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I. Introducere 

 

Prezentul raport a fost redactat în urma vizitei efectuate în perioada 15-17 mai 2019, în 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMVCN), instituție 

de învățământ superior de stat, acreditată, prezentând perspectiva studenților.  

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMVCN) 

este o instituție de învățământ superior de stat, acreditată, fiind înființată și funcționând 

conform legii, în baza HG nr.568/28.07.1995. USAMV Cluj-Napoca respectă legislația în 

vigoare, fiind integrată în sistemul național de educație a cărei funcționare este reglementată 

de cadrul legislativ național.  

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca este 

continuatoarea prestigioasei școli superioare de agricultură clujene, fondată în urmă cu 150 de 

ani. De-a lungul timpului, Universitatea a evoluat continuu prin diversificarea pofilelor și a 

specializărilor învățământului superior agronomic.  

În octombrie 1869 a luat ființă Institutul de Învățământ Agronomic Cluj-Mănăștur, 

studiile durau trei ani, iar diploma atribuită era de "agronom diplomat". Actuala instituție a 

purtat denumirea de Institutul de Învățământ Agronomic Cluj-Mănăștur (1869-1906), apoi de 

Academia de Agricultură Cluj (1906-1929), fiind moștenitoarea de drept a patrimoniului 

Academiei de Înalte Studii Agronomice (1929-1948) și a Institutului Agronomic (1948-1992).  

Inițial, Institutul funcționa doar cu Facultatea de Agricultura. În 1935, în cadrul 

Facultății de Agricultură a fost înființat un departament de Zootehnie, care a fost transformat 

în 1968 în Facultatea de Zootehnie. În 1992, au fost dezvoltate noi studii de biotehnologie, 

astfel încât facultatea a devenit Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. Facultatea de 

Medicină Veterinară a fost înființată în anul 1962, iar Facultatea de Horticultură în anul 1977. 

Prin hotărârea Senatului din data de 17.01.1990, Institutul Agronomic s-a structurat pe patru 

facultăți: Agricultură, Horticultură, Zootehnie și Biotehnologii, Medicină Veterinară. Această 

structură a fost aprobată de Ministrul Învățământului prin Ordinul M.I. nr. 7751/27.04.1990. 

În ședința din data de 26 ian. 2012, Senatul Universității a aprobat înființarea celei de a cincea 

facultăți, Facultatea de Științe și Tehnologia Alimentelor. Această decizie a fost aprobată prin 

HG 707/18.07.2012, astfel că, în prezent, în cadrul USAMV Cluj-Napoca funcționează aceste 

cinci facultăți. 
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Din anul universitar 1990/1991, „Institutul Agronomic” a primit denumirea de 

„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE”. Din anul 1992 instituția a funcționat sub 

denumirea de "Universitatea de Științe Agricole Cluj-Napoca", iar din anul 1995, în baza 

instituția primește numele de "Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca", denumire păstrată până în prezent.  

Informațiile prezentate în cadrul acestui raport au la bază Metodologia de evaluare 

externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției 

Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), legislația în vigoare din 

domeniul învățământului superior din România (ex.: Legea Educației Naționale  

nr. 1/2011, cu modificările și completărilor ulterioare, Ordinul de Ministru nr. 3666/2012 

privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului  etc.), dar și reglementările 

internaționale care fac referire la asigurarea calității în învățământul superior european.  

Raportul de evaluare prezent a fost redactat de către studenții evaluatori Velibor 

MLADENOVICI de la Universitatea de Vest din Timișoara (delegat ANOSR) și Robert-Florin 

SUMĂNARU de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (delegat UNSR). Acest 

raport vizează creșterea calității învățământului superior, fiind destinat cu precădere 

comunității academice din USAMV Cluj-Napoca. Raportul prezintă concluziile unei evaluări 

colegiale, obiective și transparente. 
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II. Metode utilizate 

 

 În elaborarea prezentului raport am utilizat diferite metode pentru a putea analiza modul 

în care funcționează și se organizează universitatea, facilitățile de care dispune, calitatea 

serviciilor oferite (educaționale și de suport), dar și perspectiva studenților cu privire la 

aspectele relevante ce țin de parcursul lor educațional, de integrarea lor în mediul educațional 

și de modul în care percep serviciile oferite de universitate. 

Așadar, acțiunile și instrumentele care stau la baza redactării raportului sunt: 

1) Întâlnirea comună cu conducerea universității; 

2) Întâlnirea comună cu studenții, angajatorii și absolvenții; 

3) Întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor studențești și cu studenții reprezentanți în CEAC, 

Senatul Universitar, Consiliile facultăților, 2 șefi de cămin și Prefectul Studenților.   

4) Discuții cu studenții și un chestionar aplicat acestora; 

5) Întâlnire cu prorectorul cu Asigurarea Calității, Informatizare și Imagine; 

6) Întâlnire cu prorectorul cu Activități Sociale și Studențești; 

7) Întâlnire cu Directorul DPPD; 

8) Întâlnire cu Coordonatorul Centrului de învățare pe tot parcursul vieții; 

9) Vizită și întâlnire cu responsabilii de bibliotecă; 

10) Întâlnire cu coordonatorul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră și cu psihologul 

universității;; 

11) Studierea documentelor puse la dispoziție de secretariate (procese verbale de la ședințele 

consiliilor facultăților, verificarea cataloagelor fizice etc.).  

12) Vizită în 3 dintre cele 5 cămine; 

13) Vizită în spațiile deținute de USAMV Cluj-Napoca; 

14) Studierea raportului de autoevaluare al universității, a raportului de autoevaluare realizat de 

studenți, a documentelor publice de pe site-ul universității www.usamvcluj.ro;  

15) Vizită în centrele de cercetare; 

16) Chestionarul de percepție al studenților asupra actului didactic, asupra vieții de student și a 

mediului din USAMV, precum și a lucrurilor care pot fi îmbunătățite pe viitor.  
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a. Întrebările din cadrul chestionarului, variantele de răspuns precum și 

răspunsurile anonime ale respondenților, împreună cu întrebările adresate 

acestora sunt anexate la prezentul raport.  

b. Descrierea eșantionului participant la studiu:  

i. Număr total de respondenți: 302 

ii. Distribuția pe facultăți: 

a).  206 studenți (68,2%) din cadrul Facultății de Medicină Veterinară;  

b). 44 studenți (14,6%) din cadrul  Facultății de Zootehnie și 

Biotehnologii;  

c). 30 studenți (9,9%) din cadrul Facultății Științe și Tehnologia 

Alimentelor;  

d). 19 studenți (6,3%) din cadrul Facultății de Horticultură; 

e). 3 studenți (1%) din cadrul Facultății de Agricultură; 

iii. Distribuția în funcție de anul de studiu:  

Anul I - 97 studenți (32,1%) 

Anul II - 56 studenți (18,5%) 

Anul III - 90 studenți (29,8%) 

Anul IV - 41 studenți (13,6%) 

Anul V - 7 studenți (2,3%) 

 

Documente consultate:  

- Carta Universității; 

- Raportul de autoevaluare al universității; 

- Regulamentele interne ale universității (Regulament de ordine interioară, Regulament 

de organizare și funcționare a Senatului USAMVCN, Regulament Planul Strategic 

2016-202, Planul Operațional 2018, Raportul anual al Comisiei de etică 2018 etc.); 

- Site-ul universității: https://www.usamvcluj.ro;  

- Alte documente solicitate în timpul evaluării (Centralizator - Date generale privind 

studenții pe cicluri de studii, Procese verbale de la ședințele consiliilor facultăților etc.).  
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III. Analiza indicatorilor de performanță ARACIS 

 

Domeniul A: Capacitate instituțională 

Criteriul A.1. – Structurile instituționale, administrative și manageriale 

S.A.1.1. Misiune, obiective și integritate academică 

IP.A.1.1.1. Misiune și obiective 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMVCN) 

este o instituție de învățământ superior de stat, acreditată, fiind înființată și funcționând 

conform legii, în baza HG nr.568/28.07.1995. USAMV Cluj-Napoca funcționează în baza 

autonomiei universitare, în acord cu cadrul legal stabilit de prevederile Constituției României 

și Legea Educației Naționale nr. 1/2011, de reglementările naționale privind asigurarea calității 

educației, precum și de hotărârile interne.  

Universitatea deține o Cartă Universitară ale cărei prevederi sunt concordante cu 

legislația națională și cu principiile Spațiului European al Învățământului Superior.  

Carta USAMV Cluj-Napoca a fost adoptată în ianuarie 2013 (aprobată de Senatul 

USAMV prin Hotărârea  din data de 29.01.2013 și avizată de MEN prin avizul nr. 

33214/26.03.2013) și reactualizată în 2015. În 2019 (Hotărârea Senatului nr. 5760/29.03.2019) 

a fost aprobată noua cartă și transmisă MEN spre avizare, privind avizul de legalitate din partea 

MEN în data de 05.04.2019. S-a schimbat structura Cartei în concordanță cu Art. 128 din LEN 

1/2011. Principiile de bază nu au fost modificate, dar s-a actualizat misiunea, funcționarea pe 

baza noii Organigrame, au fost descrise detaliat modalitățile de colaborare cu terții, precum și 

condițiile de revocare. Carta și regulamentele universității sunt publicate pe site-ul 

Universității, la adresa: https://www.usamvcluj.ro/index.php/documente-publice/carta-usamv. 

În acord cu prevederile Cartei, USAMV Cluj-Napoca are ca misiune cercetarea 

științifică avansată și educație.  Deși formularea misiunii este una mult prea generală, 

realizarea misiunii asumate este transpusă conform Planului Strategic al Rectorului 2016-2020 

atât în obiective strategice și direcții de acțiune specifice, cât și prin obiective strategice 

formulate în Planurile Operaționale anuale de la nivelul universității și de la cel al facultăților.  

Pentru realizarea misiunii asumate, universitatea este implicată în generarea de 

cunoaștere prin cercetare științifică, dezvoltare, inovare, transfer tehnologic și formare 

profesională de nivel universitar. Universitatea, în cadrul misiunii asumate, promovează 
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excelența în domeniul învățământului, cercetării, dezvoltării și inovării prin formare academică 

inițială, postuniversitară, prin educație pe tot parcursul vieții și integrare în circuitul de valori 

universale, în acord cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere 

(http://dac.usamvcluj.ro/proceduri2018/Misiune).  

Universitatea militează permanent pentru integrarea activă în Spațiul european al 

învățământului superior (EHEA) și în Spațiul european al cercetării (ERA) și pentru derularea 

de programe ale comunității europene, precum și a unor programe proprii ca extensii în spațiul 

european.  

Conform Planului strategic al Rectorului 2016-2020 are următoarele obiective majore: 

1. Adaptarea continuă a ofertei educaționale la cerințele existente pe piața muncii, în 

concordanță cu Cadrul National al Calificărilor;  

2. Intensificarea cercetării științifice, în acord cu prioritățile și strategia definite la nivel 

național; 

3. Dezvoltarea managementului de tip antreprenorial; 

4. Stimularea inițiativelor personale sau colective care pot atrage resursele financiare 

necesare dezvoltării instituționale, inclusiv retribuirii salariale suplimentare adecvate; 

susținerea proiectelor prioritare și care sunt sustenabile; 

5. Corelarea mai bună a actului de predare cu cercetarea, inovarea și prestarea de 

servicii către comunitate; 

6. Promovarea spiritului de cooperare la nivelul instituției și în afara ei prin întreținerea 

unor relații academice constructive în interiorul instituției și prin dialogul cu partenerii; 

7. Promovarea managementului participativ care să consolideze fidelitatea membrilor 

comunității academice; 

8. Perfecționarea sistemului de management al calității și audit intern, care să permită 

consolidarea performanței în actul didactic, de cercetare și administrativ; 

9. Optimizarea folosirii infrastructurii didactice și de cercetare a universității, ca bun 

comun și folosință comună pentru toți membrii comunității academice; 

10. Extinderea și diversificarea relațiilor internaționale ale instituției, prin diverse 

programe de cooperare academică.  

Puncte tari:  

- Misiunea USMAV Cluj-Napoca este transpusă conform Planului Strategic al 

Rectorului 2016-2020 atât în obiective strategice și direcții de acțiune specifice, cât și 
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prin obiective strategice formulate în Planurile Operaționale anuale de la nivelul 

universității  și de la cel al facultăților (Facultatea de Agricultură, Facultatea de 

Horticultură, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Facultatea de Medicină 

Veterinară și Facultatea de Științe și Tehnologia Alimentelor). Aceste documente sunt 

publice, putând fi accesate pe site-ul universității; 

- USAMV Cluj-Napoca se remarcă în Spațiul National și European al Învățământului 

Superior. Toate programele de studii sunt evaluate și acreditate de către ARACIS, iar 

programul de licență Medicină Veterinară este acreditat EAEV; 

- Existența unor programe care nu se regăsesc în celelalte universități din România 

și/sau SEÎS;  

- USAMV Cluj-Napoca este membră a numeroase organizații internaționale 

prestigioase: EUA (European University Association), CASEE (The ICA Regional 

Network for Central and South Eastern Europe, DRC (Danube Rectors’ Conference), 

AUF (Association Universitare de la Francophonie), ICA (Association for European 

Life Science Universities), BSUN (Black Sea Universities Network), EARMA 

(European Association of Research Managers and Administrators). 

 Puncte slabe:  

- deși dispune de multe elemente de identitate care o pot individualiza în spațiul 

universitar național și internațional, USAMV Cluj-Napoca are o misiune generală și 

foarte des întâlnită în cadrul instituțiilor de învățământ superior.  

 Recomandări:  

- reformularea misiunii astfel încât acestea să o individualizeze în SEÎS punând accentul 

pe istoria destul de îndelungată, precum și pe valoarea adăugată pe care o oferă 

USAMV Cluj-Napoca studenților săi.  

 

IP.A.1.1.2. Integritate academică 

În ceea ce privește integritatea academică, universitatea dispune de un Cod de etică și 

și Deontologie Universitară. Codul de etică și deontologie universitară al USAMV Cluj-

Napoca apără valorile libertății academice, autonomiei universitare și integrității etice. Acesta 

evidențiază angajamentul de principiu al conducerii universității, facultăților, departamentelor 

și serviciilor, față de valorile și normele de etică universitară, fiind un cadru de referință în 

orientarea deciziilor și a acțiunilor pentru promovarea unei imagini pozitive a universității și 
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contribuind la reputația universității și la respectul pe care studenții, absolvenții, cadrele 

didactice, companiile și instituțiile care angajează absolvenții îl au față de Universitate. 

Codul de etică și deontologie universitară este făcut public și accesibil comunității USAMV 

Cluj-Napoca, fiind postat și pe site-ul USAMV Cluj-Napoca, la adresa: 

https://www.usamvcluj.ro/index.php/documente-publice/carta-usamv.  

În cadrul USAMV Cluj-Napoca, pe lângă Codul de etică și deontologie universitară și 

practicele asociate, sunt implementate și realizate și activități de verificare și control cu privire 

la integritatea academică. În acest sens, Comisia de etică universitară aflată în subordinea 

directă a rectorului funcționează conform LEN nr. 1/2011, a Codului de etică și deontologie 

profesională universitară, a regulamentului propriu de funcționare și a tuturor normelor legale 

în speță. 

Comisia de etică universitară este formată din 9 membrii:  

- 1 președinte; 

- 6 cadre didactice (câte unul de la fiecare facultate și 1 reprezentant al sindicatului); 

- 1 reprezentant al personalului administrative și al cadrelor didactice auxiliare; 

- 1 reprezentant al studenților;  

Membrii comisiei de etică sunt aleși pe perioada mandatului Rectorului.  

Din comisia de etică nu fac și nu pot face parte personale care ocupă funcții de 

conducere: Rector, Prorector, Decan, Prodecan, Director administrative, Director de 

departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare sau microproducție, lideri 

sindicali, studenți din structurile de conducere ale asociațiilor sau ale universității (prefectul 

studenților).  

Comisia pentru etică universitară controlează modul de respectare a prevederilor 

Codului de etică și deontologie profesională universitară, cu privire la activitățile de conducere, 

cercetare, predare sau examinare și analizează și soluționează abaterile de la etica universitară 

pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie universitară. 

USAMV Cluj-Napoca dispune de practici și mecanisme clare pentru aplicarea 

prevederilor Codului de etică și deontologie universitară, acestea fiind precizate în 

Regulamentul Comisiei de etică universitară (ex.: prezintă succint modalitățile de a face 

sesizări/reclamații, modul în care sunt analizate cazurile, informații despre cum se realizează 

notificare părților, termene de realizare a raportului etc.). Sunt implementate și realizate 

activități de verificare și control cu privire la integritatea academică. În acest sens, Comisia de 
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etică universitară aflată în subordinea directă a rectorului funcționează conform LEN nr. 

1/2011, a Codului de etică și deontologie profesională universitară, a regulamentului propriu 

de funcționare și a tuturor normelor legale în speță.  

Rapoartele anuale asupra rezultatelor controlului exercitat de Comisia pentru etică 

universitară asupra modului de respectare a prevederilor Codului de etică și deontologie 

profesională universitară pot fi consultate pe site-ul universității, la adresa: 

https://www.usamvcluj.ro/index.php/ rapoarte-anuale.  

În urma analizei raportului de activitate al Comisiei de etică pe perioada decembrie 

2017-decembrie 2018, s-a constat faptul că în acest interval de timp Comisia de etică a USAMV 

Cluj-Napoca nu a fost sesizată și nici nu s-a autosesizat, respectiv nu a analizat niciun caz de 

încălcare a Codului de etică și deontologie universitară a vreunui cadru didactic al USAMV 

Cluj-Napoca. 

Conform Art.15. din Regulamentul Comisiei de etică universitară (RC 26): Comisia de 

etică soluționează numai reclamațiile făcute în scris care se referă la angajații universității. 

Comisia de etică nu se autosesizează, și nu ia în considerare reclamațiile anonime. Conform 

Art.16. nu se acceptă reclamații din partea altor persoane decât a celor direct afectate. 

Sesizările sau reclamațiile se primesc în plic închis, și sunt luate în evidență de secretarul 

acesteia după înregistrarea la Registratura universității. Decizia cu privire la validitatea 

sesizării, respectiv demararea cazului se face în termen de maximum 30 de zile de la depunere. 

Comisia va întocmi Raportul de caz în decursul unei perioade de maximum 60 de zile de la 

data acceptării formale a începerii investigării cazului, cu excepția cazurilor de urgență. 

Totodată, reclamantul și reclamatul pot constata deciziile Comisiei, în termen de maximum 15 

zile de la comunicarea acestora Consiliului de Administrație.  

La nivelul studiilor masterale și doctorale se predă cursul de Etică și integritate 

academică, fiind disciplină obligatorie. La nivelul studiilor de licență, studierea cursului de 

Etică și integritate academică, nu este obligatorie.   

Din anul 2014 este utilizat softul Plagiarism detector (https://www.plagiarism-

detector.com) pentru combaterea plagiatului. Fiecare prodecan cu cercetarea, prorectorul cu 

cercetarea, directorul CSUD au câte o licență instalată pe calculatorul de serviciu. Studenții de 

la licență și master pot apela pentru verificare la prodecanii cu cercetarea, iar doctoranzii își 

verifică materialele publicate sau prezentate în cadrul doctoratului la secretariatul școlii 

doctorale.  
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Puncte tari: 

- utilizarea softului Plagiarism detector gratuit de către studenți pentru verificarea 

lucrărilor aferente finalizării unui nivel de studiu (lucrare de licență, disertație, teză de 

doctorat) (https://www.plagiarism-detector.com) pentru combaterea plagiatului. 

Puncte slabe:  

- Art.5. din Regulamentul Comisiei de etică universitară (RC 26) contravine OMECTS 

3666/2012, care spune că pentru a fi student reprezentant nu trebuie introdusă nicio 

condiționare;  

- atât în Regulamentul Comisiei de etică universitară (RC 26), cât și în Regulamentul 

Consiliului Studenților din USAMVCN (RU 53) nu am găsit nicio informație despre 

modul de desemnare a studentului reprezentant în comisia de etică; 

- studenții din structurile de conducere ale asociaților studențești nu pot face parte din 

componența comisiei de etică. 

Recomandări:  

- obligativitatea studierii la nivelul studiilor de licență a cursului de Etică şi integritate 

academic, pentru a sprijini studenții de la licență să își verifice lucrările, astfel încât 

să nu mai existe cazuri de plagiat; 

- oferirea posibilității studenților de a folosi softul Plagiarism detector în timpul anilor 

de studiu pentru verificarea proiectelor și a celorlalte tipuri de lucrări pe care le au de 

realizat; 

- comisia de etică să aibă prezent la ședințele comisiei un reprezentant al oficiului 

juridic al universității, cu statul de membru invitat, fără drept de decizie.  

- modificare Art.5. din Regulamentul Comisiei de etică universitară (RC 26) astfel încât 

din comisia de etică să nu existe nicio condiționare pentru a fi student reprezentant în 

comisia de etică;   

- reglementarea modalității de desemnare a a studentului reprezentant în comisia de 

etică atât în Regulamentul Comisiei de etică universitară (RC 26), cât și în 

Regulamentul Consiliului Studenților din USAMVCN (RU 53); 

- scoaterea studenților din structurile de conducere ale asociaților studențești din 

componența comisiei de etică.  
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IP.A.1.1.3. Răspundere și responsabilitate publică 

În anul 2018 a fost elaborată Carta Auditului Intern aprobată de Rector și avizată de 

Compartiment Audit Intern din cadrul MEN.  

Raportul anual pe Audit academic se realizează în conformitate cu Regulamentul 

Comisiei de Audit intern (RU 61), se dezbate în Senat și se publică pe site-ul DAC la adresa 

http://dac.usamvcluj.ro/Raport. Raportul anual de Audit academic conține și măsurile stabilite 

pentru ameliorarea și îmbunătățirea rezultatelor obținute. 

Direcția Economică întocmește trimestrial, respectiv la finele anului bugetar, situațiile 

financiare trimestriale, bilanțul contabil și contul de execuție bugetară, care se depun la MEN 

pentru verificare și avizare (https://www.usamvcluj.ro/index.php/documente-publice/surse-

financiare). 

 Conținutul referitor la audit relevă preocuparea USAMV Cluj-Napoca pentru domeniul 

financiar-contabil și integritate academică.  

În raportul de autoevaluare este precizat faptul că raportul anual pe Audit academic 

conține și măsuri pentru ameliorarea și îmbunătățirea rezultatelor obținute. În urma consultării 

Raportului de audit academic, am constatat că recomandările sunt destul de vagi și generale, 

raportul având rol constativ și de precizare a recomandărilor.  

Puncte slabe:  

- în ceea ce privește Raportul de audit academic dezbătut in Senat, acesta este publicat 

pe site-ul universității, dar lipsește planul de ameliorare. 

Recomandări:   

- monitorizarea implementării recomandărilor făcute de către comisia de audit intern, 

cu termene clare și numirea unor responsabili pentru soluționarea problemelor 

identificate; 

- recomandăm ca, pe viitor, planul de ameliorare să fie nu doar publicat pe site, ci și 

diseminat în rândul comunității academice, acesta fiind un element de transparență 

care reprezintă totodată și un factor de încredere foarte mare pentru beneficiarii atât 

direcți, cât și indirecți.  
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S.A.1.2. Conducere și administrație 

IP.A.1.2.1. Sistemul de conducere 

Sistemul de conducere al USAMV Cluj-Napoca și Regulamentul de funcționare și 

organizare a universității (RU 1) în care este definită funcționarea internă a tuturor structurilor 

de conducere din cadrul Universității. Aceasta respectă reglementările legale în vigoare.  

În USAMV Cluj-Napoca structurile de conducere sunt următoarele:  

- la nivel de universitate: Senatul universitar și Consiliul de Administrație; 

- la nivel de facultate: Consiliul facultății; 

- la nivelul departamentului: Consiliul departamentului. 

  Structurile de conducere ale universității au fost validate de Senatul Universității.  

Senatul universitar este alcătuit din 35 de membrii, având în componență 26 de 

reprezentanți ai cadrelor didactice și 9 reprezentanți ai studenților. În cazul de față avem o 

reprezentare a studenților mai mare de 25%. Membrii Senatului universitar sunt aleși prin vot 

universal, direct și secret, al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al 

tuturor studenților. Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui 

membru al senatului universitar este de 4 ani. Senatul este structurat pe comisii de specialitate, 

incluzând un număr de 6 Comisii permanente conduse de către vicepreședinți: Comisia de 

învățământ, resurse umane și asigurarea calității; Comisia de cercetare, inovare și transfer 

tehnologic; Comisia administrativă, de patrimoniu și management financiar; Comisia socială 

și cu activități studențești; Comisia de relații internaționale și strategie instituțională; Comisia 

pentru cartă, regulamente, etică și incompatibilități. 

În Universitate există un Regulament de organizare și desfășurare a alegerilor 

structurilor și funcțiilor de conducere aprobat de Senat la data de 22.10.2015 (Anexa RU 5 la 

R.A.). Pentru modalitatea de desemnare a Rectorului a fost organizat un Referendum. Conform 

rezultatelor referendumului, Rectorul Universității a fost ales prin votul universal, direct și 

secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare și al reprezentanților studenților din 

Senat și din consiliile facultăților.  

Rectorul reprezintă legal universitatea în relațiile cu terții și realizează conducerea 

executivă a universității. Rectorul este ordonatorul de credite al universității.  

Consiliul de administrație al universității asigură, sub conducerea rectorului conducerea 

operativă a universității și aplică deciziile strategice ale senatului universitar. Din consiliul de 

administraţie fac parte: Rectorul, Prorectorii, Directorul CSUD (asimilat-Prorector), Directorul 
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general administrativ, Decanii și Prefectul studenţilor. Mandatul Consiliului de administrație 

este de 4 ani. Consiliul de Administraţie al USAMV include 15 membri și are regulament 

propriu de funcţionare (Anexa RU 6 la R.A.). 

După fiecare şedinţă de Consiliu de Administraţie și Senat se transmite un e-mail de 

informare asupra faptului că hotărârile sunt postate pe site-ul universităţii.  

Facultăţile sunt conduse de Consiliul Facultăţii prezidat de decani 

(https://www.usamvcluj.ro/index.php/facultati). 

Reprezentanţii organizaţiilor studenţilor şi ai sindicatului personalului didactic şi 

nedidactic din USAMV Cluj-Napoca participă la activitatea tuturor structurilor de conducere 

din Universitate, fie în calitate de membri aleşi, fie în calitate de invitaţi (RU 5 - Metodologia 

privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul 

USAMV Cluj-Napoca).  

Alegerea structurilor de conducere se realizează conform legislaţiei naţionale, Cartei 

universitare şi Regulamentului de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor și funcțiilor 

de conducere (RU 5). Conform Art. 25. din RU 5, personele care ocupă una dintre funcțiile de 

conducere de Prorector, Decan, Prodecan, Director de departament, Director CSUD pot fi 

membre în Senatul universității, cu condiția să fi fost deja alese în această calitate (O.M.E.C.Ș 

Nr. 3751/2015, Art. 16.2.).  

Potrivit prevederilor Cartei și constatărilor la fața locului, în structurile de conducere 

sunt aleşi şi studenţi, la nivel de universitate şi la nivel de facultate.  

- studenţii îşi aleg reprezentanţii conform Legii nr. 1/2011, art. 208, alin.1, pe cote părţi 

în funcţie de facultate;  

- în Consiliul facultăţii, reprezentarea studenţilor este de minimum 25% și se face pe 

specializări şi cicluri de învăţământ; 

Reprezentanții studenților  

Conform Regulamentul Consiliului Studenților din USAMVCN (RU 53)  Art.3. alin. 

(1), dreptul de a alege studenții reprezentanți sau de a fi ales ca student reprezentant aparține 

tuturor studenților care urmează programe academice de (licență, master și doctorat), forma 

cu frecventa si învățământ la distanta  și nu poate fi limitat din motive de vârstă, regim de 

școlarizare, cu sau fără taxă, experiență precedentă, etnie, naționalitate, religie, sex sau 

apartenență politică sau orice alt criteriu cu caracter discriminator. Nu poate candida pentru 
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calitatea de reprezentant al studenților studentul care a fost: a) exmatriculat  sau b) sancționat 

disciplinar pentru abateri de la conduita universitară. 

Există un Consiliu al Studenților USAMVCN care este organismul de reprezentare al 

studenților din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, denumit 

în continuare CSUSAMVCN. Conform Art.2. alineatul (1) din Regulamentul Consiliului 

Studenților din USAMVCN (RU 53), fac parte din Consiliul Studenților USAMVCN toţi 

studenţii senatori și toţi studenţii membri în Consiliile Facultăților din cadrul USAMVCN. 

