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firmarea universităților pe plan național și în Spațiul European al Învățământului
Superior nu mai este posibilă în prezent fără implementarea unei culturi a calității în
toate domeniile de activitate universitară. Asigurarea unei calități la nivelul exigențelor
impuse de noua societate bazată pe cunoaștere este un proces dificil, cu o activitate continuă și în
multiple domenii: educație, cercetare, inovare, administrație, social, cultural etc. Implementarea
normelor de calitate este un proces dificil pentru că presupune participarea și susținerea lor de
către toate cadrele didactice, studenții și întregul corp academic. Convinși că fără susținerea
constantă a politicii de asigurare a calității universitatea noastră nu-și va putea valorifica tradiția
de peste 145 de ani și nu se va putea plasa în topul celor mai bune universități de profil agricol și
veterinar, conducerea universității a înființat un Protectorat dedicat special asigurării calității și a
resursei umane care beneficiază de o structură organizatorică în toate compartimentele de
activitate din universitate.
Doresc să remarc printre succesele notabile ale Departamentului de asigurare a calității,
coordonat de prorectorul de profil, sistemul computerizat de auto-evaluare a personalului
didactic, implementat deja de 6 ani care a creat cadrul optim de analiză a performanțelor
profesionale, științifice și didactice a cadrelor universitare, constituind modalitatea cea mai
transparentă de evaluare a progreselor din domeniul calității resursei umane. Extinderea lui la
nivelul personalului nedidactic și administrativ va ajuta la o vedere de ansamblu a evoluției
calității personalului universității și a identificării posibilităților de îmbunătățire continuă a
acestuia.
Activitatea de ansamblu a universității a fost evaluată conform normelor și standardelor actuale
fiind obținute standardele de calitate ISO 9001 pentru educație, cercetare și administrație.
Evaluarea națională efectuată de ARACIS în anii 2009 si 2014, a permis obținerea calificativului
maxim de calitate fiind acreditați ca ”universitate cu încredere ridicată”. Menționăm că aproape
toate programele de studiu sunt acreditate și autorizate, calitatea studiilor atrăgând atenția celor
peste 200 de studenți străini care frecventează cursurile universității. Evaluările EUA din 2004 si
2014 au consemnat de asemenea progresul înregistrat în domeniul calității în ultimii 10 ani.

Noua cultură a calității poate fi remarcată și în noile poziții ale universității în topul național și
internațional, unde USAMV Cluj-Napoca câștigă constant noi locuri spre ierarhia de vârf a
performanței. Pentru toate succesele obținute de universitate mă simt dator să mulțumesc tuturor
celor implicați în promovarea calității, de la prorector și membrii DAC și până la asistentul,
studentul sau muncitorul care au înțeles că în datoriile lui zilnice se regăsește și calitatea lucrului
bine făcut.
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