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Invä{ämântul Superior

Iordan PETRESCU

Stimate domnule Preçedinte,

Vä mul{umim pentru raportul de evaluare externä a calitä1ii din universitatea noastrá çi
pentru analiza complexä a actului managerial la nivel institulional efectuatá cu ocazia vizitei
comisiei de expe(i.

Doresc sá îmi exprim aprecierea pentru modul colegial în care a decurs evaluarea

institufionalä, pentru discuJiile constructive çi recomandärile primite, precum çi pentru

obiectivitatea întregii echipe de evaluare.

Ca urmare a solicitärii dumneavoastrá formulate prin scrisoarea de informare nr.

6906129.1I.2019, privind conJinutul Raportului de evaluare externä a calitá1ii la USAMV Cluj-
Napoca, vä prezentäm räspunsul nostru la recomandärile formulate de echipa de evaluare

extemä. De asemeneaváprezentäm, aça cum a fost solicitat, un plan de mäsuri punctual, pentru

ca, pe baza punctelor tari identifìcate çi a valoriflrcãrii oportunitälilor ce sunt oferite USAMV
Cluj-Napoca, sä ofere programe de educalie la standarde de calitate.

Astfel, referitor la recomandárile echipei de experli evaluatori, precizâm urmätoarele:

1. Recomandäri asupra procesului didactic:

a) Asigurarea resursei umane çi creçterea gradului de ocupare al posturilor didactice: Obiectir,ul

stategic al politicii de resurse umane la nivelul universitäçii îl constituie atragerea în comunitatea

noasträ academicä a unei resursei umane calificate çi perfeclioîarea continuä a acesteia, în

conformitate cu prevederile legale çi cu perspectiva de dezvoltare a programelor de studii,

respectiv cu creçterea numárului de studenfi. Astfel, másurile vor viza;
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. stabilirea unei strategii privind politica de promovare çi întinerire a colectivului finând
cont de restricliile legislative privind promovarea cadrelor didactice çi îndeplinirea
standardelor minimale, respectiv de menfinerea la un nivel echilibrat a gradului de

acoperire a posturilor didactice, echilibrarea balanfei între procentul: prof*conf/çef
lucräri.|asistent;

I asigurarea unui cadru managerial adecvat afirmárii, dezvoltárii personale çi institulionale

çi de susfinere a cadrelor didactice pentru îndeplinirea standardelor de evaluare/

promovare;
. organizarea de concursuri pentru inträri noi în sistem (asistenfi) aceastä activitate fiind în

curs de implementare, conform listei posturilor publicate în MO.
b) Intensiflrcarea acliunilor de promovare a universitä1ii în vederea atragerii de viitori studenfi

dar çi de recunoaçtere în mediul academic çi economic regional: A fost elaborat planul de acliune

pentru promovarea USAMV Cluj-Napoca çi acesta cuprinde acliuni, termene çi responsabilitáli

care presupun :

. participarea fiecärei facultäçi la campanii de promovare organizate lunar în perioada

noiembrie 2019- mai2020la licee;
. organizarea unor colective de promovare alcátuite din cadre didactice çi studenfi,

masteranzi çi doctoranzi;
, rcalizarea unui film de prezentare al studenlilor, editarea flyerelor, pliantelor çi broçurilor

de promovare a obiectivelor importante pentru fiecare facultate;
. acfiuni de promovare în media: presa scrisä, TV, Intemet;
. dinamizarea paginii de Facebook a universitáçii/facultá1ilor, precum çi promovarea

admiterii pe site-ul oficial www.usamvcluj.ro

c) Creçterea numärului de studen{i stráini: având în vedere oportunitãlile çi interesul crescut

pentru programele de studii în limba francezá au fost deja fäcute demersurile pentru creçterea

cifrei de çcolarizare la linia francezá Mediciná Veterinará.

