină Veterinară (SDMV) 

  (http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/5_programul_erasmus-

plus_acord.html).  

În aceeași perioadă, un număr de 25 studenți doctoranzi din domeniul Medicină Veterinară 

(SDMV) au efectuat 48 mobilități cu scop de formare sau cercetare în cadrul programului 

ERASMUS sau prin alte programe. (Anexa II.60).  

 

 analiza stării de fapt, a constatărilor rezultate din documentele transmise de către 

instituția evaluată și din vizita de evaluare propriu-zisă: 

 

IOSUD-USV are încheiate acorduri în programe Erasmus+ şi acorduri bilaterale generale  

conform carora  s-au realizat mobilităţi şi care pot viza realizarea de mobilităţi ale doctoranzilor. 

În cadrul programului Erasmus+ studenţii doctoranzi şi conducători de doctorat au efectuat  

mobilităţi la diferite Universităţi din Italia, Franța, Germania, Spania, Marea Britanie, Belgia, 

Turcia.  

 

Recomandări: - 

 

Indicatorul este îndeplinit 

 

Indicatorul C.3.1.2. În cadrul domeniului de studii evaluat este sprijinită, inclusiv 

financiar, organizarea unor doctorate în cotutelă internațională, respectiv invitarea unor 

experți de prim rang care să susțină cursuri / prelegeri pentru studenții doctoranzi. 

 

Studenții doctoranzi din domeniul de Medicină Veterinară (SDMV) care au avut burse 

ERASMUS în perioada 2016-2020 (Anexa II.60) au beneficiat de îndrumarea experților 

internaționali din instituțiile gazdă.  

De asemenea, studenții doctoranzi au participat la prezentările realizate de către un mare 

număr de specialiști/experți externi invitați în cadrul Congresului cu participare internaţională 

organizat anual de IOSUD-USAMV Iași, pe teme diverse din domeniul de Medicină Veterinară 

(SDMV) (Anexa II.62).  

 Au fost organizate prelegeri pentru studenții doctoranzi cu invitarea unor experți de 

prim rang din Franța, Italia, Anglia, Germania, Elveția. 

Recomandări:  

http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/5_programul_erasmus-plus_acord.html
http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/5_programul_erasmus-plus_acord.html
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_60_Mobilitati%20drd_usamv_IASI_2015%20-%202020.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_60_Mobilitati%20drd_usamv_IASI_2015%20-%202020.pdf
Anexa%20II%20MV-30.05.%20structurata_IR-OK/Anexa_II_62_Tabel%20lista%20invitati%20experti.pdf
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Indicatorul este îndeplinit 

 

Indicatorul C.3.1.3. Internaționalizarea activităților din cadrul studiilor doctorale este 

susținută prin măsuri concrete (de exemplu, participarea la târguri educaționale pentru 

atragerea de studenți doctoranzi internaționali; includerea experților internaționali în 

comisii de îndrumare sau de susținere a tezelor de doctorat etc.). 

SDMV realizează acțiuni de internaționalizare a studiilor doctorale prin includerea de 

experți în comisiile de îndrumare și în comisiile de susținere ale tezelor. 

 

1. Doctoranzi cu experți din străinătate, incluși în comisiile de îndrumare: 

-Bondoc Ioan Eugen, 2016 (conducător Prof. V. Vulpe), Șef lucr. Dr. Jacopo Guccione, 

Facultatea de Medicină Veterinară Napoli 

-Dulman Ozana, 2012 – 2016 (conducător Prof. Dr. G. Solcan), Conf. Dr. Carter Timofte 

Dorina, Univ Liverpool 

- Buiuc Miruna, 2015 – 2019 (conducător Prof. Dr. G. Solcan), Conf. Dr. Carter Timofte 

Dorina, Univ Liverpool 

- Ștefănescu Raluca, 2016 – 2020 (conducător Prof. Dr. G. Solcan), Conf. Dr. Carter 

Timofte Dorina, Univ Liverpool). 

