PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI
ARACIS DE EVALUARE EXTERNĂ (2010-2011)
PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA
METODOLOGIEI ARACIS DE EVALUARE EXTERNĂ
Nr.
Crt.

OBIECTIV
VIZAT

MOD DE
REALIZARE

PLANUL DE IMPLEMENTARE
RESPONSA
ACTIVITATEA
BIL

INDICATORI

Domeniul A: Capacitatea instituţională
Criteriul A.1 – Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Indicatorul de performanţă: IP.A.1.1.1. Misiune şi obiective

1
2

Misiunea şi
obiectivele
instituţionale ale
USAMVCN.

3

Revizuirea
formulării
Misiunii şi a
obiectivelor
instituţionale ale
USAMVCN şi
diseminarea
informaţiei.

4
5
6
7

Prevederile Cartei
USAMVCN sunt
în concordantă cu
legislaţia naţională
şi cu principiile
Spaţiului European
al Învăţământului
Superior

Revizuirea
Cartei
USAMVCN
şi
diseminarea
informaţiei

Analiza formulării actuale

(Rector,
Prorectori, SS)

Aprobarea în Senatul Univeristăţii

- SS

Informarea comunităţii academice
Inventarierea documentelor din Carta
USAMVCN.

- DAC

- Formula revizuită a
Misiunii şi a obiectivelor
instituţionale ale
USAMVCN din Cartă.
- Hotărâre
Senat
- Anunţ site DAC

- Rector, SS
- Rector, SS

- Forma revizuită a
Cartei
USAMVCN

- SS

- Hotărâre Senat

- DAC

- Anunţ site DAC

- Comisia
pentru Etică
- CEAC

- Raport al Comisiei
pentru Etică

- Comisia
pentru Etică

- Hotărârea Senatului

Informarea comunităţii academice din
cadrul USAMVCN

- Comisia
pentru Etică
- DAC

- Anunţ site DAC

Elaborarea Regulamentului privind
auditarea internă (financiar-contabilă,
integritate academică, programe de studii,
cercetare).

- Consiliul
Academic

- Regulamentul privind
auditarea internă

Aprobarea în Senatul USAMVCN a
Regulamentului privind auditul intern.

- SS

- Aprobarea Senatului
privind Regulamentul
de audit

Informarea comunităţii academice asupra
prevederilor Regulamentului privind
auditarea internă.

- DAC

- Anunţ site DAC

Comisia de
Audit Intern

- Raportul anual de
audit intern pentru anul
2008

- DAC

- Site DAC

Actualizarea prevederilor şi
regulamentelor Cartei USAMVCN.
Aprobarea în Senatul USAMVCN a formei
revizuite a Cartei USAMVCN
Informarea comunităţii academice din
cadrul USAMVCN asupra Cartei
USAMVCN

Indicatorul de performanţă: IP.A.1.1.2. Integritate academica
8

9

Codul eticii şi a
integrităţii
academice

11

Eficientizarea
controlului şi
aplicarea
prevederilor
Codului eticii
şi integrităţii
academice.

12

13

Transparenţa
activităţi şi a
evaluărilor

Elaborarea
Regulamentulu
i privind
auditul intern

14

15
18

Respectarea
angajamentelor
pentru anul
2008.

Realizrea
auditului intern
pentru anul
2008

Analiza modului de aplicare a
prevederilor Codului de etică universitară
şi a regulamentului acestuia.
Informarea Senatului USAMVCN cu
privire la rezultatele Raportului

Realizarea Auditului intern pentru anul
2008, conform prevederilor
Regulamentului privind auditarea internă.
Publicarea concluziilor Raportului anual
de audit academic pentru anul 2008.

Indicatorul de performanţă: IP.A.1.2.1. Sistemul de conducere

1

Actualizarea
Regulamentului
de funcţionare a
Senatului şi a
regulamentelor
Comisiilor
Senatului
USAMVCN

20

21

Actualizarea
Regulamentului
de funcţionare a
Consiliului de
administraţie al
USAMVCN.

23

24
25
26

27

Asigurarea
cadrului
instituţional de
conducere
coerentă,
integrată şi
transparentă

Elaborarea
Regulamentului
de funcţionare
internă a
Universiăţii

28
29
Implementarea
sistemului
Internet şi
Intranet

30

Alegerea
reprezentanţilor
studenţilor în
consilii, senate şi
alte structuri.

34

Actualizarea şi aprobarea
Regulamentului de funcţionare a
Senatului şi a Regulamentelor de
funcţionare a Comisiilor Senatului
(incluse in Carta USAMVCN)

- SS

- Regulamentul de
funcţionare a Senatului
- Regulamentele de
funcţionare a
Comisiilor Senatului
- Hotarare Senat

Informarea comunităţii academice

- DAC

- Anunţ site DAC

- Consiliul
de
administraţie

- Regulamentul de
funcţionare a
Consiliului de
administraţie

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC
- SS şi
Prorectori

- Anunţ site DAC
- Regulamentul de
ordine internă

- Rector

- Regulamentul de
ordine interioară

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Anunţ site DAC
- Raport privind
structura sistemului
informaţional şi de
comunicare

Actualizarea şi aprobarea
Regulamentului de funcţionare a
Consiliului de administraţie al
USAMVCN (atribuţii, mod de lucru,
mod de luare a deciziilor şi mod de
urmărire şi control a respectării
deciziilor luate, rezolvare probleme şi
reclamatii)
Aprobarea de către Senatul
USAMVCN
Informarea comunităţii academice
Actualizarea regulamentului de ordine
internă şi Organigrama USAMVCN.
Actualizarea Regulamentului de ordine
interioară a Universiăţii şi
regulamentele de funcţionare pentru
fiecare compartiment nominalizat în
Organigrama USAMVCN.
Aprobarea de către Senatul
USAMVCN
Informarea comunităţii academice
Stabilirea structurii şi implementarea
sistemului informaţional şi de
comunicare adecvat sistemului de
conducere şi administraţie USAMVCN.
Analiza, împreună cu reprezentanţii
Asociaţiei studenţilor din USAMVCN
a regulamentelor de alegere a
reprezentanţilor

Dezbaterea în Senat a Raportului de
analiză şi a Planului de ameliorare.
Diseminarea informaţiei

35
36

- Rector
Comisia de
probleme
sociale şi
culturale
studenţeşti
- Asociaţiile
studenţilor
USAMVCN

- Raport privind
alegerea
reprezentanţilor
studenţilor în consilii,
senate şi alte structuri

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Site DAC

Indicatorul de performanţă: IP.A.1.2.2. Management strategic
37

38

Elaborarea Planului strategic
Asigurarea unui
sistem de
conducere
universitară
coerent, integrat şi
transparent.

Elaborarea
Planului
strategic şi a
Planurilor
operaţionale
(facultăţi,
USAMV)

39
40

Elaborarea Planurilor operaţionale
anuale
Aprobarea de către Senatul USAMVCN a
Planului strategic 2008 – 2012 şi a
Planurilor operaţionale anuale.
Informarea comunităţii academice

Consiliul
Academic
Consiliul de
Dezvolatre
Instituţională
Consiliul
Academic
Consiliul de
Dezvolatre
Instituţională

- Planul strategic
2008 – 2012

- Planurile operaţionale
(facultăţi, USAMV)

-SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Anunţ site DAC

- Consiliul de
Administraţie

- Raportul de analiză a
eficacităţii
administraţiei

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea anuală a
CEAC

Indicatorul de performanţă: IP.A.1.2.3. Administraţie eficace

41

43
44

Asigurarea că
Universitatea
dispune de o
administraţie
eficace.

