
:

l

3 ""..-?-Ll.- -,,,.C0

Raport al Gomisiei Consultative ARACIS

Viziïa de evaluare institulionalã în vederea evaluãrii externe a calitãlii educationale la

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara

din Cluj-Napoca

din perioada 15-17 mai 2019

1 . Activitãli preliminare

1.1. Evaluarea externã a calitãtii la nivel institutional pentru Universitatea de Stiinte

Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca se realizeazá în cadrul amplului proces de

evaluare a institutiilor de invatamant superior pe care ARACIS il realizeaza periodic.

Mentionam ca prezenta evaluare a fost realizala la solicitarea Universitatea de Stiinte

Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca, la cinci ani dupa ultima evaluare a acesteia

de catre ARACIS. Procesul de evaluare se desfäçoarã conform metodologiilor çi procedurilor

ARACIS aflate în vigoare la acest moment, iar rezultatele oblinute, alãturi de cele de la

celelalte institulii de învätãmânt superior ce au fost sau vor fi, de asemenea, evaluate, vor

constitui elementul principal în obtinerea unei imagini cat mai exacte a invatamantului

superior romanesc.ln cadrul acestui proces, se vor urmari :

- Evaluarea stãrii calitätii sistemului nalional de învä[ämânt superior în vederea

fundamentärii pe baze empirice valide a propunerilor de ajustare a politicilor çi

metodologiilor de evaluare çi asigurare a calitälii.

- Dezvoltarea continuä a unei baze relevante de indicatori relevanli de mäsurare a

calitätii învä!ämântului superior, diferenlia[i pe tipuri de universitãti, dar gi pe domenii

de programe de studii, în vederea diversificärii institutionale a învä!ämântului

superior.

Cererea de evaluare institutionala a fost depusa la ARACIS la 15.01.2019 prin adresa nr.

648 I 1 5.01.20 1 9 çi înregistratä la ARACIS cu nr 231 / I 5 .0I.2019 .

1.2 În çedin[a Consiliului ARACIS din data 28.02.2019 a fost desemnat în calitate de

Director de misiune Dl prof univ dr lon Popa iar ca secretar tehnic de la ARACIS, a fost

desemnata doamna Daniela-Mihaela lspas.



1.3. Protocolul dintre ARACIS çi Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara

din Cluj-Napoca a fost semnat la data de 14.02.2019 prin care s-au stabilit programele ce

urmeazä a fi evaluate în cadrul evaluãrii institu[ionale (7 programe), precum çi calendarul

întregului proces de evaluare. Vizita a fost stabilitä pentru perioada 15-17 mai 2019.

Directorul de misiune, dl. Prof. univ. dr. lon Popa a întâlnit persoana de contact a USAMV

laçi, Prof. univ. dr. loana Delia Pop, în data de 11.04.2019,la sediulARAClS, prilejcu care a

fost definitivat programul vizitei de evaluare.

Echipa de vizita a fost aprobata la data de 22.04.2019. Expe(ii evaluatori studen[i au fost

propugi de cãtre cele douã asocia[ii studenleçti partenere, ANOSR çi UNSR, expertul sträin

a fost selectat de Biroul Executiv al ARACIS iar ceilalli expe(i au fost nominalizali conform

procedurilor ARACIS în vigoare.

1.4. Universitatea a depus rapoartele de autoevaluare (un raport de autoevaluare la nivel

institulional în limba românã çi o traducere a acestuia în limba englezä. Raportul de

autoevaluare institulionalã a fost depus la ARACIS în data de 11 .04.2019 cu nr. de

în registrare 22681 1 1 .04.201 9.

1.5. Analiza efectuatä asupra formei çi continutului rapoartelor de autoevaluare, au

demonstrat cã acestea sunt conforme metodologiilor ARACIS privind asigurarea calitä[ii çi

desfãçurarea proceselor de evaluare externä. Informa[iile oferite sunt complexe, complete si

uçor accesibile.

2. Desfãçu rarea vizitei

2.1. Echipa de evaluatori formatã din 16 persoane çi-a început activitatea în ziua de

15.05.2019 la sediul Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

2.2. Remarc faptul cã vizita de evaluare s-a desfäçurat întocmai, conform procedurilor si

metodologiei de evaluare a ARACIS.

