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1. Introducere 

Prezentul raport este rezultatul evaluării Universității de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca, România. Evaluarea a avut loc în lunile mai și septembrie 2012, 
în cadrul proiectului "Performanţă în Cercetare, performanţă în Predare - Calitate, 
Diversitate şi Inovare în Universităţile Românești", care are drept scop consolidarea 
elementelor de bază ale universităţilor românești, cum ar fi autonomia și competenţele lor 
administrative, prin îmbunătăţirea asigurării calităţii și a eficacităţii managementului. 

Evaluările au loc în contextul reformelor majore din sistemul de învăţământ superior 
românesc și, în special, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei din 2011 și a 
diverselor acte normative conexe. 

În timp ce evaluările instituţionale au loc în contextul unei reforme de ansamblu, fiecare 
universitate este evaluată de către o echipă independentă PEI, folosind metodologia PEI 
descrisă mai jos. 

 

1.1. Programul de Evaluare Instituţională 

Programul de Evaluare Instituţională (PEI) este un serviciu membru independent al 
Asociaţiei Universităţilor Europene (AUE), care oferă evaluări pentru a sprijini instituţiile 
participante în dezvoltarea continuă a managementului lor strategic și a culturii interne a 
calităţii. PEI este membru cu drepturi depline al Asociaţiei Europene pentru Asigurarea 
Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA) şi este înregistrată în Registrul European pentru 
Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR). 

Caracteristicile distinctive ale Programului de Evaluare Instituţională sunt: 
 

 Un accent puternic pe faza de auto-evaluare 

 O perspectivă europeană și internaţională 

 O abordare tip “peer-review”  

 Un sprijin pentru îmbunătăţire 

PEI pune accentul pe instituţie ca întreg și nu pe programele individuale de studiu sau pe 
unităţi, concentrându-se asupra: 
 

 Proceselor decizionale și structurilor instituţionale și a eficienţei 
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managementului strategic 

 Relevanţei proceselor interne de calitate și a gradului în care rezultatele lor 
sunt utilizate în luarea deciziilor și în managementul strategic, precum și 
asupra golurilor constatate la nivelul acestor mecanisme interne. 

 
Evaluarea este ghidată de patru întrebări-cheie, care se bazează pe o abordare de tip 
"adecvarea pentru (și a) scopul (ului)": 
 

 Ce încearcă instituţia să facă? 

 Cum încearcă instituţia să facă acest lucru? 

 Cum se știe ea că funcţionează? 

 Cum se schimbă instituţia în scopul îmbunătăţirii? 

 

1.2. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară și contextul 
național 

Universitatea a fost fondată în 1869 ca şi Institutul de Studii Agronomice, în fostul 
domeniu al Mănășturului. Iniţial, Institutul a funcţionat cu o singură Facultate de 
Agricultură, dar în urma diverselor evoluţii şi iteraţii au fost create noi facultăţi: o 
Facultate de Medicină Veterinară a fost înfiinţată în anul 1962; în 1968 Facultatea de 
Zootehnie (la care s-a adăugat Biotehnologiile în 1992); o Facultate de Horticultură a fost 
adăugată în 1977. În prezent există planul de a introduce o a cincea facultate, cea de 
Ştiinţa și Tehnologia Alimentaţiei. Instituţia a fost desemnată ca Universitate de stat 
(publică) în iulie 1995 sub titlul său actual: Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca (USAMV). Ea are în prezent 6250 de studenţi. 

Noua lege a educaţiei promulgată recent urmăreşte să ofere universităţilor din România 
un grad mai mare de autonomie decât până acum și acest lucru este salutar. În anumite 
limite, Universitatea este în măsură să îşi stabilească propria structură, să 
descentralizeze bugetele și să acorde o mai mare responsabilitate atât mediului 
academic și cât şi celui executiv. Cu toate acestea, echipa de evaluare a identificat (și 
notat în cadrul acestui raport), un număr de restricţii externe, care încă limitează 
capacitatea Universităţii de a se gestiona singură în mod eficient, inclusiv restricţii 
privind cheltuielile şi asigurarea de personalul (în care Ministerul are încă o influenţă 
majoră). 

În 2003, Universitatea a ales să întreprindă o evaluare instituţională prin PEI, ale cărei 
concluzii au fost în mod evident aplicate pe parcursul ultimilor ani. În 2009, Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a plasat Universitatea 
în categoria universităţilor cu cel mai înalt grad de încredere. În urma noului sistem de 



 
 

5 
 

clasificare, introdus în 2011 de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și 
Sportului, Universitatea a declarat că ocupă poziţia a cincea în topul primelor 12 instituţii 
și prima poziţie între celelalte universităţi Agricole (de Ştiinţele Vieţii) din România, 
subliniind baza sa de cercetare solidă. Misiunea Universităţii, așa cum apare în Carta sa, 
este: 
 

“formarea profesională de nivel universitar și generarea de cunoaștere 
științifică prin cercetare și inovare "... realizată prin educație și cercetare 
științifică avansată.” 

Universitatea urmărește să-și îndeplinească misiunea, 
 

 “prin promovarea excelenței în educație, cercetare și inovare, prin programe 
formative de studiu inițiale și post-universitare, prin sisteme de învățare pe 
tot parcursul vieții și prin aderarea la valorile universitare, în conformitate cu 
cerințele unei societăți bazate pe cunoaștere” (Planul Strategic 2012-2016). 

Universitatea a identificat un număr de factori-cheie care au contribuit la instabilitatea 
mediului său. Noua lege a fost introdusă, iar implicaţiile sale s-au văzut treptat. Există 
instabilitate în cadrul sistemului de învăţământ superior în sine, cu o serie de modificări în 
poziţiile ministeriale în ultimele luni şi ani. Există instabilitate în ceea ce priveşte finanţarea 
și incertitudine cu privire la criteriile pe termen lung / setul de date pentru clasificarea 
universităţilor. Acestea trebuie adaugate crizei economice globale și impactului 
schimbărilor demografice care au condus la o scădere a numărului de tineri care intră în 
învăţământul superior - până în 2014 acest număr se va reduce cu 30%. 

 

1.3. Procesul de auto-evaluare 

Procesul de auto-evaluare a fost efectuat de un grup condus de Prorector (pentru 
cercetare) și a inclus şi pe ceilalţi cinci Prorectori, cei patru Decani și pe șeful 
Departamentului de Cercetare. (Nu au fost incluşi şi studenţi în acest grup, deși 
Universitatea a subliniat că ei au fost implicaţi în toate etapele). 

Procesul de pregătire a evaluării a fost rapid, debutând în ianuarie 2012 cu o reuniune în 
București, cu UEFISCDI, urmată în februarie-martie de convocarea grupului RAE și 
continuând cu un proces iterativ de consultare cu și de colectare de date de la, facultăţi și 
departamente (inclusiv administrative) și de la personal. Departamentele au contribuit la 
analiza SWOT, care a reprezentat o sinteză a unui număr mare de puncte de vedere. 
Personalul a fost informat cu privire la progres, iar rezultatele intermediare au fost 
publicate prin intermediul intranet-ului. Studenţii, care sunt bine reprezentaţi la toate 
nivelurile, de la comisiile departamentale la Senat, au fost implicaţi prin intermediul acestui 



 
 

6 
 

mecanism. În plus, Rectorul a vizitat toate departamentele pentru a obţine feedback. 

A fost clar pentru echipa de evaluare că a fost o oportunitate deosebit de mare pentru 
toate părţile Universităţii de a participa în acest proces şi că acest lucru s-a făcut cu 
entuziasm. Analiza SWOT a părut să fie corectă și lăudabil de penetrantă. Cu toate acestea, 
Echipa a avut sentimentul că raportul de auto-evaluare (RAE), deşi foarte cuprinzător în 
acoperire, a fost într-un fel mai puţin evaluativ decât poate s-a sperat și că nu a luat în 
discuţie suficient problemele identificate suficient de către Universitate în documentaţie, 
ca şi puncte slabe și ameninţări. Cu toate acestea, în timpul discuţiilor, Universitatea a fost 
pregătită să fie deschisă și sinceră cu privire la felul în care percepe poziţia sa curentă. 

Totuşi, stilul RAE a subliniat un punct-cheie pentru echipa de evaluare. Structura duală a 
Universităţii creează o problemă presantă; aceea de a obţine un echilibru corect între 
procesele extrem de consultative și de democratice, pe de o parte și un Executiv activ 
capabil să conducă instituţia și să influenţeze direcţia acesteia într-un mod eficient, pe de 
altă parte. 

 

1.4.        Echipa de evaluare 

Raportul de auto-evaluare al Universităţii, împreună cu anexele sale, au fost trimis echipei 
de evaluare în aprilie / mai. Vizitele Echipei au avut loc în luna mai și respectiv septembrie 
2012. Între aceste vizite Universitatea a furnizat Echipei unele documente suplimentare. 