Consiliul Studenţilor este prezidat de către Prefectul Studenţilor. Consiliul extins al Studenților 

este alcătuit din totalitatea reprezentanților de an aleși din Universitate și din membrii 

Consiliului de Cămine.  

Prefectul şi Subprefectul studenţilor 

Prefectul este reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie al USAMVCN. 

Acesta este ales pentru un mandat de 4 ani prin vot universal, direct şi secret al tuturor 

studenților din Universitate. Subprefectul este desemnat de către Prefect dintre membrii 

CSUSAMV și validat de către Consiliul Studenţilor. Pentru funcția de prefect pot  candida toți 

studenții USAMVCN.  

Prefectului studenților are obligația de a participa la ședințele Consiliului de Administrație 

și Senatului, de a avea un program de audiențe cu studenții minim 2 ore pe săptămână, de a 

reprezintă şi susţine activ interesele studenţilor în organismele din care face parte ș.a.m.d.  

Totodată, pe lângă realizarea anuală a unui plan de activitate și prezentarea studenților 

USAMVCN a unui raport semestrial de activitate al Consiliul Studenților, prefectul studenților 

contribuie la realizarea planului managerial al Rectorului în raport cu obiectivele care vizează 

studenții.  

Studenții senatori  

Reprezentarea studenților la nivel de Universitate se face prin studenţii senatori. 

Conform Art. 12. alin (2) din RU 53, studenții senatori, fără excepție, sunt aleși prin vot secret, 

direct și universal, pe facultate, de către toți studenții facultății respective. Poate candida 

pentru funcția de Student Senator orice student al Universității potrivit art. 3 alin. (2) lit. (b). 

Totodată, un student nu poate avea calitatea de Student Senator pentru mai mult de 4 ani 

calendaristici, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi întreruperile acestora.  

Studenții Membrii în Consiliile Facultăților 
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Conform Art.15. alin. (1) din RU 53, reprezentanții studenților în Consiliile 

Facultăților sunt aleși prin vot direct, secret și universal conform Regulamentului de alegeri 

al USAMVCN. Mandatul unui reprezentant în Consiliul Facultății nu poate fi extins pe o 

perioada mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi întreruperile 

acestora. Studenții înscriși la cursurile de Masterat, respectiv doctorat, pot fi reprezentați în 

Consiliul Facultății. În facultăţile cu linii de studiu în limba engleză şi franceză, studenţii 

acestor linii trebuie să aleagă un reprezentant în Consiliul Facultății.  

Din datele prezente pe site, în urma centralizării numărului total de membri în consiliile 

facultăților și a numărului de studenți reprezentanți în CF, am observat că există o discordanță 

între Carta USAMV Cluj-Napoca care prevede că în Consiliul facultăţii, reprezentarea 

studenților este de minimum 25% și se face pe specializări şi cicluri de învăţământ și procentul 

de reprezentare al studenților în consiliul facultății de Medicină Veterinară care este de 11,76%.  
Tabel centralizator cu numărul și procentul studenților reprezentanți în consiliile facultăților USAMVCN 

Facultatea 
Numărul total de 
membri în Consiliul 
Facultății 

Numărul de 
studenți 
reprezentanți în 
Consiliul Facultății 

Procentaj - 
reprezentare 
studenți 

Facultatea de Agricultură 20 5 25% 
Facultatea de Medicină Veterinară 17 2 11.76% 
Facultatea de Horticultură 24 6 25% 

Facultatea de Zootehnie și 

Biotehnologii 
18 5 27.7% 

Facultatea de Știinţa şi Tehnologia 

Alimentelor 
12 3 25% 

 

Reprezentantul de an 

Conform Art.18. alin. (1) din RU 53, reprezentantul de an este studentul care reprezintă 

toți studenții unui an de studiu din cadrul unei specializări sau linii de studiu. În situația în 

care anul de studiu este împărțit în serii, acesta poate avea unul sau tot atâția reprezentanți 

câte serii are. Decizia îi revine decanului de an. Studenţii înscrişi la cursurile de Masterat îşi 

vor desemna un reprezentant, prin vot direct, secret şi universal, prin întrunirea condiţiei de 

majoritate simplă, ale cărui drepturi și obligaţii sunt aceleaşi cu cele ale reprezentanţilor de an 

ai studenţilor înscrişi la nivel licenţă. 
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Studenții șefi de cămin  

În cadrul Comisiei de cazare pe Universitate, studenții sunt reprezentați de către 

Prefectul studenților. În ceea ce privește comisia de cazare pe facultate, aceasta este compusă 

din: Președinte comisie (Prodecan activități sociale și studențești) și 4 membri: 1 student 

reprezentat al Consiliului Facultății; 1 student membru al Asociației studențești pe facultate; 

administrator cămin și secretar facultate. În ceea ce privește modul de alegere/desemnare al 

studenților membri în cadrul consiliilor de cămin, precum și a șefilor de cămin nu am găsit 

reglementări clare. În cadrul Regulamentul Consiliului Studentilor din USAMVCN (RU 53).  

Conform Capitolului III, Art. 20. din Regulamentul de organizare și funcționare a 

căminelor studențești: (a) Consiliul studențesc de cămin este format din 9-11 studenţi. Consiliul 

este compus din reprezentanţi ai anilor de studii, repartizaţi după ponderea studenţilor de la 

fiecare facultate, care locuiesc în cămin şi sunt studenţi merituoşi, motivaţi şi dornici să se 

implice în procesul de conducere a activităţii din cămin. (b) Studenţii din Consiliul studenţesc 

al căminului sunt aleşi în mod democratic, la finalul anului universitar prin vot universal, 

direct şi secret, de către Adunarea Generala a studenților cazați în cămin. Mandatul 

comitetului este de 2 ani. Procedurile de alegeri vor fi publicate pe situl USAMVCN cu 30 de 

zile înainte.  

Din întâlnirile avute cu studenții atât la universitate, cât și în cadrul căminelor, aceștia 

nu au semnalat nicio neregulă în ceea ce privește comisiile căminelor.  

Pentru cazarea studenţilor universitatea dispune de 5 cămine studenţeşti, cu o capacitate 

totală de cazare de 1.744 locuri, ceea ce permite să asigure cazarea pentru 83% din totalul 

cererilor de cazare (conform raport rector). 

Căminele sunt dotate cu rețea internet și cablu TV în fiecare camera, iar în fiecare cămin 

există oficii dotate cu aparate de gătit (cuptoare, cuptoare cu microunde, plite), maşini de spălat 

şi uscătoare pentru rufe, pe fiecare palier. 

USAMV Cluj-Napoca are un restaurant studențesc, cu 100 locuri, un Pub şi un Club. 

Activitatea căminelor studențești, precum şi activitatea clubului şi a restaurantului studenţesc, 

se derulează conform unor regulamente proprii (Regulament de funcționare al clubului 

studențesc Agronomia - RU 33, Regulament privind organizarea si funcționarea căminelor 

studențești - RU 34, respectiv Regulament privind organizarea și funcționarea restaurantului 

studențesc - RU 35). 
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 Biblioteca dispune de spaţii generoase destinate studiului sau relaxării, depozite pentru 

cărţi şi publicaţii periodice, birouri pentru personalul bibliotecii. Acestea sunt amplasate pe 6 

nivele însumând peste 5000 mp.  

● La parter se află un amfiteatru cu 150 de locuri, spaţiile destinate editurii  şi o zonă de 

relaxare pentru studenţi.  

● La etajul al doilea cititorii au la dispoziţie o sala de lectură cu 140 de locuri, pentru 

studiu individual. La acelaşi nivel se află şi depozitul cu cărţile pentru documentare.  

● Etajul al treilea oferă beneficiarilor sala cu cărţi în acces liber la raft, cu aproximativ 

100 de locuri. La acelaşi etaj este şi depozitul pentru publicaţiile seriale.  

● Etajul IV pune la dispoziţia doctoranzilor o sală pentru studiu şi spaţii de socializare. 

La acest nivel există şi un depozit pentru arhiva universităţii.  

Mai mult decât atât, în cadrul proiectului Modernizare infrastructura educațională 

"Hoia" pentru desfasurarea activitatilor didactice si practice destinate învățământului agricol 

în valoare de 29.950.660,82 RON finanţat de UE baza materială se va îmbogăţi până în anul 

2020 cu construirea a 22 de corpuri de clădiri cu rolul de a continua activitatile didactice din 

cadrul clădirilor existente aferente fiecărei specializări şi de a spori capacitatea universităţii de 

a anticipa şi a răspunde cerinţelor pieţei privind standardele şi calitatea economică, beneficiind 

de tehnologie modernă şi echipamente pentru a oferi studenţilor competenţe cros-disciplinare. 

 Obiective specifice ale proiectului anterior menționat: 

● Reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii educaționale existente (1011 mp 

construiți); 

● Extinderea infrastructurii educaționale existente (+ 7262,15 mp construiți); 

● Echiparea infrastructurii didactice reabilitate și extinse, prin dotarea cu tehnologia 

necesară.  

Un  alt proiect aflat în desfășurare vizeză extinderea efectivului de cazare cu un număr 

de 750 de locuri. Noul corp de cladire va fi edificat pe 4 nivele, formate din garsoniere cu baie 

proprie, săli de lectură, oficii comune şi spaţii tehnico-administrative şi edilitare în vederea 

desfăşurării activităţii personalului ce deserveşte imobilul. Edificarea acestei construcţii se va 

face dintr-un proiect finanţat de către Compania Naţională de Investiţii făcând parte dintr-un 

proiect la nivel naţional împreună cu alte 29 de universităţi din ţară. 

Puncte tari:   
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- USAMV Cluj-Napoca investește permanent în modernizarea infrastructurii 

educaționale, un exemplu relevant în acest sens fiind proiectul Modernizare 

infrastructura educațională "Hoia" pentru desfășurarea activităților didactice și 

practice destinate învățământului agricol în valoare de 29.950.660,82 RON finanţat 

de UE. 

Puncte slabe:  

- nu există acces pentru studenții cu dizabilități locomotorii în toate clădirile din 

patrimoniul USAMV Cluj-Napoca; 

- condiții de cazare necorespunzătoare la Ferma Cojocna. 

Recomandări:  

- în urma chestionării cantitative a studenților (via chestionar) precum și din 

comunicările avute cu aceștia, la întrebarea Ce lucrări de renovare ar trebui 

urgentate?, răspunsul a fost majoritar în direcția îmbunătățirii condițiile de cazare de 

la Ferma Cojocna; 

- în ceea ce privește mandatul studenților senatori recomandăm ca acesta să fie de doi 

cu posibilitatea reînnoirii mandatului în conformitate cu legislația în vigoare; 

- o altă recomandare ține de accesibilizarea/construirea căilor de acces, acolo unde este 

cazul, pentru studenții cu nevoi speciale/dizabilități.  

 

IP.A.2.1.2. Dotare 

 Sălile de curs și seminar dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi 

comunicare, care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student, iar 

laboratoarele de cercetare dispun de echipamente şi mijloace de funcţionare corespunzătoare 

exigenţelor minime. Spaţiile didactice (amfiteatre, săli de lucrări practice etc.) şi cele de 

cercetare, se constituie într-o bază materială corespunzătoare unei activităţi universitare de cea 

mai bună calitate, fiind dotate cu sisteme multimedia şi alte mijloace aferente predării, 

laboratoarele sunt dotate corespunzător pentru activităţile aplicative, precum şi sălile pentru 

desfăşurarea seminariilor şi a altor tipuri de activităţi didactice. Toate amfiteatrele sunt dotate 

cu videoproiector, calculator şi ecran de proiecţie, precum şi cu tablă.  

Toate cele 5 facultăți au alocate spații dedicate cercetării însumând un număr de 47 de 

laboratoare plus cele 2 institute de cercetare: Institutul de ştiinţele vieţii 
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(http://cercetare.usamvcluj.ro/ISV/) şi Institutul de Cercetări Horticole Avansate al 

Transilvaniei (http://usamvcluj.ro/ICHAT/).  

Cele două amfiteatre din cadrul Institutului pentru Ştiinţele Vieţii sunt dotate cu sistem 

de videoproiecţie, cu sistem de traducere, precum şi cu sistem de transmisie video şi audio.  

 În concordanță cu cele prezentate mai sus, media studenților în evaluarea dotării 

spațiilor de învățământ este de 3.73/5 (unde 1=deloc mulțumit, iar 5 = foarte mulțumit).  

  
Spațiile de cazare, de servire a mesei, cabinete medicale, sunt accesibile și persoanelor 

cu dizabilități locomotorii. 

 Puncte tari:  

- în urma vizitei la baza materială, am constatat că USAMV Cluj-Napoca dispune de o 

bază materială excepțională și de dotări mai mult decât suficiente pentru a putea 

acoperi toate nevoile didactice și de realizare a practicii și a cercetării de înalt nivel 

pentru toate specializările.  

 

IP.A.2.1.3. Resurse financiare adecvate pentru activitățile de învățare și predare, servicii de 

sprijin adecvate și ușor accesibile pentru studenți 

 USAMV Cluj-Napoca are buget anual propriu de venituri şi cheltuieli, prin care îşi 

asigură finanţarea din surse de la bugetul de stat şi din venituri proprii iar, pe termen lung are 

posibilitatea de a-şi asigura anual venituri proprii pe care să le aloce în vederea realizării 

misiunii asumate şi a obiectivelor strategice pe care şi le-a fixat. Universitatea are un plan anual 

de achiziţii şi un plan de investiţii, pe care le duce la îndeplinire conform planificării şi 

bugetelor stabilite. USAMV Cluj-Napoca dispune de un buget anual realist şi de un buget 
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previzionat, precum şi de politici financiare pe termen scurt şi mediu, cu referire la 

sustenabilitatea financiară.  

Finanţarea activităţilor educaţionale desfăşurate la USAMV Cluj-Napoca se bazează pe 

două surse: finanţarea de bază şi veniturile proprii. În anul 2018, bugetul USAMV Cluj-Napoca 

a fost de 125.810.796 lei şi încasări 108.039.329 lei, din care 54.056.108 lei a reprezentat 

finanţarea de bază. În anul 2018, ponderea sumelor încasate din contractele încheiate cu 

Ministerul Educaţiei Naţionale a fost de 66.33%, iar gradul de acoperire a cheltuielilor din alte 

surse decât cele provenite pe bază de contracte încheiate cu Ministerul Educaţiei Naţionale a 

fost de 33.67%. 

USAMV Cluj-Napoca are un Regulament privind stabilirea taxelor (RU 44) care 

asigură stabilirea în mod transparent a acestora. Conform Art. 5. din Regulamentul privind 

stabilirea taxelor (RU 44), stabilirea cuantumului taxelor se face fără calcularea oricărei cote 

de profit. Taxele percepute în USAMV Cluj-Napoca sunt afișate pe site-ul universității 

http://www.usamvcluj.ro/index.php/tarife-si-taxe.  

Reduceri și scutiri de taxă valabile pentru anul universitar 2018-2019:  

- achitarea integrală a  taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage 

după sine de o reducere de 10%. 

- pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copiii acestora cuantumul 

taxelor de școlarizare se reduce cu 50%. 

- pentru personalul angajat pe durată nedeterminată și determinată (cu excepția 

cadrelor didactice asociate), personalul pensionat și copiii acestora,  precum și 

pentru doctoranzii la zi și cei la învățământ cu frecvență redusă (care pe baza 

activității de opt ore în universitate beneficiază de bursă din partea universității) 

care frecventează cursurile modulului  pedagogic, cuantumul taxelor DPPD se 

reduce cu 50%. 

- candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca  şi 

copiii orfani admişi la învăţământul cu taxă, vor beneficia de reducerea taxei de 

şcolarizare cu 20%. 

Reducerile se aplică doar la una din categoriile de mai sus şi o singură dată şi numai la 

programele de studiu de licenţă în limba română. 

În cadrul întâlnirilor cu studenții și alumni nu au fost nemulțumiri în legătură cu taxa 

de școlarizare.   
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Printre cele mai apreciate facilități de către studenți de care aceștia beneficiază în cadrul 

USAMV Cluj-Napoca, enumerăm:  

§ Acces gratuit la reţeaua de Internet şi TV cablu în căminele studenţeşti; 

§ Locuri de parcare gratuite, în funcţie de capacitatea amenajată a suprafeţelor cu această 

destinaţie; 

§ Aparatură pentru gătit (aragaz,cuptoare, cuptoare cu microunde, plite), pe fiecare palier 

în căminele studenţeşti; 

§ Acces gratuit la maşini de spălat şi uscat rufe, în toate căminele studenţeşti. 

§ O excursie pentru studenţii premianţi, cheltuiala fiind suportată integral de către 

USAMV Cluj-Napoca; 

§ Clubul Agronomia unde se pot organiza şi găzdui diferite evenimente studenţeşti; 

§ PUB Agronomia care oferă posibilitatea studenţilor din Centrul Universitar Cluj de a-

si petrece timpul intr-un mod cat mai plăcut si intr-un cadru protejat; 

§ Restaurantul Studenţesc Agronomia asigură servirea mesei pentru un număr de 

aproximativ 300 de studenţi zilnic, la preturi foarte accesibile între 10-15 lei meniu fix 

sau varianta “A’ la carte”; 

§ Terasa Restaurantului Agronomia este deschisă pe tot parcursul sezonului cald; 

§ Studenţii aflaţi în practică la Staţiunea Didactica a Universităţii beneficiază gratuit de 

cazare şi trei mese pe zi prin intermediul Restaurantului Studenţesc; 

Puncte tari: 

- prezența prefectului studenților la realizarea planului managerial al Rectorului în 

raport cu obiectivele care vizează studenţii; 

- este extrem de important ca studenții să cunoască modul de desemnare a 

reprezentanților lor, iar rezultatele chestionarului aplicat de noi arată că 72.8% dintre 

studenți atestă faptul că sunt informați cu privire la alegerile pentru studenții 

reprezentanți;  
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Puncte slabe:  

- descrierea Biroului electoral al universității este incompletă (Art.34. din Regulament 

de organizare și desfășurare a alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere - RU 

5);  

- nu există în Regulamentul Consiliului Studenților din USAMVCN o metodologiei de 

alegere a studentului reprezentant în CEAC;  

- din datele prezente pe site, în urma centralizării numărului total de membri în 

consiliile facultăților și a numărului de studenți reprezentanți în CF am observat că 

există o discordanță între prevederea din Carta USAMV Cluj-Napoca care prevede că 

în Consiliul facultăţii, reprezentarea studenţilor este de minimum 25% și se face pe 

specializări şi cicluri de învăţământ și procentul de reprezentare al studenților în 

consiliul facultății de Medicină Veterinară care este de 11,76%.  

Recomandări:  

- recomandăm modificarea Art.34. din Regulament de organizare și desfășurare a 

alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere (RU 5) întrucât formularea este 

incompletă. Astfel, Biroul electoral al universității este format din 7 reprezentanți, dar 

sunt descriși numai 3. De asemenea, recomandăm un Birou electoral format doar din 

studenți pentru alegerile studenților reprezentanți;  

- introducerea unei metode clare și transparente în Regulamentul Consiliului 

Studenților din USAMVCN de desemnare a studentului reprezentant în CEAC; 

- recomandăm soluționarea problemei în ceea ce privește reprezentarea studenților în 

Consiliul Facultății de Medicină Veterinară astfel încât această să fie în conformitate 
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cu Carta USAMV Cluj-Napoca care prevede că în Consiliul facultăţii, reprezentarea 

studenţilor este de minimum 25% și se face pe specializări şi cicluri de învăţământ;  

- recomandăm introducerea metodologiei în urma căreia este ales studentul reprezentant 

din CEAC în RU 53 Reglamentul Consiliului Studenților din USAMVCN;  

- recomandăm ca în structurile de conducere, acolo unde este posibil din punct de 

vedere legislativ, să fie implicați și la nivel legislativ, formal reprezentanți ai mediului 

economic și social, ai sindicatelor din educație și ai altor beneficiari și parteneri ai 

universității. Această recomandare poate fi implementată la nivelul CA și în CEAC. 

Considerăm că acest lucru ar fi facil de realizat și ar reprezenta un mare plus pentru 

procesul educațional și întărirea relațiilor cu piața muncii.  

 

IP.A.1.2.2. Management strategic 

 În ceea ce privește managementul strategic, acţiunile vizând îndeplinirea misiunii şi a 

obiectivelor asumate de USAMV Cluj-Napoca, sunt cuprinse într-un plan strategic cu un 

orizont de patru ani și în planurile operaționale anuale. 

Obiectivele strategice formulate sunt susţinute în Planurile Operaţionale anuale de la 

nivelul universităţii şi de la nivelul facultăţilor; 

Planul Strategic şi Planurile Operaţionale sunt făcute publice, pentru comunitatea 

academică din Universitate şi pentru cea externă, prin publicarea lor pe site-ul universităţii; 

Planul strategic este elaborat pe termen lung, mediu şi scurt, pe mandatul rectorului şi 

este actualizat anual sau în funcţie de evoluţia şi contextul învăţământului superior. 

Realizarea obiectivelor strategice şi operaţionale este analizată anual, la nivelul 

departamentelor și facultăților, în prezența Rectorului și în cadrul Senatului de către 

Comisiile de specialitate ale Senatului cu ocazia prezentării de către Rector a Raportului 

anual privind starea universității. 

Conform Organigramei universităţii (RU2), în cadrul Prorectoratului funcţionează un 

Consiliu Consultativ pentru relaţia cu mediul socio-economic. Acest consiliu are rolul 

elaborării unor strategii de dezvoltare a universităţii pentru realizarea misiunii asumate şi a 

îndeplinirii planului managerial al rectorului. 

Puncte slabe:  
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- în ceea ce privește Managementul strategic, în urma consultării raportului de 

autoevaluare, nu am găsit un mecanism concret de urmărire a evoluției în carieră a 

propriilor absolvenți. 

Recomandări:  

- recomandăm dezvoltarea unor mecanisme mai riguroase de verificare a implementării 

planului strategic și a planurilor operaționale în care să fie notate elementele de noutate, 

precum și dificultățile întâmpinate în evoluția și realizarea obiectivelor; 

- recomandăm dezvoltarea unui sistem de urmărire a evoluției în carieră a propriilor 

absolvenți, de natură calitativă (ex.: focus grupuri, apeluri telefonice etc.) și/sau 

cantitativă (ex.: chestionare periodică via e-mail); 

- recomandăm includerea studenților și alumnilor în elaborarea planului strategic și a 

celor operaționale atât de la nivelul universității, cât și de la nivelul facultăților.  

 

IP.A.1.2.3. Administrație eficace 

USAMV Cluj-Napoca dispune de o administraţie eficientă şi riguroasă şi are 

mecanisme de control şi de dezvoltare continuă a performanţelor administraţiei. 

Ocuparea posturilor în cadrul administraţiei se realizează prin concurs pe posturile 

vacante, organizat în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare. 

În urma vizitei, ni s-a confirmat faptul că personalul este instruit anual privitor la 

standardele de calitate. Evaluarea anuală a personalului auxiliar şi nedidactic se face în 

conformitate cu respectarea prevederilor din Procedura operaţională de evaluare periodică a 

personalului didactic auxiliar şi nedidactic.  

Activitatea de contabilitate este informatizată şi are legături cu toate departamentele, 

serviciile şi compartimentele care efectuează operaţii financiar-contabile, utilizându-se 

sistemul EMSYS până la sfârşitul anului 2018.  

 

Puncte tari: 

- în cadrul procesului de evaluare anuală a personalului USAMV Cluj-Napoca este 

evaluat şi gradul de satisfacţie a cadrelor didactice în ceea ce priveşte performanţele 

administraţiei. În acest sens, cadrele didactice completează Chestionarul de Evaluare 

a Satisfacţiei Cadrelor didactice faţă de activitatea Serviciilor Instituţionale de 

Management şi Administraţie. Rezultatele sunt foarte bune.  
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- în legătură cu activitatea secretariatului și informațiile oferite de către acestea pentru 

studenți, în urma formularului oferit de noi, studenții intervievați evaluează 

informațiile în medie cu 3,68 puncte din 5 (unde 1 = deloc mulțumit, iar 5 = foarte 

mulțumit).  

 
 

- din anul 2019, pe baza unui acord între USAMV Cluj-Napoca şi UBB Cluj-Napoca 

se va utiliza soft-ul furnizat de UBB. Aplicaţia permite prelucrarea datelor înregistrate 

în contabilitate, în conformitate cu normele şi principiile contabile şi asigură controlul 

acestora; 

- USAMV Cluj-Napoca are şi propriul sistem informatic de management academic care 

se updatează cu resurse proprii, în funcţie de necesităţi. Un exemplu relevant în acest 

sens ar fi gestionarea admiterii studenților la licență/masterat/doctorat gestionând atât 

înscrierea pe platformă, cât și repartizarea locurilor. În această etapă pentru o mai bună 

funcționare a procesului de admitere, platforma va îndeplini următoarele funcții: va 

printa adeverința de candidat, achitarea taxei de înscriere, va permite printarea 

contractului de studii, achitarea taxei de școlarizare pentru candidații care intră pe 

locurile cu taxă, va emite rapoarte pentru candidați admiși/respinși/în așteptare, 

precum și rapoarte de verificare în timpul admiterii (verificare financiară și verificarea 

evidenței zilnice a dosarelor candidaților înscriși). 

Puncte slabe:  

- am constatat că există posibilități reduse de formare pentru personalul administrativ 

din cadrul universității. Acest aspect a fost semnalat sub formă de dorință de 

îmbunătățire, iar nu ca o necesitate;  
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- personalul calificat pentru gestionarea platformei IT și a proceselor ce țin de intranet, 

insuficient. 

Recomandări: 

- recomandăm schimbarea logării pe platforma intranet pentru studenți cu adresa de e-

mail instituțional sau o altă variantă care să nu necesite logarea prin folosirea CNP-

ului. Astfel s-ar putea evita eventualele probleme cu legislația GDPR în vigoare;  

- o altă recomandare ține de mărirea personalului calificat în domeniul IT, acest lucru 

putând conduce eficientizarea proceselor intranet, degrevarea de sarcini suplimentare 

pentru prezentul personal și dinamizarea site-ului universității. În cazul în care nu 

există posibilitatea angajării unor specialiști în IT, recomandăm colaborarea cu 

facultățile de profil din oraș, astfel încât, pe de-o parte studenții să poată beneficia de 

stagii de practică în cadrul USAMV Cluj-Napoca, iar universitatea să beneficieze de 

servicii informatice.  

 

Criteriul A.2. – Baza materială 

 

S.A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate, sprijin pentru studenți 

IP.A.2.1.1. Spații de învățământ, cercetare și pentru alte activități 

 USAMV Cluj-Napoca este posesoarea unui campus care totalizează 26 ha, dintre care 

21 ha sunt localizate în incinta centrală a universităţii. Marea majoritate a clădirilor existente 

au fost construite în secolul trecut. În campusul universităţii sunt 17 clădiri cu spaţii destinate 

procesului dactic, cu amfiteatre, săli de curs, săli pentru lucrări practice, săli de seminarii şi 

laboratoare. 

 USAMV Cluj-Napoca dispune de un ansamblu de clădiri cu o suprafaţă utilă totală de 

23.369 mp. Aceste sunt dedicate activităţii didactice. Totodată, Universitatea mai dispune de 

terenuri cu suprafaţă totală de 440.299 mp. 

 Spaţiile pentru activitatea didactică (cu o suprafaţă utilă totală de 23.369 mp) constau 

în: 13 amfiteatre,  13 săli de curs, 21 săli de seminarii, 292 laboratoare de specialitate inclusiv 

cu tehnică de calcul, 304 birouri. Deasemenea, există o aulă, o bază sportivă, un spital veterinar 

cu clinici, o bibliotecă, o platformă de mecanizare (cu atelier auto şi hală pentru maşini 

agricole), ateliere de întreţinere, pe specialităţi (mecanic, electric, tîmplărie), staţie pilot pentru 

tehnologia prelucrării produselor agricole, 2 livezi (una în campus şi una la SDE), o grădină 
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agrobotanică, o pepinieră viticolă, un parc dendrologic, 4 baze de practică cu scop didactic şi 

o editură (Academic Pres). 

 Dotările şi amenajările existente sunt în concordanţă cu normele tehnice de funcţionare. 

Acestea sunt suficiente pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare, specifice 

tuturor domeniilor şi programelor de studii (licenţă, master, doctorat) la care sunt înmatriculaţi 

studenţi şi doctoranzi.  

În prezent, infrastructura de cercetare a USAMV Cluj-Napoca cuprinde 2 institute de 

cercetare - Institutul de ştiinţele vieţii şi Institutul de Cercetări Horticole Avansate al 

Transilvaniei. 