 

2. Doctoranzi cu experți străini incluși în comisiile de susținere ale tezelor: 

- Daraban Constantin, 2014 (conducător Prof. V. Vulpe), în comisia de susținere a tezei, 

Prof. Dr. Meomartino L. 

- Tipișcă Vlad, 2014 (conducător Prof. V. Vulpe), în comisia de susținere a tezei, Prof. Dr. 

Meomartino L. 

- Baisan Radu-Andrei, 2016 (conducător Prof. V. Vulpe), în comisia de susținere a tezei, 

Prof. Dr. Ciaramella P. 

- Gavrilaș Elena, 2016 (conducător Prof. V. Vulpe), în comisia de susținere a tezei, Prof. 

Dr. Novales Manuel Duran 

- Dulman Ozana-Maria, 2016 (conducător Prof. Dr. G. Solcan), în comisia de susținere a 

tezei, Prof. Dr. habil. Vasile Macari 

- Bârsan Oana, 2018 (conducător Prof. V. Vulpe), în comisia de susținere a tezei, Prof. Dr. 

Ciaramella P. 

- Henea Mădălina-Elena, 2018 (conducător Prof. Dr. G. Solcan), în comisia de susținere a 

tezei, Prof. Dr.  Savva Bălănescu (Universitatea Agrară de Stat din Chişinău, Republica 

Moldova) 

- Ciucă Lavinia, 2016 (conducător Prof. Dr. L. Miron), în comisia de susținere a tezei, 

Prof. Dr. asoc. Laura Rinaldi (Universitatea "Federico II" din Napoli, Italia), *Prof. Dr. Giuseppe 

Cringoli (Universitatea "Federico II" din Napoli,  

- Porea Daniela, 2017 (conducător Prof. Dr. Ghe. Savuța, în comisia de susținere a tezei, 

*HDR, CS I, Nicole PAVIO, UMR 1161 Virologie, Maison Alfort, Franţa 

-Dascălu Anca, 2016 (conducător Prof. Dr. E. Velescu), în comisia de susținere a tezei, 

Cerc.șt. gr.I Picard – Meyer Evelyne, ANSES Nancy, Franța 

- Răileanu Cristian, 2016, (conducător Prof. Dr. Ghe. Savuța), în comisia de susținere a 

tezei, Muriel VAYSSIER-TAUSSAT, (DR2, HDR, I.N.R.A. Maisons-Alfort, Franţa. 

 

 

Internaționalizarea activităților din cadrul studiilor doctorale este susținută prin măsuri concrete.  

Recomandări: - 

Indicatorul este îndeplinit. 
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IV. Analiza SWOT 

 

Puncte tari: 

 

-  Calitatea și prestigiul resursei umane; 

-  Baza materială diversificată şi performantă, 

cu dotari “state-of-the –art”; 

- Diversitatea ariilor tematice de cercetare 

stiințifică; 

- Colaborarea foarte bunǎ interdisciplinarǎ 

- Disponibilitatea cadrelor didactice 

conducǎtoare de doctorat la solicitǎrile 

doctoranzilor 

- Calitatea doctoranzilor selectați 

Puncte slabe: 

 

- Număr redus de studenți doctoranzi în 

cotutelă; 

- Slaba racordare a centrelor şi a 

laboratoarelor de cercetare la reţeaua 

existentă la nivel european. 

Oportunități: 

 

- susținerea ȋn cadrul facultații a cadrelor 

didactice tinere pentru obținerea abilitǎrii 

- stimularea studenţilor doctoranzi de a efectua 

stagii de pregătire externe; 

- interesul crescut pentru crearea de parteneriate 

cu universităţi străine si cu mediul de afaceri; 

- accesul la noile tehnologii informaţionale; 

- posibilitatea de colaborare cu centrele de 

cercetare din străinătate implicate în reţeaua 

internaţională a centrelor de cercetare din 

domeniu; 

- existenta unor fonduri europene pentru 

investiţii în educaţie şi cercetare; 

- acordarea de burse de studii pentru studenţi 

prin programele europene şi acorduri de 

colaborare interuniversitare. 