Echipa de evaluare a fost alcătuită din: 
 

 Profesor Bent Schmidt-Nielsen, fost rector, Royal Veterinary & Agricultural 
University, Danemarca, Preşedintele Echipei 

 Profesor Carmen Fenoll, fost pro-rector, University of Castilla-La Mancha, 
Spania 

 Profesor Ivan Ostrovsky, Pro-Rector, Comenius University în Bratislava, Slovacia 

 Ms. Anouk Platteel, absolvent cursuri postuniversitare în domeniul cercetării 
Ştiinţelor Animale, Universitatea din Wageningen, Olanda 

 Profesor Robin Smith, Director Arethusa Projects Ltd. Şi fost Pro Vice Cancelar, 
Anglia, Ruskin University, Coordonatorul Echipei 

Echipa mulţumește rectorului, Profesor Doru Pamfil, și Prorectorului, Profesor Carmen 
Socaciu (persoana de legătură), precum și tuturor membrilor participanţi din Universitate, 
pentru curtoazia lor, ospitalitatea și pentru implicarea entuziastă în procesul de evaluare. 
În plus, am dori să mulţumim de asemenea unui mare număr de parteneri externi și de 
părţi interesate, care ne-au oferit comentarii valoroase în timpul vizitelor.  
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2. Guvernanţă și adoptarea deciziilor instituţionale 

2.1.       Structuri de gestionare și conducere 

Structurile oficiale ale tuturor universităţilor din România sunt bazate pe prevederile Noii 
Legi a Educaţiei și sunt extrem de birocratice și de complexe. USAMV are, în esenţă, două 
dimensiuni organizaţionale. Prima dimensiune cuprinde Executivul, care include Rectorul, 
care este ales de către întreaga Universitate. El îşi numește apoi cei şase Prorectori și 
alege cei patru Decani dintre două nominalizări făcute de fiecare facultate (care sunt de 
asemenea propuse în urma unor alegeri). Există un Consiliu de Administraţie (în esenţă, 
organul executiv care cuprinde manageri de nivel înalt și Prefectul Studenţilor), care se 
ocupă de managementul de zi cu zi al Universităţii. Acesta are un număr de Consilii, 
prezidate de către Prorectori conform competenţelor lor specifice. Consiliul de 
Administraţie este prezidat de Rector. În paralel, a doua dimensiune cuprinde Senatul și 
un număr de Comisii care acoperă domenii de importanţă strategică aproape identice ca și 
Consiliile, cum ar fi Predarea și Învăţarea, Cercetarea, Probleme Sociale și ale Studenţilor, 
și Relaţii Internaţionale. Rectorul nu este Președintele Senatului ci, în acest scop, este ales 
un Președinte din cadrul Senatului Universităţii. În prezent, acesta este fostul Rector. 
Executivul nu are membri în Senat sau în Comisiilor sale. 

Senatul este un organism important deoarece acesta aprobă Carta Universităţii (modificată 
recent), determină reglementări, aprobă și monitorizează bugetul și supraveghează în mod 
direct o serie de alte aspecte, inclusiv politicile de personal, procesele de învăţământ, 
programele și structura Universităţii însăşi. Acesta monitorizează Consiliul de Administraţie 
și sub-comitetele sale. În plus, aprobă Planul strategic, care este văzut ca un "contract" 
între Rector și Senat și pe baza căruia acesta este evaluat anual. Președintele Senatului 
semnează "contractul de gestionare" al Rectorului. Totuşi, membrii Senatului nu au 
responsabilitate juridică personală. 

Senatul a fost descris ca fiind nepolemic însă, în cazul în care ar apare un conflict cu 
Executivul, Senatul este organul decizional suprem de gestionare a Universităţii. În opinia 
Echipei, acest proces dual foarte complex de luare a deciziilor consumă timp și dublează 
efortul, deoarece  problemele sunt urmărite în Senat și în diverse etape ale Executivului 
printr-un proces greoi și consecutiv. Niciun membru al Consiliului de Administraţie nu este 
membru al Senatului (deși Rectorul și Prorectorii sunt invitaţi să participe din timp în timp 
la reuniunile organizate, în funcţie de ordinea de zi). Au loc întâlniri săptămânale între 
Președinţii Comisiilor Senatului și Prorectorul cu mandatul corespunzător. Într-un moment 
în care resursele sunt sub o presiune severă, acest lucru este de asemenea foarte 
costisitor. Sistemul paralel este în mod inerent instabil și nu pot fi date garanţii că acesta va 
putea opera cu succes în viitor, dat fiind faptul că depinde atât de mult de existenţa unor 
relaţii personale bune. În contextul unui mediu academic care este stabil și lent la 
schimbare, structura ar putea fi adecvată. Totuşi, în contextul actual extrem de competitiv 
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la nivel naţional și mondial, în care schimbarea este rapidă și endemică, structurile 
Universităţii limitează capacitatea Universităţii de a se schimba și adapta, în comparaţie cu 
multe universităţi internaţionale, care nu sunt restricţionate în acest mod prin legislaţia 
naţională. De aceea, capacitatea sa de a-şi îndeplini unele dintre obiectivele strategice este 
limitată. 

În opinia Echipei există pericolul producerii unui dezechilibru înspre practicile excesiv  de 
democratice (care, în prezent, nu au nicio responsabilitate), în detrimentul autorităţii 
executive reale, cu responsabilităţi definite legal. În cadrul constrângerilor stabilite de 
Lege, Executivul și Senatul ar putea dori să identifice și să adopte strategii care depășesc 
unele dintre aceste deficienţe și obstacole pentru o luare a deciziilor în mod eficient și 
pentru o implementare rapidă a acestora. 

Echipa recomandă ca: 
 

 Executivul, împreună cu Senatul, să continue colaborarea lor internă strânsă, în 
urmărirea obiectivelor corporative, dar să stabilească termeni clari de referinţă 
pentru comisii și persoane, în scopul de a evita conflictele viitoare și pentru a 
accelera procesul intern de luare a deciziilor; 

 Echipa recomandă Universităţii să găsească modalităţi creative pentru a: 

 stabili substructuri care să fie suple; 

 identifica procesele care nu necesită urmărirea în paralel a problemelor; 

 dezvolta practici instituţionale care permită ca luarea deciziilor să fie rapidă 
și concentrată. 

 

2.2.       Procesul de planificare strategică 

S-a observat că procesele pentru crearea Planului Strategic au fost relativ noi aşteaptarea a 
fost ca ele să fie rafinate în timp, pe măsură ce experienţa acumulată în temeiul noii legi va 
fi dezvoltată. Crearea Planului Strategic este un proces amplu, începând cu o abordare “de 
jos în sus”, de la nivelul Departamentelor. Departamentele au contribuit cu puncte de 
vedere care au fost trimise la Facultăţi pentru a fi transmise mai departe, până la Consiliul 
pentru Dezvoltare Instituţională, o sub-comitet al Consiliului de Administraţie, care a 
analizat propunerile pentru sintetizare și obţinerea unui acord final prin Senat, care are 
responsabilitatea finală. Planul este apoi monitorizat prin intermediul Consiliului de 
Dezvoltare Instituţională. De aceea, acesta este influenţat în dezvoltarea sa de structura 
duală a traseului executiv, precum și a celui academic, prin Senat. Acest lucru este 
corespunzător. 
 
Totuşi, Echipa a observat că aceste procese au condus la un Plan Strategic care avea 19 
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obiective-cheie și peste 90 de alte obiective, dintre care unele sunt foarte generale. 
Acesta a fost dezvoltat într-un Plan de Acţiune (2012 - 2014), care cuprinde 46 de Acţiuni 
Planificate. Planurile au fost fundamentate în jurul următoarelor teme principale: 
Educație, Cercetare, Infrastructură & Management Financiar, Relații Internaționale și 
Parteneriat cu Studenții. Deși structura planului a fost prescrisă de către ARACIS, 
conţinutul pare a fi o însumare cuprinzătoare a deliberărilor din comunitatea academică, 
mai degrabă decât o declarație strategică bazată pe o hotărâre care să ia în considerare 
priorităţile. Facultăţile au confirmat că s-au identificat selectiv cu Planul Strategic, mai 
degrabă decât să-l fi văzut ca reprezentând baza pentru o activitate focalizată și ghidată 
la nivelele de facultate și departament. 

În opinia Echipei, toate ingredientele pentru planificarea strategică eficientă sunt prezente 
în procesele Universităţii şi că aceasta trebuie lăudată pentru că a prevăzut consultarea cu 
părţile interesate externe și implicarea largă și diversificată a comunităţii academice și 
administrative. Cu toate acestea, identificarea selectivă a Facultăţilor cu planul extins, 
precum și o des citată preocupare cu privire la modificările constante aduse de factorii 
externi (cum ar fi constrângerile legislative, supravegherea de către Minister, presiunile 
economice), au făcut ca Planul Strategic să apară ca fiind mai degrabă unul tactic și 
orientat pe termen scurt, decât unul bazat pe viziunea proprie a Universităţii asupra sa și 
pe o judecată focalizată cu privire la modul în care aceasta s-ar putea realiza pe un termen 
mai lung. Ca şi o ilustrare a aceastei situaţii, Universitatea s-ar putea concentra pe dilema 
subliniată în secţiunile 4 și 5 din prezentul raport cu privire la necesitatea unei abordări 
orientate spre cercetare, pentru a crea o masă critică și a obţine venituri rezultate din 
transfer de cunoștinţe, consultanţă și servicii către societate. 

Planurile strategice pot fi structurate în diverse moduri diferite, însă rămâne nevoia, 
pentru Universitate, să se angajeze într-o a doua fază a planificării strategice, după 
distilarea planului actual într-o strategie pe termen mai lung axată pe viziune: adică pentru 
facultăţi și departamente să îşi re-focalizeze obiectivele în lumina obiectivelor corporative 
identificate. Odată convenite, ţintele, obiectivele, termenele și responsabilităţile pot fi 
identificate într-un plan operaţional mai dinamic, adecvat scopurilor de monitorizare 
anuală. 

Echipa recomandă Universităţii să: 
 

 identifice anumite instituţii din afara României cu misiuni similare, pentru a se 
raporta la acestea şi pentru a-şi revizui stilul de prezentare și procesele pentru 
crearea planurilor lor strategice; 

 distileze Planul Strategic actual într-o strategie focalizată pe termen mai lung, 
identificând temele sale majore pe baza viziunii pe care Universitatea o are cu 
privire la ea însăşi și în baza judecării proprii a priorităţilor; 
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 extragă din Planul Strategic un plan de acţiune pe termen scurt, mai detaliat, în 
scopul de a oferi o bază pentru monitorizarea ulterioară a reperelor. 