 Institutul pentru Ştiinţele Vieţii inaugurat în anul 2011, cu o suprafaţă construită de 

1.167 mp, suprafaţa desfăşurată de 4.716 mp şi suprafaţa utilă de 4.192 mp şi dispune de un 

număr de 15 unităţi de cercetare. La parterul clădirii sunt 2 amfiteatre dedicate activităţilor 

ştiiţifice: susţinerea tezelor de doctorat, sesiuni ştiiţifice, prezentări. Cele două amfiteatre sunt 

dotate cu sistem de videoproiecţie, cu sistem de traducere, precum şi cu sistem de transmisie 

video şi audio. 

 În anul 2010 a fost inaugurată clădirea Centrului de cercetări pentru Biodiversitate, care 

are suprafaţa construită de 560 mp şi suprafaţa desfăşurată de 1.142 mp. În clădire sunt 

amenajate 4 laboratoare şi o sală de conferinţă. 

 În data de 31 octombrie 2016 a fost inaugurat Institutul de Cercetări Horticole Avansate 

al Transilvaniei (ICHAT), care are o suprafaţă totală construită de 9732 mp, 41 de laboratoare 

dotate cu echipamente de cercetare, precum şi sere modernizate pe o suprafaţă de 2158 mp. 

 Pentru desfăşurarea activităţilor sportive, studenţii beneficiază de o Bază sportivă care 

cuprinde: sală de sport, sală de fitness cu aparate, vestiare, duşuri. De asemenea, în aer liber 

sunt amenajate două terenuri pentru competiţii sportive (unul pentru minifotbal şi unul pentru 

tenis), care funcţionează şi în nocturnă.  

1. În aer liber:  

a.  teren pentru minifotbal (gazon artificial), cu dimensiunile de 50 m x 25 m  

b. teren pentru tenis de câmp (gazon artificial), cu dimensiunile de 30 m x 14 m; 

2. Spaţii acoperite: 

a. sală de sport cu parter şi etaj, cu suprafaţa utilă de 359 mp care cuprinde: 

i. sala pentru jocuri sportive, cu dimensiunile de 25 m x 12 m; 

ii. vestiare; 
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iii. un teren de baschet ; 

iv. dotările necesare pentru practicarea tenisului de masă. 

Precizăm că folosirea întregii baze sportive se realizează în mod gratuit atunci când 

sunt organizate competiții studențești și în desfășurarea orelor de curs. Studenții au gratuitate 

la folosirea terenurilor timp de câteva ore/săptămână. Pentru folosirea bazei sportive în afara 

acestor ore este percepută o taxă minimală pentru studenții USAMV Cluj-Napoca.  

USAMV Cluj-Napoca are în componenţă Stațiunea Didactică Experimentală, în cadrul 

căreia există staţiuni de cercetare şi producţie utilizate şi cu scop didactic şi ca locuri de practică 

pentru studenţi. 

● Staţiunea Jucu sunt 1227.22 ha de câmpuri experimentale ce se intind pe raza 

unitatilor administrativ teritoriale a comunelor Jucu, Bontida si Apahida; 

● Ferma Cojocna care realizează cercetări aplicate, pe cele 671.5 ha. În cadrul 

exploatației de la Cojocna unviersitatea deține efective mari de bovine, suine, 

ovine și păsări.  

● Ferma Cojocna care realizează cercetări aplicate, pe cele 671.5 ha. În cadrul 

exploatației de la Cojocna unviersitatea deține efective mari de bovine, suine, 

ovine și păsări.  

● Ferma “Șapca Verde Florești”, de 18 ha, unde în prezent se realizeză proiecte 

de cercetare în sectorul suinelor și cabalinelor; 

● Ferma Hoia ce se întinde pe o suprafață de 92.23 ha. Pe o suprafață de 35 ha 

exista în prezent un proiect de finanțare în derulare, de circa 30 milioane lei, 

pentru modernizarea infrastructurii existente. 

USAMV Cluj-Napoca deţine în proprietate şi o suprafaţă de 30 ha de pădure. 

Grădina Agrobotanică a fost extinsă şi transformată în parc agrobotanic, acoperind 

practic tot campusul universităţii şi încorporând şi parcul central, livada, via şi pădurea, toate 

fiind reorganizate după un nou concept şi puse la dispoziţia întregii comunităţi.  

USAMV Cluj-Napoca dispune de un acvariu, cu o bogată colecţie tematică de peşti, 

oferită ca material didactic şi profesorilor din sistemul preuniversitar. 

Primul nivel găzduiește biroul de informaţii unde se eliberează legitimaţiile de bibliotecă 

şi serviciul de comunicare a colecţiilor – împrumut carte, depozitul cu manuale didactice şi 

birourile personalului bibliotecii, precum şi sediul secretariatului şcolii doctorale. La acest 
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nivel există şi o sală cu calculatoare conectate la Internet, precum şi spaţii de socializare pentru 

utilizatori.  

Cafetăria şi terasa din Campusul Universităţii, oferă studenţilor produse specifice. 

Servicii gratuite de spălare şi călcare a cazarmamentului în cadrul spălătoriei 

Universităţii. 

Cabinetele de medicină generală şi medicină dentară asigură servicii medicale gratuite 

studenţilor şi doctoranzilor. 

 

IP.A.2.1.4. Sistemul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru 

studenți 

 USAMV Cluj-Napoca are un Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de 

sprijin material pentru studenţi (RU 43), pe care îl aplică în mod consecvent. Bursele sunt 

acordate din alocaţii de la bugetul de stat dar şi din resurse proprii. De asemenea, Universitatea 

are implementat un sistem de sprijin pentru studenţii defavorizaţi financiar (burse sociale, 

pentru studenţii de la centre de plasament se acordă scutire de taxă pentru admitere, cazare şi 

masă conform Regulamentului privind stabilirea taxelor RU 44 Art.35), subvenţii pentru 

transportul public (reţeaua de autobuz local şi pe calea ferată), precum şi acces la Cabinetele 

Medicale al Studenţilor. 

În  anul calendaristic 2017 (care conţine semestrul II din anul universitar 2016-2017 şi 

semestrul I din anul universitar 2017-2018) numărul total de burse acordate a fost de 1236, 

reprezentând 28% din totalul numărului de studenţi din universitate.  

În anul calendaristic 2018 (care conţine semestrul II din anul universitar 2017-2018 şi 

semestrul I din anul universitar 2018-2019) numărul total de burse acordate a fost de 1264, 

reprezentând 28.81% din totalul numărului de studenţi din universitate.  
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Se remarcă o creştere a numărului total de burse acordate în 2018 faţă de 2017. Fondul 

alocat pentru burse de USAMV Cluj-Napoca din venituri proprii a crescut cu 13% în anul 2018 

faţă de anul 2017. 
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USAMV Cluj-Napoca, prin Consiliul consultativ întreţine o relaţie profesională 

susţinută cu mediul socio-economic astfel se observă o creştere de 11% în anul 2018, faţă de 

anul 2017, a sumelor acordate prin sponsorizări pentru acordarea unor burse studenţilor cu 

preocupări antreprenoriale.  

Comisia de burse pe universitate este alcătuită din: Prorectorul cu activități sociale și 

ștudențești (președinte), Prodecanii sociali studențești din cadrul fiecărei facultăți, 

Reprezentantul Direcției Economice, Reprezentantul Serviciului Social și Prefectul studenților 

(membri).  

Comisia de burse pe facultate este alcătuită din Prodecan activități sociale și studențești 

(președinte), Secretar, un reprezentant al studenților facultății din Senat, un reprezentant al 

studenților în consiliul facultății și un reprezentant al Asociației studenților din facultate. 

Apreciem că în Comisia de acordare a burselor pe facultate, gradul de reprezentare al 

studenților este unul corespunzător (RU 43 – Art.10). 

Un alt element pozitiv este că USAMV Cluj-Napoca permite cumularea burselor 

sociale cu celelalte tipuri de bursă (RU 43 Art.16), așa cum prevede de altfel și Codul 

drepturilor și obligațiilor studentului (OMECTS 3666/2012), cât și pentru faptul că în cazul 

burselor sociale nu se solicită criterii academice, în afara celui de promovabilitate, verificându-

se criteriile minimale de participare la activitățile didactice.  

Fondul de Bursele sociale al USAMV Cluj-Napoca care se acordă în limita a 30% din 

fondul total de burse alocat facultății, studenților de la forma de finanțare buget. Acest fapt 

contravine legislației în vigoare. Conform Art.3. din OMEN nr. 4104/2017 Bursele, indiferent 

de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni).  
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Conform Ordinului de Ministru nr. 3392 din 27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor 

generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții 

din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, toate bursele se acordă pe o perioadă 

de 12 luni.  

 
Tabel centralizator cu tipurile de burse în USAMV Cluj-Napoca 

Tip de bursă Criterii de acordare Cuantum 

Burse din fonduri bugetare – burse pentru stimularea performanței academice  
Condiție de obținere: indiferent de categorie, studentul trebuie să fie integralist în sesiunea de examene precedentă semestrului/anului 

pentru care solicită bursa (minimum 30 ECTS).  

a). pentru semestrul I al anilor 2-6 de studiu, pe baza mediei ponderate obținute în anul universitar precedent;  

b). pentru semestrul II, pe baza mediei ponderate de la finalul semestrului I al anului universitar curent.  

Observații: Studenții din anul I licență și masterat nu beneficiază de bursă de merit în primul semestru, deoarece nu există criterii unitare 

pe facultăți pentru departajare a acestora. 

Merit II Se acordă studenților bugetați integraliști/număr maxim de credite care nu se încadrează la bursele 

de performanță și merit I, dar au o medie ponderată mai mare decât cea minima stabilită de 

Consiliul facultății 

800 Ron 

Merit I Se acordă studenților bugetați integraliști/nr. max. de credite care au obținut medie ponderată mai 

mare sau egală cu 9,50 în sesiunea de examene precedentă semestrului/anului pentru care solicită 

bursă și nu se încadrează la bursa de performanță. 

Fondul alocat este de 10% 

1,000 Ron 

Performanță  Se acordă pe o perioadă de 12 luni începând cu anul II de studii. Acestea se vor repartiza prin 

concurs, pe bază de dosar, organizat de facultăți, studenților care îndeplinesc următoarelor criterii 

minimale: 

• Integralist sau cu număr maxim de credite în sesiunea de examene precedentă anului 

pentru care solicită bursa 

• Medie ponderată de minim 9,50, obținută în anul de studii precedent(media fiind criteriul 

de performanță primordial) 

• Participarea cu lucrare la simpozionul studențesc organizat de USAMVCN 

• Participarea la activități de voluntariat organizate de USAMVCN 

 

 

 

 

 

 

 

1,200 Ron 
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Tip de bursă Criterii de acordare Cuantum 
Burse sociale  
Semestriale  Se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în limita a 30% din 

fondul total de burse alocat facultății, studenților de la forma de finanțare buget, care dovedesc cu 
documente că se încadrează în următoarele categorii: 

a) Studenților orfani sau studenților proveniți din case de copii sau plasament familial 
b) Studenți care se află în evidențele dispensarului studențesc și atestă cu certificate medicale 

vizate de acesta că suferă de una dintre afecțiunile prevăzute de Ordinul Ministrului 
Educației Naționale nr. 3392/2017 prvind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a 
burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de 
stat, învățământ cu frecvență 

c) Studenții a căror familie a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului 
universitar un venit lunar net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază 
minim net pe economie, calculat ca medie a veniturilor nete a trei luni Iulie, August, 
Septembrie pentru semestrul I, respectiv Decembrie, Ianuarie, Februarie pentru semestrul 
II 

600 Ron  

Ocazionale Se acordă în cuantum cel puțin egal cu bursa socială semestrială, stabilită de Senatul Universității, 
indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursa, astfel: 

a) Bursă socială ocazională pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate acorda 
studenților cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură 
de protecție plasamentul, studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, a 
căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea 
acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare ca salariul 
minim net la nivel național. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student 
de două ori în cursul unui an universitar 

b) Bursă de ajutor social ocazional de maternitate constă într-o bursă pentru naștere și 
lehuzie și o bursă pentru procurarea de îmbrăcăminte copilului nou-născut și se poate 
acorda o singură dată pe parcursul unui an universitar studentei care nu realizează alte 
venituri în afara unei forme de bursă sau studentului a cărui soție nu realizează alte 
venituri în afara unei forme de bursă 

c) Burse de ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda studentului/ei pentru 
decesul unui membru al familiei (soț, soție, copil) sau în caz de deces al studentului/ei, 
unui membru al familiei (rudenie de grad I) care nu realizează venituri 

600 Ron 
sau mai 
mult 

Burse din surse extrabugetare 
Burse speciale Sunt acordate de către USAMVCN studenților români sau străini, buget sau taxă 

1. pentru  activitatea 
științifică  

Sunt acordate ocazional, o dată pe semestru pentru studenții cu rezultate de cercetare deosebite: brevete de 
invenții sau articole publicate în reviste cotate ISI 

2. pentru activitate 
sportivă 

Destinate studenților cu rezultate remarcabile în competiții sportive naționale(exclusive Agronomiada) și 
internațional, se acordă ocazional, o data pe semestru 

3. pentru activitatea 
cultural-artistică 

Acordate ocazional pentru studenții care reprezintă USAMVCN în evenimente culturale și artistice. Se pot 
acorda o data pe semestru 

4. pentru activitate 
organizatorică 

Se acordă pentru studenților implicate în organizarea de evenimente studențești în cadrul USAMV, pe plan 
național sau internațional. Se acordă ocazional, o data pe eveniment organizat 

5. pentru activități în 
interesul USAMV  

în bibliotecă, cantină, cămine, baza sportivă ferme, laboratoare etc. 

Burse de ajutor 
material 

Pot fi acordate de către USAMVCN studenților cu taxa, forma de studio cu frecvență, sunt destinate pentru 
susținerea pe durata studiilor a unor student cu situație materială precară. Se acordă pe durata unui semestru, 
numărul și cuantumul acestora se stabilește de Consiliul de Administrație al USAMVCN la începutul 
fiecărui an universitar 

 

Conform Art. 16. alin (1) din Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de 

sprijin material pentru studenți (RU 43): Un student poate primi două tipuri de burse simultan 

din aceeași categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoarea mai mare sau care se 
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acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Conform Art. 16. alin (2) din RU 43: 

Bursele pentru stimularea performanței academice pot să fie cumulate cu bursele sociale sau 

cu cele acordate din fondurile extrabugetare ale USAMV Cluj-Napoca. 

USAM Cluj-Napoca oferă și burse medicale pentru următoarele tipuri de boli: TBC, 

diabet, boli maligne, sindomuri de malabsorbție grave, insuficență renală cronică, astm bronșic, 

epilepsie, cardiopatii genitale, hepatită cronică, galucom, miopie gravă, boli imunologice, 

virsuare cu HIV sau bolnavi de SIDA și spondilită anchilozantă sau reumatism articular.  

Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe perioada desfășurării activității didactice, 

prin care se înțelege cursuri, seminare, laboratoare, practică și sesiuni de examene. Excepția o 

reprezintă bursele de performanță și bursele sociale acordate pentru studenții orfani, studenții 

proveniți din centre de plasament sau studenții cu boli cronice grave, care se acordă pe o durată 

de 12 luni.    

Puncte tari:  

- susținerea materială a studenților pentru participarea la alte activități cum sunt 

evenimentele științifice (Simpozionul anual studențesc), concursuri studențești 

(Agronomiada, Cupa sportivă USAMV), editarea de publicații (Book of abstracts), 

evenimente culturale (Balul Bobocilor, Clubul Agronomia);  

Puncte slabe:  

- considerăm că ultimele 2 criterii de departajare pentru acordarea burselor de 

performanță: Participarea cu lucrare la simpozionul studențesc organizat de 

USAMVCN și Participarea la activități de voluntariat organizate de USAMVCN 

limitează posibilitatea de a obține acest tip de bursă limitând orizontul de alegerea al 

studenților;  

- - doar bursele de performanță și bursele sociale acordate pentru studenții orfani, 

studenții proveniți din centre de plasament sau studenții cu boli cronice grave, care se 

acordă pe o durată de 12 luni; 

- - Bursele sociale se acordă în limita a 30% din fondul total de burse alocat facultății, 

studenților de la forma de finanțare buget. Conform OMEN 3393 fondul total pentru 

bursele sociale pentru studenți este de minimum 30%; 

- - bursa de Merit II în cuantum de 800 Ron se acordă studenților bugetați 

integraliști/număr maxim de credite care nu se încadrează la bursele de performanță 

și merit I, dar au o medie ponderată mai mare decât cea minimă stabilită de Consiliul 
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facultății. Un student poate avea performanță academică și dacă are o restanță sau 

două.  

Recomandări: 

- perioada de acordare a tuturor burselor să se facă Conform OMEN 3393, pe o perioadă de 12 

luni; 

- revizuirea fondului de burse sociale în conformitate  cu OMEN 3393 care prevede că fondul total 

pentru bursele sociale pentru studenți este de minimum 30%; 

- revizuirea criteriilor de acordare a bursei de Merit II, în cuantum de 800 Ron, astfel încât această 

să se acorde și studenților bugetați care au una/maximum 2 restanțe;  

- recomandăm acordarea unei burse de merit studenților din anul I licență și master în primul 

semestru bazată pe media de admitere drept criteriu de departajare; 

- date fiind relațiile cu mediul economic pe care le-a dezvoltat USAMV Cluj-Napoca de-a lungul 

timpului, recomandăm atragerea unui număr mai mare de burse private pentru realizarea stagiilor 

de practică de către studenți; 

- în cazul criteriilor de departajare pentru acordarea burselor de performanță, recomandăm 

reconsiderarea ultimelor 2 criterii minimale, mai exact:  

1. participarea cu lucrare la simpozionul studențesc organizat de către USAMVCN și/sau 

participarea cu lucrare la o altă conferință națională;  

2. participarea la activități de voluntariat organizate de către USAMVCN și/sau practică 

de specialitate în conformitate cu specificul domeniului de studiu pe care îl urmează 

studenții, în cuantum de X (un număr de ore stabilit la nivel de universitate), și care 

să fie atestată conform unei fișe de practică (realizarea unei fișe doveditoare a practicii 

de specialitate cu condițiile și dovada practicii în funcție de exigențele stabilite la 

nivelul universității sau facultăților).  

 

Domeniul B: Eficacitate educațională 

Criteriul B.1. – Conținutul programelor de studii 

S.B.1.1. Admiterea studenților 

IP.B.1.1.1. Principii ale politicii de admitere la programele de studii oferite de instituție 

Pentru USAMV Cluj-Napoca admiterea reprezintă o prioritate, astfel că Universitatea 

duce o politică de informare a posibililor candidați asupra tuturor datelor relevante privind 

admiterea, programele de studiu şi relaţia absolventului cu piaţa muncii. În acest sens, se 
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organizează evenimente precum: vizite organizate în universitate în acord cu liceele în cadrul 

Săptămânii altfel, participare la târguri educaţionale din ţară şi străinătate, misiuni de 

promovare a ofertei educaţionale prin vizite directe la clasele a XI-a şi a XII-a din liceele din 

zona Transilvaniei şi diseminarea de materiale informative (pliante, afişe, broşuri, însemne ale 

universităţii).  

Informaţiile referitoare la metodologia de admitere şi oferta educaţională sunt făcute 

publice, pe site-ul universităţii (https://admitere.usamvcluj.ro/), pe reţelele de socializare şi în 

materiale publicitare precum: postere, pliante şi broşura de admitere. Prin aceste mijloace 

viitorii studenţi au acces la informaţii cu cel puţin 6 luni înainte de declanşarea procesului de 

admitere.  

Nu am găsit să existe vreun element discriminator pentru studenți. Mai mult decât atât, 

toate informațiile necesare pentru admitere se găsesc pe site.  

Puncte tari: 

- pe pagina destinată admiterii se găsesc materiale de promovare foarte atractive ca: ”5 

motive pentru care să alegi USAMV Cluj-Napoca”, ”Întrebări frecvente”, „Broșură 

de prezentare” și un film de prezentare al universității. 

Puncte slabe:  

- implicarea în proporție foarte mică a studenților în procesul de promovare a 

programelor de studii;  

- informaţiile referitoare la metodologia de admitere şi oferta educaţională deși sunt 

făcute publice, pe site-ul universităţii (https://admitere.usamvcluj.ro/) acestea nu sunt 

traduse într-o limbă de circulație internațională.  

Recomandări: 

- recomandăm implicarea studenților în procesul de promovare prin colaborarea cu 

asociațiile studențești, studenții consilieri și senatori din cadrul fiecărei facultăți. 

Implicarea acestora și recunoașterea timpului investit în realizarea sarcinilor ca 

practică în folosul comunității USAMV Cluj-Napoca prin acordarea unor adeverințe 

de voluntariat sau prin crearea unei burse speciale pentru activități în interesul 

USAMV;  

- recomandăm traducerea informaţiile referitoare la metodologia de admitere şi oferta 

educaţională de pe site-ul universităţii (https://admitere.usamvcluj.ro/) precum și a 

materialelor de promovare.  
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IP.B.1.1.2. Practici de admitere 

 Conform RU 45 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere pentru anul universitar 2019-2020, Secţiunea 2, Art.16  -  Admiterea într-un ciclu de 

studii  universitare se face numai pe baza diplomei de studii precedente, ţinând cont de ordinea 

ierarhică a mediilor de absolvire. 

 Apreciem faptul că pe pagina de internet a universității sunt afișate clar și accesibil 

actele necesare pentru înscriere, procedura de admitere, calendarul admiterii, cât și oferta 

educațională a universității, pe facultăți. 

 Selecţia candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de 

studii) pentru anul universitar 2019-2020, se va face cu examen de admitere, după media 

obţinută la examenul de bacalaureat.  Excepţie face Facultăţea de Medicină Veterinară unde 

există probele specifice de concurs, după cum urmează: 

Medicină Veterinară - linia de studiu în limba română: 

I.     Media de bacalaureat – 60% 

II.    Probă teoretică (Biologie clasa XI, test grilă) - 20% 

III.  Probă teoretică (Chimie clasa X, test grilă) - 20% 

 

Medicină Veterinară – linii de studiu în limba engleză și franceză: 

I.     Media de bacalaureat sau echivalent - 90% 

II.    Voluntariat în domeniul creşterii şi protecţiei animalelor (atestate şi/sau 

recomandări) - 10% 

La admitere, în cazul existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru departajare 

vor fi folosite notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine:  

● Nota obţinută la limba română;  

● Nota obţinută la matematică/istorie;  

● Nota la proba din opțiunea elevului. 

În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea mediilor. 

Admiterea candidaților din cadrul domeniilor şi programelor de studii universitare de 

masterat, pentru locurile scoase la concurs, se face pe baza principiului general „opţiunea bate 

media”, și anume, pe baza mediei generale obținute la concursul de admitere care, în funcție 

de specializare, poate consta în test grilă, interviu sau eseu. În cadrul programului de studii, 
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ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor. La admitere, în eventualitatea 

existenței mai multor candidați cu medii egale, pentru departajarea ultimului loc planificat se 

vor aplica următoarele criterii: a). media testului grilă, interviului, eseului; b). media 

examenului de licență; c). media anilor de studiu. Calcularea mediei generale reprezintă media 

dintre media la examenul de licență și media testului grilă, interviului sau eseului. Acest 

principiu de admitere se aplică pentru toate specializările. În cadrul programului de studii, 

ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea mediilor. Media se calculează ca media aritmetică 

dintre media examenului de licenţă (diplomă) şi media testului grilă/interviu/eseu. Acest 

principiu se aplică și pentru studenții care au absolvit nivelul licență în cadrul altei universități. 

În cadrul USAMV Cluj-Napoca funcţionează două şcoli doctorale, la care se organizează 

admitere în aceeaşi perioadă cu admiterea la studiile de licenţă şi cele de masterat: Şcoala 

doctorală de Ştiinţe Agricole Inginereşti cu 5 domenii ştiinţifice de doctorat: agronomie, 

horticultură, zootehnie şi biotehnologii, inginerie și management în agricultură și dezvoltare 

rurală şi Şcoala doctorală de Medicină Veterinară ambele subordonate CSUD.  

Criteriile de admitere la doctorat: media anilor de studiu minim 7, iar la admitere media 

aritmetică dintre media de absolvire a studiilor de licenţă/ licenţă şi master şi media obţinută la 

interviu privind experienţa în cercetare, motivaţia de angajare în studiile doctorale, elaborarea 

unui proiect de cercetare şi testarea cunoştinţelor în domeniul de doctorat. Nu există alte criterii 

pentru studenții proveniți de la alte universități, criteriile de departajare fiind cele menționate 

anterior.  

Metodologia pentru admiterea studenţilor din ţările UE, sau din ţările care nu sunt 

Membre ale UE, este postată pe site-ul universităţii, la adresele: 

https://admitere.usamvcluj.ro/studenti-din-tari-terte/ - secţiunea Studenţi străini. 

Preluarea dosarelor de la studenţii străini se realizează conform PO-36 Preluarea dosarelor de 

admitere ale studenţilor străini. Școlarizarea studenţilor străini se realizează cu respectarea 

dispoziţiilor legale în vigoare conform RU 45, Articolul 1 – Dispoziţii Generale. Canditații 

pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor prezenta un certificat de 

competență lingvistică de nivel B2-2 eliberat de instituții abilitate internațional. Candidații a 

căror limbă maternă coincide cu limba de predare a programului de studiu nu trebuie să facă 

dovada de atestat de competență lingvistică.  

 

 



 
 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 

 

Velibor MLADENOVICI  Robert-Florin SUMĂNARU
  
  41 
 

Tabel cu dinamica evoluției numărului de studenţi fizici la licenţă, masterat şi doctorat în perioada 2013-2018 
Cifra de şcolarizare  

la 1 octombrie Licenţă Masterat Doctorat 

Anul Număr studenți înmatriculați 
  

2013 4740 947 272 
2014 4670 921 257 
2015 4652 645 261 
2016 4582 953 275 
2017 4531 930 286 
2018 4281 942 304 

 

 Puncte tari: 

- metodologia pentru admiterea studenţilor din ţările UE, sau din ţările care nu sunt 

Membre ale UE, este postată  pe site-ul universităţii 

(https://admitere.usamvcluj.ro/studenti-din-tari-terte/) secțiunea studenți străini. Mai 

mult decât atât, există proceduri foarte clare în ceea ce preluarea dosarelor studenților 

străini și prelucrarea datelor.  

Puncte slabe:  

- majoritate documentelor de interes pentru admitere și procesul de studiu, precum și 

resursele de care pot beneficia studenții internaționali nu sunt traduse într-o limbă de 

circulație internațională;  

- prezentare informațiilor despre admitere nu este una foarte atractivă din punctul de 

vedere al design-ului și/sau a graficii pentru beneficiari;  

- nu există practice de admitere pentru studenții cu dizabilități;  

- ponderea probei teoretice (biologie clasa a XI-a și chimie clasa a X-a) în cazul 

Facultății de Medicină Veterinară – linia de studiu în limba română -  este una destul 

de scăzută în raport cu ponderea mediei de la Bacalaureat (Media de bacalaureat – 

60%, Probă teoretică (Biologie clasa XI, test grilă) - 20%, Probă teoretică (Chimie 

clasa X, test grilă) - 20%).  

Recomandări: 

- traducerea tuturor secțiunilor/documentelor de interes pentru admitere și procesul de 

studiu, precum și resursele de care pot beneficia studenții străini, în limbile de circulație 

internațională (engleză și franceză), postate pe site-ul universității; 

- introducerea în metodologia de admitere a unei secțiuni speciale destinate admiterii 

speciale pentru persoanele cu dizabilități;  
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- totodată, pentru a dinamiza aceste secțiuni pe site, recomandăm postarea de clipuri 

de promovare realizate în colaborare cu studenții USAMV Cluj-Napoca pe modelul 

clipului de promovare despre universitate aflat pe pagina de acasă a site-ului 

https://www.youtube.com/watch?v=TaCz9nB8Ki8; 

- altă măsură de atragere a studenților străini și de a le facilita informarea, iar mai apoi 

înscrierea la unul dintre programele de studii ofertate de către USAMV Cluj-Napoca, ar 

putea fi crearea unui sistem de suport student USMAV Cluj-Napoca-student străin, acest 

sistem fiind un plus pentru ambele categorii de studenți, cât și pentru universitate; 

 - recomandăm ca ponderea probei teoretice (biologie clasa a XI-a și chimie clasa a 

X-a) să fie mai crescută (55% sau 60%) în cazul Facultății de Medicină Veterinară; 

 

S.B.1.2. Structura și prezentarea programelor de studii 

IP.B.1.2.1. Structura programelor de studii 

 Programele de studii sunt prezentate sub forma unui pachet de documente care include: 

obiectivele generale şi specifice ale programului; planul de învăţământ cu ponderile 

disciplinelor exprimate prin credite de studiu ECTS (alocate corespunzător fiecărei discipline 

conform „Ghidului de utilizare al ECTS”) şi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de 

şcolarizare; fişele disciplinelor incluse în planul de învăţământ, respectiv rezultatele în învăţare 

exprimate în forma competenţelor cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv-valorice care 

sunt realizate de o disciplină (conform RU 42 Art.1). 