Amenințări: 

 

-lipsa unei finantarii corespunzatoare a 

învăţământului superior; 

- finanțarea redusǎ a cercetǎrii şi a studilor 

doctorale la nivel national; 

- concurenţă crescută din partea instituţiilor 

de învăţământ din ţară şi Spaţiul European; 

- lipsa cadrului legal la nivel național pentru 

organizarea de teze de doctorat in co-tutelǎ 

internaționalǎ 

- scăderea numărului de studenţi ca urmare a 

îmbătrânirii populaţiei si a demografiei în 

continuă scădere; 

- interes limitat din partea mediului de 

afaceri pentru parteneriate academice si de 

cooperare în vederea pregătirii de specialisti; 

- criza economică care poate determina 

studenţii să renunţe la studii doctorale în 

favoarea găsirii unui loc de muncă; 
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V. Sinteza calificativelor acordate și a recomandǎrilor 

 

Nr.    
Crt. 

Tip 
indicat

or 

(*, 
IPC) 

Indicator de 

performanță 
Calificativ Recomandări 

1 IP Indicatorul A.1.1.1. indeplinit  

2 IP Indicatorul A.1.1.2 Indeplinit  

3 IP Indicatorul A.1.2.1 Indeplinit  

4 IP Indicatorul A.1.2.2 Indeplinit  

5 IP Indicatorul A.1.3.1 Indeplinit  

6 IP * Indicatorul A.1.3.2 

Indeplinit Se recomandǎ creşterea numǎrului de 

granturi de cercetare realizate ȋn 

parteneriate cu mediul economic şi 

implicarea doctoranzilor   

7 IP * Indicatorul *A.1.3.3 Indeplinit  

8 IPC Indicatorul A.2.1.1 Indeplinit  

9 IPC Indicatorul A.3.1.1 Indeplinit  

10 IP * Indicatorul *A.3.1.2 Indeplinit  

11 IP Indicatorul A.3.1.3 Indeplinit  

12 IP * Indicatorul *A.3.1.4 Indeplinit  

13 IPC Indicatorul A.3.2.1 Indeplinit  

14 IP * Indicatorul *A.3.2.2 Indeplinit  

15 IP * Indicatorul B.1.1.1 Indeplinit  

16 IP * Indicatorul *B.1.2.1 Indeplinit  

17 IP Indicatorul B.1.2.2 indeplinit  

18 IP Indicatorul B.2.1.1 

Indeplinit In urma discuțiilor cu studenții se 

recomandǎ adaptarea curriclulei de studiu 

necesitǎților studenților la medicinǎ 

veterinarǎ, atȃt ȋn ceea ce priveşte 

conținutul acesteia (biostatisticǎ medicalǎ 

aplicatǎ, metode de cercetare  moderne 

adaptate medicinei veterinare, etc.) precum 

şi ȋn ceea ce priveşte forma (organizarea de 

activitǎti modulare privind modul de 

redactare a unui articol ştiințific, 

prezentarea unei lucrǎri ştiințifice, 

redactarea unei propuneri de grant de 

cercetare, accesarea bazelor de date 

internaționale, etc). Se recomandǎ invitarea 

unor cadre didactice şi cercetǎtori din țarǎ şi 

strǎinǎtate cu experiențǎ in domeniu (chiar 

si unele activitați online). 