De asemenea, în planul de másuri pentru atragerea de studenfi sträini ne propunem:
r Promovarea ofertei educalionale çi participarea la târguri educafionale din stráinätate;
. Creçterea numãrului de proiecte AUF çi atragerea unui numär mai mare de bursieri

Eugen Ionesco în USAMV Cluj-Napoca;
. Promovarea disponibilitálii de a studia ca Erasmus incoming în universitatea noasträ prin

creçterea numärului de cadre didactice participante în STT mobility Erasmusr;
. Participarea în proiecte de tip Erasmus Mundus, IP inclusiv K4107.

d) Acfiuni de prevenire a abandonului çcolar:
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În vederea reducerii abandonului çcolar în special la anul I se vor efectua:
I activitá1i lunare suslinute de Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierä;
. târguri de joburi pentru motivarea studenfilor în dezvoltarea carierei, întâlniri cu

angajatorii çi pregätirea CV-urilor, acfiuni bianuale;
I accesarea proiectelor de tip ROSE finanfate de cátre MEN.

e) Intensificarea colaborärii cu mediul socio-economic în vederea efrcientizärii curriculei
universitare în conformitate cu dinamica apariliei de noi calificäri, competenfe çi abilitäli
solicitate de piala muncii:

. organizarea semestrialä a întâlnirilor Comisiei Consultative la nivel de facultate,

respectiv universitate;
. elaborarea de propuneri privind conlinutul curricular anual, conform procedurilor interne;
. efectuarea unor activitäli de cercetare aplicativä pentru partenerii economici.

f) Dezvoltarea Centrului de Învälare pe tot parcursul vielii cu activitáli în formarea profesionalä a

adullilor:
. actualizarea Regulament privind iniçierea, organizarea çi desfäçurarea programelor de

studii postuniversitare, de formare çi dezvoltare profesionalá continuá (RU 50) conform

Ordinului 5 146/ 12.09.2019 ;

r promovarea cursurilor postuniversitare acreditate çi susfinerea activitäçilor de instruire

teoreticá qi practicá;
r promovarea parteneriatelor cu agenli economici çi licee din mediul rural.

2. Recomandäri asupra domeniului social

a) linând cont de recomandarea privind accesul studenfilor cu dizabilitáli în campus, a fost

demaratä procedura de dezvoltare a acestor facilitäti si realizarea cáilor de acces, spre majoritatea

punctele din campus.

b) Au fost finalizate la termen (octombrie 2019) investiliile propuse pentru reabilitarea spafiilor
de cazare de la Ferma Cojocna. În aceste spalii sunt caza[i studenlii pe perioada practicii la ferma

didacticá a universitálii. De asemenea, a fost efectuatá modernizarea çi reamenajarea spaliilor de

çazare din cáminele USAMV Cluj-Napoca.

c) USAMV Cluj-Napoca a aprobat, pentru anul universitar 2019-2020, diversificarea çi creçterea

numärului de burse oferite din venituri proprii. Astfel, vor putea beneficia de burse din venituri
proprii studenlii care participä la activitãlile practice derulate în fermele universitá1ii. În cadrul

activitäfilor de voluntariat pentru studenli se va viza implicarea acestora în activitálile
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desfãgurate în fermele de producfie, în laboratoarele de cercetare, la întrefinerea çi amenajarea

campusului propriu.

3. Recomandãri asupra domeniului de cercetare

a) Având în vedere obiectir,ul strategic în domeniul cercetärii de sustinerea programelor de

cercetare, dezvoltarea centrelor çi laboratoarelor de cercetare în vederea asigurárii vizibilitálii
interne çi internafionale ale cadrelor didactice si cercetátorilor, ne propunem:

' identif,rcarea de noi parteneri din mediul privat în domeniu çi promovarea parteneriatelor
public-private, ca mijloc de suslinerea a activitä1ii de cercetare;