Realizare
Raport de
analiză a
eficacităţii
administraţiei
USAMVCN

Analizara eficaciţăţii administraţiei
USAMVCN (oganizarea, calificarea
personalului, functionarea riguroasa a
serviciilor oferite comunităţii, a
mecanismelor de control şi de dezvoltare
continuă a performanţelor administraţiei
USAMVCN Analiza nivelului de
informatizare al administraţiei şi plan de
ameliorare)
Dezbaterea în Senat a Raportului de
analiză şi a Planului de ameliorare.
Urmărirea şi controlul aplicării Planului
de ameliorare.

2

Criteriul A.2 – Criteriul A.2 - Baza materială
Indicatorul de performanţă: IP.A.2.1.1. Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi

45

Inventarierea spaţiilor de învăţământ şi
cercetare, căminizare, spaţii oferite
studenţilor pentru activităţi sociale,
culturale sau sportive pentru diferitele
forme de învăţământ (la zi, seral, FR,ID)
spatiul de

46

Analiza calităţii spaţiilor destinate
activităţilor de învăţământ şi cercetare
inventariate.

47

48

Asigurarea că
spaţiile
USAMVCN
permit realizarea
misiunii şi a
obiectivelor
USAMVCN.

Analiza
spaţiilor de
învăţământ,
cercetare şi
pentru alte
activităţi.

Analiza calităţii spaţiului de căminizare şi
alte spaţii oferite studenţilor pentru
activităţi sociale, culturale sau sportive

Analiza planurilor de dezvoltare şi de
investiţii ale USAMVCN.

Întocmirea unui Plan de ameliorare a
calităţii spaţiilor de învăţământ, cercetare
şi pentru alte activităţi

49

Dezbaterea în Senat a analizei asupra
calităţii spaţiilor USAMVCN şi a
Planului de ameliorare a calităţii spaţiilor
de învăţământ, cercetare şi pentru alte
activităţi.
Urmărirea şi controlul aplicării Planului
de ameliorare.

50

51

- Comisia
patrimoniu şi
gestionarea
bazei
materiale
- Comisia
patrimoniu şi
gestionarea
bazei
materiale
- Comisia
probleme
sociale şi
culturale
studenţeşti
- Comisia
probleme
sociale şi
culturale
studenţeşti
- Consiliul
pentru
probleme
economice şi
sociale

- Evidenţa spaţiilor
existente

- Raport de analiză

- Raport de analiză

- Raport de analiză

- Planul de ameliorare a
calităţii spaţiilor de
învăţământ, cercetare şi
pentru alte activităţi

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea anuală a
CEAC

Analiza dotărilor sălilor de curs/seminar
şi a laboratoarelor didactice şi de
cercetare

Comisia de
patrimoniu şi
gestionarea
bazei
materiale, a
Senatului

- Evidenţe privind
dotările spaţiilor de
învăţământ şi cercetare
- Lista echipamentelor,
utilajelor şi
instrumentelor din
dotare propuse pentru
casare

Dezbaterea în Senat a concluziilor
analizei asupra calităţii dotării pentru
activităţile de învăţământ şi cercetare, a
Planului de ameliorare şi a Listei cu
propunerile pentru casare.

- SS

- Hotărârea Senatului

Urmărirea şi controlul aplicării Planului
de ameliorare.

- DAC

- Informarea anuală a
CEAC privind stadiul
aplicării

- Consiliul
probleme
economice şi
sociale

- Raport de analiză a
surselor de finanţare şi
a resurselor financiare
- Planul de asigurare a
sustenabilităţii
financiare USAMVCN

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea anuală a
CEAC

Indicatorul de performanţă: IP.A.2.1.2. Dotare

52

53

Asigurarea că
dotarea
USAMVCN,
permite realizarea
misiunii şi a
obiectivelor
USAMVCN

Analiza
dotărilor
pentru
activităţile de
învăţământ şi
cercetare din
cadrul
USAMVCN.

54

Indicatorul de performanţă: IP.A.2.1.3. Resurse financiare

55

56

57

Asigurarea că
sursele de finanţare
şi resursele
financiare permit
realizarea misiunii
şi a obiectivelor
USAMVCN.

Analiza
surselor de
finanţare şi a
resurselor
financiare ale
USAMVCN

Analiza surselor de finanţare şi a
resurselor financiare, atât pe termen scurt
(anual) cât şi în perspectivă (3-4 ani )
Planul de asigurare a sustenabilităţii
financiare a USAMVCN
Dezbaterea în Senat a concluziilor
analizei asupra surselor de finanţare şi a
resurselor financiare, a Planului de
sustenabilitate financiară
Urmărirea şi controlul aplicării Planului
de asigurare a sustenabilităţii financiare
USAMVCN.

Indicatorul de performanţă: IP.A.2.1.4. Sistemul de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi

3

58

59

Asigurarea că
sistemul de
acordare a burselor
şi a altor forme de
sprijin material
pentru studenţi este
conform misiunii şi
a obiectivelor
USAMVCN

Analiza
regulamentul
ui de
acordare a
burselor şi a
altor forme
de sprijin
material
pentru
studenţi.

60

Analiza împreună cu reprezentanţii
Asociaţiei studenţilor din USAMV Cluj a
modului de aplicare a Regulamentului
privind acordarea burselor.
Întocmirea Planului de ameliorare a
procesului de acordare a burselor şi a altor
forme de sprijin material pentru studenţi.
Dezbaterea în Senat a Raportului de
analiză şi a Planului de ameliorare.
Urmărirea şi controlul aplicării Planului
de ameliorare a procesului de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin
material pentru studenţi.

Comisia
pentru
probleme
sociale şi
culturale
studenţeşti
Federaţia
Studenţilor
USAMV CN

- Raport de analiză
- Planul de ameliorare a
procesului de acordare
a burselor şi a altor
forme de sprijin
material pentru studenţi

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea anuală a
CEAC

Domeniul B: Eficacitate educaţională
Criteriul B.1 – Conţinutul programelor de studiu
Indicatorul de performanţă: IP.B.1.1.1. Principii ale politicii de admitere la programele de studiu oferite de Universitate
64

65

Asigurarea că
politica de
recrutare şi
admitere a
studenţilor este în
acord cu misiunea
şi obiectivele
USAMVCN.

Analiza
politicii de
recrutare şi
admitere a
studenţilor
(2009)

Analiza politicii de recrutare şi admitere a
studenţilor, transparenţa recrutării şi
admiterii studenţilor.

Comisia
probleme
sociale şi
culturale
studenţeşti

- Raport de analiză a
politicii de recrutare şi
admitere a studenţilor

Dezbaterea în Senat a Raportului de
analiză

- SS

- Hotărârea Senatului

- Comisia
probleme
sociale şi
culturale
studenţeşti

- Raport de analiză a
practicile de admitere a
studenţilor
- Planul de ameliorare a
procesului de admitere
a studenţilor

- SS

- Hotărârea Senatului

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- Raport de analiză a
modului de aplicare a
principiilor ECTS
- Planul de ameliorare a
aplicării ECTS

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea anuală a
CEAC

Elaborarea RIAME care să prevadă
corespondenţa dintre rezultatele în
învăţare,cercetare (prin master sau
doctorat) şi calificarea universitară.