 

2.3.       Finanțare și buget 

Universitatea a fost foarte activă în încercarea de a asigura finanţarea externă sub formă 
de granturi de la Comisia Europeană, fonduri naţionale și internaţionale pentru 
cercetare, venituri din servicii de laborator și donaţii, în scopul de a-şi spori venitul pe 
fondul unei scăderi a finanţării primite de la Stat. Înainte de noua lege, universităţile au 
fost finanţate pe baza numărului de studenţi, care a reprezentat 70% din finanţarea de 
stat. Circa 70% dintre studenţii Universităţii sunt finanţaţi de către Stat în ceea ce 
priveşte taxele de şcolarizare, iar restul sunt auto-finanţaţi. Echilibrul era asigurat de 
douăzeci și șase de indicatori de calitate. Proporţia calităţii este acum inclusă în noile 
criterii de clasificare a universităţilor, ceea ce, din punct de vedere al Universităţii, a 
făcut ca includerea Universităţii în categoria „universităţilor  cu predare și cercetare 
avansată" să fie absolut esenţială. Având în vedere poziţionarea Universităţii, aceasta a 
maximizat venitul (echivalent cu anul precedent), în timp ce universităţi din alte 
categorii au fost dezavantajate. Acum 5% din finanţare se face de asemenea pe baza a 
18 indicatori de performanţă  referitori la performanţa în cercetare, inclusiv numărul de 
doctoranzi care îşi susţin teza (140 în 2011), factorii de impact de tipul citărilor și 
publicaţiilor în reviste Institute for Scientific Information (ISI), etc. 

În prezent se urmăreşte o politică activă de implicare a mediului de afaceri și industrial, 
însă s-a recunoscut faptul că este nevoie de investirea unui efort mai mare în acest 
domeniu de activitate. Rectorul a luat măsuri active pentru a spori capacitatea 
Universităţii cu privire la mediul de afaceri și industrie, prin analizarea proceselor 
adoptate în SUA. Înfiinţarea a două Comitete Executive subordonate Pro rectorului 
(pentru Dezvoltare Instituţională) și anume Consiliul pentru Strategii al Universităţii și 
Comisia pentru Relaţii cu Mediul Economic (a se vedea secţiunea 5), au asigurat forumuri 
prin care se poate mobiliza şi solicita sprijinul părţilor interesate externe, la nivel local, 
naţional și internaţional. Universitatea ar trebui felicitată pentru activităţile pe care le-a 
întreprins în scopul de a-şi spori veniturile din diverse surse. Cu toate acestea, 
Universitatea rămâne puternic dependentă de veniturile de la Stat. Nu există nicio 
îndoială că în prezent finanţarea este imprevizibilă, instabilă și ameninţată și, ca urmare, 
gradul în care în cadrul Universităţii va putea fi eliberat unui spirit de inovaţie și 
antreprenorialism va fi important în asigurarea unui viitor financiar viabil. 

Universitatea a făcut pași în direcţia cea bună, prin introducerea (încă netestată) a unui 
proces de bugetare descentralizată, cu scopul de a sprijini o cultură mai antreprenorială la 
nivelele de facultate și departament și de a genera venituri. Rectoratul și Decanii au fost 
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conștienţi de implicaţiile pe care bugetarea descentralizată le are asupra capacităţii lor de 
a conduce instituţia prin intermediul mecanismelor sale de finanţare și au avut 
convingerea că procesul prin care toate părţile din Universitate s-au angajat în planificarea 
strategică, împreună cu sistemul de "contracte" care oferă un cadru de acţiune, vor 
permite instituţiei să avanseze în mod coerent ca o entitate corporativă unică. Banii 
pentru servicii și cercetare pot ajunge acum la departamente, suplimentar faţă de 
fondurile bazate pe numărul de studenţi/ credite și indicii de calitate. O "felie mai mare", 
de aproximativ 30-50%, este primită de către Universitate și aproximativ 15% de către 
facultăţi. 

Cu toate acestea, constrângeri externe severe afectează procesele de cheltuieli din cadrul 
Universităţii. Toate veniturile sunt definite în scopul de reglementare ca fiind "finanţare de 
la stat", iar acest lucru este supus micro-managementului intern (prin Lege) și de la 
Minister. În timp ce Departamentele ar urma să determine cum să cheltuiască banii lor în 
viitor, Rectorul (și Prorectorii) trebuie să semneze toate categoriile de cheltuieli. Aceasta 
este o cerinţă legală. Documentele financiare / de achiziţii sunt urmărite prin intermediul 
departamentelor centrale (deși de multe ori prin intermediul unor procese electronice 
eficiente). Echipa a remarcat faptul că toate cheltuielile sunt încă atent controlate de 
Minister. Astfel, orice cheltuieli de capital care depăşesc suma de 1800 lei (€ 450) trebuie 
aprobate extern (această sumă este mai mică decât preţul unui laptop). Rapoarte 
financiare săptămânale, lunare şi trimestriale care detaliază categorii de cheltuieli sunt 
trimise la Minister (inclusiv anexele, cu facturi, contracte, detaliile de plată etc.). În opinia 
Echipei astfel de controale nu sunt de natură să favorizeze dezvoltarea unui sistem 
universitar antreprenorial, inovator și competitiv la nivel global. 

 

2.4.       Resurse umane 

Resursele umane sunt încă supuse controlului extern al Ministerului. Un moratoriu de doi 
ani cu privire la numiri a fost recent ridicat și o listă de douăzeci şi cinci de posturi de 
lector este  probabil să fie luat în vedere la următoarea rundă, moratoriu care prevede o 
rată de o numire permisă la fiecare şapte vacantări. Ca urmare a scăderii numărului de 
personal, rapoartele personal/studenţi sunt  sub o mare presiune și unele Facultăţi au 
redus numărul de studenţi. La nivel de lector asistent, Şefii de Departament pot apela la 
personal temporar pentru perioade scurte de timp, cu acordul Consiliului Facultăţii. Cu 
toate acestea, situaţia este încă problematică, în sensul în care există o presiune severă 
asupra personalului existent pentru a acoperi obligaţiile privind activitatea administrativă, 
de cercetare, și de predare. În plus, în ceea ce privește poziţiile de conducere / profesor, 
noi criterii au fost stabilite pentru abilitare (a se vedea secţiunea 4 de mai jos), care vor 
avea un impact asupra eforturilor de cercetare ale Universităţii, şi, prin urmare, asupra 
finanţării de la Stat, și generării de venituri independente. În astfel de circumstanţe, 
Universitatea va trebui să se concentreze în continuare asupra proceselor sale interne de 
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dezvoltare a resurselor umane, în scopul de a îmbunătăţi abilităţile de predare și de 
cercetare ale personalului existent. 

Echipa recomandă Universităţii să: 

 caute să îşi consolideze activităţile de dezvoltare a personalului, în vederea menţinerii 
sau a consolidării poziţiei sale actuale în rândul universităţilor românești. 

 

2.5.       Capacitatea organizaţională pentru schimbare eficientă 

În ciuda afirmaţiei că noua lege dă o mai mare și necesară autonomie universităţilor 
românești, acestea sunt, în opinia Echipei, în mod clar încă supuse la o serie de 
constrângeri care le-a pus în dezavantaj în comparaţie cu mulţi concurenţi de la nivel 
mondial. Limitările severe ale manevrabilităţii în raport cu, inter alia: 
 

 structurile și rolurile organizaţionale 

 procesele de planificare strategică 

 asigurarea de personal 

 finanţe 

 activitatea Școlii Doctorale și a proceselor de doctorat 

 

subminează dezvoltarea unei culturi a inovării și antreprenoriale în cadrul sectorului în 
general, și militează împotriva încercării liderilor de a creea organizaţii dinamice și 
receptive. Prin urmare, Echipa consideră că, în ceea ce priveşte capacitatea Universităţii 
de schimbare și adaptare, aceasta este serios limitată în comparaţie cu multe universităţi 
din afara României, cu care aceasta dorește să colaboreze sau cu care este în concurenţă. 

În timp ce USAMV poate avea o contribuţie mică pentru a depăși aceşti factori externi 
singură, ea poate totuşi încerca să acţioneze împreună cu alte instituţii de învăţământ 
superior și sectoare economice pentru a facilita o promovare mai eficientă a 
antreprenorialismului. 

Echipa recomandă Universităţii: 
 

 să încerce să dezvolte intern strategii pro-active și soluţii inovatoare pentru a 
depăși constrângerile create extern; 

 în colaborare cu alte universităţi din România, mediul de afaceri și alte părţi 
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interesate, să militeze pentru schimbare, astfel încât cele mai bune practici 
internaţionale să poată fi adoptate în beneficiul României, în sens mai larg; 

 să se concentreze pe diversificarea fluxurilor de venit ca o temă majoră în 
planificarea strategică. 
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3. Predarea și învăţarea 

3.1. Calitatea în sala de curs 

În structura organizatorică duală, două organisme joacă un rol în supravegherea 
proceselor de predare și învăţare ale Universităţii, Comisia pentru Predare şi Didactică a 
Senatului și  Consiliul Didactic al Consiliului de Administraţie, deși misiunile distincte ale 
acestora au rămas neclare pentru Echipă. 

Din 1990, Universitatea s-a confruntat din plin cu provocarea de a îmbunătăţi predarea. 
Introducerea procesului Bologna, cu accent pe învăţarea centrată pe student, 
flexibilitate, alegere și inovare în practicile de evaluare, împreună cu un accent reînnoit 
pe echilibrul dintre teorie și practică în cadrul programelor agricole și veterinare aduc, în 
opinia Universităţii, treptat îmbunătăţirile necesare în predare și învăţare. Parcursurile 
opţionale sunt limitate în programele de licenţă și nu se regăsesc deloc la nivel de 
masterat. Acest lucru nu este în deplin acord cu ideea de învăţare centrată pe student la 
nivel de licenţă și este posibil să nu ajute absolventul să fie adecvat pentru piaţa forţei 
de muncă. Un element esenţial luat în considerare la nivel de licenţă a fost faptul că 
reducerea personalului a necesitat o reducere a cursurilor opţionale, comparativ cu 
situaţia de acum cinci ani. Cu toate acestea, fiecare specializare de la nivel de licenţă 
este urmată de un program de master specific. Universitatea a explicat că programele de 
patru ani de la nivel de licenţă oferă o bază solidă pentru un program mai concentrat de 
la nivel de masterat. 

