RAPORT DE EVALUARE INSTITUȚIONALĂ ÎN VEDEREA EVALUĂRII
EXTERNE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI ACADEMICE LA
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
”Ion Ionescu de la Brad” din Iași
SINTEZĂ
Informații generale. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu
de la Brad” din Iași organizează 13 programe de studii de licenţă, 19 programe de studii de
masterat, iar studiile de doctorat se desfășoară pe 4 domenii: Agronomie, Horticultură, Zootehnie
și Medicină Veterinară.
În Universitate funcţionează patru facultăţi, care cuprind departamente didactice şi de
cercetare: Facultatea de Agricultură (Pedotehnică, Ştiinţa plantelor, Agroeconomie); Facultatea de
Horticultură (Ştiinţe exacte şi Tehnologii horticole); Facultatea de Zootehnie (Ştiinţe
fundamentale în zootehnie şi Managementul producţiilor animale) şi Facultatea de Medicină
Veterinară (departamentele de Preclinici, Clinici şi Sănătate publică).
Toate programele de studii, la nivel de licență și master, derulate în Universitate, sunt
acreditate/ autorizate, fapt ce confirmă nivelul, respectiv calitatea corespunzătoare a acestora.
Misiunea asumată este de cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie prin programe de studii
performante la toate ciclurile pregătirii universitare, pentru a răspunde exigenţelor unei societăţi
aflate în dezvoltare. Studenţii urmează un proces de formare teoretică şi practică, ce le permite
acumularea de competenţe profesionale, în conformitate cu nivelul ştiinţific şi tehnologic actual.
În Universitate este asigurată transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor desfăşurate şi este
respectată libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare precum şi
drepturile şi libertăţile studenţilor. Documentele emise de conducerea Universităţii sunt postate pe
site-ul universităţii (www.uaiasi.ro) şi paginile web ale facultăţilor.
Personalul didactic. La începutul anului universitar 2012-2013, numărul total al personalului
didactic titularizat cu norma de bază era de 155, din care profesor universitar 32 reprezentând
20,7%, conferențiar universitar 28 (18%), șef de lucrări 68 (40%), asistent universitar 32 (20,7%),
iar preparator 1 (0,6%). De remarcat faptul că 94,8 % din personalul didactic titularizat, cu norma
de bază în universitate, are titlul de doctor. Întregul corp profesoral al Universității corespunde din
punct de vedere al calificării profesionale şi condiţiilor legale cerute pentru ocuparea posturilor din
Statele de funcţiuni ale departamentelor. Cele 155 de cadre didactice desfăşoară activităţi specifice
cu un număr de 4218 studenţi şi masteranzi, raportul cadre didactice/studenţi fiind de
1/27,2.

Baza materială. USAMV din Iași dispune de o infrastructură foarte bună, constând din spații
bine dotate, aparatură și echipamente moderne, complexe deosebite pentru activități sociale,
culturale și sportive și bibliotecă. Universitatea gestionează un ansamblu de clădiri cu o suprafaţă
desfăşurată de 33894 mp şi cu o suprafaţă utilă de 18391 mp, amplasate pe un teren cu suprafaţa de
19,90 ha. Terenul şi spaţiile aferente învăţământului, cercetării ştiinţifice şi activităţilor conexe sunt
în patrimoniul Universităţii şi aparţin domeniului public. Spaţiile pentru activitatea didactică
însumează o suprafaţă construită de 28158 mp, din care 15205,3 mp suprafaţă utilă, concretizată în
10 amfiteatre, 201 săli de seminar şi laboratoare, aulă, bază sportivă, 5 clinici veterinare, hală pentru
tractoare şi maşini agricole, bibliotecă, biobază, staţie-pilot pentru oenologie, seră floricolă, câmpuri
didactice pentru culturi agricole şi floricole, solarii, colecţii pomologice şi ampelografice, pepinieră
viticolă, parc dendrologic, staţiune didactică etc.
Pentru activitățile didactice există în utilizare peste 350 de calculatoare. USAMV din Iaşi
dispune de soft-uri corespunzătoare disciplinelor de studiu din planurile de învăţământ, cu licenţe de
utilizare. Universitatea dispune de un Centru de Vizualizare Avansată 3D, unic în învăţământul
superior din România. În cadrul Centrului de Vizualizare Avansată, au fost dezvoltate obiecte şi
scenarii 3D specifice profilului de activitate.
Universitatea are în proprietate o suprafaţă agricolă de 11.948,98 ha, pe care sunt amenajate
mai multe baze de practică şi care, prin arendare, contribuie la creşterea veniturilor proprii.
Biblioteca dispune de 7 săli de lectură cu un total de 220 de locuri şi o suprafaţă totală de
1.169 de mp, garderobă şi calculatoare legate în reţea pentru accesul utilizatorilor. La 31.12.2012
Biblioteca Universităţii avea în dotare un fond total de carte de 83.488 exemplare (79.864 cărţi
româneşti, 3.624 cărţi străine) şi un total de 11.359 publicaţii periodice (5.143 periodice româneşti
şi 6.216 periodice străine). Din Biblioteca USAMV din Iaşi pot fi accesate o serie de platforme –
colecţii de reviste ştiinţifice de cercetare în format text integral: www.sciencedirect.com;
www.springerlink.com; www.blackwell.com; www.ebscopublishing.com. De asemenea, pot fi
accesate o serie de baze de date bibliografice şi bibliometrice internaţionale, după cum urmează:
ProQuest CSA; Thomson ISI – Web of Sciences; Thomson ISI – Journal Citation Report etc.
Activitatea financiară a Universităţii este organizată în concordanţă cu legislaţia naţională
în domeniu şi cu regulamentele proprii aprobate de Senat. În anul 2012, bugetul a fost de
57.771.340 lei, din care 24.768.007 a reprezentat finanţarea de bază. Ponderea sumelor încasate din
contractele încheiate cu Ministerul Educaţiei Naţionale au reprezentat, în anul 2012, 42%, iar gradul
de acoperire a cheltuielilor din alte surse decât cele provenite pe bază de contracte încheiate cu
Ministerul Educaţiei Naţionale 58 %.