2.3. Evaluarea la nivel institulional a fost realizatã de prof.univ.dr. Marius Gabriel

Petrescu de la Universitatea de Petrol-Gaze din Ploiesti si coordonatorul echipei de expe(i

evaluatori prof.univ.dr. loan Calin Rosca de la Universitatea Transilvania din Brasov, expert

evaluator al Comisiei lnstitulionale ARACIS, care au întocmit fiçele vizitei în conformitate cu

cerintele ARACIS.

2.4. Întâlnirile cu studenlii, absolven[ii, çi angajatorii absolvenlilor Universitatea de Stiinte

Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca precum çi cu diferite grupuri aparfinând

personalului administrativ au fost relevante çi menite sä conducä la completarea unei imagini

de ansamblu a Universitälii. Meritul pentru reuçita acestor întâlniri apa(ine atât întregii

echipe, cât çi condi[iilor asigurate de Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara

din Cluj-Napoca



2'5. Yizilele pe programe de studii s-au desfãçurat în zilele 15.05 si 16.05.2019,
concluziile fiind trase în data de 17.05.2019.

2'6' În conditiile accesului neîngrädit la informa{ii privind toate activitãtile din
universitatea gazdã, echipa de vizitã a asigurat independen{a în actiunile de evaluare ale
expertului strãin si a evaluatorilor studenli. Astfel, evaluatorul strãin, prof. univ. dr. lvan
zadori, de la universitatea din Pecs, ungaria, va întocmi un raport separat, în urma celor
constatate, în timp ce cei doi studen{i evaluatori Mladenovici Velibor de la Universitatea de
Vest din Timisoara (ANosR) si sumanaru Robert de la universitatea Tehnica Gheorghe
Asachi din lasi, (UNSR) au completat o figã de vizitä pe baza cãreia în perioada imediat
urmãtoare vor întocmi un raport.

În acelaçi timp, expertul sträin si evaluatorii studen{i au participat la toate activitãlile comune
menlionate la punctul 2.4. ale echipei de vizitã.

2'7'Toale activitã{ile coordonate cu competen!ä çi profesionalism de dl prof dr lon popa
(directorul de misiune) çi prof. dr. cälin loan Rosca (coordonatorut echipei de exper[i), s-au
desfäçurat strict în termeni legali çi potrivit procedurilor preväzute în GHIDUL
AcrlvlrÄTlloR DE EVALUARE A cALrrÃIt pRocRAMELoR DE sruD'
uNlvERSlrARE Sl A lNSTlruTllLoR DE îNVATÃtt¿Ârur supERton pARTEA a 

't-a,EVALUAREA EXTERNn R cnl-trÄTll AcADEMtcE DrN tNSTtruTlLE DE îNVÃTÃMÂNT
SU PER IOR ACREDITATE (EVALUAREA EXTERNA I NSTITUTIONALA).
De asemenea evaluatorii pentru cele 7 programe de studii universitare de licen!ã çi-au
Îndeplinit cu conçtiinciozitate obliga[iile, care decurg din Metodotogia ARACIs çi din Ghidul
sus menfionat.

2'8' Trebuie remarcatä organizarea minulioasã datoratã secretaruluitehnic al echipei de
exper[i, Daniela Mihaela lspas.

2'9' Coordonatorul echipei de exper{i evaluatori çi expertul Comisiei lnstitulionale au
întocmit proiectul rapoftului de evaluare institulionalã la nivelul întregii institu[ii, urmând ca
acesta sã fie definitivat çi depus la ARACIS.

2'10' În ultima zi a avut loc çedin{a echipei de vizitä, în care a fost trecutä in revistã o
sintezä a constatãrilor, precum çi unele concluzii din proiectul de raport. în încheiere a avut
loc întâlnirea cu conducerea universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-
Napoca, care a fost informatä cu privire la modul de desfãçurare al evaluãrii gi cãreia i-au
fost prezentate unele observalii ce urmeazã a fi men{ionate, eventual sub forma unor
recomandãri, în Raportul de Evaluare.

Cf uj-Napoc a, 17.Oi.2019

al Comisiei consultative çi de auditare a ARACIS
dr. Mircea lvanescu