Fiecare facultate are un pro-decan pentru probleme Academice, care este interesat de 
furnizarea eficientă a programelor în sala de curs. Pro-Decanul are întâlniri periodice cu 
reprezentanţii departamentelor și întâlniri săptămânale cu Pro-rectorul (Academic). În 
acest fel, activitatea didactică poate fi monitorizată la nivel de clasă, iar Executivul poate 
să fie informat la nivel de Facultate și Universitate cu privire la faptul că politicile de 
predare și de învăţare sunt implementate. În această activitate de monitorizare, 
Universitatea adoptă mai multe metode de monitorizare, toate la nivel de departament: 
 

 Departamentele efectuează evaluări periodice ale grupurilor de specialităţi de 
program pentru a se asigura că natura programului și pedagogia aferentă sunt 
relevante pentru nevoile studenţilor. 

 Procentul de conţinut teoretic oferit studenţilor este monitorizat. 

 Practicile de evaluare sunt analizate. 

 Feedback-ul primit de la studenţi cu privire la relaţii și chestionare este analizat și 
luat în considerare de către pro-decani și șefii de departamente. 

 
Programele de ştiinţe veterinare și agricole au suferit schimbări considerabile ale 
curriculum-ului, în Europă. Implicarea USAMV cu universităţile specializate europene a 
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oferit o bază pentru dezvoltarea personalului, în special în rândul personalului tânăr care a 
readus practici inovatoare de predare. În plus, angajarea cu organismele de acreditare şi 
profesionale europene, cum ar fi EAEVE, a deschis drumul spre adoptarea standardelor 
europene. 

Analiza SWOT a identificat "controlul calității activității de învățământ ... [ca] fiind 
deficitar”. Această analiză ilustrează dorinţa Universităţii de a identifica şi de a confrunta 
punctele slabe în mod transparent și trebuie felicitată pentru acest lucru. Universitatea a 
explicat că acest lucru reflectă faptul că noii-veniţi la universitate sunt acum mult mai 
deficitar pregătiţi în domeniul știinţelor de bază decât mai demult, și că personalul mai 
tânăr s-a concentrat mai mult pe cercetare decât pe pedagogie (o consecinţă inevitabilă a 
alegerilor făcute în ceea ce privește perspectivele de carieră viitoare în lumina criteriilor 
externe de selecţie și promovare a resurselor umane). În plus, evaluarea colegială a 
predării nu a mai avut loc. 

Studenţii au confirmat faptul că personalul a adoptat o varietate de stiluri de predare și 
învăţare, inclusiv sesiuni interactive și lucrul pe grupe de proiect. Unii ar fi preferat să 
existe mai multe cursuri opţionale în cadrul curriculum-ului. Studenţii au considerat că 
procesele de evaluare se desfășoară într-un mod corect și eficient. Criteriile de evaluare 
sunt făcute explicit și are loc o consultare cu privire la datele pentru examene. Studenţii 
primesc "ghiduri de studiu" standard care prezintă în detaliu programul, conţinutul, 
obiectivele și bibliografia, etc.  Aceasta este o practică bună și există în mod clar o relaţie 
pozitivă între studenţi și profesori și satisfacţia generală cu privire la mediul de învăţare. 
Departamentele din cadrul Universităţii au făcut eforturi susţinute pentru a dezvolta 
învăţarea centrată pe student, deși progresul este variabil în cadrul programelor și în 
rândul personalului. 

Echipa dorește să felicite Universitatea pentru rolul jucat la nivel departamental de către 
reprezentanţii care supraveghează și monitorizează activităţile de predare și care 
raportează pro-decanilor și șefilor de departament. Sistemul pare să fie bine înţeles și 
apreciat de către personal și studenţi, deopotrivă. Cu toate acestea, Echipa a remarcat că 
Departamentul de Asigurare a Calităţii nu figurează în buclele de raportare care urmează 
activităţii extinse realizate prin procesele descrise mai sus. Aceasta a considerat că 
procedurile generale ale Universităţii de monitorizare a calităţii ar putea fi mai complete 
dacă Departamentul de Asigurare a Calităţii  ar putea să aprecieze și să raporteze calitatea 
furnizării într-o manieră mai holistică. 

 

3.2.       Implicarea studenţilor 

Echipa şi-a exprimat preocuparea în ceea ce privește ratele aparent ridicate de abandon. 
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Acestea au variat de la o facultate la alta, la nivel de licenţă la zi de la 17% - 30% în anul 1; 
și la masterat la zi între 0% -13% în anul 1. Într-o anumită măsură, acest lucru poate fi 
explicat la nivel de licenţă prin sistemul naţional de înscriere la facultate a studenţilor, 
care permite studenţilor din primul an să se înscrie în două instituţii simultan (să profite 
pe termen scurt de facilităţile pentru studenţi de la o instituţie în timp ce se implică în 
activitatea programului din cea de-a doua instituţie). Această utilizare "creativă" a 
reglementărilor este în afara controlului Universităţii și face ca cifrele să arate artificial 
umflate, să scadă moralul și dăunează reputaţiei Universităţii pe plan internaţional. 
Universitatea intreprinde paşi (cum ar fi monitorizarea prezenţei și vizite în școli pentru a 
consolida relaţia sa cu potenţiali viitori studenţi). Cu toate acestea, Echipa a identificat 
nevoia de a dezvolta în continuare o strategie pentru a depăși această problemă ca să 
vedă dacă aceste cifre pot fi reduse, inclusiv concentrându-se pe, de exemplu, structurile 
de sprijin a studenţilor săi și pe evaluările sau pe testele / examinările de la mijlocul 
semestrului, pentru a sprijini studenţii în identificarea progresului individual. 

Studenţii sunt cu toţii mândri de Universitate (la care s-au referit ca fiind universitatea 
"noastră") și susţin toate aspectele de dezvoltare ale acesteia. Studenţii sunt pe deplin 
reprezentaţi la toate nivelele decizionale (până la 25% din Senat și alte comisii). În general, 
aceştia consideră că personalul este abordabil, iar discuţiile personale cu tutorii sunt văzute 
ca fiind o cale mai rapidă pentru rezolvarea problemelor decât sistemul de comisie, care 
este totuși considerat la fel de important. Cu toate acestea, implicarea studenţilor în aceste 
procese trebuie încă să progreseze. Ratele de răspuns ale studenţilor la chestionare sunt 
dezamăgitor de scăzute (vezi secţiunea 6) și, prin urmare, analizele au fost făcute parţial. 
 

3.3. Serviciile pentru studenţi 

Studenţii au ales recent un Prefect (Președintele Studenţilor), care lucrează din greu 
pentru a-i aduna pe reprezentanţii studenţilor împreună pentru a oferi un organism 
studenţesc şi o voce coerente. Totuşi, acest lucru se face în paralel cu un program de zi de 
masterat, fără niciun sprijin administrativ și financiar. Universitatea ar putea să ia în 
considerare modul în care ar putea sprijini în continuare în acest sens dezvoltarea 
organismului studenţilor în toate aspectele activităţii lor, de la coordonare şi social, la 
pedagogică. 

Deși au existat unele confuzii în rândul studenţilor în ceea ce privește oferirea de servicii în 
domeniul orientării în carieră, și au existat preocupări în rândul studenţilor cu privire la 
perspectivele găsirii unor locuri de muncă (deși 75% dintre studenţi şi-au găsit un loc de 
muncă în termen de 12 luni de la absolvire), Universitatea a stabilit un Centru de orientare 
în carieră al cărui personal numără persoane calificate, cu acces la o bază de date de 
oportunităţi de carieră. Colaborând îndeaproape cu Comisia pentru Relaţii cu Absolvenţii, 
aceasta organizează evenimente și discuţii pentru a-i ajuta pe studenţi să stabilească 
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cursul lor preferat de acţiune. Fiecare an are un tutore, care este responsabil pentru 
consilierea studenţilor cu privire la preferinţele de cursuri și, prin urmare, la opţionale, în 
urmărirea obiectivelor lor individuale. 

Echipa recomandă Universităţii: 
 

 să dezvolte modalităţi de a depăși ceea ce pare a fi o excesivă rată a  abandonului 
atât în timpul primului an cât și la nivel de masterat, de exemplu, stabilind evaluări 
ale studenţilor la mijloc de semestru, în scopul de a monitoriza progresul 
individual, în pofida faptului că studenţii pot fi înscrişi încă la o altă facultate; 

 să ia în considerare furnizarea de resurse adecvate pentru organismul studenţilor, 
prin intermediul Prefectului Studenţilor, pentru a-l ajuta pe acesta să finalizeze 
sarcinile importante așteptate de la acesta. 

 

3.4. Facilităţi 

De la ultima vizita PEI din 2003, s-au înregistrat progrese considerabile în construirea 
infrastructurii Universităţii aducând-o la statutul său actual ca bun de înaltă calitate pentru 
oraș, oferind facilităţi pentru petrecerea timpului liber prin intermediul recent deschisei 
Grădini Botanice și a Parcului. 

Facilităţi pentru studenţi 
Studenţii sunt cazaţi într-o locaţie separată aflată în imediata apropiere a campusului 
principal. Studenţii sunt cazaţi în camere cu 2 - 4 persoane, pentru care plătesc 15 euro pe 
lună, cu bucătărie comună, spălătorie și dușuri. Nu toţi studenţii pot beneficia de cazare în 
cămine sau doresc acest lucru. Toate căminele beneficiază de conexiuni la internet și sunt 
curate și prezentabile. Deși individual camerele comune nu sunt de natură să stimuleze 
studiul individual, o cameră de studiu separată a fost prevăzută în fiecare clădire. Studenţii 
sunt, în general, mulţumiţi de cazare, care este considerată ca fiind acceptabilă în 
contextul românesc. Camerele cu un singur ocupant, mobilate au fost disponibile în 
special pentru studenţii internaţionali, la cerere, însă, la un cost suplimentar, deoarece 
norma este de a împărţi camera cu ceilalţi. În timp, Universitatea ar putea dori să ia în 
considerare furnizarea de camere de studiu individuale în cazul în care doreşte să îşi 
consolideze reputaţia sa ca o destinaţie pentru studenţii străini dintr-un grup mai larg de 
ţări. 