Universitatea a alocat pentru anul universitar 2011/2012 semestrul II, 169710 lei din venituri
proprii pentru consolidarea fondului de burse alocat studenților din ciclurile de licență și master și
26 de burse sociale speciale în cuantum lunar de 500 lei. Pentru anul universitar 2012/2013
semestrul I, au fost alocați 40500 lei din venituri proprii pentru consolidarea fondului de burse și 27
de burse sociale speciale în cuantum lunar de 400 lei.
Activitatea financiară a Universităţii este auditată intern, periodic şi anual de
Compartimentul de audit public intern al USAMV din Iaşi.
Admiterea. Recrutarea şi admiterea la cele 3 cicluri de studii universitare (licenţă, master şi
doctorat) se realizează în conformitate cu autonomia universitară, respectând dreptul la studii al
fiecărui cetăţean. Înscrierea la concursul de admitere se face în baza diplomei de bacalaureat sau a
unor acte de studii echivalente, recunoscute de MEN. Procedura concursului de admitere este
stabilită prin Metodologia desfăşurării admiterii la USAMV din Iaşi, elaborată

în conformitate

cu metodologia cadru a MEN. În urma evaluării prin sondaj a dosarelor studenţilor rezultă că au
fost îndeplinite standardele naţionale de calitate în vigoare.
Şcolarizarea studenţilor străini se face cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. În cadrul
USAMV din Iași sunt înmatriculați un total de 99 studenți străini, astfel: 93 în cadrul programelor
de licență, 5 în cadrul programelor de master, iar 1 la doctorat. Țările de proveniență ale acestora
sunt: Grecia, Cipru, Ucraina, Israel, Bulgaria, iar ponderea majoră este reprezentată de Republica
Moldova.
Activitatea de cercetare științifică. Există o cultură academică centrată pe cercetare, atestată
prin realizarea de granturi, cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate, brevete de invenţii etc. Cadrele
didactice, studenţii şi doctoranzii participă la activitatea de consultanţă şi transfer tehnologic în
cadrul camerelor agricole din regiunea de dezvoltare Nord-Est, dar şi în parcul tehnologic
TEHNOPOLIS. A existat și există și în prezent o preocupare de creștere cantitativă, dar mai ales
calitativă a rezultatelor din activitatea de cercetare științifică în cadrul Universității. În perioada
2008-2012 au fost publicate 223 manuale, tratate și monografii (din care 7 în edituri din străinătate),
s-au obținut 183 de Granturi și contracte de cercetare științifică în valoare totală de 174774929 lei,
au fost publicate 3009 lucrări științifice (156 în reviste cotate CNCSIS categoria B, 2064 în reviste
BDI, 419 în reviste cotate ISI și 370 în volume ale conferințelor internaționale), 32 dintre lucrările
științifice fiind premiate.
Strategii și proceduri pentru asigurarea calității. La USAMV din Iași există o comisie
centrală și comisii pe programe de studii care lucrează în mod integrat, în baza Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. Comisiile de
asigurare a calităţii din facultăţi elaborează propriile rapoarte anuale de evaluare şi asigurare a
calităţii şi implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii.