Planurile de învăţământ şi fişele disciplinelor sunt prezentate pe site-urile facultăţilor, 

după cum urmează: 

https://agricultura.usamvcluj.ro/facultatea/programe-de-studiu/ 

https://horticultura.usamvcluj.ro/?page_id=35 

https://fzb.usamvcluj.ro/index.php/oferta-educationala/licenta/13-specializari/20-zootehnie 

https://fmv.usamvcluj.ro/index.php/prezentare/programe-de-studii 

https://ingineriealimentara.usamvcluj.ro/index.php/oferta-educationala/programe-de-studiu 

În urma analizelor efectuate am constat că obiectivele generale ale programelor de 

studii sunt în acord cu strategia instituțională. Mai mult decât atât, toate programele de studii 

din universitate sunt înregistrate în RNCIS. 

Universitatea dispune de o platformă de e-learning (Intranet) actualizată, pe care doar 

cadrele didactice și studenții o pot accesa. Prin acest sistem este asigurată gestionarea și 
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întocmirea planurilor de învățământ, statele de funcții, achitarea taxelor de studii și cazare, 

vizibilitatea notelor în cataloage electronice, sistemul de evaluare a cadrelor didactice, 

admiterea la toate cele 3 niveluri de studii (licență, masterat, doctorat).  

Anual se realizează evaluarea internă a programelor de studii și este specificat că în 

cadrul respectivei evaluări se ţine cont atât de opinia studenților, cât şi a partenerilor din mediul 

socio-economic, din întâlnirile avut cu angajatorii, alumni și studenții. Totuși, în urma 

întâlnirilor avute cu studenții, alumnii și angajatorii am constat că nivelul lor de implicare în 

evaluarea internă a programelor de studii nu este unul suficient de consistent. Pe de altă parte, 

dată fiind specificitatea domeniilor de studiu, suntem conștienți de limitările impuse asupra 

curriculum-ului nucleu al diferitelor specializări din cadrul USAMV Cluj-Napoca. 

Studenții au posibilitatea de flexibilizare a traseului educațional, conform 

regulamentelor având  posibilitatea de a-și alege disciplinele opționale.  

Puncte tari: 

- conform raportului de autoevaluare și din discuțiile cu studenții, aceștia s-au declarat 

foarte mulțumiți de calitatea informațiilor primite pe platformă; 

- în programele de studii sunt incluse tematici care conduc la obținerea unor competențe 

transversale; 

- studenții sunt bine informați asupra semnificației creditelor transferabile; 

- programele de studii includ foarte multe oportunități de practică și/sau plasament la 

nivelul Municipiul Cluj Napoca, la nivelul județului Cluj, cât și național și 

internațional; 

- un alt punct forte este reprezentat de existența procedurilor de obținere a creditelor 

pentru activitățile de voluntariat; 

- mai mult decât atât, USAMV Cluj-Napoca face eforturi constante în a menține și a 

realiza noi colaborări cu instituțiile și companiile locale pentru efectuarea stagiului de 

practică pentru studenți.  

 Puncte slabe:  

- din întâlnirile avut cu angajatorii, alumni și studenții a reieșit că nivelul lor de 

implicare în evaluarea internă a programelor de studii nu este unul suficient de 

consistent.  

Recomandări: 
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- facilitarea creării de trasee flexibile de învățare pentru studenți și introducerea 

posibilității de a alege și urma discipline opționale/facultative din cadrul alte 

facultăți/altui domeniu de studiu; 

- diversificare ofertelor pentru disciplinele opționale cuprinse în planurile de 

învățământ ca rezultat al implicări studenților, alumnilor și angajatorilor în evaluarea 

programelor de studii; 

- descrierea programelor de studii pe site-ul universității să fie mai detaliată. Această 

descriere ar fi indicat să cuprindă: obiectivele programului de studiu, rezultatele 

așteptate ale învățării și corelarea acestora cu disciplinele din planul de învățământ, 

planul de învățământ și fișele disciplinelor, durata stagiilor de practică, formele de 

examinare, câteva testimoniale ale unor alumni de succes/angajatori/studenți cu 

rezultate deosebite etc.  

 

IP.B.1.2.2. Diferențiere în realizarea programelor de studii 

 În cadrul USAMV Cluj-Napoca există un Departament pentru Învățământ la Distanță 

și Frecvență Redusă (DID-FR), având un Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

Departamentului pentru învățământ la distanţă și frecvență redusă (RU 16). DID-FR este un 

departament Instituțional subordonat Prorectorului didactic. Directorul de Departament, este 

numit de Rector și asigură conducerea operativă a Departamentului. Activtiățile din  

În cadrul 

Pentru învățământul cu frecvență redusă și pentru cel la distanță indicatorul se diferențiază 

în mod corespunzător, astfel:  

- în vederea însuşirii cunoştinţelor teoretice, universitatea pune la dispoziţie studenţilor, 

în format tipărit şi în format electronic, suportul de curs pentru fiecare disciplină, 

reactualizat periodic; 

- pentru lucrările practice, studenţii participă efectiv la realizarea acestora în perioade 

determinate în structura calendarului anului universitar;  

- pentru realizarea proiectelor, studenţii de la frecvenţă redusă realizează o comunicare 

permanentă, de-a lungul semestrului, cu cadrele didactice în cadrul platformei de e-

learnig dedicată http://idfr.usamvcluj.ro. 

În cadrul universității există și un Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic 

cu atribuții preponderent în aria pregătirii studenților de a profesa în domeniul pedagogic. 
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Acest departament are un Plan Strategic care vine în întâmpinarea dificultăților prezentate 

în cadrul întâlnirilor avute în cadrul vizitei, fiind prezentat și pe site 

https://www.usamvcluj.ro/id/index.php/prezentare-didfr/plan-strategic.  

Deși DPPD-ul are și atribuții de formare continuă a personalului didactic al universității 

prin oferirea de consultanţă internă pentru dezvoltarea tehnologiilor pedagogice inovatoare 

și eficiente cadrelor didactice care îşi exprimă dorinţă şi de asemenea în cadrul modulelor 

de pregătire, departamentul nu prezintă conținut relevant în acest sens și nici informații 

despre numărul de cadre didactice formate. În schimb, în raportul de activitate în perioada 

2015-2018 este prezentată foarte succint activitatea de cercetare (proiecte, granturi, 

conferințe etc.). Totuși, DPPD-ul nu are în oferta sa programe prin care să abiliteze cadrele 

didactice cu metode alternative de predare adaptate studenților cu dizabilități, excepție 

făcând ”Congresul internațional PROEDU Tendinte și provocări în educația 

contemporană”.  

(http://academiapedagogilor.ro/proedu2018.html). În cadrul  

 

 Puncte tari:  

- departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă a primit un feedback 

foarte bun atât din partea studenților și alumnilor, cât și a angajatorilor.  

 Puncte slabe:  

- slaba activitate a DPPD-ului în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor de formare 

continuă a personalului didactic al universității;  

- nu există o statistică comprehensivă în ceea ce privește participarea cadrelor didactice 

din USAMV Cluj-Napoca la programele de formare oferită de către DPPD;  

- DPPD-ul nu are în oferta sa programe prin care să abiliteze cadrele didactice cu metode 

alternative de predare adaptate studenților cu dizabilități; 

 Recomandări: 

- realizarea unei statistici comprehensive în ceea ce privește activitățile de formare oferite 

de către DPPD;  

- concretizarea atribuțiilor DPPD de formare continuă a personalului didactic în acțiuni 

menite să contribuie la asigurarea calității procesului de învățământ din USAMV Cluj-

Napoca prin organizarea de workshop-uri și programe de formare didactică dedicate 

personalului academic. În acest sens, încurajăm și participarea cu proiecte la 
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competițiile naționale (ex.: CNFIS-FDI, ) și/sau internaționale (ex.: POCU), precum și 

realizarea de colaborări cu celelalte DPPD-uri din țară, în special cu cele din consorțiu; 

- DPPD-ul să includă în oferta sa programe prin care să abiliteze cadrele didactice cu 

metode alternative de predare care să le permită o mai bună adaptare la nevoile 

studenților cu dizabilități. 

 

IP.B.1.2.3. Relevanța programelor de studii 

Programele de studii sunt revizuite anual conform procedurii din Raportul în ceea ce 

privește cursurile opționale sau facultative. Studenții consideră că programele de studiu au un 

conținut relevant. Din discuțiile avute cu studenții, dar și din aplicarea chestionarului, din 302 

respondenți, 108 studenți la întrebarea „Ce ți-ai dori să fie inclus în planurile de învățământ - 

alte competențe, abilități, sau chiar cunoștințe? mai multă practică? etc.”  au răspuns în 

proporție de peste 85% că și-ar dori mai multă practică, pe cât posibil, practică specializată sau 

posibilitatea de a-și alege ei studenții domeniul de practică. Un alt aspect care se dorește a fi 

îmbunătățit ține de modul de organizarea al stagiilor de practică de specialitate și de condițiile 

de cazare de la Ferma Cojocna.  

În cadrul USAMV Cluj-Napoca există o procedură operațională pentru desfășurarea 

activităților de consultare cu mediul-socio economic (PO-121 Procedura operaţională pentru 

desfăşurarea activităţilor în cadrul Consiliului Consultativ din USAMV Cluj-Napoca), dar și 

un Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ. Mai mult decât atât, 

există și o Procedura operațională pentru desfășurarea activităților în cadrul Comisiei pentru 

relația cu absolvenții din USAMVCN (PO-120). Mai mult decât atât, există o procedură 

operațională pentru desfășurarea activităților în cadrul Comisiei pentru relația cu studenții 

(Regulamentul Consiliului cu activități sociale și studențești – RU9. 

Atât absolvenții cât și angajatorii s-au declarat mulțumiți de conținutul programelor de 

studii, dar au recomandat modificări în ceea ce privește reactualizarea unor conținuturi și 

abordări ale diferitelor procese. În urma întâlnirilor se redactează procese verbale. Aceste 

procese verbale se află în secretariatele facultăților, însă nu sunt publice pe site-ul universității.  

Universitatea are o procedură privind recunoașterea de către Şcoala doctorală a unor 

module şi stagii din cadrul programului de masterat.  

Universitatea, pe baza RU 40, Capitolul VI, are proceduri clare privind recunoașterea și 

validarea creditelor transferabile obținute în cadrul altor programe la aceeași instituție sau la 
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alte instituții și care precizează numărul maxim de credite transferabile ce pot fi recuperate sau 

echivalate de un student într-un an universitar, care să nu depășească 60 de credite de studii 

ECTS.  

 Puncte tari: 

 
- rezultatele ne arată că 88,4% din eșantionul studenților respondenți la chestionarul 

nostru atestă faptul că universitatea le oferă posibilități de studiu în acord cu 

programul de studiu pe care îl urmează (N=302).  

Puncte slabe:  

- slaba implicare a studenților și a partenerilor din mediul socio-economic în 

reactualizarea fișelor de disciplină, în propunerea/crearea/reactualizarea tematicilor 

care conduc la dezvoltarea unor competențe transversale;  

- procesele verbale realizate în urma consultărilor cu alumnii și angajatorii se află în 

secretariatele facultăților, însă nu sunt publice pe site-ul universității; 

- neatractivitatea unor locații în ceea ce privește stagiile de practică. 

Recomandări: 

- o mai mare implicare a studenților și a partenerilor din mediul socio-economic în 

reactualizarea fișelor de disciplină, în propunerea/crearea/reactualizarea tematicilor 

care conduc la dezvoltarea unor competențe transversale utilizând metode precum 

focus-grup, chestionare via on-line/creion-hârtie, interviu etc.  

- publicarea pe site-ul universității a proceselor verbale și realizarea unor rapoarte în 

urma întâlnirilor de consultare pentru evaluarea și revizuirea periodică a programelor 

de studiu cu studenții, alumnii și partenerii externi; 

- elaborarea unei proceduri de feedback pentru toți actorii externi (absolvenți, angajatori 

etc.); 
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- realizarea pe paginile facultăților a unei secțiuni în care studenții să lase testimoniale 

scrise/video, după modelul DID-FR https://www.usamvcluj.ro/id/, cu experiența 

avută în cadrul stagiilor de practică pentru a putea crește atractivitatea diferitelor 

locații/stagii de practică.  

 

Criteriul B.2. – Rezultatele învățării 

S.B.2.1. Valorificarea calificării universitare obținute 

IP.B.2.1.1. Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piața muncii 

 La nivelul fiecărui program de studii există o bază de date cu absolvenţii. Se poate 

vedea că la majoritatea programelor de studii din universitate  cel puţin 50% dintre absolvenţi 

sunt angajați în termen de doi ani de la data absolvirii la nivelul calificării universitare.  

 
Tabel centralizator cu numărul absolvenților din cadrul USAMVCN înscriși la masterat 

An 

univ. 

Nr. 

absolvenți cu 

diplomă pe 

universitate 

Facultatea 

Nr. 

absolvenți 

/facultate 

Nr. absolvenți de 

USAMVCN cu 

diplomă înscriși la 

masterat: 

% pe 

facultate 

Nr. total absolvenți cu 

diplomă, pe 

universitate care s-au 

înscris la masterat 

% pe 

universitate 

2016-

2017 
564 

Agricultură 138 106 76,8 

385 68,3 

Horticultură 220 172 78,2 

Zootehnie și 

Biotehnologii 
66 51 77,3 

Știința și 

Tehnologia 

Alimentelor 

94 56 59,6 

Departament ID 46 - - 

2017-

2018 
554 

Agricultură 123 105 85,4 

404 72,9 

Horticultură 205 168 82 

Zootehnie și 

Biotehnologii 

85 60 70,6 

Știința și 

Tehnologia 

Alimentelor 

206 71 67 

Departament ID 35 - - 
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 Apreciem legătura dintre universitate și absolvenți, care contribuie atât la culegerea 

eficientă a datelor, cât și la oferirea de stagii de practică studenților, sprijinind astfel 

angajabilitatea absolvenților.  

 
 Puncte tari: 

- existența unei comisii pentru relația cu absolvenții care are un regulament propriu;  

- mai mult decât atât, 75,8% dintre studenții intervievați afirmă că studiile urmate le vor 

facilita accesul pe piața muncii;  

- universitatea are o legătură foarte bună atât cu absolvenții, cât și cu angajatorii. La 

întâlnirea avută cu aceștia au participat în număr foarte mare (peste 80 de alumni și 

aproximativ 40-50 de angajatori, majoritatea dintre aceștia fiind foști absolvenți ai 

USAMV Cluj-Napoca); 

- chestionarul Inserţia absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca pe piaţa muncii- Chestionar 

pe care absolvenţii de licenţă, master, doctorat  îl completează la ridicarea actelor de 

studii. 

 Puncte slabe:  

- din întâlnirea avută cu angajatorii aceștia au subliniat necesitatea creșterii asimilării 

fermelor mici și mijlocii în ceea ce privește practica de specialitate a studenților;  

- inexistența unui studiu exhaustiv despre inserția absolvenților pe piața muncii în care 

să apară măsuri de îmbunătățire specifice și/sau de follow-up  a absolvenților care 

există pe piața muncii pentru a vedea principalele lucruri care le oferă satisfacție la 

locul de muncă, principalele dificultăți întâmpinate imediat după absolvire etc.   
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 Recomandări: 

- recomandăm universității să sporească numărul de stagii de practică oferite prin 

asimilarea fermelor mici și mijlocii; 

- recomandăm implicarea studenților din an mai mare, prin intermediul asociațiilor 

studențești, în proiecte de tip mentorat pentru o mai bună asimilare a studenților de anul 

I în ritmul universitar; 

- recomandăm realizarea unui studiu temeinic, atât cantitativ, cât și calitativ asupra 

situației inserției absolvenților pe piața muncii în care să apară măsuri de îmbunătățire 

specifice și/sau de follow-up  a absolvenților care există pe piața muncii pentru a vedea 

principalele lucruri care le oferă satisfacție la locul de muncă, principalele dificultăți 

întâmpinate imediat după absolvire etc.  

 

IP.B.2.1.2. Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare 

 Conform datelor oferite de USAMV Cluj-Napoca, la nivelul Universității, în anul 

universitar 2017/2018 procentul de absolvenți de studii de licență care s-au înscris la studii 

masterale este de 72,9% , iar în anul universitar 2016/2017 acest procent a fost de 68,3%. 

Observăm astfel o creștere de interes pentru programele de master.  

Puncte tari: 

- la nivelul Universităţii, aproape 70% dintre absolvenții ultimelor două promoţii au 

fost admişi la studiile universitare de masterat. 

Puncte slabe: 

- nu există un studiu ulterior cu privirea la monitorizarea continuării studiilor în cadrul 

USAMV Cluj-Napoca, dar nici în ceea ce privește motivele pentru care aceștia au 

decis să opteze pentru continuarea studiilor masterale/doctorale la o altă instituție de 

învățământ superior.  

Recomandări: 

- recomandăm realizarea și publicarea unui studiu cu privire la monitorizarea continuării 

studiilor în cadrul USAMV Cluj-Napoca, dar și în ceea ce privește motivele pentru care 

aceștia au decis să opteze pentru continuarea studiilor masterale/doctorale la o altă 

instituție de învățământ superior.  
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IP.B.2.1.3. Nivelul de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și 

personală asigurată de universitate 

 Universitatea aplică reglementări pentru mecanismele de sondare periodică a opiniei 

studenților cu privire la satisfacția acestora în ceea ce privește procesul educațional, serviciile 

studențești și infrastructura oferite de universitate. 

 În acest sens, USAMV Cluj-Napoca aplică sisteme de evaluare a personalului didactic 

pe baza unor proceduri şi fişe propuse de CEAC şi aprobate de Senat. Chestionarul este inclus 

în conturile de Intranet ale studenţilor şi se aplică anual. Rezultatele se centralizează de către 

DAC şi se distribuie pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire Directorului General 

Administrativ. Activitatea didactică este evaluată în cadrul chestionarului de Evaluare a 

activităţii didactice de către studenţi.  

Conform datelor oferite de către USAMV Cluj-Napoca, peste 50% dintre studenți 

apreciază pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de către Universitate şi propriul lor traseu 

de învăţare.  

IP.B.2.1.4. Centrarea pe student a metodelor de învățare 

 Din discuțiile purtate cu studenții, a rezultat faptul că, în majoritatea cazurilor, aceștia 

simt o relație de parteneriat/mentorat față de cadrele didactice, aceștia adaptându-și metodele 

de predare după nevoile studenților și explicând la începutul semestrului mecanismele de 

evaluare, obiectivele și planul de învățare propus, prin prezentarea fișei disciplinei.  

 Metodele şi tehnicile de predare şi învăţare stabilite de cadrele didactice titulare de 

discipline sunt în conformitate cu cerinţele de a centra activitatea didactică pe student şi pe 

rezultatele învăţării şi sunt prezentate explicit în fişele disciplinelor. Cadrele didactice folosesc 

sistemele  moderne  de  informare  a   studenţilor  (pagina web, Intranet, E-mail, platformă 

Moodle), prin care pun la dispoziţia acestora materialele necesare informării şi formării şi prin 

care comunică pentru atingerea obiectivelor fiecărei specializări. 

Evaluarea studenților se face pe baza unor criterii și metode stabilite la începutul 

semestrului.  În cadrul întâlnirilor cu studenții au fost reclamate 2-3 cazuri izolate în care s-a 

schimbat metoda de evaluare. Totuși, aceștia nu au făcut niciun demers în această direcție. 

Totodată, există proceduri de recunoaștere și finalizare pentru cazurile de mobilitate a 

studenților prevăzute în Regulament privind activitatea profesională a studenților (RU 40).  

O oportunitate demnă de luat în considerare este Programul Erasmus+, organizat în mod 

coordonat, coerent și accesibil. Astfel, calendarul și procedurile de selecție sunt anunțate 
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public, din timp iar studenții au posibilitatea să conteste rezultatele evaluărilor. Nu în ultimul 

rând, disciplinele studiate în străinătate sunt echivalate de drept, studenții nemaiavând obligația 

de a întreprinde diferite demersuri pentru echivalarea disciplinelor.  

Cadrele didactice nu beneficiază de foarte multe oportunități locale de îmbunătățire a 

predării la nivel universitar și nici nu se reunesc în grupuri de dezbatere pentru a discuta 

metodologia predării. Totuși, există un număr semnificativ de cadre didactice care optează 

pentru stagiile Erasmus +.   

Puncte tari: 

- 88,4% dintre studenții intervievați au răspuns că universitatea le oferă posibilitatea de 

învățare în acord cu specificul programului de studiu.  

  
Puncte slabe:  

- din discuțiile avute cu studenții și din răspunsurile primite la chestionar, a fost sesizat 

faptul că unele cadre didactice au o atitudine nu foarte prietenoasă față de metodele 

inovative de predare. Acest aspect poate fi datorat unei pregătire pedagogice nu foarte 

temeinice în ceea ce privește tranziția de la paradigma clasică a centrării pe conținut/pe 

cadru didactic la noua paradigmă a învățării, și anume, centrarea pe educabil;  

- cadrele didactice nu beneficiază de foarte multe oportunități locale de îmbunătățire a 

predării la nivel universitar și nici nu se reunesc în grupuri de dezbatere pentru a discuta 

metodologia predării; 

- majoritatea clădirilor nu au căi de acces specializat pentru persoanele cu dizabilități 

locomotorii. Totodată, nu există strategii cu privire la accesul studenților cu dizabilități 

la programele de studiu.  
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 Recomandări: 

- având în vedere toate aspectele menționate anterior, contra așteptărilor noastre 

rezultate din discuțiile cu studenții și dată fiind vizibilitatea unor cadre didactice care 

sunt foarte vizibile internațional (participând la o serie de programe ERASMUS+), 

56,6% dintre respondenții la chestionarul nostru au afirmat că nu știu ce sunt 

programele de mobilitate. Probabil acest aspect este datorat ambiguității întrebării. 

Totuși, sugerăm îmbunătățirea politicii de promovare a acestor mobilități naționale și 

internaționale în rândul studenților; 

- o altă recomandare ține de utilizarea în mai mare măsură a serviciilor Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului Didactic care să ofere workshop-uri de scurtă durată 

colegilor din celelalte facultăți/departamente pentru a putea implementa în viitor, în 

mod eficient, principiile învățământului centrat pe student; 

- dat fiind specificul specializărilor din cadrul USAMV Cluj-Napoca, în urma vizitei 

am constat că există 2-3 cazuri izolate de studenți cu dizabilități (de vedere, în special) 

care sunt sprijiniți și beneficiază de tot suportul conducerii universității. Totuși, 

recomandăm dezvoltarea sistemelor de acces pentru o mai bună integrare a 

persoanelor cu dizabilități (traduceri Braille ale numelor departamentelor, sălilor de 

curs/seminar/laborator, covor tactil etc.).  

 

 

IP.B.2.1.5. Orientarea în carieră a studenților 

 Pentru fiecare program de studiu, începând cu anul întâi, se nominalizează  un cadru 

didactic tânăr, apropiat vârstei studenţilor, care are rolul de a-i iniţia şi îndruma din punct de 



 
 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 

 

Velibor MLADENOVICI  Robert-Florin SUMĂNARU
  
  54 
 

vedere al activităţii profesionale şi sociale, de cunoaştere a regulamentelor şi procedurilor din 

universitate privitoare la: realizarea activităţilor şcolare, utilizarea bibliotecii, utilizarea 

mijloacelor şi disponibilităţilor de formare oferite de universitate în general, cazarea la 

căminele studenţeşti ale Universităţii etc.  

 La nivelul fiecărei discipline se stabileşte şi se afişează un program de consultaţii pentru 

studenţi pe pagina web a fiecărei facultăţi, unde aceștia pot afla răspunsuri atât la problemele 

întâmpinate în procesul de formare cât şi pentru satisfacerea curiozităţilor   ştiinţifice. În același 

timp, studenții cunosc tutorii de an și consideră că existența tutorilor de an i-a ajutat să se 

orienteze mai bine în primul an de universitate. 

 În universitate funcționează Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră care face parte 

din structura USAMV Cluj Napoca şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Carta şi 

regulamentul propriu (RU 19).  

 Misiunea Centrului de Consiliere şi Orintare în Carieră constă în consilierea şi 

orientarea studenţilor în vederea unei integrări eficiente pe piaţa muncii, precum şi pentru 

dezvoltarea abilităţilor de planificare a carierei. Acest centru are rolul de a crea un dialog 

permanent cu studenţii, de a discuta cu aceştia ghidul de studii, condiţiile sociale şi de pregătire, 

drepturile şi obigaţiile ce le revin, mai ales pentru a realiza un debut cu succes în ciclul I de 

studii  universitare.  

Din raportul anual de activitate, în anul universitar 2017-2018, pe lângă activitatea de 

2 zile din cadrul proiectului ProCariera - Zilele carierei la USAMV, în activitățile propuse de 

CCOC au participat: - Proiectul FDI 2017 - prevenirea abandonului universitar (toții anii de 

studiu): 271 studenți consiliați; Proiectul Rose - Centre de învățare - prevenirea abandonului 

universitar, studenți anul I: 88 de studenți; Consiliere individuală: 35 de beneficiari, din care 

31 de studenți și 4 absolvenți.; 

Din discuțiile purtate cu studenții, atât în cadrul formal, cât și informal, a reieșit faptul 

că aceștia sunt nemulțumiți de activitatea CCOC-ului, acesta neavând o vizibilitate prea bună 

în rândul lor, aceștia nefiind prea bine familiarizați cu activitatea centrului. 

În cadrul CCOC, studenţii beneficiază şi de consiliere psihologică, USAMV Cluj-

Napoca având angajat un psiholog.  

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al USAMV Cluj-Napoca organizează 

anual ProCariera - Zilele carierei la USAMV, unde se crează un spațiu în care studenții se pot 

întâlni față în față cu antreprenorii și angajatorii. Totodată, pe site apare invitația centrului 
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pentru implicare și ajutor către studenți, care sunt invitați să vină ca voluntari. În anul 2017-

2018, conform raportului anual CCOC, în cadrul acestui eveniment derulat pe o perioadă de 2 

zile, au participat 536 de participanți, 18 voluntari, din cadrul tuturor facultăților, aparținând 

tuturor celor trei niveluri de studiu (licență, masterat, doctorat).  

 

 
Puncte tari: 

- din discuțiile avute cu studenții și cu alumni a rezultat faptul că majoritate cadrelor 

didactice se află la dispoziția studenților ori de câte ori li se solicită ajutorul;  

- se practică tutoratul colegial între studenţii din anii mai mari şi ceilalţi în cadrul 

asociaţiilor studenţeşti. Conform raportului anual de activitate al CCOC, în anul 

universitar 2017-2018, 22 de studenți și 7 absolvenți au beneficiat de serviciile de 

consilieră psihologică ale CCOC (ex: evaluare psihologică, psihodiagnostic, psiho-

educație, consiliere și intervenție pentru auto-cunoaștere, optimizare și dezvoltare, 

trimiteri la consultații medicale de specialitate); 

Puncte slabe: 

- metodele şi tehnicile de predare şi învăţare stabilite de cadrele didactice titulare de 

discipline nu sunt tot timpul în conformitate cu cerinţele de a centra activitatea didactică 

pe student şi pe rezultatele învăţării, lucrur ușor observabil din vizualizarea fişelor de  

disciplină; 

- lipsa promovării suficiente a CCOC-ului și neimplicare studenților în activitățile 

organizate de acesta.  

- nerespectarea art. 5, alin. (2) din OMEN nr. 650 din 19 noiembrie 2014 privind 

organizarea și funcționarea Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră în sistemul 

de învățământ superior din România, care prevede: „Numărul angajaților din cadrul 
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CCOC se stabilește pornind de la numărul de studenți înmatriculați în cele trei cicluri 

de studiu. Raportul minim acceptat este de cel puțin 1 consilier de 

carieră/psiholog/2.000 de studenți înmatriculați”.  

Recomandări: 

- CCOC în parteneriat cu studenții reprezentanți și asociațiile studențești să promoveze 

mai puternic rolul și importanța CCOC și a activităților derulate de aceasta, deoarece 

37.7% din studenții respondenți la chestionar  nu cunosc serviciile furnizate de CCOC. 