Într-o locaţie ceva mai îndepărtată, însă tot în apropiere, Universitatea pune la dispoziţie 
un restaurant studenţesc, bar, cabinet medical şi stomatologic la preţuri scăzute. Studenţii 
de la alte universităţi din Cluj pot beneficia de asemenea de aceste facilităţi. Un centru 
sportiv oferă oportunităţi pentru tenis, fotbal, volei, o sală de gimnastică. Personalul de la 
centru este atent la nevoile persoanelor cu dizabilităţi și se adaptează în cazul în care este 
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posibil pentru a satisface nevoile individuale. 

Facilităţi de învăţare 
Echipa a avut posibilitatea să facă un tur al resurselor de învăţare din campus, care este 
bine îngrijit și atractiv. Clinicile şi laboratoarele sunt satisfăcătoare și, în unele cazuri, 
excelente. Clinicile veterinare au un standard adecvat şi o nouă clinică de animale mari 
este în curs de pregătire. O nou centru de biotehnologii a fost construit, fiind proietat 
pentru a facilita activitatea interfacultăţi și are un standard foarte ridicat, cu o cantitate 
semnificativă de instrumente moderne de analiză. 
 
Tocmai s-a încheiat construcţia unei noi biblioteci care se va deschide la începutul noului 
an universitar 2012/13. Biblioteca actuală este deschisă între orele 08.00 - 20.00 şi chiar 
mai mult in timpul perioadelor de examene. Studenţii consideră că acestea sunt adecvate. 
O bibliotecă digitală comună finanţată printr-un proiect guvernamental de peste patru ani 
tocmai s-a închis, ca urmare a faptului că finanţarea s-a terminat. Prin urmare, unele baze 
de date nu mai sunt disponibile. Acest lucru este în mod clar un pas înapoi, însă 
Universitatea, în parteneriat cu alte universităţi, caută o modalitate de a o redeschide. 
Studenţii au subliniat faptul că nu există un sistem wifi în campusul Universităţii și, prin 
urmare, capacitatea de a lucra flexibil pe laptop-uri de oriunde în campus este limitată. 
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4. Cercetare 

4.1. Personalul de cercetare 

Universitatea a fost plasată în categoria "universităţilor de cercetare avansată şi 
învăţământ" în sistemul românesc de clasificare și Universitatea se percepe pe sine ca 
ocupând poziţia a cincea la nivel naţional între universităţi. Aceasta demonstrează un 
angajament larg şi puternic faţă de cercetare în Universitate și trebuie felicitată pentru 
realizările sale de până în prezent. Păstrarea acestui statut, precum și îmbunătăţirea 
poziţiei internaţionale a Universităţii este un element major al Planului strategic actual, 
după cum se poate observa, de exemplu, în dezvoltarea de noi institute de cercetare, a 
unei noi Facultăţi de Ştiinţe şi Tehnologii alimentare, precum și de rolul pe care cercetarea 
îl joacă în procesele de evaluare a personalului. 

Cercetarea este coordonată de un pro-rector și un director de cercetare. În cadrul 
Consiliului de administraţie a fost înfiinţat un Consiliu de Cercetare care cuprinde pro-
rectorul, Decanii, patru reprezentanţi ai facultăţilor, șefii centrelor de cercetare / 
Laboratoarelor şi directorul de cercetare. Acesta funcţionează în paralel cu o Comisie de 
cercetare, sub auspiciile Senatului. Echipa nu a înţeles clar acest proces de angajare dual 
adăugat iniţiativei pentru cercetare a Universităţii. 

Strategia Universităţii are patru dimensiuni distincte: 
 

 identificarea și prioritizarea temelor de cercetare 

 armonizarea cu oportunităţile de finanţare europene 

 dezvoltarea unei abordări pe trei direcţii pe baza cerinţelor naţionale: 

 Centre de cercetare care funcţionează la nivel naţional 

 laboratoare de cercetare la nivel de departamente 

 Laboratoarele cu sediul în facultăţi în scopul de a furniza servicii către 
agenţii și companii 

 și transfer tehnologic 

Universitatea ocupă o poziţie bună pentru a-şi exploata potenţialul său de dezvoltare în 
aceste patru domenii, deoarece încă din perioada  2005 - 2009, aceasta a fost în măsură să 
îşi construiască infrastructura prin fonduri câştigate pe o bază competenţională în toată 
această perioadă. Cu toate acestea, se găseşte acum la o răscruce, datorită: 
 

 Problemelor legate de personal: nu numai că a existat un moratoriu privind 
numirile, dar Ministerul a stabilit noi criterii referitoare la abilitare (titulatura necesară 
pentru coordonarea de doctoranzi). Acest lucru a însemnat că unii profesori care au 
împlinit vârsta de 65 ani, cu experienţă în coordonarea de programe doctorale, nu mai 
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pot coordona noi programe. (În prezent, 40% dintre coordonatorii de doctorate ai 
Universităţii au deja peste 65 de ani și sunt, prin urmare, excluşi pe viitor, odată ce 
doctoranzii lor şi-au finalizat teza). 

 Personalul care doreşte să-și asume, sau să continue acest rol trebuie să îşi 
reorganizeze modelele lor de lucru / carierele, în scopul de a obţine abilitarea care 
necesită acum un accent mai mare pe citări (mai degrabă decât de publicările per se), care 
ia în mod clar timp pentru a se dezvolta. Prin urmare, Universitatea se confruntă cu o 
problemă dificilă, deoarece absolvirea de doctorat este un element important în păstrarea 
calificării curente a poziţiei în categoria "universităţilor de cercetare avansată şi 
învăţământ" și a nivelurilor de finanţare mai ridicate care decurg din aceasta. 

 Aspecte legate de finanţare: Universitatea se confruntă cu o tendinţă de 
scădere semnificativă a veniturilor pentru cercetare asigurată de Stat și prin finanţarea 
competitivă. În timp ce legea prevede ca finanţarea cercetării să fie de 1% din bugetul 
învăţământului superior, în realitate, a fost de doar 0,32%. În timp ce personalul a înţeles 
necesitatea de a aplica pentru o astfel de finanţare, există o preocupare generală că 
fondurile nu sunt disponibile. În plus, fondurile europene de cercetare devin din ce în ce 
mai competitive. Universitatea are cinci parteneri strategici UE cu care participă în 
Programe-cadru. Cu toate acestea, a considerat că aceasta a avut credibilitate mai 
scăzută, deoarece nu conduce proiectele. Universitatea pregătește în prezent personal să 
liciteze în baza Cadrului 8. Au avut loc discuţii cu Comisia Europeană în vederea pregătirii 
în acest sens și ca o consecinţă, aplicaţiile de cercetare vor fi de natură mult mai aplicativă 
și munca de pregătire a început cu fermieri locali şi practicieni. Echipa dorește să 
recunoască colaborarea internaţională a Universităţii de până acum, dar mai sunt multe 
de realizat. Apreciază previziunea Universităţii în dezvoltarea mecanismelor de sprijin în 
ceea ce privește cererile de cercetare și în pregătirea pentru aplicaţiile viitoare ale 
granturilor finanţate de UE. 

Universitatea a întreprins o analiză a infrastructurii cu scopul de a identifica ce 
echipamente și alte resurse sunt disponibile pentru a-i permite să se re-poziţioneze mai 
bine pentru a furniza transfer tehnologic, consultanţă și alte servicii pentru sectorul privat 
(a se vedea secţiunea 5) și, prin urmare, şi prin aceasta să îşi crescă finanţarea pentru 
sprijinirea cercetării. Crearea noii Facultăţi de Ştiinţa si tehnologia produselor alimentare a 
fost o mișcare strategică abilă și efectuată la timp, în scopul de a finaliza obiectivele-cheie 
ale unei universităţi moderne de ştiinţe ale vieţii. Totuşi, aceasta este încă la început, iar 
pasul de schimbare în nivelele de finanţare din aceste surse este încă ceva mai departe. 
Universitatea a organizat de asemenea întâlniri cu Ministerul Agriculturii, alături de alte 
patru instituţii, pentru a discuta modul optim în care se poate susţine cercetarea agricolă 
în contextul unui sector industrial care va suferi modificări masive în următorii zece ani. 

Echipa înţelege foarte clar că deşi există o infrastructură de cercetare bine pusă la punct, 
iar personalul este bine motivat, scăderea finanţării naţionale reprezintă o ameninţare 
serioasă. Sunt puse în aplicare diverse politici, inclusiv utilizarea propriei competiţii 
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interne de granturi a Universităţii pentru cadrele didactice tinere, precum și sistemul de 
Cec de Inovare destinat să stimuleze relaţiile productive cu agenţiile externe din mediul de 
afaceri, industrie și profesii. 

Cu toate acestea, rămâne în continuare nevoia de a face un efort reînnoit, cu un ochi spre 
viitor și spre cum se poate păstra o reputaţie pentru excelenţă în cercetare și, în același 
timp să acorzi o mai mare prioritate generării de venituri din alte surse. Aceasta din urmă 
va crea în mod inevitabil presiuni pentru a redirecţiona resursele (umane și de laborator) 
înspre consultanţă și alte servicii, slăbind astfel implicarea personalului în publicaţiile ISI, 
îndeplinirea criteriilor de abilitare și de întreprindere de cercetare pură. În opinia Echipei, 
Universitatea va trebui să-și concentreze activităţile sale de cercetare pe o nişă mai 
îngustă, orientată înspre o serie de domenii strategice, în scopul de a crea o masă critică. 
Acest lucru va necesita unele decizii dure, însă îi va permite să susţină un profil de 
cercetare viabil în viitor (a se vedea mai jos și secţiunea 5). 
 