Universitatea are un sistem de management academic și administrativ performant, la toate
nivelurile, în permanență monitorizat și perfecționat. Există un sistem informatic complex,
conexiune internet și intranet în întreaga instituție, fapt ce asigură buna comunicare în cadrul tuturor
proceselor dezvoltate în Universitate.
USAMV din Iaşi oferă o gamă amplă de servicii sociale, culturale şi sportive. Cazarea
studenţior se face în spaţii modernizate, care includ o serie de facilităţi (oficii dotate cu aparatură
electro-casnică, cablu internet, cablu TV etc), iar serviciile de alimentaţie se asigură prin Cantinarestaurant. În căminele studenţeşti sunt cazaţi peste 40 % din numărul total al studenţilor la forma
de învățământ cu frecvență.
Evaluarea externă la nivelul programelor de studii. Pornind de la ideea că evaluarea
instituţională externă are în vedere, pe de o parte, instituția în ansamblu, iar pe de altă parte
măsura în care mecanismele instituționale sunt implementare și funcționează la nivelul
programelor de studii, s-au supus evaluării calității un număr de patru programe de licență:
Agricultură – IF; Horticultură – IF; Zootehnie – IF; Medicină veterinară - IF. Concluzia fiecărui
expert evaluator pe programul de studii evaluat s-a materializat în acordarea unui calificativ,
calificativul propus pentru fiecare program fiind ”încredere”. Experții evaluatori implicați în
procesul de evaluare pe parcursul vizitei au susținut în rapoartele lor individuale cu argumente
enumerate în Fișa vizitei că Universitatea asigură derularea tuturor activităților de educație și
cercetare științifică prin apelarea la bune practici rezultate din propria experiență sau sistematizate
pe baza schimburilor de experiență cu universități similare din țară și străinătate.
Ca urmare a procesului de evaluare externă la nivelui instituției și a programelor de studii,
echipa de evaluare a formulat o serie de recomandări, printre care:
 revizuirea permanentă a planurilor de învățământ în concordanță cu prevederile standardelor
specifice ARACIS și cu bunele practici existente în Spațiul European al Învățământului
Superior;
 preocupare pentru îmbunătățirea calității și relevanței programelor de practică pentru
studenți, inclusiv studierea posibilității de introducere a unei perioade de practică flexibilă
de-a lungul anului universitar;
 creșterea ponderii proiectelor de cercetare internaționale, în calitate de solicitant sau de
partener;
 concretizarea mai amplă a acordurilor internaționale bilaterale prin proiecte comune;
 valorificarea prin brevete a rezultatelor cercetării și transpunerea în mediul economic
(axarea pe cercetare aplicativă);

 creșterea gradului de interes pentru implicarea studenţilor în activităţile de cercetare;
 realizarea unei baze de date care să faciliteze legătura cu absolvenții și angajatorii;
 atragerea studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor străini, corelat cu o eventuală
dezvoltare a ofertei educaţionale a Universităţii cu programe la care predarea să fie
realizată în limbi de circulaţie internaţională;
 crearea şi menţinerea legăturilor permanente cu mediul economic şi dezvoltarea relaţiilor de
parteneriat cu organizaţiile publice şi private pentru sprijinirea integrării absolvenţilor pe
piaţa muncii;
 perfecționarea bazată pe managementul îmbunătățirilor continue a formularelor de evaluare
colegială, evaluarea cadrelor didactice de către studenți, de autoevaluare şi evaluare de către
managementul facultăţii.

În urma constatărilor din timpul vizitei Comisiei de evaluare instituţională externă a calităţii,
Consiliul ARACIS concluzionează că Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
”Ion Ionescu de la Brad” din Iași asigură corespunzător condiţiile de calitate şi standardele şi, în
acest temei, creează condiţii şi pentru asigurarea viitoare a calităţii. Prin urmare, Consiliul
ARACIS acordă calificativului “grad de încredere ridicat” Universităţii de Științe Agricole și
Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași, în ceea ce priveşte managementul instituţiei,
în materie de asigurare a calităţii programelor de studii şi de respectare a standardelor academice de
acordare a diplomelor de absolvire.