Totodată, încurajăm colaborarea organizațiilor studențești cu CCOC pentru organizarea 

și derularea de proiecte comune;  

- angajare de personal calificat în cadrul CCOC în vederea eficientizării și extinderii 

activității acestuia și respectării articolului 5, alineatul (2) din OM nr. 650/2014 (cel 

puțin 1 consilier de carieră/psiholog/2.000 de studenți înmatriculați).  

 

Criteriul B.3. – Activitatea de cercetare științifică 

S.B.3.1. Programe de cercetare 

IP.B.3.1.1. Programarea cercetării 

 Strategiile pe termen lung și pe termen mediu privind cercetarea științifică fac parte 

integrantă din planurile, strategic şi operaţionale, ale USAMV Cluj-Napoca, precum şi cele ale 

facultăţilor din cadrul Universităţii, având ca scop promovarea calităţii şi excelenţei, în 

conformitate cu exigențele naţionale şi internaţionale în materie de cercetare. Aceste 

documente sunt adoptate de Senat şi de Consiliile facultăţilor, odată cu specificarea practicilor 

de obţinere, a modului de alocare a resurselor şi a modalităților de valorificare. Totuși, nivelul 

de implicare al studenților de la nivel licență și masterat în activitățile de cercetare nu este unul 

foarte crescut.  

Puncte tari: 

- activitatea de cercetare din cadrul USAMV Cluj-Napoca este orientată spre direcţii 

tematice bine definite, specifice specializărilor acreditate şi include aspecte de 

cercetare fundamentală şi aplicată, actualizate în contextul naţional şi internaţional;  

- un număr semnificativ din cadrele didactice ale USAMV Cluj-Napoca este implicat 

în proiecte de cercetare – dezvoltare, în cooperare cu universităţi de prestigiu din 

Europa şi nu numai. Reprezentative în acest sens sunt proiectele: 1. Manunet III- Non-



 
 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 

 

Velibor MLADENOVICI  Robert-Florin SUMĂNARU
  
  57 
 

Act. NOvel Natural Antimicrobial CoaTings for food production chain, finanţat de  de 

Uniunea Europeană prin programul ERANET-Cofound.  

Puncte slabe:  

- lipsa unor măsuri de stimulare și implicare a studenților în proiectele de cercetare și 

la nivelurile de licență și masterat.  

Recomandări:  

- introducerea unor măsuri de stimulare și implicare a studenților în proiectele de 

cercetare și la nivelurile de licență și masterat. Stimularea participării studenților în 

proiectele de cercetare prin oferirea unor burse consistente din punct de vedere 

financiar sau prin oferirea de oportunități de mobilitate națională și/sau internațională 

în funcție de aria de interes a studentului cercetător.  

 

IP.B.3.1.2. Realizarea cercetării 

 Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul USAMV Cluj-Napoca este coordonată de 

Consiliul Cercetarii, Dezvoltarii, Inovarii având atribuții în proiectarea resurselor pentru 

atingerea obiectivelor propuse (Regulament de organizare și funcționare a Consiliului 

Cercetării Dezvoltării și Inovării din USAMV Cluj-Napoca - RU 8).  

În Codul de etică şi deontoligie al universităţii Capitolul V descrie obligaţiile din punct 

de vedere etic în domeniul cercetării. 

Prin Hotărârea de Senat din data de 6.12.2012 a fost numită Comisia de Etică a 

Cercetării Știinţifice (CECS) din USAMV Cluj-Napoca, având ca principal obiectiv 

respectarea principiilor de bioeticǎ în activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul 

Universităţii. 

În ceea ce priveşte validarea cercetării efectuate de cadrele didactice, studenţi, 

masteranzi şi doctoranzi, prin Hotararea CA din 25.04. 2016 punctul 4, Rectorul Universităţii 

a numit Comisia de avizare a proiectelor şi granturilor de cercetare.  

 USAMV Cluj-Napoca urmăreşte în permanenţă să asigure resursele financiare, 

logistice şi umane, necesare pentru realizarea obiectivelor propuse prin strategia pe termen lung 

şi programele pe termen mediu privind cercetarea ştiinţifică, care fac parte integrantă din 

planurile, strategic şi operaţionale, ale Universităţii.  

Pentru a încuraja cadrele didactice tinere şi cercetătorii din USAMV Cluj să publice 

rezultatele activităţii lor de cercetare în reviste cotate ISI, începând cu anul 2012 a fost lansată 
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o competiţie internă anuală de granturi. Aceste granturi au fost finanţate din veniturile proprii 

ale Universităţii, reprezentând un efort financiar semnificativ. Conform raportului de Proiecte 

interne – Cercetare aplicativă generatoare de venituri – în 2017 finanțarea acestor proiecte 

cumulează 143.884,00 Ron, în timp ce în anul 2018 finanțarea a fost semnificativ mai mare, 

624.157,00 Ron.  

 

Tabel cu evidenţa veniturilor şi cheltuielilor din cercetare conform datelor oferite de către USAMVCN 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total venituri (Ron) 91.507.366 77.418.651 72.813.164 100.411.078 96.594.603 108.039.329 

Venituri cercetare 

(Ron) 
3.810.648 4.260.670 5.076.880 9.943.360 9.306.077 11.359.771 

% Venituri cercetare 4.16% 5.5% 6.44% 9.90% 9.63% 10.51% 

Total cheltuieli 

(Ron) 
93.242.243 78.564.845 95.896.225 98.442.185 94.649.682 105.653.932 

Cheltuieli cercetare 

(Ron) 
3.810.648 4.260.670 6.051.665 10.976.357 10.565.720 12.629.175 

% Cheltuieli 

cercetare 
4.09% 5.42% 6.31% 11.15% 11.16% 11.65% 

Diferenţa 

venituri/cheltuieli 

cercetare 

- - -974.785 -1.032.997 -1.259.643 -1.269.404 

 

Activitatea de cercetare din cadrul USAMV Cluj-Napoca este orientată spre direcţii 

tematice bine definite, specifice specializărilor acreditate şi include aspecte de cercetare 

fundamentală şi aplicată, actualizate în contextul naţional şi internaţional.  

În acest sens, Consiliul Cercetarii, Dezvoltarii, Inovarii al Universităţii, pe baza 

tematicii de cercetare dezvoltate de USAMV Cluj-Napoca prin proiectele de cercetare derulate 

şi articolele ştiinţifice publicate, a stabilit Lista Domeniilor de cercetare, Arii tematice şi Teme 

prioritare cu profil agricol (Domenii de cercetare: Bioeconomie (Agronomie; Horticultură, 

Zootehnie, Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, Biotehnologii); Sanatate (Medicina veterinara, 

Biotehnologii), Energie şi  Mediu și schimbari climatice; Eco-nanotehnologii și materiale 



 
 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 

 

Velibor MLADENOVICI  Robert-Florin SUMĂNARU
  
  59 
 

avansate, Tehnologii noi si emergente si  Patrimoniu si Identitate culturală): 

https://www.cercetare.usamvcluj.ro/wordpress/strategia-cercetarii/ 

Ţinând cont de orientările şi priorităţile Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi 

Inovare PNII- PN III, instrument principal de implementare a Strategiei Naţionale pentru 

Cercetare Dezvoltare şi Inovare a României, ariile tematice ale activităţii de cercetare din 

USAMV Cluj-Napoca se regăsesc în cadrul contractelor câştigate prin competiţiile naţionale 

organizate de ANCS, CNCSIS sau UEFISCDI. De asemenea, proiecte instituţionale ale 

Universităţii au fost şi sunt finanţate din fonduri structurale, prin POC, POCU, POSDRU, 

POSCCE şi POS Mediu. 

Fiecare cadru didactic și cercetător are anual cel puțin o publicație sau o realizare 

didactică sau științifică. Universitatea promovează prin mass-media diseminarea rezultatelor 

cercetării. Lista apariţiilor în presă se găseşte pe site la adresa - 

https://usamvcluj.ro/imagine/usamv-cluj-napoca-in-media/. 

În cadrul USAMV Cluj-Napoca există un climat şi o cultură academică puternic 

centrate pe cercetare, atestate de numărul proiecte de cercetare, de publicaţii şi de transferul 

tehnologic. Începând cu anul 2016, universitatea stimulează publicarea articolelor ISI open 

acces, prin plata parțială a taxelor de publicare astfel: pentru articolele publicate în cuatila Q2 

(universitatea contribuie cu 50% din valoarea taxei de publicare) iar pentru articolele publicate 

în cuatila Q1 (universitatea contribuie cu 75% din valoarea taxei de publicare).  

Puncte tari: 

- deşi în ultimii ani finanţările au scăzut semnificativ, USAMV Cluj-Napoca a reuşit 

atragerea de fonduri şi din alte surse de finanţare, ca de exemplu fondurile structurale. 

De asemenea, în ultima perioadă se constată o creştere atât a numărului, cât şi a valorii, 

contractelor de cercetare încheiate cu mediul privat. 

- conform celor patru indicatori prezentaţi în SIR Global, în anul 2018, la nivel naţional 

USAMV Cluj-Napoca ocupă poziția 7 în ceea ce privește numărul de articole 

publicate în revistele științifice de specialitate, colaborarea internațională, ponderea 

articolelor publicate în primele 25% reviste de prestigiu (Indicatorului Q1) si impactul 

științific mediu și impactul mediu mondial al articolelor din domeniu (Indicatorului 

NI).  

Puncte slabe:   
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- număr mic de studenți, excepție făcând doctoranzii, implicați în programele de 

cercetare; 

- nu am găsit măsuri de stimulare financiară a doctoranzilor și/sau a cadrelor didactice 

care realizează cercetare, având publicații ISI.  

Recomandări:  

- constatăm un număr mic de studenți implicați în programele de cercetare. Acest aspect 

poate fi datorat fie lipsei promovării oportunităților în rândul acestora, fie din cauza 

lipsei de sprijin din partea cadrelor didactice. Așadar, recomandăm următoarele:  

o elaborarea unor măsuri de remunerarea/stimulare a cadrelor didactice 

pentru implicarea studenților în proiectele de cercetare (punctaj 

suplimentar proiectelor care implică studenții în echipa de proiect în 

programe precum ”Granturi pentru tineri cercetători” sau ”Granturi pentru 

echipe interdisciplinare”); 

- stimularea financiară a doctoranzilor care publică articole în reviste ISI; 

- oferirea unor burse speciale de cercetare, în care principala condiție să conste în 

publicare a 1-2 articole cu un factor de impact ales de către conducerea universității.  

 

IP.B.3.1.3. Valorificarea cercetării 

Rezultatele activităţii de cercetare desfăşurată de cadrele didactice şi cercetătorii din 

USAMV Cluj-Napoca sunt apreciate la nivel naţional şi internaţional. Astfel, conform Web of 

Science, articolele publicate în reviste indexate/cotate ISI sau în volumele unor conferinţe 

internaţionale indexate ISI, au acumulat un număr de 12 632 de citări, din care 2734 în anul 

2018, 2278 în anul 2017, 1769 în anul 2016, 1415 în anul 2015 si indice Hirsh 46.  

Puncte tari:   

- în ceea ce privește produsele/soiurile/tehnologiile noi brevetate, trebuie menţionat 

faptul că, în urma participării la târguri de inventica naționale și internaționale, 

USAMV Cluj-Napoca a obținut multiple premii pentru cele mai importante dintre 

realizările din activitatea de cercetare a cadrelor didactice şi cercetătorilor din cadrul 

USAMV Cluj-Napoca. (ex. Medalia de aur la Salonul Internațional de Inventică de la 

Geneva 2017)  
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Criteriul B.4. – Activitatea financiară a organizației 

S.B.4.1. Buget și contabilitate 

IP.B.4.1.1. Bugetul de venituri și cheltuieli 

 USAMV Cluj-Napoca are buget propriu de venituri şi cheltuieli, avizat de Consiliul de 

administrație, aprobat de Senat și trimis Ministerului Educației Naționale spre ratificare, prin 

care îşi asigură finanţarea din surse de la bugetul de stat şi din venituri proprii. 

 Taxele şcolare ale studenţilor sunt calculate conform regulamentului RU 44, în 

concordanţă cu costurile medii de şcolarizare pe an universitar din învăţământl public finanţat 

de la buget, pe domenii de studii universitare de licenţă şi masterat şi doctorat şi se regăsesc pe 

site-ul universităţii. Acestea sunt stabilite anual, la propunerea facultăţilor, sunt avizate de 

Consiliul de Administraţie şi aprobate de către Senatul universitar, după care sunt aduse la 

cunoştinţa studenţilor prin intermediul mijloacelor utilizate pentru informarea acestora, 

precum: pagina web a Universităţii, Ghidul studentului, pliante etc. 

 Posibilităţile de asistenţă financiară a studenţilor din partea Universităţii sunt prevăzute 

în Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi (RU 

43). Bursele sunt acordate din alocaţii de la bugetul de stat, dar şi din resurse proprii. De 

asemenea, Universitatea are implementat un sistem de sprijin pentru studenţii defavorizaţi 

financiar (burse sociale, reducerea taxelor), precum şi pentru studenţii performanţi, subvenţii 

pentru transportul public (reţeaua de autobuz local şi pe calea ferată), precum şi facilităţi la 

Centrul Medical al Studenţilor. 

 Bugetul anual de venituri şi cheltuieli este respectat în mod riguros. În anul 2018, 

conform Raportului privind evoluţia cheltuielilor în anul 2018, cheltuielile cu salariile au 

reprezentat  58.44% din veniturile totale ale Universităţii, depășind astfel ponderea de 30%.  

Recomandări:  

- recomandăm prioritizarea investițiilor, mai ales pentru serviciile sociale (în special în 

căminele studențești). Din răspunsurile primite la chestionarul aplicat, majoritate 

răspunsurilor studenților semnalau această necesitate.  

 

IP.B.4.1.2. Contabilitate 

 USAMV Cluj-Napoca dispune de structuri bine organizate, în vederea unei 

administraţii eficace şi eficiente. Activitatea financiar-contabilă din USAMV Cluj-Napoca se 

derulează în cadrul Direcţiei economice care, conform Organigramei aprobate (RU 2), cuprinde 
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Biroul Financiar, Birou Contabilitate, Birou Financiar-Contabilitate SDE şi este coordonată de 

către Directorul Economic. Direcţia economică organizează şi conduce contabilitatea proprie, 

respectiv contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune. 

 Activitatea de contabilitate este informatizată şi are legături cu toate departamentele, 

serviciile şi compartimentele care efectuează operaţii financiar-contabile. Aplicaţia permite 

prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate, în conformitate cu normele şi principiile 

contabile şi asigură controlul acestora. Personalul angajat corespunde din punct de vedere a 

pregătirii profesionale.  

 Bilanţul contabil, contul de rezultat patrimonial, contul de execuţie bugetară Venituri 

şi Cheltuieli sunt prezentate în raportul anual al rectorului şi analizate în senat, iar apoi devin 

publice prin postarea raportului pe site-ul Universităţii, precum şi pe pagina site-ului dedicată 

denumită Surse financiare. 

 

IP.B.4.1.3. Auditare și răspundere publică 

În cadrul USAMV Cluj-Napoca auditarea internă se realizează efectiv, periodic şi pe o 

bază reglementată intern, la nivel de instituție, facultăți, departamente și compartimente și 

privește domeniile: financiar-contabil, integritatea academică, predarea, examinarea și 

cercetarea. Astfel, Compartimentul de Audit Intern, în conformitate cu Legea nr. 672/2002 

privind auditul public intern, Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 38/2002 şi Normele 

Metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, întocmește planurile anuale de 

audit, care sunt avizate de Rector și aprobate de MEN și în care sunt precizate misiunile de 

audit planificate, compartimentele vizate și termenele de realizare a auditurilor. 

 

 

Domeniul C: Managementul calității 

 

Criteriul C.1. – Strategii și proceduri pentru asigurarea calității 

S.C.1.1. Structuri și politici pentru asigurarea calității 

IP.C.1.1.1. Organizarea sistemului de asigurare a calității 

 În cadrul USAMV Cluj-Napoca structura specifică de implementare a calităţii este 

reprezentată de Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii (CEAC) care, conform RU 49:  
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● coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, aprobate de conducerea universităţii; 

● elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în 

USAMV  Cluj- Napoca, adus la cunoștință tuturor beneficiarilor prin publicarea 

pe site-ul DAC; 

● formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

La nivelul facultăților, conform Art.5 din RU 49, respectiv a fiecărui program de studii 

există o Comisie de evaluare şi asigurare a calităţii.  

Structura CEAC stabilită de Senat conform OUG 75/2005 are în componenţă un 

reprezentant al studenților, ales dintre studenții senatori și care este consultat în vederea 

realizării calității. 

Activitatea executivă de stabilire a regulamentelor, procedurilor şi criteriilor de 

evaluare în USAMV Cluj-Napoca este asigurată de către Departamentul pentru Asigurarea 

Calităţii (DAC), care funcţionează în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

Legea statutului personalului didactic nr. 128/1997 şi cu Carta Universităţii, pe baza unui 

regulament propriu (RU 14). 

Puncte tari:  

- site-ul DAC (http://dac.usamvcluj.ro/) prezintă activităţile derulate, metodologia de 

organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel 

instituţional. 

Puncte slabe: 

- nu există o procedură de alegere a studentului din CEAC în RU 5 -  Regulamentul 

Consiliului studenților din USAMVCN. 

Recomandări:  

- introducerea procedurii de alegere a studentului din CEAC în RU 5 -  Regulamentul 

Consiliului studenților din USAMVCN. 

 

IP.C.1.1.2. Politici și strategii pentru asigurarea calității 

 USAMV Cluj-Napoca are o viziune, o politică şi o strategie specifică a calităţii, un set 

de obiective pe termen scurt şi unul pe termen mediu/lung, în care sunt precizate modalităţile 

de îndeplinire şi responsabilităţile. Sunt prevăzute activităţi concrete pentru următoarele 



 
 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 

 

Velibor MLADENOVICI  Robert-Florin SUMĂNARU
  
  64 
 

procese fundamentale ale instituţiei: predare-învăţare, cercetare ştiinţifică, administraţie, relaţii 

internaţionale, servicii, asigurarea calităţii.  

 În cadrul raportului anual al rectorului se prezintă modul de realizare a prevederilor 

programului de politici de calitate.   

Departamentul de Asigurarea Calităţii (DAC) are un site propriu, unde asigură toate 

informaţiile legate de strategia de calitate, funcţionarea sistemului de asigurare a calităţii, 

procesele de evaluare din Universitate, asigurând transparenta informaţiei: 

(https://dac.usamvcluj.ro/index.php). Mai mult decât atât, obiectivele privind asigurarea 

calității, prevăzute în regulamentul privind organizarea și responsabilitățile DMC, se 

raportează la reglementările naționale și internaționale.  

Studenţii sunt parteneri în toate procesele de evaluare şi au reprezentanţi de drept în 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii (CEAC) (https://dac.usamvcluj.ro/consiliu.php) 

şi în comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii create la toate nivelele organizatorice (facultate 

şi departamente - https://dac.usamvcluj.ro/responsabili.php). 

Departamentul DAC elaborează anual o analiză privind aspectele pozitive și negative 

ale asigurării interne a calității — analiză de tip SWOT, pe care o face publică pe site-ul DAC 

https://dac.usamvcluj.ro/raport_dac.php.  Conform raportului pe anul 2018 s-au înregistrat 

următoarele rezultate:  

- la autoevaluare au participat 458 de cadre didactice universitare, constatându-se o 

creștere calitativă față de anul precedent în ceea ce privește cercetarea și activitatea 

didactică cu 21,76%; 

- evaluarea cadrelor didactice de către studenți s-a realizat și în anul 2018 on-line. 

Aceasta se face bianual, în perioada sesiunilor de examene, rezultatele evaluărilor 

afișându-se pe site-ul DAC.  

 

Criteriul C.2. – Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică 

a programelor și activităților desfășurate 

S.C.2.1. Aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii și 

diplomelor ce corespund calificărilor 

IP.C.2.1.1. Existența și aplicarea regulamentului privitor la inițierea, aprobarea, 

monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii 
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 USAMV Cluj-Napoca are un Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 

evaluarea periodică a programelor de studii (RU 42). Regulamentul se aplică anual pe baza 

unui calendar aprobat de CA și prevede implicarea studenților, absolvenților și angajatorilor în 

procesele de proiectare și revizuire a programelor de studii. 

 Există proceduri bine stabilite privind iniţierea, aprobare, monitorizarea şi evaluarea 

periodică a programelor de studiu, cuprinzând aprobarea iniţială, la nivelul facultăţii, apoi la 

nivelul universităţii, cu parcurgerea etapelor stipulate în reglementările în vigoare şi în urma 

cărora se realizează aprobarea finală a acestora. 

 Responsabilii unui program de studii, împreună cu Consiliul didactic, se întrunesc anual 

şi evaluează modul de funcţionare şi rezultatele programului. 

Puncte tari:  

- corelarea cu cerințele pieței muncii a programelor de studiu și îmbunătățirea acestora 

prin consultarea cu angajatorii și absolvenții;  

- existența procedurilor de consultare a studenților, absolvenților, angajatorilor și a altor 

externi cu privire la inițierea sau revizuirea programelor de studii. Regulamentul este 

adaptat contextului național și internațional.  

Puncte slabe:  

- nepublicarea analizelor și a rapoartelor consultărilor cu privire la inițierea sau 

revizuirea programelor de studii.  

Recomandări:  

- întocmirea unor procese verbale cu ocazia consultărilor cu studenții, absolvenții și 

angajatorii cu privire la inițierea sau revizuirea programelor de studii. Ulterior, 

publicarea pe site-ul instituțional a concluziilor rezultate în urma consultărilor 

desfășurate cu aceștia.  

 

IP.C.2.1.2. Corespondența dintre diplome și calificări 

Diplomele emise la USAMV Cluj-Napoca permit exercitarea profesiilor reglementate 

din lista calificărilor europene şi internaţionale şi în nomenclatorul naţional al profesiilor–

clasificarea ocupaţiilor din România (COR). Programele de studii sunt revizuite periodic, 

pentru a corespunde dinamicii pieţei calificărilor universitare şi profesionale. 

Datorită cerinţelor în continuă schimbare ale pieţei muncii, în cadrul USAMV Cluj-

Napoca a avut loc, în ultimii ani, o evoluţie dinamică a programelor de studii din punct de 
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vedere cantitativ şi calitativ, urmărindu-se corelarea conţinutului acestora cu cerinţele 

reprezentaţilor mediului de afaceri. Se organizează întălniri în acest scop în cadrul Consiliului 

Consultativ. Acestea sunt coordonate de prorectorul de resort. 

Atât programele de studii cât şi diplomele sunt elaborate şi emise în funcţie de cerinţele 

calificării universitare şi sunt revizuite prin comparaţie cu diplomele europene şi internaţionale, 

pe baza unui nomenclator de profesii (benchmarks).  

 

Criteriul C.3. – Proceduri obiective și transparente de evaluare a 

 rezultatelor învățării 

S.C.3.1. Evaluarea studenților 

IP.C.3.1.1. IIS are un regulament privind examinarea și notarea studenților, care este 

aplicat în mod riguros și consecvent 

Fiecare proces de evaluare este obiectiv și se bazează pe criterii și metode clar stabilite 

la începutul semestrului și pe bareme aduse la cunoștința studenților. În cadrul regulamentului 

este descrisă procedură oficială de contestare a evaluării de către studenți și de rezolvare a 

contestațiilor, adusă la cunoștința acestora (Art.5.35 - Art.5.37 din Regulamentul  privind  

activitatea profesională a studenţilor - RU 40). 

La finalizarea studiilor, studenţii se supun unor proceduri incluse în Regulamentul de 

organizare a examenului de finalizare a studiilor (RU 41). La evaluarea practicii participă şi 

reprezentantul unităţii la care studentul a efectuat stagiul de practică (RU 40, Art.5.17). 

Examinarea şi notarea studenţilor se fac pe bază de criterii bine stabilite, consemnate 

în “Procedura privind activitatea profesională a studenţilor”. 

La examinare participă, pe lângă titularul cursului, cel puțin încă un alt cadru didactic 

de specialitate (Art. 5.10 din RU 40), fapt dovedit prin semnarea cataloagelor de cele două 

cadre didactice care participă la examinare. 

Procedura oficială de contestare a evaluării de către studenți și de rezolvare a 

contestațiilor este descrisă în cadrul regulamentului și este adusă la cunoștința acestora 

(Art.5.35 - Art.5.37 din RU 40). 

Puncte tari:  

- studenții sunt cei care propun data examenelor (RU 40, Art.5.6) și că pentru fiecare 

disciplină prevăzută cu examen, pentru fiecare sesiune de examene, se prevăd cel puțin 

două date, la un interval de minimum 4 zile (RU 40, Art.5.7.); 
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- un alt punct forte este reprezentat de implicarea evaluatorilor externi. Un exemplu 

relevant în acest sens: la evaluarea curentă a practicii participă şi reprezentantul unităţii 

la care studentul a efectuat stagiul de practică. (RU 40, Art.5.17). 

 

IP.C.3.1.2. Integrarea examinării în proiectarea predării și învățării, pe cursuri și programe 

de studii 

 În urma parcurgerii fișelor disciplinelor și din consultările avute cu studenții, atestăm 

existența practicilor atât de evaluare pe parcurs, evaluarea sumativă fiind în majoritatea 

cazurilor obligatorie, toate aceste fiind în acord cu principiile centrării pe student. Tipul de 

evaluare și alte exigențe privind promovarea, ponderea acestora din nota finală sunt prevăzute 

în fișa disciplinei.   

Puncte tari:  

- evaluarea și notarea studenților se realizează în baza obiectivelor și conținutului 

disciplinelor de învățământ, procedeele prin care se realizează evaluarea fiind aduse la 

cunoștință studenților la începerea fiecărui semestru prin prezentarea fișei disciplinei.  

Puncte slabe:  

- deși limitate ca număr, ne-au fost semnalate cazuri în care există lipsă de comunicare 

între studenții și unele cadre didactice, unii studenți semnalând faptul că se simt 

demotivați datorită faptului că unele cadre didactice au metode de predare clasice, 

neatrăgătoare.  

Recomandări: 

- recomandăm cadrelor didactice să acorde o mai mare atenție propunerilor venite din 

partea studenților pentru un anumite tip de evaluare, acest fapt putând conduce la o mai 

mare motivare și asumarea din partea studenților în ceea ce privește propriul traseu de 

învățare; 

- totodată, recomandăm implementarea unor cursuri postuniversitare pentru 

perfecționarea continuă a cadrelor didactice în domeniul Teoriei și metodologiei 

evaluării în vedere unei pregătiri mai temeinice în ceea ce privește furnizarea de 

programe de instruire moderne prin folosirea de metode inovative de predare-învățare-

evaluare.  

 

Criteriul C.4. – Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral 



 
 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 

 

Velibor MLADENOVICI  Robert-Florin SUMĂNARU
  
  68 
 

S.C.4.1. Calitatea personalului didactic și de cercetare 

IP.C.4.1.1. Competența cadrelor didactice și raportul dintre numărul de cadre didactice și 

studenți 

 Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi este stabilit în funcţie de 

specificul programului de studiu, pentru atingerea obiectivelor acestuia. În evaluarea calităţii 

se consideră că un cadru didactic are norma de bază într-o singură universitate. Asigurarea 

acoperirii disciplinelor cu cadre didactice având competenţe adecvate obiectivelor specifice 

programelor de studiu este reglementată prin Regulamentul  privind  activitatea profesională 

a studenţilor (RU 40). 

 USAMV Cluj-Napoca  acordă o atenţie deosebită limitării sarcinilor didactice la 

maximum o normă şi jumătate la plata cu ora, în vederea menţinerii calităţii prestaţiei cadrelor 

didactice. 

 Total c.d. prof 89, conf 66, șef lucr 101, asistent 41, preparator 0.  Nr. total studenți  

5427 (la data de 1 ianuarie 2019). Nr. Cd/ nr. Studenţi = 1/14,17; nr. C.d. titulari (prof+conf)/nr. 

Total c.d. titular =  52,2 %; nr. Posturi ocupate titulari/nr. Total posturi = 83,28%; nr. C.d. 

titulari/nr. Total c.d. = 77,55%   

 La USAMV Cluj-Napoca, în anul universitar 2016/2017, raportul dintre cadre didactice 

şi studenţi la licenţă a fost de 7.54, iar în 2017/2018 a fost de 6.85 conform datelor din raportul 

rectorului pe 2018. O altă analiză făcută pe cadrele didactice tiulare determină în anul 

universitar 2016/2017 15.99 studenţi/cadru didactic titular, iar în 2017/2018 14.60 

studenţi/cadru didactic titular.  