4.2. Școlile doctorale 

În conformitate cu libertăţile prevăzute de noua lege, USAMV a decis să organizeze 
furnizarea de activităţi de doctorat în două școli doctorale supravegheate de un director și 
un Consiliu: i) Ingineria resurselor vegetale şi animale şi ii) Medicină Veterinară. Fiecare 
școală are un Consiliu propriu care cuprinde profesori interni și externi care îndeplinesc 
criteriile de abilitare. Fiecare doctorand este supravegheat de către un coordonator și, de 
asemenea, de către 3-5 membri ai unui grup de proiect de cercetare în calitate de tutori. 
Acesta pare a fi un aranjament potrivit pentru acordarea unui sprijin eficient. 

Studenţii doctoranzi, care pot să predea până la șase ore pe săptămână odată ce intră în 
al doilea an, au vorbit în general cu căldură despre Universitate și procesele de 
supraveghere. Ei au apreciat relaţia bună pe care o au cu personalul, sprijinul acordat de 
grupurile de proiect și facilităţile disponibile pentru ei. Uneori s-a dovedit că unii 
studenţi au efectuat cercetări într-un grup care nu avea resurse financiare adecvate 
pentru a-l sprijini. Școala Doctorală ar putea deveni, probabil, un mecanism de 
coordonare pentru a identifica și a depăși astfel de probleme pe măsură ce apar. 
Studenţii au apreciat programele generale şi specializate de pregătire care funcţionează 
sub auspiciile școlilor doctorale, deși Echipa a considerat că, având în vedere natura 
cercetării știinţifice, este important ca activitatea de cercetare să fie întreprinsă imediat 
și nu amânată până când astfel de programe de formare profesională sunt finalizate. 

În conformitate cu noua lege o serie de domenii-cheie sunt puternic reglementate 
întrucât, în multe sisteme naţionale, ele sunt privite ca o chestiune de autonomie 
universitară și de bune practici. În plus faţă de criteriile de abilitare și proceduri, legea 
reglementează numărul de studenţi care pot fi supervizaţi de către un membru al 
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personalului. Acest lucru ridică probleme Universităţii, deoarece are un impact direct 
asupra numărului de studenţi pe care Universitatea va putea să-i recruteze, având în 
vedere modificările aduse criteriilor de abilitare. Structurile Programului sunt, de 
asemenea, reglementate, ceea ce inhibă interdisciplinaritatea și rămâne un registru 
naţional al studenţilor, astfel încât toţi doctoranzii trebuie să fie aprobaţi la nivel central, 
iar tezele lor evaluate prin intermediul unei comisii naţionale. 
 
Studiile de doctorat sunt permise numai în regim de zi. Acest lucru este regretabil, 
deoarece exclude dezvoltarea de programe de doctorat strâns integrate cu "lumea 
muncii" și împiedică dezvoltarea inovatoare de doctorate profesionale, care exploatează 
potenţialul transfer de cunoștinţe. 

Echipa a salutat analiza SWOT care a fost întreprinsă în legătură cu Şcolile și cu 
propunerea Directorului de a dezvolta furnizarea serviciilor de doctorat, de a spori 
recunoașterea internaţională a Şcolilor, de a consolida influenţa grupurilor de cercetare și 
de a obţine o mai mare finanţare pentru furnizarea de servicii de doctorat. Echipa este de 
acord cu analiza Universităţii conform căreia noile reglementări și agravarea situaţiei 
financiare au schimbat contextul în care Şcolile doctorale au fost create și, prin urmare, că 
acestea sunt încă " în curs de desfășurare", încercând să elaboreze un cadru adecvat în 
care studiile de doctorat pot prospera într-un context european. Opinia echipei este că 
acest control pe care Ministerul îl are asupra unor domenii-cheie ale furnizării de servicii 
de doctorat rămâne o constrângere importantă. În timp ce pot exista motive istorice 
solide pentru aceasta (controlul instituţiilor private), este totuși ceva care trebuie gândit în 
continuare în scopul de a consolida libertatea academică și de a încuraja o cultură de 
profesionalism și responsabilitate. 

Echipa recomandă Universităţii: 

 să încerce să rezolve dilema cercetare versus generare de  venituri, concentrându-
se mai mult pe nişe înguste de cercetare de excelenţă, astfel încât: 

 grupurile de proiecte de cercetare cu cea mai bună performanţă să poată 
fi susţinute în continuare; 

 grupurile mai slabe de proiecte de cercetare să poată fi puse într-o relaţie 
de mentorat cu grupurile mai puternice, pentru a le creşte performanţa; 

 să stabilească mai multe alianţe cu cercetători externi în domeniul de bază al 
Știinţelor Vieţii; 

 să-şi clarifice obiectivele pe termen mai lung, funcţiile, filosofia și serviciile pentru 
studenţii din școlile sale doctorale. 
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5. Serviciile pentru societate 

Echipa a avut ocazia să se întâlnească cu un grup de 20 de reprezentanţi din mediul de 
afaceri local, comunitatea profesională și politică (dintre care unii au fost absolvenţi ai 
Universităţii) și, în plus, membrii a două Comisii care funcţionează sub auspiciile Pro-
rectorului cu Dezvoltarea instituţională, Consiliul pentru Strategii al Universităţii și 
Comisiei pentru relaţiile cu mediul economic. Este probabil că, în acest stadiu, influenţa 
reprezentanţilor români și internaţionali ai acestor Consilii în dezvoltarea Universităţii a 
fost limitată, însă aceştia reprezintă o bază solidă pentru consultare în viitor, iar Echipa 
felicită Universitatea pentru înfiinţarea acestor comitete. Părţile interesate externe au 
vorbit colectiv cu căldură despre asocierea lor cu Universitatea, atât din punct de vedere 
al absolvenţilor care au intrat pe piaţa forţei de muncă, cât și din cel al serviciilor aduse 
industriei de către Universitate. Activitatea de cercetare de nivel înalt și laboratoarele 
pentru ştiinţele vieţii foarte specializate au fost considerate ca fiind un bun deosebit. 
Părţile interesate au identificat o relaţie simbiotică, în care transferul de cunoștinţe a fost 
văzut ca funcţionând în ambele direcţii. Comunitatea externă, de asemenea, s-a văzut pe 
sine contribuind la activitatea Universităţii în alte feluri, oferind absolvenţilor experienţă 
practică și  formare pentru  completarea studiilor teoretice. Există o anumită doză de 
îngrijorare referitor la faptul că birocraţia universitară ar fi inhibat o colaborare eficientă în 
anumite domenii și se consideră că se poate face mai mult pentru ca părţile interesate 
externe să influenţeze proiectele de cercetare ale universităţii la toate nivelurile, însă 
Echipa felicită acţiunea Universităţii de a crea două birouri (Consultanţă și Transfer 
Tehnologic) menite a spori vizibilitatea și a facilita interacţiunea acesteia cu comunitatea. 

Aşa cum s-a menţionat mai sus (secţiunea 4), Universitatea se confruntă cu o dilemă 
importantă în ceea ce privește echilibrul strategic pe care dorește să îl stabilească între 
cercetare pură pe de o parte (importantă în termeni de misiune și recunoaștere 
internaţională) și activităţile legate de cercetarea aplicată, consultanţă, servicii știinţifice și 
de transfer de cunoștinţe (importante pentru recunoașterea regională și generarea de 
venituri), pe de altă parte. Finanţarea este strânsă şi fluxurile de venituri, prin finanţarea 
competitivă a cercetării, precare. Venitul de la Stat este în scădere. Universitatea va trebui 
să faciliteze o discuţie amplă - intern și extern - pe această temă. Aceasta ar trebui să ia în 
considerare, de asemenea, prioritizarea elementelor de nișă în activitatea de cercetare și 
să încerce să maximizeze alte fluxuri de venituri pentru a permite transferul unei părţi din 
venitul obţinut pentru a sprijini misiunea sa de cercetare (a se vedea secţiunea 4). Deși 
Universitatea a făcut progrese în dezvoltarea zonelor mai puţin competitive de cercetare 
în servicii și consultanţă, mai sunt încă multe de făcut. Au existat unele realizări, cum ar fi 
succesul său în atragerea de Cecuri de inovare. Cu toate acestea, cifrele prezentate în RAE 
demonstrează că veniturile din companii private sunt încă foarte scăzute (și au scăzut în 
perioada 2009-2011) iar acest lucru se reflectă în numărul de companii private cu care 
Universitatea a făcut afaceri în această perioadă. 
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Universitatea a realizat multe în identificarea sa strânsă cu Cluj-Napoca. Aceasta a creat o 
grădină botanică și va deschide în curând o zonă extinsă de parc împădurit care va fi pusă 
la dispoziţia publicului. 

Echipa recomandă Universităţii: 

 să continue să dezvolte eforturile sale de colaborare cu Ministerul Agriculturii, 
Camerele de agricultură și organizaţiile afiliate, în ceea ce priveşte cercetarea și 
alte activităţi academice; 

 să întreprindă această activitate de colaborare cu scopul de a deveni mai influentă 
pe probleme de politică agricolă. 
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6. Cultura calităţii 

6.1. Procese 

Cultura calităţii în universitate este puternică, consolidată prin nou creata poziţie de 
Prorector (Asigurarea calităţii și Resurse Umane), care a fost preluată de către un 
membru desemnat recent al Executivului. Astfel, importanţa acestei activităţi pentru 
Universitate a fost recunoscută o dată în plus. Îmbunătăţirea continuă se numără printre 
punctele din partea de sus a ordinii de zi, după cum se poate observa din istoria implicării 
Universităţii în relaţia cu EUA (2003), cu ISO 9001 și cu ARACIS. Prorectorul coordonează 
Departamentul de Asigurare a Calităţii (DAC), Biroul pentru politici de Resurse Umane, 
precum și birourile legate de Comunicaţii şi Relaţii Publice. 