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- RIAME

Aprobarea de către Senatul USAMVCN a
Regulamentului privind iniţierea,
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea
periodică a programelor de studiu.

- SS

- Hotărârea Senatului

Informarea comunităţii academice cu
privire la prevederile Regulamentului de
iniţiere, aprobare, monitorizare şi
evaluare periodică a programelor de
studiu.

- DAC

- Site DAC

Indicatorul de performanţă: IP.B.1.1.2. Practici de admitere

67

Practicile de
admitere sunt în
acord cu misiunea
şi obiectivele
USAMVCN.

Analiza
practicilor de
admitere
(regulament).

Analiza practicilor de admitere
Întocmirea Planului de ameliorare a
procesului de admitere a studenţilor.
Dezbaterea în Senat a Raportului de
analiză şi a Planului de ameliorare.

68

Indicatorul de performanţă: IP.B.1.2.1. Structura programelor de studiu

70

71

Asigurarea că
principiile ECTS şi suplimentul de
Diploma, sunt
aplicate în mod
corespunzător.

Analiza
modului de
aplicare a
prevederilor
privind
creditele
transferabile

72

73

74

Asigurarea
cadrului intern
pentru ca
programele de
studiu să fie
detaliat formulate,
conform
calificărilor

75

Elaborarea
Regulamentu
lui privind
iniţierea,
aprobarea,
monitorizare
a şi
evaluarea
periodică a
programelor
de studiu
(RIAME)

Analiza modului în care sunt aplicate
prevederile privind creditele transferabile,
urmărindu-se respectarea principiilor
ECTS.
Întocmirea Planului de ameliorare a
aplicării ECTS.
Dezbaterea în Senat a Raportului de
analiză şi a Planului de ameliorare a
ECTS.
Urmărirea şi controlul aplicării Planului
de ameliorare a aplicării ECTS.

Indicatorul de performanţă: IP.B.1.2.2. Diferenţiere în realizarea programelor de studiu

76

77

Asigurarea că
programele de
studiu sunt unitare
ca structură

Analiza
structurii şi a
realizării
programelor
de studiu.

Analiza programelor de studiu la toate
formele de învăţământ
(la zi, la seral, FR şi ID).
Pentru situaţiile neconforme se va stabili
un Plan de ameliorare a structurii şi
realizării programelor de studiu.
Dezbaterea în Senat a Raportului de
analiză şi a Planului de ameliorare.

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- Raport de analiză a
structurii şi realizării
programelor de studiu
- Planul de ameliorarea
a structurii şi realizării
programelor de studiu.

- SS

- Hotărârea Senatului

4

79

80

Asigurarea
cadrului
instituţional pentru
a fi aplicate
tehnologii
pedagogice
novatoare şi
eficiente.

Înfiiinţarea
Departament
ului de
Educatie
pemntru
Cariera
(DEC)

81
82

Aprobarea Senatului privind crearea
Departamentului de Educatie pemntru
Cariera (DEC) care include in structura sa
Centrul de Informare, Orientare şi
Consiliere Profesională (CIOCP) si
colaboreaza cu DPPD
Elaborarea Regulamentului de
funcţionare a CIOCP.
Propunerea de măsuri destinate asigurării
calităţii şi îmbunătăţirii continue a
calităţii şi eficienţei procesului de
învăţămînt.
Aprobarea de către Senatul USAMVCN a
Regulamentului de funcţionare a CIOCP.
Informarea comunităţii academice cu
privire la prevederile Regulamentului de
funcţionare a CIOCP.

- SS

- Coordonator
CIOCP

- Hotărârea Senatului

- Regulamentului de
funcţionare a CIOCP

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Anunţ site DAC

Crearea mecanismelor de cooperare a
studenţilor, absolvenţilor şi a
reprezentanţilor angajatorilor în procesul
de analiză a programelor de studiu din
USAMVCN, pentru diferitele forme de
învăţământ (la zi, seral, FR şi ID).

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- Plan de măsuri pentru
asigurarea cooptării
studenţilor,
absolvenţilor şi a
reprezentanţilor
angajatorilor în
procesul de analiză a
relevanţei programelor
de studiu

Dezbaterea în Senat a Planului de măsuri
pentru asigurarea cooptării studenţilor,
absolvenţilor şi a reprezentanţilor
angajatorilor în procesul de analiză a
programelor de studiu.

- SS

- Hotărârea Senatului

Stabilirea Programului anual de analiză a
programelor de studiu, pe facultăţi,
pentru diferitele forme de învăţământ
(la zi, seral, FR şi ID).

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- Programul anual de
analiză a relevanţei
programelor de studiu

Dezbaterea în Senat a Programului anual
de analiză a programelor de studiu.

- SS

- Hotărârea Senatului

Indicatorul de performanţă: IP.B.1.2.3. Relevanţa programelor de studiu

83

84

Asigurarea
cadrului intern
pentru ca
programele de
studiu să fie în
acord cu cerinţele
pieţei muncii şi ale
calificărilor.

86

Implementar
ea măsurilor
necesare
pentru
revizuirea
periodică a
programelor
de studiu pe
baza
analizelor
conform
profilurilor
calificărilor.

87

Criteriul B.2 – Rezultatele învăţării
Indicatorul de performanţă: IP.B.2.1.1 Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaţa muncii
Indicatorul de performanţă: IP.B.2.1.2 Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare

89

90

91

92

Asigurarea de
cunoştinţe,
competenţe şi
abilităţi dobândite
absolvenţilor
USAMVCN
pentru calificari
adecvate.

Monitorizarea
modului de
valorificare a
calificării
universitare
obţinute prin
Departamentul
de educaţie
pentru carieră
(DEC)

Stabilirea, la nivelul fiecărei facultăţi
din cadrul USAMVCN, de programe cu
măsuri specifice, pentru crearea
mecanismelor necesare de asigurare a
colectării de date de la absolvenţii
facultăţii, cel puţin din ultimele două
promoţii.
Urmărirea şi controlul modului de
implementare a Programelor de măsuri
pentru asigurarea colectării de date de
la absolvenţii facultăţii.

- Conducerea
facultăţilor
- DEC

- Programe de măsuri
pentru crearea
mecanismelor pentru
colectarea de date de
la absolvenţi

- DEC

- Informarea lunară a
DEC privind stadiul
aplicării

Analiza semestrială, la nivelul fiecărei
facultăţi, pe baza datelor colectate de la
absolvenţi, a procentului de absolvenţi
din ultimele două promoţii care sunt
angajaţi la nivelul calificării obtinute.

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică
- Conducerea
facultăţilor

Analiza semestrială, la nivelul fiecărei
facultăţi, pe baza datelor colectate de la
absolvenţi, a procentului de absolvenţi
din ultimele două promoţii care sunt
sunt admişi la studii universitare de
masterat.