. abordarea unor tematici de cercetare aplicativá, interdisciplinará çi susfinerea colaborarii
interdepartamentale/interuniversitare pentru a atrage fonduri nalionale çi internalionale;

r suslinerea activitälii de consultan!á agricolá prin dezvoltarea ofertei de servicii oferite çi
creçterea, în acest fel, a implicärii cadrelor didactice din universitate în dezvoltarea

mediului agricol regional;
I antrenarea masteranzilor çi doctoranzilor în echipe de cercetare çi selectarea celor mai

buni pentru dezvoltarea domeniului;
r promovarea producfiei çtiinlifice pentru creçterea vizibilitálii çi impactului cercetárii

çtiinlifice çi susfinerea, în continuare, a accesului cadrelor didactice la publicarea

rezultatelor de cercetare în reviste de prestigiu cotate ISI prin decontarea unei cote/pä(i
din contravaloarea taxei de publicare;

. implementarea celor douä noi proiecte de iniliere gi dezvoltare a 2 centre de transfer
tehnologic, astfel cä, în urmätorii ani se prevede dezvoltarea activitátii de inovare în
domeniile specifice Universitäçii çi creçterea nivelului de aplicare în practicá a invenJiilor

çi inovafiilor proprii.

4. Recomandãri asuprâ domeniului de asigurare a calitã{ii

a) În conformitate cu recomandarea menfionatä, la USAMV Cluj-Napoca în cadrul proiectului
POCU EduForm (Educafie çi formare competitivá pe piala muncii) coordonat de Directorul
Departamentului de Pregätire a Personalului Didactic au fost propuse çi se deruleazá cursuri de

formare pentru cadrele didactice din grupul !intä.
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5) Recomandäri asupra domeniului managementului universitar

Consideräm oportune propunerile privind managentul universitar çi în consecinfá vom elabora

pentru acest an universitar:

a) Plan de mäsuri în vederea creçterii numárului de cadre didactice çi de studenli care sá

efectueze stagii în sträinátate, cu identificarea unor surse de finantare alternative din venituri
proprii, precum çi din proiecte de cerectare.

b) Plan de mäsuri care sä vizeze micçorarea abandonului çcolar çi ,,hdelizarea" absolvenJilor

pentru a urma cursuri de masterat gi doctorat. Acesta va fr prezentat diferenliat pe programe de

studii în funcjie de problematica identifrcatâ, împreuná cu indicatorii care sã ateste progresul

înregistrat.

6) Recomandãri din cadrul raportului studenfilor.

Pomind de la recomandärile çi propunerile cuprinse în raportul studenfilor ráspundem

urmätoarele:

a) Conform legislaliei în vigoare, obligativitatea frecventárii Cursului de Eticä çi Integritate

academicä de cätre studenli este obligatorie doar la nivelul master çi doctorat.

b) La nivelul universitáçii a fost achizilionat Sistemantiplagiat.ro. Acest soft va fi la dispoziçia

studenlilor prin intermediul Responsabililor cu studen{ii de la nivelul departamentelor. La nivelul
universitä1ii majoritatea departamentelor coodoneazá câte un program de studii.

c) Comisia de eticä are la toate çedinfele ca invitat permanent un membru al oficiului juridic,

care fiind doar invitat nu are drept de vot.

d) În Art.34. din RU 5 formularea este completä deoarece în universitate sunt 5 facultä{i çi
punctul la care se face referire spune

a) un reprezentant cadru didactic de lafiecare facultate
e) Direclia general administrativä va avea în vedere organizarea spaliilor pentru parcarca

bicicletelor.

Apreciem raportul evaluatorului extern, care a furnizat în materialul înaintat o radiograf,re

completä çi obiectivä asupra activitáfilor desfãçurate în cadrul managementului universitar çi al

activitälilor didactice - cercetare.
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In numele meu personal çi a colegilor mei, dorim sä mullumim ARACIS çi comisiei de

expe{i, pentru cá, çi în cadrul discufiilor din timpul vizitei, am primit recomandäri çi sugestii

obiective çi contructive de îmbunätálire a activitätilor.
Domnule preçedinte Prof.dr.ing. Iordan PETRESCU, vá rog sä primili expresia întregii

noastre consideralii,

Cu stimä,

RECTOR,
.t Ft dr. Cornel CATOI
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