Un Consiliu pentru Asigurarea Calităţii și Resurse Umane (prezidat de prorector și 
numărând de asemenea pe directorul DAC, cei patru decani și patru reprezentanţi cu 
Asigurarea calităţii în facultăţi) supraveghează procesele de asigurare a calităţii în 
Universitate. Un obiectiv-cheie al acestuia este de a se asigura că în ceea ce priveşte cadrul 
pentru auto-evaluarea personalului academic, evaluarea de către studenţi, și evaluarea 
departamentală a personalului academic este integrat eficient şi funcţionează. În prezent, 
personalul academic evaluează de asemenea şi serviciile administrative, ca parte a 
proceselor Senatului. Universitatea are recunoaştere ISO 9001. Universitatea are în vedere 
şi implicarea personalului administrativ în evaluarea directă a departamentelor academice. 

Organismul-cheie în dezvoltarea de programe de predare noi, la nivel de Universitate, este 
Consiliul pentru Dezvoltarea instituţională, o sub-comisie a Consiliului de administraţie al 
Executivului. Noi programe au fost propuse, de obicei, prin departamente, Consiliilor 
Facultăţilor și au fost în cele din urmă aprobate de către Senat, după ce au fost examinate 
de către unul dintre sub-comitetele acestuia, înainte de abordarea ARACIS pentru 
aprobare externă. Modificările aduse curriculum-ului sunt urmărite anual prin procedurile 
departamentale. Eliminarea programelor din oferta Universităţii este o chestiune care 
presupune  notificarea Ministerului. Cu toate acestea, noua lege a clasificat "linii de studii’ 
pertinente pentru diferite facultăţi și, prin urmare, propunerile sunt făcute de către 
facultăţile numai în acest cadru. Echipa se întreabă de ce este necesar acest lucru. În plus, 
există un registru naţional care cuprinde 6000 de titluri de carieră, iar programele sunt 
limitate la aceste domenii, ceea ce limitează astfel răspunsurile creative la noi pieţe și 
zone de dezvoltare. 

6.2. Evaluarea 

Reprezentanţii pentru Asigurarea calităţii funcţionează atât la nivel departamental cât și la 
nivel de facultate și joacă un rol important și lăudabil în supravegherea proceselor de 
calitate din Universitate. Evaluarea personalului didactic și a activităţii de cercetare se 
desfășoară anual. 
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Începând cu anul 2008 un sistem on-line a permis personalului să îşi construiască un profil 
personal al activităţii de cercetare, publicaţiilor, participărilor la conferinţe etc., sub forma 
unei auto-evaluari. Acesta este verificată pentru exactitate la nivel departamental (prin 
intermediul reprezentanţilor Departamentului de Asigurare a Calităţii) și verificat încă o 
dată  la nivelul Universităţii prin intermediul Departamentului de Asigurare a Calităţii. 
Personalul angajat este bine implicat. Nu par să considere sistemul de asigurare a calităţii 
o impunere birocratică și par să vadă beneficiile proceselor administrative, care sunt 
robuste și eficiente. În cele mai multe privinţe, sistemul de management al calităţii a fost 
îmbunătăţit prin utilizarea IT. 

A fost dificil pentru Echipă să identifice modul în care auto-evaluarea performanţei 
didactice de către personal  (spre deosebire de rezultatele activităţilor de cercetare, care 
se pretează mai mult la cuantificări obiective), precum și evaluarea profesorilor de către 
studenţi se încadrează în procese într-un mod fiabil și valid - importante, mai ales din 
moment ce un sistem de puncte permite celor care se numără printre primii 30% să 
primească o mărire de salariu timp de douăsprezece luni. Evaluarea colegială a predării 
nu mai are loc. Cu toate acestea, studenţilor li se cere să se implice în evaluarea 
personalului, printr-un sistem on-line. De la introducerea sa, rata de răspuns (faţă de 
sistemul pe suport de hârtie) s-a diminuat considerabil, iar acest lucru a devenit o 
preocipare (deși nu ca rezoluţie) pentru Universitate și a fost identificată în RAE - o 
ilustrare a gradului de deschidere a evaluării sale. Studenţii și personalul au explicat că în 
România nu există o cultură a participării de acest gen și că trecerea de la un sistem 
bazat pe suport de hârtie la un sistem on-line ar putea fi descurajantă pentru unii dintre 
studenţi, care sunt îngrijoraţi de problema anonimatului. În plus, sistemul on-line este 
"mai puţin public" și, prin urmare, nu permite supraveghea completării chestionarelor. 
Orice feedback de la evaluare se face pe web. În prezent, Universitatea caută soluţii prin 
intermediul unor proceduri electronice îmbunătăţite (în ciuda faptului că numărul de 
răspunsuri s-a diminuat de la introducerea acestora). 

În opinia Echipei sistemul de feedback al studenţi nu este eficient. Universitatea ar trebui 
să discute cu reprezentanţii studenţilor modul de a îmbunătăţi procesele de feedback și de 
a folosi orice metodologie care va conduce la o creștere a numărului de răspunsuri, mai 
ales că acest lucru este obligatoriu în conformitate cu articolul 303 din noua lege. 

Procesele de asigurare și de îmbunătăţire a calităţii la nivel de facultate și departamente 
(prin intermediul reprezentanţilor departamentali, Decanilor și Pro-decanilor) par a fi 
eficace în menţinerea calităţii, iar Echipa a fost plăcut surprinsă să observe că procesele de 
la nivel departamental nu sunt doar despre colectarea de date, ci sunt utilizate pentru a se 
lua măsuri de remediere. Prefectul Studenţilor și reprezentanţi ai studenţilor joacă un rol 
important în procesele de asigurare a calităţii prin procesele de la nivel decomitetului 
departamental, al facultăţii şi al Senatului. Rapoartele primite de la departamente, ca 
urmare a proceselor de evaluare, sunt urmărite prin intermediul Consiliilor 
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departamentale, Consiliilor facultăţilor și, în cele din urmă, prin intermediul Senatului. 
 
Deşi activitatea desfășurată la nivel de departament și facultate în monitorizarea și 
supravegherea predării și învăţării trebuie apreciată, acest lucru nu pare să fie pe deplin 
integrat în procesele de asigurare a calităţii la nivel de Universitate, prin Departamentul 
de Asigurare a Calităţii. Acesta nu este central implicat în bucla calităţii și, prin urmare, 
nu ar putea oferi o imagine completă în cadrul arenei academice a cercetării, predării și 
învăţării pentru Universitate ca un întreg. 
 

6.3. Dezvoltarea personalului 

Universitatea are un Departament de Pedagogie, cu cursuri privind predarea. Tuturor 
asistenţilor tineri li se cere să urmeze un curs obligatoriu de formare, iar Rectorul a 
manifestat un interes special pentru procesele de remediere care ar putea fi introduse ca 
urmare a evaluărilor constant slabe ale unor cadre didactice. Este responsabilitatea 
decanului să se confrunte cu orice probleme legate de o predare slabă a colegilor mai 
tineri sau mai în vârstă. 
Echipa recomandă Universităţii: 

 ca o chestiune de urgenţă, să depășească ratele scăzute de răspuns a evaluărilor 
profesorilor și predării de către studenţi, care sunt obligatorii prin lege (articolul 
303). Notă: soluţiile rapide și eficiente nu sunt neapărat axate pe IT; 

 să se asigure că Departamentul de Asigurare a Calităţii joacă un rol mai central în 
procesul de raportare privind calitatea predării și învăţării în departamente, pentru 
a se asigura că, la nivel de Universitate există o imagine completă a calităţii în toate 
aspectele legate de prestarea de servicii educaţionale şi nu numai. 
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7. Internaţionalizare 

Până de curând, un prorector a avut responsabilitatea atât pentru cercetare cât și pentru 
relaţiile internaţionale, însă, în semn de recunoaștere a importanţei acestor două 
elemente ale Planului Strategic, un nou pro-rector a fost recent desemnat să se ocupe de 
problemele internaţionale. Pro-rectorul (Relaţii Internaţionale) a prezidat Consiliul pentru 
Relaţii Internaţionale (un sub-comitet al Consiliului de administraţie). În paralel cu aceasta, 
Senatul a avut se asemenea o Comisie pentru Relaţii Internaţionale și Relaţii cu Mediul de 
Afaceri. Nu s-a înţeles clar ce beneficii adaugă acest proces dual la dezvoltarea 
internaţională a Universităţii. 

Factorii financiari critici și o scădere a ratei natalităţii pun Universitatea într-o situaţie 
care este tot mai competitivă. Strategia internaţională este o parte a răspunsului la 
acestă situaţie în schimbare, difuzată prin intermediul Biroului de Relaţii Internaţionale și 
Biroul de Programe comunitare (UE). O dezvoltare semnificativă în cadrul Universităţii 
este predarea de programe complete în limba engleză sau franceză ca un mijloc de 
atragere a studenţilor din străinătate. În prezent, șase programe sunt oferite integral în 
aceste limbi. Echipa a considerat că decizia de a preda o serie de programe în acest fel a 
demonstrat un nivel ridicat de implicare în strategia internaţională, în special în ceea ce 
privește investiţiile de resurse financiare și umane necesare. Cursuri de limba franceză și 
engleză au fost, de asemenea, oferite personalului. Nivelul cunoştinţelor de limba 
engleză printre studenţi și personalul tânăr observat de Echipă este bun, însă printre 
profesorii mai în vârstă este mult mai limitat. Acest lucru a determinat utilizarea oarecum 
liberală a interpreţilor în timpul vizitei. Sprijinul la nivel informal din partea personalului 
universitar pentru cei mai puţin obișnuiţi cu limba engleză, ar fi fost la fel de eficace. 
Universitatea trebuie lăudată pentru politicile sale de consolidare a predării limbilor 
străine și pentru strategia sa de a atrage mai mulţi studenţi internaţionali (în prezent, 166 
de studenţi din 22 de ţări). Universitatea a angajat agenţi în Israel, Tunisia și Maroc, cu 
scopul de a crește recrutarea în special la programele de Medicină Veterinară. Implicarea 
internaţională a Universităţii în Europa a fost consolidată prin programul său de studii de 
la Viterbo, în Italia, cu specializări autorizate de Agenţia Naţională Română de Asigurare a 
Calităţii. 