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică
- Conducerea
facultăţilor
- DEC

- Rapoarte de analiză
semestriale
- Planul de
ameliorare a
capacităţii de a se
anagaja a
absolvenţilor
USAMVCN
- Rapoarte de analiză
semestriale
- Planul de
ameliorare a
valorificării
calificării prin
continuarea studiilor
universitare, a
absolvenţilor
USAMVCN

Indicatorul de performanţă: IP.B.2.1.3
Nivelul de satisfactie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de universitate.

5

95

96

97

Asigurarea că
majoritatea
studenţilor
apreciază pozitiv
mediul de învăţare
şi dezvoltare
oferit de către
universitate,
precum şi propriul
lor traseu de
învăţare.

Asigurarea
cadrului
instituţional
pentru
monitorizar
ea nivelului
de
satisfacţie a
studenţilor
în raport cu
dezvoltarea
lor
profesională
şi personală

98

100

- Evaluarea semestriala a gradului de
apreciere a studenţilor (licenţă-master) cu
privire la mediul de învăţare/dezvoltare
oferit de către USAMVCN şi propriul lor
traseu de învăţare.
- Elaborarea Formularului pentru
colectarea datelor privind nivelul de
satisfacţie al studenţilor în raport cu
dezvoltarea profesională şi personală
asigurată de Universitate.
Aprobarea de către Senatul USAMVCN a
Ghidului şi Formularului privind
monitorizarea nivelului de satisfacţie a
studenţilor în raport cu dezvoltarea
profesională şi personală asigurată de
Universitate.
Informarea comunităţii academice cu
privire la prevederile Ghidului şi
Formularului privind monitorizarea
nivelului de satisfacţie a studenţilor în
raport cu dezvoltarea profesională şi
personală asigurată de Universitate.
Colectarea şi prelucrarea datelor privind
gradul de apreciere a studenţilor cu
privire la mediul de
învăţare/dezvoltare oferit de către
Universitate şi propriul lor traseu de
învăţare.
Dezbaterea în Senat a Raportului
semestrial cu privire la nivelul de
satisfacţie a studenţilor în raport cu
dezvoltarea profesională şi personală
asigurată de Universitate

- Comisia
pentru
probleme
sociale şi
culturale
studenţeşti
- DEC
- DAC

- Formularul pentru
colectarea datelor
privind nivelul de
satisfacţie al studenţilor
în raport cu dezvoltarea
profesională şi
personală asigurată de
Universitate

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Anunţ site DAC

- Conducerea
facultăţilor
- DAC

- Rapoarte semestriale
cu privire la nivelul de
satisfacţie a studenţilor
în raport cu dezvoltarea
profesională şi
personală

- SS

- Hotărârea Senatului

Indicatorul de performanţă: IP B.2.1.4 Centrarea pe student a metodelor de învăţare.
102

104

105

107

108

109

110

Asigurarea ca
metodele şi
mediile de
învăţare să fie
centrate pe
student.

Elaborarea
Ghidului
privind
strategiile şi
metodele de
predare.

Inventarierea documentelor interne
existente şi a practicii aplicate în ceea ce
priveşte strategiile şi metodele de
predare, precum şi metodele şi mediile de
învăţare.
Aprobarea de către Senatul USAMVCN a
Ghidului privind strategiile şi metodele
de predare.
Informarea comunităţii academice cu
privire la prevederile Ghidului privind
strategiile şi metodele de predare.
Completarea şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Departamentului pentru
Pregatirea Personalului Didactic (DPPD)
din cadrul USAMV-CN, cu atribuţii
legate de organizarea unor forme/module
de pregătire care sa asigure cadrelor
didactice:
- pregătire specială în domeniul predării
la nivel universitar
- dezvoltarea de competenţe de consiliere,
monitorizare şi facilitare a proceselor de
învăţare.
- cunoştinte şi abilităţi pentru
implementarea şi evaluarea unor tehnici
noi de învăţare eficace (aplicaţii IT)
Informarea comunităţii academice şi a
studenţilor asupra prevederilor
Regulamentului de organizare şi
funcţionare a DPPD.
Elaborarea şi aprobarea Programului
anual de planificare a participării
personalului didactic la formele/modulele
de pregătire DPPD.
Urmărirea şi controlul aplicării
Programului anual de planificare a
participării personalului didactic la
formele/modulele de pregătire DPPD.

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică
- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Anunţ site DAC

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

-Regulamentului de
organizare şi
funcţionare a DPPD
- Hotarare Senat

- DAC

- Anunţ site DAC

- SS

- Hotărârea Senatului

- DPPD

- Informarea anuală a
CEAC

6

111

112

113

Asigurarea ca în
Universitate să se
desfăşoare o
activitate continuă
de identificare,
dezvoltare, testare,
implementare şi
evaluare a unor
tehnici noi de
învăţare eficace.

Implementare
a măsurilor
necesare
pentru ca în
Universitate să
se desfăşoare o
activitate
continuă de
identificare,
dezvoltare,
testare,
implementare
şi evaluare a
unor tehnici
noi de învăţare
eficace.

Elaborarea Planului operaţional anual al
Centrului de Informare, Orientare şi
Consiliere Profesională (CIOCP)

- Coordonator
CIOCP

- Planul operaţional
anual al CIOCP

Aprobarea de către Senatul Universităţii a
Planului operaţional anual al CIOCP.

- Secretariat
Senat

- Hotărârea Senatului

Urmărirea şi controlul aplicării Planului
operaţional anual al CIOCP.

- CIOCP

- Informarea anuală a
CEAC

- SS
- DEC

- Hotărârea Senatului

Indicatorul de performanţă: IP B.2.1.5 Orientarea în carieră a studenţilor.
Crearea în cadrul USAMVCN a
Departamentului de Educaţie pentru
Carieră(DEC), cu atribuţii în asigurarea unei
informări cât mai bogate pentru studenţii
USAMVCN la alegerea cursurilor şi a
carierei.

114

115

116

Asigurarea cadrului
instituţional pentru
orientarea în carieră
a studenţilor.

Înfiinţarea
Departamentul
ui de Educaţie
pentru Carieră
(DEC)

117
118
119

Elaborarea Regulamentului de funcţionare a
DEC.
Elaborarea Planului operaţional anual al
DEC
Aprobarea Regulamentului de funcţionare a
DEC şi a Planului operaţional anual al DEC.
Informarea comunităţii academice cu privire
la prevederile Regulamentului de funcţionare
a DEC.
Urmărirea şi controlul aplicării Planului
operaţional anual al DEC.

- Comisia
probleme
sociale şi
culturale
studenţeşti

- Regulamentului de
funcţionare a DEC

- DEC

- Planul operaţional anual
al DEC

- SS

- Hotărâre de Senatului

- DAC

- Anunţ în Buletinul Info
CEAC

- DAC

- Informarea lunară a
CEAC

- Consiliul
Cercetării
Ştiinţiice şi
Relaţiilor
înternaţionale
- Departament
cercetare,
inovare şi
transfer
tehnologic

- Plan strategic
- Criterii pentru evaluarea
realizărilor în activitatea
de cercetare(IC6)

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Publicarea pe site DAC

- Consiliul
Cercetării
Ştiinţifice şi
Relaţiilor
Internaţionale

- Hotarare Senat

Urmărirea şi controlul implementării
Planului pentru ameliorarea realizării
cercetării.