  

IP.C.4.1.2. Evaluarea colegială 

- în cadrul USAMV Cluj-Napoca, evaluarea colegială a cadrului didactic se face pe baza 

unui formular tipizat numit „Fişa de evaluare colegială” şi în baza Procedurii de 

evaluare colegială. Fişa de evaluare colegială, ca document tipizat, a fost propusă de 

CEAC, aprobată de Consiliu de administraţie şi avizată de Senatul universitar. 

- evaluarea colegială este obligatorie și periodică. Consiliul departamentului și 

responsabilul cu calitatea la nivel de departament, analizează rezultatele obținute de 

fiecare cadru didactic/cercetător. În raportul anual al directorului de departament este 

prezentat şi acest aspect, fapt ce contribuie la buna funcționare a activității didactice și 

de cercetare din cadrul departamentului. 
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Puncte slabe:  

- lipsa unui climat în care să se fructifice evaluările colegiale, această procedură fiind 

limitată la contextul formal (pe baza unui formular tipizat).  

Recomandări:  

- recomandăm facilitarea de contexte (crearea de comunități de învățare/cercetare) în 

care cadrele didactice să aibă oportunitatea de a face schimb de cunoștințe, metode de 

predare-învățare-evaluare. Un alt exemplu relevant în acest sens ar fi interasistențele și 

sesiunile de întâlniri informare de Didactic Caffe. Pentru a stimula discuțiile pe teme 

de didactică universitară în rândul comunității academice din UVT, recomandăm 

USAMV Cluj-Napoca aderarea la conceptul sesiunilor de Didactic Caffe. Acestea 

reprezintă sesiuni informale, organizate periodic, subiectele abordate concentrându-se 

pe temele identificate ca fiind de interes la nivelul comunității academice. Didactic 

Caffe poate fi locul în care, într-un spațiu informal, cadrele didactice vor sta de vorbă 

despre experiențele lor didactice și vor împărtăși cu ceilalți atât satisfacțiile, cât și 

provocările personale legate de acestea. 

 

IP.C.4.1.3. Evaluarea personalului didactic de către studenți 

 Evaluările se realizează semestrial. Modul în care se organizează, colectează şi 

centralizează această activitate este descris în Procedura de evaluare a activităţii didactice de 

către studenţi. Conform procedurii Rezultatele evaluării sunt confidențiale, fiind accesibile 

doar decanului, rectorului și persoanei evaluate. 

Puncte tari:  

- un set de date rezultat din chestionarul aplicat studenților arată că dacă doar 7,6% dintre 

studenți nu știu de posibilitatea evaluării cadrelor didactice de studenți (vezi anexa 

chestionar);  

- apreciem că reprezentantul studenților în CEAC colaborează la întocmirea 

chestionarelor și că evaluarea este secretă.  

- evaluarea personalului didactic de către studenți ocupă o componentă importantă a 

procesului de învățământ, nefiind neglijată sub niciun aspect prin procedurile și 

regulamentele din domeniul asigurării calității din învățământul superior.  
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Puncte slabe:  

- la întrebarea: În urma acestor evaluărilor asupra prestației cadrelor didactice, au 

fost luate măsuri de îmbunătățire?(Dacă "Da", numiți punctual 1-2 măsuri), 60% 

dintre respondenții la chestionar spun că nu au simțit vreo îmbunătățire față de 

problemele semnalate prin evaluare sau nu știu de vreo sancțiune aplicată în cazul 

în care au semnalat probleme prin evaluarea realizată de studenți. Precizăm că 

există și răspunsuri în care studenții au afirmat că profesorii și-au schimbat modul 

de predare sau au fost mai indulgenți. 

- chestionarul de evaluare a prestației didactice de către studenți nu are proprietăți 

psihometrice și nici nu este validat din punct de vedere științific. Drept urmare, 

relevanța datelor obținute în urma acestui tip de evaluare este una foarte scăzută, 

itemii chestionarului fiind ușor interpretabili (notă mare de subiectivism din partea 

studențior) și nu foarte specifici. 

Recomandări:  

- recomandăm ca evaluarea să se desfășoare pe un site dedicat, intrarea studenților 

să se facă pe baza unui cod random pentru a înlătura suspiciunea studenților 

referitoare la intrarea pe intranet pe baza CNP-ului; 

- recomandăm încurajarea studenților să se implice în procesul de evaluare a cadrelor 

didactice în și mai mare măsură;  

- recomandăm întocmirea unui raport detaliat în baza rezultatelor la aceste evaluări 

în care să fie menționate problemele sesizate, măsurile ce se impun a fi luate pentru 

îmbunătățirea problemelor identificate, precum și termenele în care se vor lua 

măsurile agreate.  
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Mai mult decât atât, în ceea ce privește evaluarea cadrelor didactice făcută de către 

studenți, recomandăm DMC-ului preluarea unor instrumente din literatura de specialitate care 

au proprietăți psihometrice și validate din punct de vedere științific pentru a putea crește 

relevanța acestui tip de evaluare.  

* Conform literaturii de specialitate, evaluarea cadrelor didactice făcută de către 

studenți poate îndeplini mai multe roluri, dintre care cel mai important este acela de ajuta la 

creșterea calității activităților didactice prestate de profesori. Pentru a reuși să îndeplinească cu 

adevărat aceste roluri, instrumentele de evaluare a cadrelor didactice făcută de către studenți 

trebuie să îndeplinească două condiții importante, și anume: să fie fundamentate științific, adică 

bazat pe o teorie educațională a eficacității predării; și să dețină calități psihometrice ridicate 

(de ex. validitate și fidelitate ridicată). Rezultatele obținute în urma utilizării unui instrument 

de măsurare care nu îndeplinește aceste două condiții pot fi false sau înșelătoare, ceea ce poate 

afecta serios utilitatea lor. Mai mult, rezultatele oferite profesorilor fără nici o altă formă de 

sprijin sau consultanță, nu vor duce neapărat la îmbunătățirea activiățiilor didactice.  

 

IP.C.4.1.4. Evaluarea de către managementul universității 

 Evaluarea anuală a personalului didactic este responsabilitatea directorului de 

departament, care evidenţiază, în cadrul raportului anual gradul de îndeplinire a standardelor 

de performanţă individuale, prin raportare la fişa postului şi la fişa de autoevaluare a activităţii 

didactice şi de cercetare. Rezultatele sunt analizate de decan în raportul anual, iar de rector în 

raportul anual al rectorului. 

 Puncte tari:  

- USAMV din Cluj-Napoca dispune de două fişe de autoevaluare complexă pentru 

evaluare anuală multicriterială a fiecărui cadru didactic şi de un sistem de clasificare a 

performanţelor în predare, cercetare şi servicii aduse instituţiei şi comunităţii; 

- evaluarea directorului de departament se realizează pe baza unei fişe de evaluare.  

Puncte slabe:  

- nu există un plan de îmbunătățire a activității didactice coroborat cu măsuri de follow-

up și personalizat pentru fiecare cadru didactic. 

Recomandări:  

- ca și în cazul evaluării cadrelor didactice făcute de către studenți, rezultatele oferite 

profesorilor fără nici o altă formă de sprijin sau consultanță, nu vor duce neapărat la 
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îmbunătățirea activiățiilor didactice. Recomandăm realizarea unui plan de îmbunătățire 

a activității didactice personalizat pentru fiecare cadru didactic coroborat cu măsuri de 

follow-up.  

 

IP.C.4.1.5. Condițiile pentru buna desfășurare a activității cadrelor didactice 

 În urma vizitării bazei materiale, atestăm că universitatea încurajează și sprijină 

activitatea științifică pentru a întări legătura dintre educație și cercetare. În acest sens, cadrele 

didactice din USAMV Cluj-Napoca îi încurajează și îi sprijină pe studenți să participe la 

simpozioane studenţeşti şi târguri naţionale organizare pentru promovarea rezultatelor 

cercetării unde anual rezultatele ştiinţifice ale studenţilor noştri sunt recompensate prin diplome 

şi medalii. 

Puncte tari:  

- universitatea sprijină participarea personalului didactic și didactic auxiliar în programe 

de mobilități naționale și internaționale. Astfel, în anul 2018 USAMV Cluj-Napoca 

avea 40 de acorduri internaționale (cu universități din țări precum Federația Rusă, P.R. 

China, Ecuador, Germania, Brazilia, Spania, S.U.A etc.),110 acorduri  ERASMUS+ 

UE şi mobilități ERASMUS+ și 31 de acorduri Erasmus + NON UE.  

  

Criteriul C.5. – Accesibilitatea resurselor adecvate învățării 

S.C.5.1. Resurse de învățare și servicii studențești 

IP.C.5.1.1. Disponibilitatea resurselor de învățare 

USAMV Cluj-Napoca asigură, pentru studenţi, resurse optime de învăţare (manuale, 

tratate, referinte bibliografice, crestomatii, antologii etc), pentru fiecare program de studii, prin 

Biblioteca Universităţii. La 31.12.2018, Biblioteca Universităţii avea în dotare un fond total de 

carte de 175.493 exemplare. Accesul în bibliotecă al studenţilor este gratuit, pe baza 

legitimaţiilor. La nivelul întregii universităţi este asigurat accesul la baze de date internaţionale 

ştiinţifice prin intermediul INTERNET-ului. Biblioteca are un buget anual aprobat de Consiliul 

de Administraţie.  

Biblioteca Universităţii asigură abonamente la periodice româneşti şi străine. De pe 

calculatoarele universităţii se pot accesa platforme on-line, colecţii de reviste ştiinţifice de 

cercetare în format text integral, cum ar fi: www.sciencedirect.com; www.springerlink.com; 

www.blackwell.com; www.ebscopublishing.com. De asemenea, pot fi accesate o serie de baze 
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de date bibliografice şi bibliometrice internaţionale, după cum urmează: ProQuest CSA; 

Thomson ISI – Web of Sciences; Thomson ISI – Journal Citation Report ; Thomson ISI – 

Dervent Inovation Index etc, care oferă resurse de informare ştiinţifică utilă atât pentru 

activitatea de cercetare ştiinţifică, cât şi pentru cea de formare profesională. 

Prezentul orar al bilbiotecii:  

- Luni – Vineri: 8.00 – 20.00;  

- în sesiune: Luni – Sâmbătă : 8.00 – 20.00 

- în timpul vacanţelor (cu excepţia lunii august, perioada de concediu a personalului 

Bibliotecii): Luni – Vineri : 8.00 – 16.00 

Studenții beneficiază de suport de curs gratuit din partea cadrelor didactice.  

Sunt create condiţiile ca raportul dintre resursele de învățare disponibile şi studenţi, să 

permită accesul liber al fiecărui student la orice resursă, conform obiectivelor şi cerinţelor 

programelor de studiu. Cadrele didactice elaborează cursuri (tipărite sau în format electronic), 

îndrumătoare pentru lucrări practice, precum şi alte lucrări în sprijinul creşterii resurselor de 

învăţare pentru studenţi.  

Puncte tari:  

- apreciem că studenții apelează la Biblioteca universitară, astfel 52,3% dintre acestia au 

răspuns că-și găsesc informațiile în cadrul Bibliotecii, 64,9% pe internet, 76,2% din 

biblografia recomandată în fișa disciplinei / de la cadrul didactic și doar 2,6 % nu gasesc 

informațiile necesare; 

- mare parte a laboratoarele și a facilităților fiecărei facultăți sunt disponibile în general 

studenților și în afara orelor de curs. 
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Puncte slabe:  

- USAMV Cluj-Napoca nu dispune de resurse de învățare pentru persoanele cu 

dizabilități; 

- programul bibliotecii nu este adecvat nevoilor studenților, în special în timpul sesiunii. 

- doar de pe calculatoarele universităţii se pot accesa platforme on-line, colecţii de 

reviste ştiinţifice, baze de date bibliografice şi bibliometrice internaţionale.  

Recomandări:  

- oferirea accesului la colecții de reviste științifice, baze de date bibliografice şi 

bibliometrice internaţionale nu doar de pe servele bibliotecii. Recomandăm facilitarea 

accesului prin intermediul adresei de e-mail instituțional pe care îl au studenții de pe 

orice computer, nu doar de pe cele din cadrul bibliotecii; 

- extinderea programului de funcționare a bibliotecii în perioada sesiunilor de examene;  

- realizarea unui ghid de bune practici privind incluziunea și integrarea socială a 

persoanelor cu dizabilități și alte deficiențe de vedere, auz etc.; 

- achiziționarea unui fond minimal de resurse de învățare pentru persoanele cu 

dizabilități (volume în format audio, cărți tipărite Braille, softuri care să transforme 

textele scrise în audio etc.). 

 

IP.C.5.1.2. Predarea ca sursă a învățării 

 În urma verificării specializărilor cadrelor didactice din cadrul USAMV Cluj-Napoca, 

fiecare cadru didactic pare să dispună de de strategii şi metode actualizate de predare, pe care, 
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conform informațiilor primite în cadrul vizitelor, le aduce la cunoştinţa studenţilor prin 

intermediul fişelor disiplinelor. Fișele disciplinelor sunt postate pe site-urile facultăţilor 

împreună cu planurile de învăţământ şi sunt conforme cu programul  de studiu, forma de 

învăţământ şi criteriile de calitate predefinite:  

(https://www.usamvcluj.ro/index.php/licenta/lista-specializari; 

https://www.usamvcluj.ro/index.php/masterat/lista-specializari). 
În cadrul USAMV Cluj-Napoca există  Consiliul didactic, care este subordonat 

Prorectoratului didactic. Acesta se întruneşte săptămânal şi analizează toate aspectele ce aparţin 

bunei funcţionări a activităţii didactice. În acest sens, Consiliul didactic propune politici privind  

îmbunătăţirea strategiilor şi metodelor de predare care sunt analizate în Consiliile facultăţilor 

(unde participă si reprezentanţii studenţilor), care sunt discutate apoi cu Comisia didactică a 

Senatului universitar în vederea validării de către acesta. 

Puncte slabe:  

- informațiile/ deciziile rezultate în urma consiliilor didactice nu apar pe site-ul 

universitiății/al facultăților.  

Recomandări: 

- publicarea informațiilor/concluziilor de interes general rezultate în urma întâlnirilor 

Consiliului didactic pe site-ul universității.  

 

IP.C.5.1.3. Programe de stimulare și recuperare 

Universitatea sprijină studenţii proveniţi din centrele de plasament prin asigurarea 

cazării gratuite şi a mesei la cantină, precum şi asigurarea de burse sociale (RU 44, Art. 35).  

Studenţii participanţi şi premianţi la concursurile profesionale, la fazele locale şi 

naţionale, precum şi studenţii premiaţi la sesiunile cercurilor ştiinţifice studenţeşti sunt 

stimulați financiar prin burse financiare acordare de către universitate, premii sau burse de 

mobilitate.  

O inițiativă relevantă în ceea ce privește recuperarea studenților este exemplul 

proiectului Rose din cadrul Centrului de Învăţare Ştiinţele-Vieţii. În cadrul acestui proiect se 

urmăreşte scăderea ratei de abandon şi, în consecinţă, creşterea gradului de retenţie în 

universitate a studenţilor expuşi riscului de abandon aparţinând cu prioritate grupurilor 

dezavantajate, cu precădere în primul an de studii de licenţă.  



 
 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 

 

Velibor MLADENOVICI  Robert-Florin SUMĂNARU
  
  76 
 

 Universitatea are structuri și proceduri pentru facilitarea mobilității studenților în 

același sistem sau între diferite sisteme de învățământ superior, cum sunt: Birou de relații/ 

programe internaționale (RU 21), comisii pentru recunoașterea calificărilor/competențelor 

dobândite formal sau nonformal. (RU 40, Capitolul VI Aplicarea sistemului de credite 

transferabile, Capitolul VII Mobilităţi, https://erasmus.usamvcluj.ro/, conform  OUG 

3223/2012 Comisia CRID este formată din: Prorector relaţii internaţionale, prodecanii 

academici, secreter şef, referent birou Erasmus).  

 

IP.C.5.1.4. Servicii studențești 

Universitatea dispune de 5 cămine studențești, cu o capacitate totală de cazare de 1.744 

locuri, ceea ce permite să asigure cazarea pentru peste 27% din totalul de studenții din fiecare 

facultate, respectiv  83% din totalul cererilor de cazare în anul universitar curent. 

 Căminele sunt dotate cu:  

● conexiune la Internet și cablu TV în fiecare cameră. De asemenea, studenții 

beneficiază gratuit de aceste servicii.  

● în fiecare cămin există oficii dotate cu aparate de gătit (cuptoare, cuptoare cu 

microunde, plite), mașini de spălat şi uscătoare pentru rufe, pe fiecare palier.  

PUB Agronomia oferă studenților din Centrul Universitar Cluj posibilitatea de a-şi petrece 

timpul într-un mod cât mai plăcut şi într-un cadru protejat (aprox. 70 locuri). 

Restaurantul Studențesc Agronomia asigură servirea mesei pentru un număr de aproximativ 

300 de studenți zilnic, la preţuri accesibile (prânz 10-12 lei, cu meniu fix).  

Studenții se declară foarte mulțumiți de serviciile oferite de către PUB Agronomia.  

Studenţii beneficiază gratuit de servicii de spălare şi călcare a articolelor vestimentare, 

în cadrul spălătoriei aparţinătoare Universităţii. 

Studenţii beneficiază de o sală de sport, sală de fitness cu aparate, vestiare, duşuri. În 

aer liber este amenajat un teren de tenis, care funcţionează şi în nocturnă. 

Baza sportivă are un orar bine definit în cadrul căruia, fără a disturba activităţile 

didactice, îşi fac loc şi ceilalţi angajaţi ai universităţii. În intervalele de timp libere sala este 

închiriată la terţi. Tarifele sunt aprobate în Consiliul de Administraţie şi Senat. 

https://www.usamvcluj.ro/index.php/facilitati/sala-de-sport.  

Precizăm că folosirea întregii baze sportive se realizează în mod gratuit atunci când 

sunt organizate competiții studențești și în desfășurarea orelor de curs. Studenții au gratuitate 
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la folosirea terenurilor timp de câteva ore/săptămână. Pentru folosirea bazei sportive în afara 

acestor ore este percepută o taxă minimală pentru studenții USAMV Cluj-Napoca.  

Studenții se declară foarte mulțumiți de serviciile sportive puse la dispoziție. 

Un alt serviciu asigurat studenţilor USAMV Cluj-Napoca este cabinetul specializat în 

medicină generală, care asigură asistenţă medicală permanentă, în anul 2018 beneficiind de 

servicii medicale 3500 studenţi. La cabinetul stomatologic au fost trataţi 550 de studenţi în anul 

2018.  

USAMV Cluj-Napoca sprijină studenții în organizarea diverselor activități studențești. 

Un exemplu relevant în acest sens este concursul studenţesc Agronomiada în care 

Universitatea participă la întreceri sportive cu echipe de studenţi coordonate de cadrele 

didactice de educaţie fizică. Un alt exemplu relevant ar fi Simpozion Științific Studențesc, în 

care în anul 2019 au participat peste 700 de oameni participă, având 450 de lucrări prezentate 

în plen. Mai mult decât atât, în cadrul universității se organizează activități extracurriculare la 

care participă atât cadrele didactice, cât și studenții (activități sportive, concert de colinde 

care este un eveniment caritabil; competiții de ecologizare etc.).  

 

 

Puncte tari:  

- din discuțiile avut cu studenții, aceștia sunt mulțumiți de condițiile din cămine (apă 

caldă non stop, regia de cămin fiind una mai mult decât satisfăcătoare, 125 ron). În 

ultimii 2 ani, căminele au fost echipate cu wi-fi (3 din 5 cămine dispun de aceste 

facilități), au fost realizate renovări și s-au schimbat integral saltele. Bilanțul financiar 

pe anul 2018 este unul pozitiv +100.000 de lei, bani care conform obiectivelor strategice 

vor fi reinvestiți în renovări;  

- USAMV Cluj-Napoca oferă sprijin financiar pentru proiectele și inițiativele studențești 

ori de câte ori acest lucru este posibil;  

- existența unui plan strategic de dezvoltare a serviciilor studențești.  

Puncte slabe:  

- semnalarea de către studenții respondenți la chestionar, precum și din observațiile 

făcute în cadrul vizitelor efectuate în cele 3 cămine, în unele cămine studenții stau câte 

5 în camere având doar 4 dulapuri.  
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- număr insuficient de mașini de spălat pe fiecare etaj;  

- ni s-a semnalat lipsa prezenței unui loc de depozitare a bicicletelor; 

- studenții reclamă faptul că regia pe timpul verii este una foarte mare.

 

Recomandări: 

- reducerea numărului de studenți din fiecare cameră. De asemenea, recomandăm 

mărirea numărului de mașini de spălat funcționale de pe fiecare etaj;  

- dat fiind patrimoniul și numeroasele spații de care dispune universitatea recomandăm 

construirea unei parcări/achiziționare unor suporturi speciale pentru parcarea bicicletelor 

atât în incinta universității, cât și în campusul studențesc;  

- recomandăm ca pe cât posibil studenții care demonstrează derularea unor stagii de 

practică și/sau desfășurarea de activități academică să primească o reducere a regiei pe 

timpul verii.  

 

Criteriul C.6. – Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea  

internă a calității 

S.C.6.1. Sisteme de informații 

IP.C.6.1.1. Baze de date și informații 

 Universitatea este proprietara unui sistem informatic Intranet menită să asigure 

gestiunea şi optimizarea tuturor proceselor specifice ce se regăsesc în cadrul USAMV Cluj-

Napoca. Această platformă permite gestionarea următoarelor componente: managementul 

şcolarităţii, comunicare şi colaborare didactică, eLearning, mangementul activităţii didactice 

(plan de învăţământ, state de funcţii, cataloage on-line), evaluarea calității educaționale (prin 

sistemul de autoevaluare al cadrelor didactice, sistemul de evaluare a cadrelor didactice de către 
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studenți, completarea chestionarelor de satisfacție), managementul financiar- contabil (pentru 

fondurile generate din plata taxelor de studii). 

 Pe site-ul universității (https://www.usamvcluj.ro), principala sursă de informații de 

interes public, se regăsesc informații care sunt accesibile audienței, acestea asigurând o 

transparență decizională și instituțională, prin publicarea deciziilor și hotărârilor structurilor de 

conducere ale universității.  

Menționăm că Departamentul de Asigurarea Calității (DAC) are un site propriu 

(https://dac.usamvcluj.ro/index.php), unde asigură toate informațiile legate de strategia de 

calitate, funcționarea sistemului de asigurare a calității, procesele de evaluare din Universitate, 

asigurând transparența informațiilor. 

Puncte tari: 

- universitatea este deschisă către publicul larg oferind informații atât prin intermediul 

secretariatelor, cât și în mediul on-line;  

- site-ul universității are variantă în limba engleză în care conținutul este integral tradus;  

- paginile de intranet ale universității permit realizarea activității în 3 moduri: există 

programe client-server implementate pe serverul universității; există programe client-

server pe grupuri de utilizatori și există pe server feldere pentru păstrarea și accesarea 

în mod protejat a datelor pe grupuri de utilizatori.  

Puncte slabe: 

- regulamentele interne ale universității nu sunt traduse într-o limbă de circulație 

internațională; 

- site-ul și documentele interne nu sunt accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere.  

Recomandări: 

- accesibilizarea pentru persoanele cu deficiențe de vedere a documentelor interne 

relevante pentru activitatea studenților și a site-ului instituției, conform art. 71 din 

Legea nr. 448/2006 (republicată); 

- publicarea anunțurilor privind bursele și cazarea în minimum o limbă de circulație 

internațională.  

- dat fiind faptul că în USAMV Cluj-Napoca sunt ofertate programe de studiu atât în 

limba engleză, cât și în limba franceză, recomandăm traducerea site-ului universității 

și pe cele ale facultăților și în limba franceză; 
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- traducerea reglementărilor interne relevante activității studenților (Carta Universitară, 

Regulamentul de alegeri, Regulamentul ECTS, Regulamentul de cazare, 

Regulamentul de acordare a burselor, Codul drepturilor și obligațiilor studențești, 

Regulamentul de admitere, Regulamentul privind activitatea profesională a 

studenților etc.) cel puțin într-o limbă de circulație internațională. Acest aspect ar 

facilita informarea studenților străini, drept urmare pe lângă plusul de încredere ar 

putea duce la atragerea unui număr mai mare de studenți străini.  

 

Criteriul C.7. – Transparența informațiilor de interes public cu privire la 

programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite 

 

S.C.7.1. Informație publică 

IP.C.7.1.1. Oferta de informații publice 

 Universitatea și toate facultățile oferă, prin pagina web a universității 

(www.usamvcluj.ro) și paginile web ale facultăților, informații și date, cantitative și/sau 

calitative, actualizate și corecte, despre calificările, programele de studiu, diplomele, personalul 

didactic și de cercetare, facilitățile oferite studenților și despre alte aspecte de interes pentru 

public, în general și pentru studenți, în special. 

 Studenții beneficiază de un ghid al studentului, actualizat anual, cu toate informațiile 

relevante despre parcursul lor academic, activitățile extra curriculare și serviciile-suport 

disponibile, drepturile lor și oportunitățile pe care le oferă universitatea  

(https://www.usamvcluj.ro/images/2019/GHIDUL%20STUDENTULUI%202018-2019.pdf).  

 În cadrul USAMV Cluj-Napoca există un Birou de Comunicare și Relații Publice.  

Fiecare facultate are un site propriu, care este administrat de aceasta. Sunt accesibile 

date privind studiile de licență și masterat, studii postuniversitare și doctorat, structura anului 

universitar și ghidul studentului, alte informații de interes pentru studenți.  

Cadrele didactice care activează în fiecare facultate au inclus un CV.  

Universitatea publică pe site-ul ei documentele fundamentale, cum sunt Carta 

universitară, Codul de etică, regulamentele în vigoare, rapoartele anuale, resursele financiare, 

achizițiile etc. 

Informațiile de interes public sunt prezentate pe site-ul Universității: 

https://www.usamvcluj.ro/index.php/documente-publice/informatii-publice.  
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 Pe pagina principală a site-ului se găsesc informații actualizate la zi despre marea 

majoritate a activităților de interes public din cadrul universității, calendarul evenimentelor, 

testiomoniale ale studenților, publicațiile biroului de presă ș.a.m.d. Mai mult decât atât, acesta 

este structurat foarte bine și ușor de accesat: pe pagina Home există există câte butoane de 

meniu pentru Studenți, Facultăți, Învățământ, Admitere 2019, Cercetare, Relații internaționale 

și Despre USAMV. La rândul lor, fiecare secțiune prezintă date ușor de colectat pentru cei 

interesați. Site-ul este tradus într-o singură limbă de circulație internațională, și anume, limba 

engleză.  

 Majoritatea documentelor de interes pentru studenții străini cum ar fi metodologia de 

admitere, toate documentele departamentului de relații internaționale, prezentarea facultăților 

și a programelor de studiu sunt traduse în limba engleză. Metodologia de admitere este tradusă 

atât în limba engleză, cât și în limba franceză. Totuși, documente precum Carta Universitară și 

majoritatea regulamentelor de funcționare ale departamentelor din cadrul USAMV Cluj-

Napoca (CEAC, Comisia de etică, Departamentul de asigurare a calității, DPPD etc.) nu sunt 

traduse în limba engleză.  

Puncte tari: 

- site-ul dispune de un contre care indică numărul de vizitatori pe zi/săptămână/lună/an;  

- promovarea activității USAMV Cluj-Napoca este asigurată și pe site-urile de 

socializare; 

- de asemenea, departamentele, proiectele de cercetare și centrele de cercetare, au site-

uri specifice, unde sunt inserate rezultatele din activitatea educativă și de cercetare. 

Puncte slabe:  

 - site-ul nu este tradus și în limba franceză, doar în limba engleză, iar unele documente 

precum Carta Universitară și majoritatea regulamentelor de funcționare ale departamentelor 

din cadrul USAMV Cluj-Napoca (CEAC, Comisia de etică, Departamentul de asigurare a 

calității, DPPD etc.) nu sunt traduse nici în limba engleză.  

Recomandare:  

- traducerea site-ulului www.usamvcluj.ro și în limba franceză;  

 

Criteriul C.8. – Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, 

conform legii 
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S.C.8.1. Structura instituțională de asigurare a calității educației este conformă 

prevederilor legale și își desfășoară activitatea permanent 

IP.C.8.1.1. Comisia coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și 

asigurare a calității  

Procedurile și activitățile de evaluare privind calitatea educației au fost elaborate și 

aprobate de senatul universitar (https://dac.usamvcluj.ro/proceduri_opertionale.php).  