Mobilitatea prin programul Erasmus a reprezentat de asemenea un element important al 
strategiei Universităţii pentru internaţionalizare. Atât studenţii, cât și personalul au 
identificat dificultăţi financiare care inhibă mobilitatea studenţilor în cadrul acestui 
proiect, și care este probabil să se agraveze, deoarece  începând cu iunie 2012, Ministerul 
urmărește să modifice suma de bani disponibili pentru scopuri de mobilitate. În trecut, a 
existat de asemenea,  o problemă cu recunoașterea creditelor la întoarcere, însă studenţii 
au simţit că noul sistem - prin care tutorii semnează pentru a garanta compatibilitatea 
(supravegheat de Centrul de Recunoaștere și Echivalare) - este mai eficient. 
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Numărul rămâne scăzut - doar 52 de ieșiri în 2011 - în special la nivel de masterat, deși 
este clar faptul că cifrele prezentate în RAE au subestimat nivelul real al mișcării. De 
exemplu, Erasmus Mundus, doctoranzii și cercetătorii sprijiniţi prin subvenţii de cercetare 
sau de către Școala Doctorală nu au fost incluşi. Echipa a recomandat Universităţii să 
exploreze organizaţii, cum ar fi Reţeaua de studenţi Erasmus, ca mijloc de creștere a 
mobilităţii studenţilor. 

Universitatea oferă servicii bune pentru studenţii străini internaţionali care au prioritate la 
spaţiile de cazare (care sunt comune, dar ar putea fi şi individuale, la un preţ suplimentar), 
sunt aşteptaţi la aeroport, li se asigură sprijin de către colegi și accesul la un club Erasmus 
pentru a le facilita integrarea culturală. Studenţii care au beneficiat de oportunităţile de 
mobilitate au vorbit cu entuziasm despre experienţele lor, comparând USAMV favorabil cu 
universităţile din străinătate. Ei au simţit că această experienţă le-a îmbunătăţit 
perspectivele de carieră. 

Documentaţia suplimentară furnizată de Universitate a arătat că veniturile, atât prin 
granturile Fondurilor Europene (doctorat și post-doctoral), precum și din fonduri 
internaţionale de cercetare au crescut în perioada până în 2010, însă au luat o întorsătură 
bruscă scăzând în 2011. Aceste cifre sunt motive de îngrijorare. Acest lucru întărește 
opinia Echipei (secţiunile 4 și 5) că este necesară o considerabilă refocalizare a priorităţilor 
de cercetare şi  de generare de venituri ţintite prin surse alternative. Cu toate acestea, cei 
implicaţi în dezvoltarea internaţională au un rol considerabil în publicarea rezultatelor 
activităţii de cercetare din Universitate pe plan internaţional, atrăgând parteneriate de 
succes cu universităţile europene și nu numai, și creând un climat în care un accent redus, 
însă excelent pe cercetare, poate atrage finanţare. 

Echipa recomandă Universităţii: 

 să dezvolte în continuare procesele pentru a spori colaborările internaţionale de 
cercetare; 

 să prezinte datele sale privind mobilităţile cu o mai mare acurateţe (nu numai 
concentrându-se pe programul Erasmus) având în vedere importanţa în strategia sa 
internaţională și în consolidarea reputaţiei universităţii; 

 să dezvolte strategii pentru a spori participarea la programele Erasmus. 
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8. Concluzii și recomandări 

Universitatea este o instituţie de marcă în România și face progrese semnificative în 
atingerea obiectivelor sale internaţionale și de cercetare. Cu toate acestea, la fel ca toate 
celelalte universităţi din România, se confruntă cu provocări importante, multe dintre 
ele din surse externe, dar unele interne. Mulţumită personalului şi studenţilor extrem de 
implicaţi și unui Rectorat plin de energie, care beneficiază de susţinerea comunităţii 
academice în demersul comun de atingere a obiectivelor corporative, aceasta are 
potenţialul de a prospera. Există foarte multe lucruri lăudabile, aşa cum este detaliat în 
prezentul raport. Cu toate acestea, capacitatea sa de a face faţă provocărilor 
semnificative ale următorilor câţiva ani este limitată de procesele sale interne de 
organizare (dintre care unele i-au fost impuse), precum și de obstacole impuse din 
exterior și de birocraţie. Din acest punct de vedere, nu este un caz unic. Cu toate 
acestea, în calitatea sa de instituţie care urmărește o misiune cu perspectivă 
internaţională și excelenţă în cercetare, implicaţiile sunt, probabil, în cazul acesteia mult 
mai semnificative. 

Echipa oferă următoarele recomandări menite să sprijine Universitatea în cadrul fazei 
următoare de dezvoltare. 

Echipa recomandă ca: 

Executivul să continue colaborarea internă strânsă pe care o are cu Senatul în urmărirea 
obiectivelor corporative, dar să stabilească termeni clari de referinţă pentru comisiile și 
personalul său, în scopul de a evita conflicte viitoare și pentru a accelera procesul 
decizional intern; 

Echipa recomandă Universităţii: 

 i. să găsească modalităţi creative de a: 

a. stabili substructuri adecvate; 
b. identifica procesele care nu necesită urmărirea în paralel a problemelor, 

de a dezvolta practici instituţionale care permit luarea rapidă și focalizată 
a deciziilor; 

 ii. să identifice instituţii din afara României cu misiuni similare la care să se raporteze 
şi să îşi revizuiască stilul de prezentare şi procesele de creare planurilor strategice; 

iii. să îşi structureze Planul Strategic actual într-o strategie focalizată pe un termen mai 
lung, identificând temele sale majore pe viziunea pe care Universitatea o are despre 
sine însăşi şi despre modul în care îşi organizează priorităţile; 
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iv. să extragă din Planul Strategic actual un plan de acţiune mai detaliat, pe termen 
scurt, pentru a putea crea o bază pentru monitorizarea ulterioară a etapelor de 
parcurs; 

v. să încerce să consolideze activităţile de dezvoltare a personalului în vederea 
menţinerii sau consolidării poziţiei actuale pe care o deţine în rândul universităţilor 
din România; 

 vi. să încerce să dezvolte pe plan intern strategii şi soluţii inovatoare pentru a depăşi 
constrângerile care îi sunt impuse din exterior; 

 vii. în colaborare cu alte universităţi din Romania, cu mediul de afaceri și alte părţi 
interesate, să facă presiuni pentru o schimbare, astfel încât cele mai bune practici 
internaţionale să poată fi adoptate în beneficiul mai larg al României; 

viii. să se concentreze pe diversificarea fluxurilor de venit ca o temă majoră în 
planificarea strategică; 

 ix. să găsească modalităţi de a depăşi ceea ce pare a fi o excesivă rată a abandonului 
şcolar, atât în primul an cât și la nivel de Masterat, de exemplu, evaluări la mijloc de 
semestru, în scopul de a monitoriza progresul individual, în pofida faptului că 
studenţii pot să fie înscrişi încă la o facultate; 

 x. să ia în considerare asigurarea unor resurse adecvate, către organismul studenţesc, 
prin intermediul Prefectului Studenţilor, pentru a îndeplini sarcinile importante 
aşteptate de la acesta; 

 xi. să caute să rezolve dilema cercetare versus generare de venit, axându-se mai mult 
pe arii strategice de nişă ale excelenţei în cercetare, astfel încât: 

a. grupurile angrenate în proiecte de cercetare care au cele mai bune 
rezultate să poată fi sprijinite în continuare; 

b. grupurile angrenate în proiecte de cercetare care au rezultate mai slabe 
să poată fi puse într-o relaţie de mentorat cu grupuri mai puternice, 
pentru a le creşte performanţa; 

xii. să stabilească mai multe alianţe cu cercetători externi în domeniile de bază ale 
Ştiinţelor Vieţii; 

xiii.  să clarifice obiectivele pe termen mai lung, funcţiile, filosofia şi serviciile pentru 
studenţii din Şcolile sale Doctorale; 

xiv.  să îşi continue eforturile depuse în vederea colaborării cu Ministerul Agriculturii, 
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Camerele pentru Agricultură şi organizaţiile afiliate atât în ceea ce priveşte 
cercetarea, cât şi alte activităţi academice; 

xv.  să continue această activitate de colaborare în scopul de a deveni mai influentă în 
ceea ce priveşte problemele de politică agricolă; 

xvi. ca o chestiune de urgenţă, să corecteze rata scăzută de răspuns a studenţilor în 
ceea ce priveşte evaluarea profesorilor și predării, care este obligatorie prin lege 
(articolul 303). Notă: soluţiile rapide și eficiente nu sunt neapărat bazate pe  IT; 

xvii. să se asigure că Departamentul de Asigurare a Calităţii joacă un rol mai central 
în procesul de raportare privind calitatea procesului de predare și învăţare în 
cadrul departamentelor, pentru a se asigura că, la nivel de Universitate există o 
imagine completă a calităţii în toate aspectele sale; 

xviii. să dezvolte în continuare procese pentru a spori colaborările internaţionale în 
domeniul cercetării; 

xix. să prezinte cu o mai mare acurateţe datele privind mobilităţile (nu numai 
concentrându-se pe programul Erasmus), dată fiind importanţa pe care aceste 
mobilităţi o au în strategia internaţională şi în consolidarea reputaţiei 
Universităţii; 

xx. să dezvolte strategii pentru a creşte participarea la programele Erasmus. 