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

Actualizarea structurii Bazei de date privind
activitatea de cercetare, conform Setului de
criterii pentru evaluarea realizărilor în
activitatea de cercetare.

- Departament
cercetare,
inovare şi
transfer
tehnologic
(DCIT)

- Baza de date privind
activitatea de cercetare

Criteriul B.3 – Activitatea de cercetare ştiinţifică
Indicatorul de performanţă: IP.B.3.1.1 Programarea cercetării.

120

Asigurarea unei
dimensiuni strategice
a activităţii de
cercetare, în acord cu
Misiunea şi
obiectivele
instituţionale ale
USAMVCN.

Elaborarea
Strategiei pe
termen lung şi
pe termen
mediu şi scurt a
activitatii de
cercetare.

122
123

Elaborarea planului strategic pe termen lung
şi a programelor pe termen mediu şi scurt
privind activitatea de cercetare.
Elaborarea Setului de criterii pentru
evaluarea realizărilor în activitatea de
cercetare, conform criteriilor şi standardelor
HG 551/2007, şi criteriilor specifice
indicatorului de calitate IC6.
Aprobarea Planului strategic pentru
evaluarea realizărilor în activitatea de
cercetare.
Diseminarea informaţiei

Indicatorul de performanţă: IP.B.3.1.2 Realizarea cercetării.

124

Asigurarea că în
cadrul USAMVCN
există un climat şi o
cultură academică
centrata pe cercetare.

Stimularea
creşterii
numărului
granturilor de
cercetare, de
publicaţii şi de
transfer şi
tehnologice.

125

126

Asigurarea
suportului informatic
necesar pentru
evidenţa rezultatelor
obţinute din

Realizarea
Bazei de date
privind
activitatea de
cercetare, în

Analiza modului de implementare a
Strategiei privind cercetarea (pe facultăţi,
centre de cercetare şi la nivelul USAMVCN)
Analiza indicatorilor de realizare a cercetării
(număr granturi de cercetare, număr de
publicaţii, volum şi valoare a transferului
cognitiv şi tehnologic, etc.).
Elaborarea Planului pentru ameliorarea
realizării cercetării din cadrul USAMVCN.

7

activitatea de
cercetare.
127

acord cu Setul
de criterii
pentru
evaluarea
realizărilor în
activitatea de
cercetare.

131

132

Asigurarea că
avizarea internă a
rezultatelor cercetării
certifică îndeplinirea
standardelor de
calitate sau excelenţă
în cercetarea
ştiinţifică.

Elaborarea
Regulamentului
privind
avizarea
rezultatelor
proiectelor de
cercetare.

133

134

- Site DCIT şi DAC

Elaborarea Regulamentului privind avizarea
rezultatelor proiectelor de cercetare, de care
Comisia de avizare, conform standardelor de
calitate sau excelenţă în cercetarea ştiinţifică.

- Consiliul
Cercetării
Ştiinţifice şi
Relaţiilor
Internaţionale

- Regulamentul privind
avizarea rezultatelor
proiectelor de cercetare

- SS

- Hotărârea Senatului

- DCIT

- Anunţ în Buletinul
Informativ al Cercetării

Aprobarea de către Senatul USAMVCN a
Regulamentului privind avizarea rezultatelor
proiectelor de cercetare şi actualizarea
Deciziei de numire a Comisiei de avizare
internă a rezultatelor
Informarea comunităţii academice din cadrul
USAMVCN asupra prevederilor
Regulamentului privind avizarea rezultatelor
proiectelor de cercetare şi a Deciziei de
numire a Comisiei de avizare internă a
rezultatelor.
Elaborarea Fişei de monitorizare a nivelului
de satisfacţie al doctoranzilor în raport cu
dezvoltarea profesională şi personală
asigurată de programele doctorale din
USAMVCN. Obligativitatea evaluării anuale
a nivelului de satisfacţie al doctoranzilor
Dezbaterea în Senat a Planului de
monitorizare periodică a nivelului de
satisfacţie al doctoranzilor.

135

136

137

Diseminarea informatiei

- Departament
cercetare,
inovare şi
transfer
tehnologic
(DCIT)

Asigurarea că
programele doctorale
din Universitate
contribuie în mod
semnificativ la
formarea tinerilor
cercetători.

138

Monitorizarea
nivelului de
satisfacţie al
doctoranzilor în
raport cu
dezvoltarea
profesională şi
personală
asigurată de
programele
doctorale din
Universitate.

Urmărirea şi controlul aplicării Planului de
monitorizare a participării doctoranzilor în
proiecte de cercetare.
Determinarea nivelului de satisfacţie al
doctoranzilor în raport cu dezvoltarea
profesională şi personală asigurată de
programele doctorale din Universitate, pe
baza datelor colectate prin mecanismele
stabilite de Conducerea Şcolii doctorale.
Elaborarea Planului pentru ameliorarea
dezvoltării profesionale şi personale
asigurate de programele doctorale din
Universitate, pe baza rezultatelor obţinute în
urma analizării Raportului semestrial privind
nivelul de satisfacţie al doctoranzilor
Dezbaterea în Senat a Planului pentru
ameliorarea dezvoltării profesionale şi
personale asigurate de programele doctorale
din Universitate.

139

140

Urmărirea şi controlul aplicării Planului
pentru ameliorarea dezvoltării profesionale şi
personale asigurate de programele doctorale
din Universitate.

141

Analiza activităţii Şcolii doctorale şi a
modului de aplicare a prevederilor
Regulamentului USAMVCN privind studiile
masterale si doctorale.
Pe baza rezultatelor analizei se va elaborara
Planul operaţional al Şcolii doctorale, care va
viza şi măsurilor necesare pentru asigurarea
calităţii în activitatea Şcolii doctorale.

142
143
144

Asigurarea ca în
cadrul USAMVCN
Şcoala doctorală
contribuie în mod
semnificativ la
atragerea şi formarea
tinerilor cercetători.

Elaborare
Planului
operaţional al
Şcolii
doctorale.

- Consiliul
Academic
- Şcoala
Doctorală

- Fişa de monitorizare a
nivelului de satisfacţie al
doctoranzilor

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea anuală a
CEAC

- Şcoala
Doctorală

- Raport anual privind
nivelul de satisfacţie al
doctoranzilor

- Consiliul
Academic

- Planul pentru
ameliorarea dezvoltării
profesionale şi personale
asigurate de programele
doctorale din Universitate

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

- Scoala
Masterala
- Scoala
Doctorala

- Planul operaţional al
Şcolii doctorale

- CEAC

Aprobarea de către Senatul USAMVCN a
Planului operaţional al Şcolii doctorale.
Diseminarea informatiei

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Publicare pe site DAC

Urmărirea şi controlul implementării
Planului operaţional al Şcolii doctorale.

- DAC

- Informarea lunară a
CEAC

8

Indicatorul de performanţă: IP.B.3.1.3 Valorificarea cercetării.
- Analiza trimestrială, la nivelul facultăţilor
şi Centrelor de cercetare, a rezultatelor şi a
valorificării cercetării
145

Asigurarea că în
cadrul USAMVCN
există preocupări
pentru valorificarea
rezultatelor
cercetării.

Implementarea
unui sistem de
evaluare a
valorificării
rezultatelor
cercetării.