Comisia elaborează raportul anual de evaluare internă și îl face public prin afișare sau 

publicare, inclusiv în format electronic, și formulează propuneri de îmbunătățire a calității 

educației. http://dac.usamvcluj.ro/raport_ceac.php.  

  Conformitatea sistemului de management al calității cu cerințele standardului 

internațional ISO 9001:2008 (TUV Austria), respectiv ISO 9001:2015 aplicat începând cu anul 

2017 se asigură pe baza documentației specifice a sistemului de management al calității.  Din 

5.04.2012 este implementat sistemul de management integrat al calității. Manualul, împreună 

cu procedurile aferente, este postat pe site-ul Departamentului pentru asigurarea calității. 

     Activitatea în domeniul calității în universitate se desfășoară conform unui Program de audit 

aprobat.  

 Puncte tari:  

- universitatea implementează permanent măsurile de îmbunătățire a calității educației 

propuse de comisie și colaborează cu alte universități din țară (Consorțiul 

Universităților de Științe Agricole și Medicină Veterinară din România, Uniunea 

Universităților Clujene) sau din străinătate pentru identificarea și adoptarea bunelor 

practici în domeniile de calitate. 

 

Criteriul C.9. – Asigurarea externă a calității în mod periodic 

 

S.C.9.1. Instituțiile se supun periodic asigurării externe a calității în conformitate cu ESG 

IP.C.9.1.1. IIS acreditate și/sau structurile lor participă la asigurarea externă a calității în 

mod ciclic, conform prevederilor legislative în vigoare. Asigurarea externă a calității poate 

lua diferite forme și se poate concentra pe diferite niveluri de organizare, respectiv program 

de studii, domeniu de masterat, școală doctorală, domeniu de doctorat sau instituție 

Prima etapă a Exercițiului național de evaluare, care a avut la bază metodologia 

aprobată prin HG Nr. 789/2011, s-a încheiat în luna august 2011 și a avut la bază datele 
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raportate de cele 90 de instituții de învățământ superior. La încheierea acestei etape, Ministerul 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a emis Ordinul Nr. 5.262 din 5 sept. 2011 privind 

constatarea rezultatelor clasificării universităților. Conform acestui ordin, Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a fost nominalizată pe locul 5 în 

ierarhia “universităților de cercetare avansată și educație”. 

USAMV Cluj-Napoca a fost evaluată de o echipă EUA. Potrivit concluziilor Raportului 

de evaluare EUA, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca “este 

o instituție de marcă în România, care face progrese semnificative în atingerea obiectivelor sale 

internaționale și de cercetare.  
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IV. Analiza SWOT 
PUNCTE TARI: 

- Misiunea USMAV Cluj-Napoca este transpusă conform Planului Strategic al Rectorului 2016-

2020 atât în obiective strategice și direcții de acțiune specifice, cât și prin obiective strategice 

formulate în Planurile Operaționale anuale de la nivelul universității  și de la cel al facultăților 

(Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, 

Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor). Aceste 

documente sunt publice, putând fi accesate pe site-ul universității; 

- USAMV Cluj-Napoca se remarcă în Spațiul National și European al Învățământului Superior. 

Toate programele de studii sunt evaluate și acreditate de către ARACIS, iar programul de licență 

Medicină Veterinară este acreditat EAEV; 

- Existența unor programe care nu se regăsesc în celelalte universități din România și/sau SEÎS;  

- USAMV Cluj-Napoca este membră a numeroase organizații internaționale prestigioase: EUA 

(European University Association), CASEE (The ICA Regional Network for Central and South 

Eastern Europe, DRC (Danube Rectors’ Conference), AUF (Association Universitaire de la 

Francophonie), ICA (Association for European Life Science Universities), BSUN (Black Sea 

Universities Network), EARMA (European Association of Research Managers and 

Administrators); 

- utilizarea softului Plagiarism detector gratuit de către studenți pentru verificarea lucrărilor 

aferente finalizării unui nivel de studiu (lucrare de licență, disertație, teză de doctorat) 

(https://www.plagiarism-detector.com) pentru combaterea plagiatului; 

- prezența prefectului studenților la realizarea planului managerial al Rectorului în raport cu 

obiectivele care vizează studenții; 

- este extrem de important ca studenții să cunoască modul de desemnare a reprezentanților lor, iar 

rezultatele chestionarului aplicat de noi arată că 72.8% dintre studenți atestă faptul că sunt 

informați cu privire la alegerile pentru studenții reprezentanți;  

- în cadrul procesului de evaluare anuală a personalului USAMV Cluj-Napoca este evaluat și 

gradul de satisfacție a cadrelor didactice în ceea ce privește performanțele administrației. În acest 

sens, cadrele didactice completează Chestionarul de Evaluare a Satisfacției Cadrelor didactice 

fată de activitatea Serviciilor Instituționale de Management și Administrație. Rezultatele sunt 

foarte bune; 
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- în legătură cu activitatea secretariatului și informațiile oferite de către acestea pentru studenți, în 

urma formularului oferit de noi, studenții intervievați evaluează informațiile în medie cu 3,68 

puncte din 5 (unde 1 = deloc mulțumit, iar 5 = foarte mulțumit);  

- din anul 2019, pe baza unui acord între USAMV Cluj-Napoca și UBB Cluj-Napoca se va utiliza 

soft-ul furnizat de UBB. Aplicația permite prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate, în 

conformitate cu normele și principiile contabile și asigură controlul acestora; 

- USAMV Cluj-Napoca are și propriul sistem informatic de management academic care se epatează 

cu resurse proprii, în funcție de necesități. Un exemplu relevant în acest sens ar fi gestionarea 

admiterii studenților la licență/masterat/doctorat gestionând atât înscrierea pe platformă, cât și 

repartizarea locurilor. În această etapă pentru o mai bună funcționare a procesului de admitere, 

platforma va îndeplini următoarele funcții: va printa adeverința de candidat, achitarea taxei de 

înscriere, va permite printară contractului de studii, achitarea taxei de școlarizare pentru candidații 

care intră pe locurile cu taxă, va emite rapoarte pentru candidați admiși/respinși/în așteptare, 

precum și rapoarte de verificare în timpul admiterii (verificare financiară și verificarea evidenței 

zilnice a dosarelor candidaților înscriși); 

- USAMV Cluj-Napoca investește permanent în modernizarea infrastructurii educaționale, un 

exemplu relevant în acest sens fiind proiectul Modernizare infrastructura educațională "Huia" 

pentru desfășurarea activităților didactice si practice destinate învățământului agricol în valoare 

de 29.950.660,82 RON finanțat de UE;  

- în urma vizitei la baza materială, am constatat că USAMV Cluj-Napoca dispune de o bază 

materială excepțională și de dotări mai mult decât suficiente pentru a putea acoperi toate nevoile 

didactice și de realizare a practicii și a cercetării de înalt nivel pentru toate specializările;  

- susținerea materială a studenților pentru participarea la alte activități cum sunt evenimentele 

științifice (Simpozionul anual studențesc), concursuri studențești (Agronomia da, Cupa sportivă 

USAMV), editarea de publicații (Brook of abstract), evenimente culturale (Balul Bobocilor, 

Clubul Agronomia);  

- pe pagina destinată admiterii se găsesc materiale de promovare foarte atractive ca: ”5 motive 

pentru care să alegi USAMV Cluj-Napoca”, ”Întrebări frecvente”, „Broșură de prezentare” și un 

film de prezentare al universității; 

- școlarizarea studenților străini se realizează cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare conform 

RU 45, Articolul 1 – Dispoziții Generale; 
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- metodologia pentru admiterea studenților din tarile UE, sau din tarile care nu sunt Membre ale 

UE, este postată pe site-ul universității (https://admitere.usamvcluj.ro/studenti-din-tari-terte/) 

secțiunea studenți străini. Mai mult decât atât, există proceduri foarte clare în ceea ce preluarea 

dosarelor studenților străini și prelucrarea datelor;  

- conform raportului de autoevaluare și din discuțiile cu studenții, aceștia s-au declarat foarte 

mulțumiți de calitatea informațiilor primite pe platformă; 

- în programele de studii sunt incluse tematici care conduc la obținerea unor competențe 

transversale; 

- studenții sunt bine informați asupra semnificației creditelor transferabile; 

- programele de studii includ oportunități de practică și/sau plasament la nivelul Municipiul Cluj 

Napoca, la nivelul județului Cluj, cât și național și internațional; 

- un alt punct forte este reprezentat de existența procedurilor de obținere a creditelor pentru 

activitățile de voluntariat; 

- mai mult decât atât, USAMV Cluj-Napoca face eforturi constante în a menține și a realiza noi 

colaborări cu instituțiile și companiile locale pentru efectuarea stagiului de practică pentru 

studenți;  

- departamentul pentru Învățământ la Distanţă și Frecvență Redusă a primit un feedback foarte bun 

atât din partea studenților și alumnilor, cât și a angajatorilor;  

- rezultatele ne arată că 88,4% din eșantionul studenților respondenți la chestionarul nostru atestă 

faptul că universitatea le oferă posibilități de studiu în acord cu programul de studiu pe care îl 

urmează (N=302);  

- existența unei comisii pentru relația cu absolvenții care are un regulament propriu;  

- mai mult decât atât, 75,8% dintre studenții intervievați afirmă că studiile urmate le vor facilita 

accesul pe piața muncii;  

- universitatea are o legătură foarte bună atât cu absolvenții, cât și cu angajatorii. La întâlnirea avută 

cu aceștia au participat în număr foarte mare (peste 80 de alumni și aproximativ 40-50 de 

angajatori, majoritatea dintre aceștia fiind foști absolvenți ai USAMV Cluj-Napoca); 

- chestionarul Inserția absolvenților USAMV Cluj-Napoca pe piața muncii- Chestionar pe care 

absolvenții de licență, master, doctorat  îl completează la ridicarea actelor de studii;  

- la nivelul Universității, aproape 70% dintre absolvenții ultimelor două promoții au fost admiși la 

studiile universitare de masterat;  
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- 88,4% dintre studenții intervievați au răspuns că universitatea le oferă posibilitatea de învățare în 

acord cu specificul programului de studiu;   

- din discuțiile avute cu studenții și cu alumni a rezultat faptul că majoritate cadrelor didactice se 

află la dispoziția studenților ori de câte ori li se solicită ajutorul;  

- se practică tutoratul colegial între studenții din anii mai mari și ceilalți în cadrul asociațiilor 

studențești. Conform raportului anual de activitate al CCOC, în anul universitar 2017-2018, 22 

de studenți și 7 absolvenți au beneficiat de serviciile de consilieră psihologică ale CCOC (ex: 

evaluare psihologică, psihodiagnostic, psiho-educație, consiliere și intervenție pentru auto-

cunoaștere, optimizare și dezvoltare, trimiteri la consultații medicale de specialitate); 

- activitatea de cercetare din cadrul USAMV Cluj-Napoca este orientată spre direcții tematice bine 

definite, specifice specializărilor acreditate și include aspecte de cercetare fundamentală și 

aplicată, actualizate în contextul național și internațional;  

- un număr semnificativ din cadrele didactice ale USAMV Cluj-Napoca este implicat în proiecte 

de cercetare – dezvoltare, în cooperare cu universități de prestigiu din Europa și nu numai. 

Reprezentative în acest sens sunt proiectele: 1. Mănunte III- Non-Act. Novell Natural 

Antimicrobial CoaTings for food production chain, finanţat de Uniunea Europeană prin 

programul ERANET-Cofound;  

- deși în ultimii ani finanțările au scăzut semnificativ, USAMV Cluj-Napoca a reușit atragerea de 

fonduri și din alte surse de finanțare, ca de exemplu fondurile structurale. De asemenea, în ultima 

perioadă se constată o creștere atât a numărului, cât și a valorii, contractelor de cercetare încheiate 

cu mediul privat;  

- conform celor patru indicatori prezentați în SIR Global, în anul 2018, la nivel național USAMV 

Cluj-Napoca ocupă poziția 7 în ceea ce privește numărul de articole publicate în revistele 

științifice de specialitate, colaborarea internațională, ponderea articolelor publicate în primele 

25% reviste de prestigiu (Indicatorului Q1) si impactul științific mediu și impactul mediu mondial 

al articolelor din domeniu (Indicatorului NI);  

- site-ul DAC (http://dac.usamvcluj.ro/) prezintă activitățile derulate, metodologia de organizare și 

desfășurare a activității de evaluare și asigurare a calității la nivel instituțional;  

- corelarea cu cerințele pieței muncii a programelor de studiu și îmbunătățirea acestora prin 

consultarea cu angajatorii și absolvenții;  
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- existența procedurilor de consultare a studenților, absolvenților, angajatorilor și a altor externi cu 

privire la inițierea sau revizuirea programelor de studii. Regulamentul este adaptat contextului 

național și internațional;  

- studenții sunt cei care propun data examenelor (RU 40, Art.5.6) și că pentru fiecare disciplină 

prevăzută cu examen, pentru fiecare sesiune de examene, se prevăd cel puțin două date, la un 

interval de minimum 4 zile (RU 40, Art.5.7.); 

- un alt punct forte este reprezentat de implicarea evaluatorilor externi. Un exemplu relevant în 

acest sens: la evaluarea curentă a practicii participă și reprezentantul unității la care studentul a 

efectuat stagiul de practică. (RU 40, Art.5.17);  

- evaluarea și notarea studenților se realizează în baza obiectivelor și conținutului disciplinelor de 

învățământ, procedeele prin care se realizează evaluarea fiind aduse la cunoștință studenților la 

începerea fiecărui semestru prin prezentarea fișei disciplinei;  

- un set de date rezultat din chestionarul aplicat studenților arată că dacă doar 7,6% dintre studenți 

nu știu de posibilitatea evaluării cadrelor didactice de studenți (vezi anexa chestionar);  

- apreciem că reprezentantul studenților în CEAC colaborează la întocmirea chestionarelor și că 

evaluarea este secretă;  

- evaluarea personalului didactic de către studenți ocupă o componentă importantă a procesului de 

învățământ, nefiind neglijată sub niciun aspect prin procedurile și regulamentele din domeniul 

asigurării calității din învățământul superior; 

- USAMV din Cluj-Napoca dispune de două fișe de autoevaluare complexă pentru evaluare anuală 

multicriterială a fiecărui cadru didactic și de un sistem de clasificare a performanțelor în predare, 

cercetare și servicii aduse instituției și comunității;  

- evaluarea directorului de departament se realizează pe baza unei fișe de evaluare;  

- universitatea sprijină participarea personalului didactic și didactic auxiliar în programe de 

mobilități naționale și internaționale. Astfel, în anul 2018 USAMV Cluj-Napoca avea 40 de 

acorduri internaționale (cu universități din țări precum Federația Rusă, P.R. China, Ecuador, 

Germania, Brazilia, Spania, S.U.A etc.),110 acorduri  ERASMUS+ UE soi mobilități 

ERASMUS+ și 31 de acorduri Erasmus + NON UE;  

- apreciem că studenții apelează la Biblioteca universitară, astfel 52,3% dintre aceștia au răspuns 

că-și găsesc informațiile în cadrul Bibliotecii, 64,9% pe internet, 76,2% din bibliografia 

recomandată în fișa disciplinei / de la cadrul didactic și doar 2,6 % nu găsesc informațiile 

necesare; 
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- mare parte a laboratoarele și a facilităților fiecărei facultăți sunt disponibile în general studenților 

și în afara orelor de curs; 

- din discuțiile avut cu studenții, aceștia sunt mulțumiți de condițiile din cămine (apă caldă non 

stop, regia de cămin fiind una mai mut decât satisfăcătoare, 125 Ron). În ultimii 2 ani, căminele 

au fost echipate cu wi-fi (3 din 5 cămine dispun de aceste facilități), au fost realizate renovări și 

s-au schimbat integral saltele. Bilanțul financiar pe anul 2018 este unul pozitiv + 100.000 de lei, 

bani care conform obiectivelor strategice vor fi reinvestiți în renovări;  

- USAMV Cluj-Napoca oferă sprijin financiar pentru proiectele și inițiativele studențești ori de 

câte ori acest lucru este posibil;  

- existența unui plan strategic de dezvoltare a serviciilor studențești;  

- universitatea este deschisă către publicul larg oferind informații atât prin intermediul 

secretariatelor, cât și în mediul on-line;  

- site-ul universității are variantă în limba engleză în care conținutul este integral tradus;  

- paginile de intranet ale universității permit realizarea activității în 3 moduri: există programe 

client-server implementate pe serverul universității; există programe client-server pe grupuri de 

utilizatori și există pe server foldere pentru păstrarea și accesarea în mod protejat a datelor pe 

grupuri de utilizatori;  

- site-ul dispune de un counter care indică numărul de vizitatori pe zi/săptămână/lună/an;  

- promovarea activității USAMV Cluj-Napoca este asigurată și pe site-urile de socializare; 

- de asemenea, departamentele, proiectele de cercetare și centrele de cercetare, au site-uri specifice, 

unde sunt inserate rezultatele din activitatea educativă și de cercetare;  

- Universitatea implementează permanent măsurile de îmbunătățire a calității educației propuse de 

comisie și colaborează cu alte universități din țară (Consorțiul Universităților de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară din România, Uniunea Universităților Clujene) sau din străinătate pentru 

identificarea și adoptarea bunelor practici în domeniile de calitate. 

 

PUNCTE SLABE:  

- deși dispune de multe elemente de identitate care o pot individualiza în spațiul universitar național 

și internațional, USAMV Cluj-Napoca are o misiune generală și foarte des întâlnită în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior; 

- în ceea ce privește Raportul de audit academic dezbătut in Senat, acesta este publicat pe site-ul 

universității, dar lipsește planul de ameliorare;  
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- Art.5. din Regulamentul Comisiei de etică universitară (RC 26) contravine OMECTS 3666/2012, 

care spune că pentru a fi student reprezentant nu trebuie introdusă nicio condiționare;  

- atât în Regulamentul Comisiei de etică universitară (RC 26), cât și în Regulamentul Consiliului 

Studenților din USAMVCN (RU 53) nu am găsit nicio informație despre modul de desemnare a 

studentului reprezentant în comisia de etică; 

- descrierea Biroului electoral al universității este incompletă (Art.34. din Regulament de 

organizare și desfășurare a alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere - RU 5);  

- lipsa unei metodologii în ceea ce privește alegerea comitetului de cămin și a șefului de cămin; 

- nu există în Regulamentul Consiliului Studenților din USAMVCN o metodologiei de alegere a 

studentului reprezentant în CEAC;  

- studenții din structurile de conducere ale asociaților studențești nu pot face parte din componența 

comisiei de etică. 

- din datele prezente pe site, în urma centralizării numărului total de membri în consiliile 

facultăților și a numărului de studenți reprezentanți în CF am observat că există o discordanță 

între prevederea din Carta USAMV Cluj-Napoca care prevede că în Consiliul facultății, 

reprezentarea studenților este de minimum 25% și se face pe specializări și cicluri de învățământ 

și procentul de reprezentare al studenților în consiliul facultății de Medicină Veterinară care este 

de 11,76%;  

- în ceea ce privește Managementul strategic, în urma consultării raportului de autoevaluare, nu am 

găsit un mecanism concret de urmărire a evoluției in carieră a propriilor absolvenți;  

- am constatat că există posibilități reduse de formare pentru personalul administrativ din cadrul 

universității. Acest aspect a fost semnalat sub formă de dorință de îmbunătățire, iar nu ca o 

necesitate;  

- personalul calificat pentru gestionarea platformei IT și a proceselor ce țin de intranet, este 

insuficient;  

- nu există acces pentru studenții cu dizabilități locomotorii în toate clădirile din patrimoniul 

USAMV Cluj-Napoca; 

- condiții de cazare necorespunzătoare la Ferma Cojocna; 

- considerăm că ultimele 2 criterii de departajare pentru acordarea burselor de performanță: 

Participarea cu lucrare la simpozionul studențesc organizat de USAMVCN și Participarea la 

activități de voluntariat organizate de USAMVCN limitează posibilitatea de a obține acest tip de 

bursă limitând orizontul de alegerea al studenților;  
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- doar bursele de performanță și bursele sociale acordate pentru studenții orfani, studenții 

proveniți din centre de plasament sau studenții cu boli cronice grave, care se acordă pe o 

durată de 12 luni; 

- bursele sociale se acordă în limita a 30% din fondul total de burse alocat facultății, 

studenților de la forma de finanțare buget. Conform OMEN 3393 fondul total pentru bursele 

sociale pentru studenți este de minimum 30%; 

- bursa de Merit II în cuantum de 800 RON se acordă studenților bugetați integraliști/număr 

maxim de credite care nu se încadrează la bursele de performanță și merit I, dar au o medie 

ponderată mai mare decât cea minimă stabilită de Consiliul facultății. Un student poate avea 

performanță academică și dacă are o restanță sau două; 

- considerăm că ultimele 2 criterii de departajare pentru acordarea burselor de performanță: 

Participarea cu lucrare la simpozionul studențesc organizat de USAMVCN și Participarea la 

activități de voluntariat organizate de USAMVCN limitează posibilitatea de a obține acest tip de 

bursă limitând orizontul de alegerea al studenților;  

- implicarea în proporție foarte mică a studenților în procesul de promovare a programelor de studii; 

- nu există practice de admitere pentru studenții cu dizabilități;  

- informațiile referitoare la metodologia de admitere și oferta educațională deși sunt făcute publice, 

pe site-ul universității (https://admitere.usamvcluj.ro/) acestea nu sunt traduse într-o limbă de 

circulație internațională;  

- majoritate documentelor de interes pentru admitere și procesul de studiu, precum și resursele de 

care pot beneficia studenții străini nu sunt traduse într-o limbă de circulație internațională;  

- prezentare informațiilor despre admitere nu este una foarte atractivă din punctul de vedere al 

design-ului și/sau a graficii pentru beneficiari;  

ponderea probei teoretice (biologie clasa a XI-a și chimie clasa a X-a) în cazul Facultății de Medicină 

Veterinară este una destul de scăzută în raport cu ponderea mediei de la Bacalaureat (Media de 

bacalaureat – 60%, Probă teoretică (Biologie clasa XI, test grilă) - 20%, Probă teoretică (Chimie 

clasa X, test grilă) - 20%);  

- din întâlnirile avut cu angajatorii, alumni și studenții a reieșit că nivelul lor de implicare în 

evaluarea internă a programelor de studii nu este unul suficient de consistent. Pe de altă parte, 

dată fiind specificitatea domeniilor de studiu, suntem conștienți de limitările impuse asupra 

curriculum-ului nucleu al diferitelor specializări din cadrul USAMV Cluj-Napoca; 
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- slaba activitate a DPPD-ului în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor de formare continuă a 

personalului didactic al universității;  

- nu există o statistică comprehensivă în ceea ce privește participarea cadrelor didactice din 

USAMV Cluj-Napoca la programele de formare oferită de către DPPD;  

- DPPD-ul nu are în oferta sa programe prin care să abiliteze cadrele didactice cu metode alternative 

de predare adaptate studenților cu dizabilități; 

- slaba implicare a studenților și a partenerilor din mediul socio-economic în reactualizarea fișelor 

de disciplină, în propunerea/crearea/reactualizarea tematicilor care conduc la dezvoltarea unor 

competențe transversale;  

- procesele verbale realizate în urma consultărilor cu alumnii și angajatorii se află în secretariatele 

facultăților, însă nu sunt publice pe site-ul universității; 

- nu există o procedură operațională pentru desfășurarea activităților în cadrul Comisiei 

Consultative pentru relația cu studenții; 

- neatractivitatea unor locații în ceea ce privește stagiile de practică;  

- din întâlnirea avută cu angajatorii aceștia au subliniat necesitatea creșterii asimilării fermelor mici 

și mijlocii în ceea ce privește practica de specialitate a studenților;  

- inexistența unui studiu exhaustiv despre inserția absolvenților pe piața muncii în care să apară 

măsuri de îmbunătățire specifice și/sau de follow-up  a absolvenților care există pe piața muncii 

pentru a vedea principalele lucruri care le oferă satisfacție la locul de muncă, principalele 

dificultăți întâmpinate imediat după absolvire etc.   

- nu există un studiu ulterior cu privirea la monitorizarea continuării studiilor în cadrul USAMV 

Cluj-Napoca, dar nici în ceea ce privește motivele pentru care aceștia au decis să opteze pentru 

continuarea studiilor masterale/doctorale la o altă instituție de învățământ superior. 

- din discuțiile avute cu studenții și din răspunsurile primite la chestionar, a fost sesizat faptul că 

unele cadre didactice au o atitudine nu foarte prietenoasă față de metodele inovative de predare. 

Acest aspect poate fi datorat unei pregătire pedagogice nu foarte temeinice în ceea ce privește 

tranziția de la paradigma clasică a centrării pe conținut/pe cadru didactic la noua paradigmă a 

învățării, și anume, centrarea pe educabil;  

- cadrele didactice nu beneficiază de foarte multe oportunități locale de îmbunătățire a predării la 

nivel universitar și nici nu se reunesc în grupuri de dezbatere pentru a discuta metodologia 

predării; 
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- majoritatea clădirilor nu au căi de acces specializat pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. 

Totodată, nu există strategii cu privire la accesul studenților cu dizabilități la programele de 

studiu;  

- metodele și tehnicile de predare și învățare stabilite de cadrele didactice titulare de discipline nu 

sunt tot timpul în conformitate cu cerințele de a centra activitatea didactică pe student și pe 

rezultatele învățării, lucru ușor observabil din vizualizarea fișelor de  disciplină; 

- lipsa promovării suficiente a CCOC-ului și neimplicare studenților în activitățile organizate de 

acesta.  

- nerespectarea art. 5, alin. (2) din OM nr. 650 din 19 noiembrie 2014 privind organizarea și 

funcționarea Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră în sistemul de învățământ superior 

din România, care prevede: „Numărul angajaților din cadrul CCOC se stabilește pornind de la 

numărul de studenți înmatriculați în cele trei cicluri de studiu. Raportul minim acceptat este de 

cel puțin 1 consilier de carieră/psiholog/2.000 de studenți înmatriculați”;  

- lipsa unor măsuri de stimulare și implicare a studenților în proiectele de cercetare și la nivelurile 

de licență și masterat;  

- număr mic de studenți, excepție făcând doctoranzii, implicați în programele de cercetare; 

- nu am găsit măsuri de stimulare financiară a doctoranzilor și/sau a cadrelor didactice care 

realizează cercetare, având publicații ISI;  

- în ceea ce privește produsele/soiurile/tehnologiile noi brevetate, trebuie menționat faptul că, în 

urma participării la târguri de inventica naționale și internaționale, USAMV Cluj-Napoca a 

obținut multiple premii pentru cele mai importante dintre realizările din activitatea de cercetare a 

cadrelor didactice și cercetătorilor din cadrul USAMV Cluj-Napoca. (ex. Medalia de aur la 

Salonul Internațional de Inventică de la Geneva 2017);  

- recomandăm prioritizarea investițiilor, mai ales pentru serviciile sociale (în special în căminele 

studențești). Din răspunsurile primite la chestionarul aplicat, majoritate răspunsurilor studenților 

semnalau această necesitate;  

- nepublicarea analizelor și a rapoartelor consultărilor cu privire la inițierea sau revizuirea 

programelor de studii;  

- deși limitate ca număr, ne-au fost semnalate cazuri în care există lipsă de comunicare între 

studenții și unele cadre didactice, unii studenți semnalând faptul că se simt de motivați datorită 

faptului că unele cadre didactice au metode de predare clasice, neatrăgătoare;  
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- lipsa unui climat în care să se fructifice evaluările colegiale, această procedură fiind limitată la 

contextul formal (pe baza unui formular tipizat);  

- la întrebarea: În urma acestor evaluărilor asupra prestației cadrelor didactice, au fost luate 

măsuri de îmbunătățire?(Dacă "Da", numiți punctual 1-2 măsuri), 60% dintre respondenții la 

chestionar spun că nu au simțit vreo îmbunătățire față de problemele semnalate prin evaluare sau 

nu știu de vreo sancțiune aplicată în cazul în care au semnalat probleme prin evaluarea realizată 

de studenți. Precizăm că există și răspunsuri în care studenții au afirmat că profesorii și-au 

schimbat modul de predare sau au fost mai indulgenți; 

- chestionarul de evaluare a prestației didactice de către studenți nu are proprietăți psihometrie și 

nici nu este validat din punct de vedere științific. Drept urmare, relevanța datelor obținute în urma 

acestui tip de evaluare este una foarte scăzută, itemii chestionarului fiind ușor interpretabili (notă 

mare de subiectivism din partea studenților) și nu foarte specifici; 

- nu există un plan de îmbunătățire a activității didactice coroborat cu măsuri de follow-up și 

personalizat pentru fiecare cadru didactic; 

- USAMV Cluj-Napoca nu dispune de resurse de învățare pentru persoanele cu dizabilități; 

- programul bibliotecii nu este adecvat nevoilor studenților, în special în timpul sesiunii. 