19 IP Indicatorul B.2.1.2 Indeplinit  

20 IP Indicatorul B.2.1.3 Indeplinit  

21 IP Indicatorul B.2.1.4 Indeplinit  

22 IPC Indicatorul B.2.1.5 Indeplinit  

23 IPC Indicatorul B.3.1.1 Indeplinit  

24 IP * Indicatorul *B.3.1.2 Indeplinit  

25 IP * Indicatorul *B.3.2.1 Indeplinit  

26 IP * Indicatorul *B.3.2.2 Indeplinit  

27 IP Indicatorul C.1.1.1 Indeplinit  
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28 IP * Indicatorul C.1.1.2 

Indeplinit Se recomandǎ asigurarea unui cadru formal 

al protocoalelor şi procedurilor privind 

QA/QC (atȃt ȋn ceea ce priveşte activitatea 

comisiei cȃt şi al feedback-ului de la 

doctoranzi, post-doctoranzi şi angajatori).  

29 IPC Indicatorul C.2.1.1 Indeplinit  

30 IP Indicatorul C.2.2.1 

Indeplinit Se recomandǎ organizarea unui workshop 

pentru doctoranzi privind accesarea şi 

utilizarea bazelor de date din serviciile 

bibliotecii 

31 IP Indicatorul C.2.2.2 Indeplinit  

32 IP Indicatorul C.2.2.3 Indeplinit  

33 IP * Indicatorul *C.3.1.1 Indeplinit  

34 IP Indicatorul C.3.1.2 Indeplinit  

35 IP Indicatorul C.3.1.3 Indeplinit  



 

37 

 

 

 

VI. Concluzii și recomandǎri generale 

 

The prompt answer of the institution and of the doctoral school to all our demands 

The doctoral studies are well structured and organized 

The endowment  

 

Regarding the health insurence – involvement of the institutions  

 

 Organizarea activitǎții de evaluare de cǎtre ARACIS şi USAMV Iaşi a fost excelentǎ. De 

asemenea coordonarea echipei de experți evaluatori. 

 Este de subliniat colaborarea excelentǎ şi rǎspunsul prompt al colegilor din cadrul 

IOSUD si al SDMV Iaşi la toate ȋntrebǎrile adresate de cǎtre comisia de experți evaluatori. 

 Punctele tari sunt reprezentate de: 

-  modul de structurare şi organizare al studiilor doctorale 

- infrastructura de excepție din cadrul IOSUD şi SDMV Iaşi 

-  calitatea profesionalǎ şi umanǎ a conducǎtorilor de doctorat 

- activitatea de cercetare care implicǎ doctoranzii, materializatǎ prin numǎrul mare de lucrǎri 

ştiințifice publicate ȋn reviste cu largǎ cotație internaționalǎ 

- modul ȋn care facultatea sprijinǎ şi susține tinerii doctoranzii pentru efectuarea de stagii 

practice  (Erasmus+) ȋn laboratoare de prestigiu internaționale. 

 Este recomandatǎ intensificarea eforturilor pentru creşterea finanțarii studiilor doctorale, 

prin accesarea de granturi internationale, naționale şi parteneriate cu mediul de afaceri. 

Recomandǎrile specifice domeniului de studii evaluat se referǎ la asigurarea cadrului 

formal al activitǎților comisiei pentru asigurarea calitǎții. 

  

 

În concluzie, toți indicatorii de performanță au fost evaluați ca îndepliniți, în cadrul procesului 

de evaluare, desfășurat în condițiile art. 12 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației nr. 

3651 din 12.04.2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de 

doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare. 

 

DECIZIA FINALA  A  MEMBRILOR  COMISIEI  DE  EXPERTI  ESTE  

MENŢINEREA  ACREDITARII 

 

VII. Anexe 

 Programul detaliat al vizitei de evaluare (inclusiv link-urile ȋntȃlnirilor online). 

 Imagini din timpul vizitei de evaluare 

 Documentele suplimentare solicitate (ȋncǎrcate ȋn cloud in folder-ul „Completǎri”) 

Coordonator:                 Prof.univ.dr. Dana Liana PUSTA    

  

PhD student:                 Paul Andrei UNGUR  
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