- Analiza prestigiului la nivel naţional şi
internaţional
- Elaborarea unui Plan pentru ameliorarea
valorificării cercetării.
Urmărirea şi controlul întocmirii Planurilor
pentru ameliorarea valorificării cercetării.

146

- Facultăţi
- Centre de
cercetare

- Consiliul
Cercetării
Ştiinţifice şi
Relaţiilor
Internaţionale

- Planuri pentru
ameliorarea valorificării
cercetării
- Raport anual al DCIT

- DAC

- Informarea trimestrială
a CEAC

Consiliul
pentru
probleme
economice şi
sociale

- Raport de analiză
privind gestionarea
financiară
- Plan pentru ameliorarea
gestiunii financiare

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea anuală a
CEAC

Consiliul de
probleme
economice şi
sociale

- Raport de analiză
privind organizarea şi
funcţionarea contabilităţii
- Plan de ameliorare a
organizării şi funcţionării
contabilităţii

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

Criteriul B.4 – Activitatea financiară a organizaţiei
Indicatorul de performanţă: IP.B.4.1.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli.
147

148

Gestionarea
financiară a
USAMVCN este
conformă cu
misiunea şi
obiectivele asumate
de USAMVCN.

Analiza
activităţii de
gestiune
financiară a
USAMVCN.

- Analiza modului în care este asigurată
gestionarea financiară a USAMVCN
Elaborarea Planului pentru ameliorarea
gesiunii financiare.
Dezbaterea în Senatul USAMVCN a
concluziilor analizei privind gestionarea
financiară şi a Planului de ameliorare a
gesiunii financiare.
Urmărirea şi controlul implementării
Planului de ameliorare a gesiunii financiare.

149

Indicatorul de performanţă: IP.B.4.1.2 Contabilitate.
Analiza organizarii şi funcţionarii
contabilitatii USAMVCN

150

151

Asigurarea că
organizarea şi
funcţionarea
contabilităţii
USAMVCN este în
conformitate cu
legislaţia în vigoare.

Analiza
organizării şi
funcţionării
contabilităţii
USAMVCN

Abrobarea Planului pentru ameliorarea
organizării şi funcţionării contabilităţii
USAMVCN.
Urmărirea şi controlul implementării
Planului pentru ameliorarea organizării şi
funcţionării contabilităţii.

152

Indicatorul de performanţă: IP.B.4.1.3 Auditare şi răspundere publică.

153

154

Asigurarea că
activitatea financiarcontabilă a
USAMVCN de
derulează riguros şi
în condiţii de
transparenţă publică.

Auditarea
internă şi
externă a
activitatii
financiare şi
publicarea
rezultatelor.

155

Analiza Regulamentului privind auditarea
internă şi stabilirea măsurilor necesare pentru
ca Universitatea să poată face proba auditării
interne şi externe a activităţii sale financiare.
Întocmirea Planului pentru ameliorarea
auditării activităţii financiare a USAMVCN
Aprobarea Planului pentru ameliorarea
organizării şi funcţionării contabilităţii
USAMVCN.
Urmărirea şi controlul implementării
Planului pentru ameliorarea auditării
activităţii financiare a USAMVCN.

-Consiliul
pentru
probleme
economice şi
sociale

Planul pentru ameliorarea
auditării activităţii
financiare a USAMVCN

- SS

- Hotărâre Senatului

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

Domeniul C : Managementul calităţii
Criteriul C.1 – Criteriul C.1 – Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Indicatorul de performanţă: IP.C.1.1.1 Organizarea sistemului de asigurare a calităţii

156

167

Asigurarea
structurilor
instituţionale
necesare funcţionării
sistemului intern de
asigurare şi evaluare
a calităţii.

Elaborarea
Regulamentului
de organizare şi
funcţionare a
CEAC

Elaborarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a CEAC
şi a comisiilor pe programe de studii
conform Legii Nr.87/2006 privind asigurarea
calităţii educaţiei, pentru a promova o cultură
a calităţii.
Aprobarea de către Senatul USAMVCN a
Regulamentului de organizare şi funcţionare
CEAC şi numirea membrilor CEAC în
conformitate cu prevederile legale.

Senatul
USAMV

- Regulamentul de
organizare şi funcţionare
a CEAC

- SS

- Hotărârea Senatului

9

158

Informarea comunităţii academice asupra
prevederilor Regulamentului de organizare şi
funcţionare a CEAC.

159

Elaborarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al DAC.
Elaborarea Planului operaţional al DAC

Elaborarea
Regulamentului
de organizare şi
funcţionare a
DAC

160
161
162

Aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare DAC şi a Planului operaţional al
DAC.
Diseminarea informaţiei
Urmărirea şi controlul implementării
Planului operaţional al DAC.

- DAC

- Site DAC

- CEAC
- DAC

- Regulamentul de
organizare şi funcţionare
al DAC
- Planul operaţional al
DAC

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Site DAC
- Informarea anuală a
CEAC

- DAC

Indicatorul de performanţă: IP.C.1.1.2 Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii

163

164

165

Asigurarea că
structurile, politicile
şi strategiile
USAMVCN creează
cadrul instituţional
pentru dezvoltarea şi
monitorizarea
efectivă a calităţii,
pentru cultura
calităţii şi
îmbunătăţirea
standardelor de
calitate.

Elaborarea
Programului de
politici pentru
principalele
domenii de
activitate ale
USAMVCN.

Elaborarea Programului de politici pentru
principalele domenii de activitate ale
USAMVCN, pe calitate.
Prevederea mijloacelor de realizare a
acestora, prin strategii de realizare cu
prevederi şi termene concrete.
Aprobarea de către Senatul USAMVCN a
Programului de politici pentru principalele
domenii de activitate ale USAMVCN.
Diseminarea informaţiei

- Consiliul
academic

- Programul de politici
pentru principalele
domenii de activitate ale
USAMVCN.

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Site DAC

Criteriul C.2 – Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
Indicatorul de performanţă: IP.C.2.1.1 Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi
evaluarea periodică a programelor de studiu
Indicatorul de performanţă: IP.C.2.1.2 Corespondenţa dintre diplome şi calificări
169

170

171

172

173

Asigurarea că se
respectă prevederile
Regulamentului
privind iniţierea,
aprobarea,
monitorizarea şi
evaluarea periodică a
programelor de
studiu, în acord cu
cerinţele pieţei
muncii şi ale
calificărilor.

Organizarea, la
nivelul fiecărei
Facultăţi, a
monitorizării
programelor de
studiu, la toate
formele de
învăţământ (la
zi, licenţă şi
master,FR şi
ID).

174

Elaborarea Planului anual de evaluare a
programelor de studiu (cu evaluatori pentru
fiecare program de studiu vizat).
Urmărirea şi controlul implementării
Planurilor anuale de evaluare a programelor
de studiu.
Evaluatori nominalizaţi în Planurile anuale
de evaluare a programelor de studiu, pe bază
de informaţii şi date

- Conducerea
facultăţilor

Analiza Raportului de evaluare a
programelor de studiu şi elaborarea Planului
pentru îmbunătăţirea programelor de studiu
din Universitate.
Dezbaterea în Senatul USAMVCN a
Planului pentru îmbunătăţirea programelor
de studiu din Universitate.
Urmărirea şi controlul implementării
Planului pentru îmbunătăţirea programelor
de studiu din Universitate.