- doar de pe calculatoarele universității se pot accesa platforme on-line, colecții de reviste 

științifice, baze de date bibliografice și bibliometrie internaționale;  

- semnalarea de către studenții respondenți la chestionar, precum și din observațiile făcute în cadrul 

vizitelor efectuate în cele 3 cămine, în unele cămine studenții stau câte 5 în camere având doar 4 

dulapuri;  

- număr insuficient de mașini de spălat pe fiecare etaj;  

- ni s-a semnalat lipsa prezenței unui loc de depozitare a bicicletelor; 

- studenții reclamă faptul că regia pe timpul verii este una foarte mare;  

- regulamentele interne ale universității nu sunt traduse într-o limbă de circulație internațională; 

- site-ul și documentele interne nu sunt accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere.  

 

OPORTUNITĂȚI:  

● interesul companiilor agricole, fermelor, centrelor medicale veterinare specializate din țară și din 

străinătate pentru absolvenții universității și încheierea unor parteneriate cu acestea; 

● posibilitatea accesării Fondurilor de Dezvoltare Instituțională;  



 
 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 

 

Velibor MLADENOVICI  Robert-Florin SUMĂNARU
  
  95 
 

● deschiderea la dialog și atașamentul pe care îl demonstrează foști absolvenți ai universității, care 

ai apoi devin angajatori pentru USAMV Cluj-Napoca reprezintă un deziderat al sustenabilității și 

o dovadă a temeinicei în ceea ce privește asigurarea calității;  

● internaționalizare prin oferirea de programe de studii în limbi de circulație internațională (engleză, 

franceză, chineză, arabă etc.); 

● crearea de conferințe internaționale pentru a putea crește vizibilitatea universității.  

 

AMENINȚĂRI:  

● creșterea competitivității din partea universităților din străinătate, astfel încât cei mai bun 

absolvenți ai ciclului de licență/masterat să aleagă continuarea studiilor masterale/doctorale la alte 

universități din străinătate;  

● neimplicarea studenților în activitatea de reprezentare studențească; 

● rata abandonului școlar în mediul universitar în primii ani de studiu; 

● lipsa transparenței în procesul de evaluare a prestației cadrelor didactice; 

● problemele demografice: numărul absolvenților de liceu care promovează bacalaureatul și care au 

un nivel de pregătire corespunzător pentru a urma studii universitare este în scădere;  

● slaba orientare și consiliere în carieră pe care universitatea o oferă studenților;  

● slaba colaborare cu mediul preuniversitar;  

● lipsa instrumentelor pentru prevenirea șocului psihologic, cultural și social pe care îl întâmpină 

absolvenții universității în momentul în care termină studiile și merg să profeseze în mediul rural; 

V. Recomandări 
- reformularea misiunii astfel încât acestea să o individualizeze în SEÎS punând accentul pe istoria 

destul de îndelungată, precum și pe valoarea adăugată pe care o oferă USAMV Cluj-Napoca 

studenților săi; 

- obligativitatea studierii la nivelul studiilor de licență a cursului de Etică şi integritate academic, 

pentru a sprijini studenții de la licență să își verifice lucrările, astfel încât să nu mai existe cazuri 

de plagiat; 

- oferirea posibilității studenților de a folosi softul Plagiarism detector în timpul anilor de studiu 

pentru verificarea proiectelor și a celorlalte tipuri de lucrări pe care le au de realizat; 
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- modificare Art.5. din Regulamentul Comisiei de etică universitară (RC 26) astfel încât din 

comisia de etică să nu existe nicio condiționare pentru a fi student reprezentant în comisia de 

etică;   

- reglementarea modalității de desemnare a studentului reprezentant în comisia de etică atât în 

Regulamentul Comisiei de etică universitară (RC 26), cât și în Regulamentul Consiliului 

Studenților din USAMVCN (RU 53); 

- scoaterea studenților din structurile de conducere ale asociaților studențești din componența 

comisiei de etică;  

- comisia de etică să aibă prezent la ședințele comisiei un reprezentant al oficiului juridic al 

universității, cu statul de membru invitat, fără drept de decizie; 

- în ceea ce privește mandatul studenților senatori recomandăm ca acesta să fie de doi cu 

posibilitatea reînnoirii mandatului în conformitate cu legislația în vigoare; 

- monitorizarea implementării recomandărilor făcute de către comisia de audit intern, cu termene 

clare și numirea unor responsabili pentru soluționarea problemelor identificate; 

- recomandăm ca, pe viitor, planul de ameliorare să fie nu doar publicat pe site, ci și diseminat în 

rândul comunității academice, acesta fiind un element de transparență care reprezintă totodată și 

un factor de încredere foarte mare pentru beneficiarii atât direcți, cât și indirecți; 

- modificarea Art.34. din Regulament de organizare și desfășurare a alegerilor structurilor și 

funcțiilor de conducere (RU 5) întrucât formularea este incompletă. Astfel, Biroul electoral al 

universității este format din 7 reprezentanți, dar sunt descriși numai 3. De asemenea, recomandăm 

un Birou electoral format doar din studenți pentru alegerile studenților reprezentanți;  

- introducerea unei metode clare și transparente în Regulamentul Consiliului Studenților din 

USAMVCN de desemnare a studentului reprezentant în CEAC; 

- soluționarea problemei în ceea ce privește reprezentarea studenților în Consiliul Facultății de 

Medicină Veterinară astfel încât această să fie în conformitate cu Carta USAMV Cluj-Napoca și 

legislația în vigoare care prevăd că în Consiliul facultății, reprezentarea studenților este de 

minimum 25% și se face pe specializări și cicluri de învățământ;  

- introducerea metodologiei în urma căreia este ales studentul reprezentant din CEAC în RU 53 

Regulamentul Consiliului Studenților din USAMVCN;  

- dat fiind patrimoniul și numeroasele spații de care dispune universitatea recomandăm construirea 

unei parcări/achiziționare unor suporturi speciale pentru parcarea bicicletelor atât în incinta 

universității, cât și în campusul studențesc;  
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- ca în structurile de conducere, acolo unde este posibil din punct de vedere legislativ, să fie 

implicați și la nivel legislativ, formal reprezentanți ai mediului economic și social, ai sindicatelor 

din educație și ai altor beneficiari și parteneri ai universității. Această recomandare poate fi 

implementată la nivelul CA și în CEAC. Considerăm că acest lucru ar fi facil de realizat și ar 

reprezenta un mare plus pentru procesul educațional și întărirea relațiilor cu piața muncii; 

- dezvoltarea unor mecanisme mai riguroase de verificare a implementării planului strategic și a 

planurilor operaționale în care să fie notate elementele de noutate, precum și dificultățile 

întâmpinate în evoluția și realizarea obiectivelor; 

- dezvoltarea unui sistem de urmărire a evoluției în carieră a propriilor absolvenți, de natură 

calitativă (ex.: focus grupuri, apeluri telefonice etc.) și/sau cantitativă (ex.: chestionare periodică 

via e-mail); 

- includerea studenților și alumnilor în elaborarea planului strategic și a celor operaționale atât de 

la nivelul universității, cât și de la nivelul facultăților.  

- schimbarea logării pe platforma intranet pentru studenți cu adresa de e-mail instituțional sau o 

altă variantă care să nu necesite logarea prin folosirea CNP-ului. Astfel, s-ar putea evita 

eventualele probleme cu legislația GDPR în vigoare;  

- o altă recomandare ține de mărirea personalului calificat în domeniul IT, acest lucru putând 

conduce eficientizarea proceselor intranet, degrevarea de sarcini suplimentare pentru prezentul 

personal și dinamizarea site-ului universității. În cazul în care nu există posibilitatea angajării 

unor specialiști în IT, recomandăm colaborarea cu facultățile de profil din oraș, astfel încât, pe 

de-o parte studenții să poată beneficia de stagii de practică în cadrul USAMV Cluj-Napoca, iar 

universitatea să beneficieze de servicii informatice; 

- în urma chestionării cantitative a studenților (via chestionar) precum și din comunicările avute cu 

aceștia, la întrebarea Ce lucrări de renovare ar trebui urgentate?, răspunsul a fost majoritar în 

direcția îmbunătățirii condițiile de cazare de la Ferma Cojocna.  

- o altă recomandare ține de accesibilizarea/construirea căilor de acces, acolo unde este cazul, 

pentru studenții cu nevoi speciale/dizabilități.  

- recomandăm acordarea unei burse de merit studenților din anul I licență și master în primul 

semestru bazată pe media de admitere drept criteriu de departajare; 

- perioada de acordare a tuturor burselor să se facă Conform OMEN 3393, pe o perioadă de 12 

luni; 
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- revizuirea fondului de burse sociale în conformitate  cu OMEN 3393 care prevede că fondul total 

pentru bursele sociale pentru studenți este de minimum 30%; 

- revizuirea criteriilor de acordare a bursei de Merit II, în cuantum de 800 Ron, astfel încât această 

să se acorde și studenților bugetați care au una/maximum 2 restanțe;  

- date fiind relațiile cu mediul economic pe care le-a dezvoltat USAMV Cluj-Napoca de-a lungul 

timpului, recomandăm atragerea unui număr mai mare de burse private pentru realizarea stagiilor 

de practică de către studenți; 

- în cazul criteriilor de departajare pentru acordarea burselor de performanță, recomandăm 

reconsiderarea ultimelor 2 criterii minimale, mai exact:  

1. participarea cu lucrare la simpozionul studențesc organizat de către USAMVCN și/sau 

participarea cu lucrare la o altă conferință națională;  

2. participarea la activități de voluntariat organizate de către USAMVCN și/sau practică de 

specialitate în conformitate cu specificul domeniului de studiu pe care îl urmează studenții, 

în cuantum de X (un număr de ore stabilit la nivel de universitate), și care să fie atestată 

conform unei fișe de practică (realizarea unei fișe doveditoare a practicii de specialitate cu 

condițiile și dovada practicii în funcție de exigențele stabilite la nivelul universității sau 

facultăților).  

- implicarea studenților în procesul de promovare și recunoașterea timpului investit în realizarea 

sarcinilor ca practică în folosul comunității USAMV Cluj-Napoca prin acordarea unor adeverințe 

de voluntariat sau prin crearea unei burse pentru activități în interesul USAMV;  

- introducerea în metodologia de admitere a unei secțiuni speciale destinate admiterii speciale 

pentru persoanele cu dizabilități;  

- traducerea informațiile referitoare la metodologia de admitere și oferta educațională de pe site-ul 

universității (https://admitere.usamvcluj.ro/) precum și a materialelor de promovare; 

- traducerea tuturor secțiunilor/documentelor de interes pentru admitere și procesul de studiu, 

precum și resursele de care pot beneficia studenții străini, în limbile de circulație internațională 

(engleză și franceză), postate pe site-ul universității; 

- totodată, pentru a dinamiza aceste secțiuni pe site, recomandăm postarea de clipuri de promovare 

realizate în colaborare cu studenții USAMV Cluj-Napoca pe modelul clipului de promovare 

despre universitate aflat pe pagina de acasă a site-ului 

https://www.youtube.com/watch?v=TaCz9nB8Ki8; 
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- altă măsură de atragere a studenților străini și de a le facilita informarea, iar mai apoi înscrierea 

la unul dintre programele de studii ofertate de către USAMV Cluj-Napoca, ar putea fi crearea 

unui sistem de suport student USMAV Cluj-Napoca-student străin, acest sistem fiind un plus 

pentru ambele categorii de studenți, cât și pentru universitate; 

- ponderea probei teoretice (biologie clasa a XI-a și chimie clasa a X-a) să fie mai crescută (55% 

sau 60%) în cazul Facultății de Medicină Veterinară; 

- facilitarea creării de trasee flexibile de învățare pentru studenți și introducerea posibilității de a 

alege și urma discipline opționale/facultative din cadrul alte facultăți/altui domeniu de studiu; 

- diversificare ofertelor pentru disciplinele opționale cuprinse în planurile de învățământ ca rezultat 

al implicări studenților, alumnilor și angajatorilor în evaluarea programelor de studii; 

- descrierea programelor de studii pe site-ul universității să fie mai detaliată. Această descriere ar 

fi indicat să cuprindă: obiectivele programului de studiu, rezultatele așteptate ale învățării și 

corelarea acestora cu disciplinele din planul de învățământ, planul de învățământ și fișele 

disciplinelor, durata stagiilor de practică, formele de examinare, câteva testimoniale ale unor 

alumni de succes/angajatori/studenți cu rezultate deosebite etc.; 

- concretizarea atribuțiilor DPPD de formare continuă a personalului didactic în acțiuni menite să 

contribuie la asigurarea calității procesului de învățământ din USAMV Cluj-Napoca prin 

organizarea de workshop uri și programe de formare didactică dedicate personalului academic. 

În acest sens, încurajăm și participarea cu proiecte la competițiile naționale (ex.: CNFIS-FDI, ) 

și/sau internaționale (ex.: POCU), precum și realizarea de colaborări cu celelalte DPPD-uri din 

țară, în special cu cele din consorțiu; 

- realizarea unei statistici comprehensive în ceea ce privește activitățile de formare oferite de către 

DPPD;  

- DPPD-ul să includă în oferta sa programe prin care să abiliteze cadrele didactice cu metode 

alternative de predare care să le permită o mai bună adaptare la nevoile studenților cu dizabilități. 

- o mai mare implicare a studenților și a partenerilor din mediul socio-economic în reactualizarea 

fișelor de disciplină, în propunerea/crearea/reactualizarea tematicilor care conduc la dezvoltarea 

unor competențe transversale utilizând metode precum focus-grup, chestionare via on-

line/creion-hârtie, interviu etc.; 

- publicarea pe site-ul universității a proceselor verbale și realizarea unor rapoarte în urma 

întâlnirilor de consultare pentru evaluarea și revizuirea periodică a programelor de studiu cu 

studenții, alumnii și partenerii externi; 
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- elaborarea unei proceduri de feedback pentru toți actorii externi (absolvenți, angajatori etc.); 

- realizarea pe paginile facultăților a unei secțiuni în care studenții să lase testimoniale scrise/video, 

după modelul DID-FR https://www.usamvcluj.ro/id/, cu experiența avută în cadrul stagiilor de 

practică pentru a putea crește atractivitatea diferitelor locații/stagii de practică;  

- universității să sporească numărul de stagii de practică oferite prin asimilarea fermelor mici și 

mijlocii; 

- implicarea studenților din an mai mare, prin intermediul asociațiilor studențești, în proiecte de tip 

mentorat pentru o mai bună asimilare a studenților de anul I în ritmul universitar; 

- realizarea unui studiu temeinic, atât cantitativ, cât și calitativ asupra situației inserției 

absolvenților pe piața muncii în care să apară măsuri de îmbunătățire specifice și/sau de follow-

up a absolvenților care există pe piața muncii pentru a vedea principalele lucruri care le oferă 

satisfacție la locul de muncă, principalele dificultăți întâmpinate imediat după absolvire etc.  

- având în vedere toate aspectele menționate anterior, contra așteptărilor noastre rezultate din 

discuțiile cu studenții și dată fiind vizibilitatea unor cadre didactice care sunt foarte vizibile 

internațional (participând la o serie de programe ERASMUS+), 56,6% dintre respondenții la 

chestionarul nostru au afirmat că nu știu ce sunt programele de mobilitate. Probabil acest aspect 

este datorat ambiguității întrebării. Totuși, sugerăm îmbunătățirea politicii de promovare a acestor 

mobilități naționale și internaționale în rândul studenților; 

- o altă recomandare ține de utilizarea în mai mare măsură a serviciilor Departamentului pentru 

Pregătirea Personalului Didactic care să ofere workshop-uri de scurtă durată colegilor din 

celelalte facultăți/departamente pentru a putea implementa în viitor, în mod eficient, principiile 

învățământului centrat pe student; 

- dat fiind specificul specializărilor din cadrul USAMV Cluj-Napoca, în urma vizitei am constat că 

există 2-3 cazuri izolate de studenți cu dizabilități (de vedere, în special) care sunt sprijiniți și 

beneficiază de tot suportul conducerii universității. Totuși, recomandăm dezvoltarea sistemelor 

de acces pentru o mai bună integrare a persoanelor cu dizabilități (traduceri Braille ale numelor 

departamentelor, sălilor de curs/seminar/laborator, covor tactil etc.).  

- CCOC în parteneriat cu studenții reprezentanți și asociațiile studențești să promoveze mai 

puternic rolul și importanța CCOC și a activităților derulate de aceasta, deoarece 37.7% din 

studenții respondenți la chestionar  nu cunosc serviciile furnizate de CCOC. Totodată, încurajăm 

colaborarea organizațiilor studențești cu CCOC pentru organizarea și derularea de proiecte 

comune;  
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- angajare de personal calificat în cadrul CCOC în vederea eficientizării și extinderii activității 

acestuia și respectării articolului 5, alineatul (2) din OM nr. 650/2014 (cel puțin 1 consilier de 

carieră/psiholog/2.000 de studenți înmatriculați).;  

- introducerea unor măsuri de stimulare și implicare a studenților în proiectele de cercetare și la 

nivelurile de licență și masterat. Stimularea participării studenților în proiectele de cercetare prin 

oferirea unor burse consistente din punct de vedere financiar sau prin oferirea de oportunități de 

mobilitate națională și/sau internațională în funcție de aria de interes a studentului cercetător;  

- constatăm un număr mic de studenți implicați în programele de cercetare. Acest aspect poate fi 

datorat fie lipsei promovării oportunităților în rândul acestora, fie din cauza lipsei de sprijin din 

partea cadrelor didactice. Așadar, recomandăm următoarele:  

- elaborarea unor măsuri de remunerarea/stimulare a cadrelor didactice pentru implicarea 

studenților în proiectele de cercetare (punctaj suplimentar proiectelor care implică 

studenții în echipa de proiect în programe precum ”Granturi pentru tineri cercetători” 

sau ”Granturi pentru echipe interdisciplinare”); 

- stimularea financiară a doctoranzilor care publică articole în reviste ISI; 

- oferirea unor burse speciale de cercetare, în care principala condiție să conste în publicare a 1-2 

articole cu un factor de impact ales de către conducerea universității;  

- introducerea procedurii de alegere a studentului din CEAC în RU 5 -  Regulamentul Consiliului 

studenților din USAMVCN;  

- întocmirea unor procese verbale cu ocazia consultărilor cu studenții, absolvenții și angajatorii cu 

privire la inițierea sau revizuirea programelor de studii. Ulterior, publicarea pe site-ul instituțional 

a concluziilor rezultate în urma consultărilor desfășurate cu aceștia.  

- recomandăm ca cadrele didactice să acorde o mai mare atenție propunerilor venite din partea 

studenților pentru un anumite tip de evaluare, acest fapt putând conduce la o mai mare motivare 

și asumarea din partea studenților în ceea ce privește propriul traseu de învățare;  

- totodată, recomandăm implementarea unor cursuri postuniversitare pentru perfecționarea 

continuă a cadrelor didactice în domeniul Teoriei și metodologiei evaluării în vedere unei 

pregătiri mai temeinice în ceea ce privește furnizarea de programe de instruire moderne prin 

folosirea de metode inovative de predare-învățare-evaluare;  

- facilitarea de contexte (crearea de comunități de învățare/cercetare) în care cadrele didactice să 

aibă oportunitatea de a face schimb de cunoștințe, metode de predare-învățare-evaluare. Un alt 

exemplu relevant în acest sens ar fi interasistențele și sesiunile de întâlniri informare de Didactic 
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Caffe. Pentru a stimula discuțiile pe teme de didactică universitară în rândul comunității 

academice din UVT, recomandăm USAMV Cluj-Napoca aderarea la conceptul sesiunilor de 

Didactic Caffe. Acestea reprezintă sesiuni informale, organizate periodic, subiectele abordate 

concentrându-se pe temele identificate ca fiind de interes la nivelul comunității academice. 

Didactic Caffes poate fi locul în care, într-un spațiu informal, cadrele didactice vor sta de vorbă 

despre experiențele lor didactice și vor împărtăși cu ceilalți atât satisfacțiile, cât și provocările 

personale legate de acestea;  

- recomandăm ca evaluarea să se desfășoare pe un site dedicat, intrarea studenților să se facă pe 

baza unui cod random pentru a înlătura suspiciunea studenților referitoare la intrarea pe intranet 

pe baza CNP-ului; 

- încurajarea studenților să se implice în procesul de evaluare a cadrelor didactice în și mai mare 

măsură;  

- întocmirea unui raport detaliat în baza rezultatelor la aceste evaluări în care să fie menționate 

problemele sesizate, măsurile ce se impun a fi luate pentru îmbunătățirea problemelor identificate, 

precum și termenele în care se vor lua măsurile agreate; Mai mult decât atât, în ceea ce privește 

evaluarea cadrelor didactice făcută de către studenți, recomandăm DMC-ului preluarea unor 

instrumente din literatura de specialitate care au proprietăți psihometrice și validate din punct de 

vedere științific pentru a putea crește relevanța acestui tip de evaluare.  

   * Conform literaturii de specialitate, evaluarea cadrelor didactice făcută de către studenți poate 

îndeplini mai multe roluri, dintre care cel mai important este acela de ajuta la creșterea calității 

activităților didactice prestate de profesori. Pentru a reuși să îndeplinească̆ cu adevărat aceste 

roluri, instrumentele de evaluare a cadrelor didactice făcută de către studenți trebuie să 

îndeplinească̆ două condiții importante, și anume: să fie fundamentate științific, adică bazat pe o 

teorie educațională a eficacității predării și să dețină calități psihometrice ridicate (de ex. validitate 

și fidelitate ridicată). Rezultatele obținute in urma utilizării unui instrument de măsurare care nu 

îndeplinește aceste două condiții pot fi false sau înșelătoare, ceea ce poate afecta serios utilitatea 

lor. Mai mult, rezultatele oferite profesorilor fără nici o altă formă de sprijin sau consultanță, nu 

vor duce neapărat la îmbunătățirea activiățiilor didactice;  

- ca și în cazul evaluării cadrelor didactice făcute de către studenți, rezultatele oferite profesorilor 

fără nici o altă formă de sprijin sau consultanță, nu vor duce neapărat la îmbunătățirea activiăților 

didactice. Recomandăm realizarea unui plan de îmbunătățire a activității didactice personalizat 

pentru fiecare cadru didactic coroborat cu măsuri de follow-up; 
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- oferirea accesului la colecții de reviste științifice, baze de date bibliografice și bibliometrice 

internaționale nu doar de pe servele bibliotecii. Recomandăm facilitarea accesului prin 

intermediul adresei de e-mail instituțional pe care îl au studenții de pe orice computer, nu doar de 

pe cele din cadrul bibliotecii; 

- extinderea programului de funcționare a bibliotecii în perioada sesiunilor de examene;  

- realizarea unui ghid de bune practici privind incluziunea și integrarea socială a persoanelor cu 

dizabilități și alte deficiențe de vedere, auz etc.; 

- achiziționarea unui fond minimal de resurse de învățare pentru persoanele cu dizabilități (volume 

în format audio, cărți tipărite Braille, softuri care să transforme textele scrise în audio etc.); 

- publicarea informațiilor/concluziilor de interes general rezultate în urma întâlnirilor Consiliului 

didactic pe site-ul universității;  

- recomandăm reducerea numărului de studenți din fiecare cameră. De asemenea, recomandăm 

mărirea numărului de mașini de spălat funcționale de pe fiecare etaj;  

- recomandăm ca pe cât posibil studenții care demonstrează derularea unor stagii de practică și/sau 

desfășurarea de activități academică să primească o reducere a regiei pe timpul verii.  

- accesibilizarea pentru persoanele cu deficiențe de vedere a documentelor interne relevante pentru 

activitatea studenților și a site-ului instituției, conform art. 71 din Legea nr. 448/2006 

(republicată); 

- publicarea anunțurilor privind bursele și cazarea în minimum o limbă de circulație internațională.  

- dat fiind faptul că în USAMV Cluj-Napoca sunt ofertate programe de studiu atât în limba engleză, 

cât și în limba franceză, recomandăm traducerea site-ului universității și pe cele ale facultăților și 

în limba franceză.  

- traducerea reglementărilor interne relevante activității studenților (Carta Universitară, 

Regulamentul de alegeri, Regulamentul ECTS, Regulamentul de cazare, Regulamentul de 

acordare a burselor, Codul drepturilor și obligațiilor studențești, Regulamentul de admitere, 

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților etc.) cel puțin într-o limbă de 

circulație internațională. Acest aspect ar facilita informarea studenților străini, drept urmare pe 

lângă plusul de încredere ar putea duce la atragerea unui număr mai mare de studenți străini; 

- traducerea site-ulului www.usamvcluj.ro și în limba franceză;  
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VI. Concluzii generale 

 
USAMV Cluj-Napoca se află pe un trend ascendent din punctul de vedere al încrederii 

pe care o oferă beneficiarilor săi direcți și indirecți, prin temeinicia asigurării calității 

și a performanțele academice (didactice și de cercetare).  

Conducerea universității își respectă atribuțiile asumate prin mandat, asigurând toate 

resursele materiale și umane necesare unei activități eficiente și performante, având 

totodată planuri strategice atât la nivelul universității, cât și la nivelul facultăților și 

departamentelor. Viața studențească și percepția studenților asupra calității mediului 

educațional al USAMV Cluj-Napoca sunt și ele în acord cu cele menționate anterior. 

Calificativul studenților acordat USAMV Cluj-Napoca este GRAD de ÎNCREDERE 

RIDICAT.  
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VI. ANEXE 

1. Programul detaliat al vizitei 
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2. Chestionarul aplicat studenților  

Chestionar studenți 
Bună ziua! Prin intermediul acestui chestionar dorim să identifică, gradul de satisfacție 

a studenților cu privire la anumite servicii și facilități oferite de Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. 

 

1. Din ce facultate faceți parte: 

a. Facultatea de Agricultură 

b. Facultatea de Horticultură 

c. Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii 

d. Facultatea de Medicină Veterinară 

e. Facultatea de Științe și Tehnologia Alimentelor 

2. Specializarea dvs.: .................................................................................................................. 

3. Anul de studiu: 

 a. Anul I.     b. Anul II      c. Anul III     d. Anul IV    e. Anul V f. Anul VI 

4. Ești informat cu privire la alegerile pentru studenții reprezentanți (membri in Consiliul 

facultății și/sau Senatul Universității)? 

  Da       Nu 

 4.1. Dacă “Da”, ai participat la vot? 

  Da       Nu 

5. Cât de mulțumit ești de modul în care sunt dotate sălile de curs/seminar/laborator? 

   (1 2 3 4 5) 

6. Am fost informat în legătură cu posibilitatea de a merge în taberele studențești? 

  Da       Nu 

7. Considerați că criteriile de acordare a burselor sunt echitabile/obiective? 

  Da       Nu 

8. Locuiești în cămin? 

Da       Nu 

 8.1. Dacă “Da”, cât de mulțumit ești de condițiile din cămin? 

   (1 2 3 4 5) 

 8.2. Ce lucrări de renovare ar trebui urgentate? 

……………………………………………………………………………………………. 
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9. Consideri că universitatea îți oferă posibilități de învățare în acord cu specificul programului 

de studiu ales? 

  Da       Nu 

10. De unde îți iei informațiile necesare pentru învățare? 

 a. Bibliotecă b. Internet c. Profesorul de curs d. Nu găsesc informațiile necesare 

11. Știi de evaluarea cadrelor didactice? 

  Da       Nu 

12. În urma acestor evaluărilor asupra prestației cadrelor didactice, au fost luate măsuri de 

îmbunătățire? 

  Da       Nu 

 12.1. Dacă "Da", numiți punctual 1-2 măsuri: .................................................................. 

13. Consideri că studiile efectuate la USAMV îți vor asigura accesul pe piața muncii imediat 

după absolvire? 

  Da       Nu 

14. Cât de transparentă este Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-

Napoca în ceea ce privește regulamentele și luarea deciziilor? 

   (1 2 3 4 5) 

15. Cât de util vă este site-ul universității? 

   (1 2 3 4 5) 

16. Știi ce sunt programele de mobilitate? 

  Da       Nu 

17. Ce ți-ai dori să fie inclus în planurile de învățământ - alte competențe, abilități, sau chiar 

cunoștințe? mai multă practică? etc. 

 .......................................................................................................................................... 

18. Știi de existența Centrului de Consiliere si Orientare Carieră (CCOC)? 

  Da       Nu 

19. Cât de mulțumit ești de programul secretariatelor și de informațiile și serviciile oferite de 

către secretariate/departamentele administrative? 

   (1 2 3 4 5) 

 