Senatul
USAMV

- DAC
- CAI (corpul
de auditori
interni)

- Planul anual de evaluare
a programelor de studiu
- Informarea periodică a
CEAC
- Rapoarte de evaluare a
programelor de studiu
- Planul pentru
îmbunătăţirea
programelor de studiu din
Universitate

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

Criteriul C.3 – Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
Indicatorul de performanţă: IP.C.3.1.1 Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea studenţilor care este
aplicat în mod riguros şi consecvent
Indicatorul de performanţă: IP.C.3.1.2. Integrarea examinării în proiectarea predării şi învăţării, pe cursuri şi programe de
studiu
175

176
177
178

Asigurarea că
examinarea şi
notarea studenţilor se
fac pe bază de
criterii, regulamente
şi tehnici riguros şi
consecvent aplicate.

Elaborarea
Regulamentului
privind
examinarea şi
notarea
studenţilor
Organizarea, la
nivelul fiecărei
Facultăţi, a
monitorizării

Elaborarea Regulamentului privind
examinarea şi notarea studenţilor, cu
procedee, tehnici, sau metode detaliate de
aplicare, sub forma unui pachet de
tehnici/metode de examinare a studenţilor.
Aprobarea de către Senatul USAMVCN a
Regulamentului privind examinarea şi
notarea studenţilor.
Diseminarea informaţiei
Elaborarea Planului anual de monitorizare a
examinării şi notării studenţilor

Senatul
USAMV

- Regulamentul privind
examinarea şi notarea
studenţilor

- SS

- Hotărârea Senatului

- Conducerea
facultăţilor

- Site DAC
- Planurile anuale de
monitorizare a examinării
şi notării studenţilor

10

examinării şi
notării
studenţilor

179

Urmărirea şi controlul implementării
Planurilor anuale de monitorizare a
examinării şi notării studenţilor.
Analiza Rapoartelor de evaluare a examinării
şi notării studenţilor şi elaborarea Planului
pentru îmbunătăţirea procesului de
examinare şi notare a studenţilor.

181

Diseminarea informaţiei
Urmărirea şi controlul implementării
Planului pentru îmbunătăţirea procesului de
examinare şi notare a studenţilor din
Universitate.

182
183

- DAC

- Raport de evaluare
periodică

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică
- DAC

- Planul pentru
îmbunătăţirea procesului
de examinare şi notare a
studenţilor din
Universitate
- Site DAC

- DAC

- Informarea priodică a
CEAC

Criteriul C.4 – Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
Indicatorul de performanţă: IP.C.4.1.1 Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi

184

185

186

Asigurarea raportului
optim între numărul
de cadre didactice
titulare cu norma de
bază în Universitate
şi numărul total de
studenţi
înmatriculaţi, corelat
cu obiectivele şi
nivelul propriu al
calităţii academice.

Urmărirea
raportului între
numărul de
cadre didactice
titulare cu
norma de bază
în universitate
şi numărul total
de studenţi
înmatriculaţi.

187

Analiza anuala a raportului optim între
numărul de cadre didactice titulare cu norma
de bază în USAMVCN şi numărul total de
studenţi înmatriculaţi, in functie de specificul
programului de studiu, de obiectivele şi
nivelul propriu al calităţii academice.
Elaborarea Raportului de analiză asupra
raportului optim între numărul de cadre
didactice titulare cu norma de bază în
USAMV şi nr.total de studenţi înmatriculaţi.
Dezbaterea în Senatul USAMVCN a Raport
de analiză şi aprobarea numărului de cadre
didactice titulare cu norma de bază în
Universitate.
Informarea comunităţii academice asupra
Hotărârii Senatului privind Numărul de cadre
didactice titulare cu norma de bază în
Universitate.
Urmărirea şi controlul respectării, pentru
fiecare program de studiu, la toate formele de
învăţământ (la zi, la seral, cu frecvenţă
redusă şi la distanţă), a aplicării prevederilor
Hotărârii Senatului USAMV privind
Numărul de cadre didactice titulare

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- Raport de analiză
asupra raportului optim
între numărul de cadre
didactice titulare cu
norma de bază în
USAMVCN şi numărul
total de studenţi
înmatriculaţi.

- SS

- Hotărârea Senatului cu
privire la Numărul de
cadre didactice titulare cu
norma de bază în
Universitate

- DAC

- Site USAMVCN

- Consiliul
Academic

- Informarea semestrială
a Senatului

Indicatorul de performanţă: IP.C.4.1.2 Evaluarea colegială
188

Elaborarea Regulamentului privind
autoevaluarea cadrelor didactice şi a Fişei de
autoevaluare.

- Consiliul
Academic

189

Elaborarea Regulamentului şi a Fişei de
evaluare colegială a cadrelor didactice

Consiliul
Academic

190

191

195

196

197

198

Îmbunătăţirea
continuă a
performanţelor
didactice şi de
cercetare ale fiecărui
cadru didactic din
Universitate.

Asigurarea
cadrului
instituţional
pentru
implementarea
procesului de
Evaluare a
cadrelor
didactice

Aprobarea de către Senatul USAMVCN a
Regulamentului privivind autoevaluarea şi a
Fişei de autoevaluare, precum şi a
Regulamentului privind evaluarea colegială
şi a Fişei de evaluare colegială.
Diseminarea informaţiei
Analiza Fişelor de autoevaluare şi a Fişelor
de evaluare colegială şi elaborarea, pe baza
rezultatelor obţinute, a Raportului anual
privind calitatea personalului didactic şi de
cercetare.
Analiza Rapoartelor anuale privind calitatea
personalului didactic şi de cercetare. În baza
rezultatelor analizei se va elabora Planul de
ameliorare a calităţii personalului didactic şi
de cercetare din cadrul USAMVCN.
Dezbaterea în Senatul USAMVCN a
Planului de ameliorare a calităţii personalului
didactic şi de cercetare din cadrul
USAMVCN.
Urmărirea şi controlul aplicării Planului de
ameliorare a calităţii personalului didactic şi
de cercetare din cadrul USAMVCN.

- Procedura privind
autoevaluarea cadrelor
didactice
- Fişa de autoevaluare
- Procedura si fisa de
evaluare colegială a
cadrelor didactice

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Site DAC

- Conducerea
Facultăţilor

- Rapoarte anuale privind
calitatea personalului
didactic şi de cercetare

- Consiliul
Academic

- Planul de ameliorare a
calităţii personalului
didactic şi de cercetare
din cadrul USAMVCN

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

Indicatorul de performanţă: IP.C.4.1.3 Evaluarea personalului didactic de către studenţi

11

Asigurarea
cadrului
instituţional
pentru
implementarea
procesului de
Evaluare a
personalului
didactic de
către studenţi.

199

200

201

202

203

Îmbunătăţirea
continuă a
performanţelor
didactice ale fiecărui
cadru didactic din
Universitate.

Organizarea, la
nivelul fiecărei
facultăţi a
procesului de
Evaluare a
personalului
didactic de
către studenţi

Elaborarea Regulamentului privind evaluarea
personalului didactic de către studenţi şi a
Fişei de evaluarea a personalului didactic de
către studenţi.
Aprobarea de către Senatul USAMVCN a
Regulamentului privind evaluarea
personalului didactic de către studenţi şi a
Fişei de evaluarea a personalului didactic de
către studenţi.
Diseminarea informaţiei
Organizarea, după fiecare ciclu semestrial de
instruire, a Evaluării personalului didactic de
către studenţi, conform Regulamentului de
evaluare a personalului didactic de către
studenţi.
Rezultatele înscrise în Fişele de evaluare
completate de către studenţi vor fi discutate
de către Decanul Facultăţii cu fiecare dintre
cadrele didactice evaluate.
Prelucrarea statistică a rezultatelor
Procesului de Evaluare a personalului
didactic de către studenţi, pe catedre şi la
nivel de Facultate şi întocmirea Raportului
semestrial privind rezultatele evaluării
personalului didactic de către studenţi.

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- Regulamentul privind
evaluarea personalului
didactic de către studenţi
- Fişa de evaluarea a
personalului didactic de
către studenţi

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Site DAC

- Conducerea
facultăţilor

- Planurile de măsuri
pentru evaluarea
personalului didactic de
către studenţi.

- Decanii
Facultăţilor

- Conducerea
facultăţilor

- Raport semestrial
privind rezultatele
evaluării personalului
didactic de către studenţi

Analiza Raportului semestriale ale
Facultăţilor privind rezultatele evaluării
personalului didactic de către studenţi.

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- Raport semestrialrezultate ale evaluării
personalului didactic de
către studenţi

205

Dezbaterea în Senatul USAMVCN a
Raportului privind rezultatele evaluării
personalului didactic de către studenţi şi a
Propunerilor de îmbunătăţire a politicilor
privind calitatea instruirii, la nivelul
USAMVCN.

- SS

- Hotărârea Senatului

206

Publicarea concluziilor Raportului semestrial
privind rezultatele evaluării personalului
didactic de către studenţi.

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- Publicarea pe site-ul
USAMVCN

207

Urmărirea şi controlul modului de
funcţionare a procesului de Evaluare a
personalului didactic de către studenţi.

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

204

Indicatorul de performanţă: IP.C.4.1.4 Evaluarea de către managementul USAMVCN

208

209

210

211

212

213

Îmbunătăţirea
continuă a
performanţelor
didactice ale fiecărui
cadru didactic din
Universitate.

Asigurarea
cadrului
instituţional
pentru
implementarea
procesului de
Evaluare a
personalului
didactic de
către şefii de
catedră.

Organizarea, la
nivelul fiecărei
Catedre a
procesului de
Evaluare a
personalului
didactic de
către şeful de
catedră

Elaborarea Regulamentului privind evaluarea
personalului didactic de către şefii de catedră
şi a Fişei de evaluare a personalului didactic
de către şeful de catedră.
Aprobarea de către SenatulUSAMVCN
a Regulamentului privind evaluarea
personalului didactic de către şefii de catedră
şi a Fişei de evaluare a personalului didactic
de către şeful de catedră.
Diseminarea informaţiei
Organizarea, la nivelul fiecărei catedre, a
Evaluării anuale a personalului didactic de
către şeful de catedră, conform prevederilor
Regulamentului privind evaluarea
personalului didactic de către şefii de
catedră.
Derularea procesului de Evaluare anuală a
personalului didactic de către şeful de
catedră, la nivelul tuturor catedrelor.
Analiza, la nivelul Facultăţii, a Fişelor de
evaluare a personalului didactic de către
şeful de catedră şi întocmirea Raportului
anual privind rezultatele evaluării anuale a
personalului didactic de către şefii de
catedră.

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- Regulamentul privind
evaluarea personalului
didactic de către şefii de
catedră
- Fişa de evaluare a
personalului didactic de
către şeful de catedră

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Site DAC

- Conducerea
facultăţilor

- Planurile de măsuri
pentru evaluarea anuală a
personalului didactic de
către şefii de catedră.

- Şefii de
catedră

- Conducerea
facultăţilor

- Fişe de evaluare a
personalului didactic de
către şeful de catedră
- Rapoarte anuale,
întocmite de Facultăţi,
privind rezultatele
evaluării anuale a
personalului didactic de
către şefii de catedră

12

Asigurarea
cadrului
instituţional de
implementare a
procesului de
evaluare a
personalului
didactic de
managementul
USAMVCN.

214

216

217

Organizarea
procesului de
Evaluare a
personalului
didactic de
către
managementul
USAMVCN

218

219

220

Elaborarea Formularului centralizator de
evaluare anuală a performanţelor cadrelor
didactice, care va avea la bază un sistem clar
şi transparent de punctare şi clasificare a
performanţelor în predare, cercetare şi
servicii aduse instituţiei şi comunităţii.
Datele vor fi colectate în tr-un Formular
centralizator

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- Formularul centralizator
de evaluare anuală a
performanţelor cadrelor
didactice

Diseminarea informaţiei .

- DAC

- Site DAC

Organizarea şi urmărirea implementării, la
nivelul USAMVCN, a procesului de
completare de către fiecare cadru didactic a
Formularului centralizator de evaluare
anuală.

Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

Plan de măsuri pentru
implementarea procesului
de evaluare anuală a
personalului didactic de
către managementul
USAMVCN

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- Raport privind
rezultatele evaluării
anuale a personalului
didactic de către
managementul
USAMVCN

- SS

- Hotărârea Senatului

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- Dispoziţie privind
promovarea personalului
didactic pe baza
rezultatelor evaluării
anuale

- Consiliul
Academic
- Comisia
activitate
didactică

- Planul pentru
ameliorare a dotării
Bibliotecii USAMVCN

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

Stabilirea măsurilor necesare pentru
asigurarea calităţii predării ( fiecare cadru
didactic dispune de strategii actualizate de
predare) pentru fiecare curs, conforme cu
programul de studiu, caracteristicile
studentilor, forma de învăţământ şi criteriile
de calitate .

- Conducerea
facultăţilor

- Planuri de măsuri
pentru asigurarea
calităţii predării

Urmărirea modului de aplicare a prevederilor
Planurilor de măsuri pentru asigurarea
calităţii predării.

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

Stabilirea măsurilor necesare pentru
implementarea unor programe de stimulare a
studenţilor cu performanţe înalte în învăţare
şi de recuperare a celor cu
dificultăţi în învăţare, precum şi a unor
programe de tutoriat suplimentare.

- Conducerea
facultăţilor

Diseminarea informaţiei

- DAC

- Planuri de măsuri
pentru stimularea
studenţilor cu
performanţe înalte în
învăţare si recuperarea
studenţilor cu
dificultăţi în învăţare
- Site DAC

Evaluare anuală a performanţelor personal
ului didactic de către managementul
USAMVCN, pe baza Formularului
centralizator de evaluare anuală a punctajelor
obţinute relativ la performanţele în predare,
cercetare şi servicii aduse instituţiei, rezultate
obţinute prin evaluări colegiale, evaluări ale
studenţi lor şi de şefii de catedră.
Dezbaterea în Senatul USAMVCN a
Raportului privind rezultatele evaluării
anuale a personalului didactic de către
managementul USAMVCN.
Asigurarea măsurilor necesare pentru ca
promovarea personalului didactic să depindă
în mod nemijlocit de rezultatele evaluării
anuale a personalului didactic de către
managementul USAMVCN.

Domeniul A: Capacitatea instituţională
Criteriul C.5 – Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
Indicatorul de performanţă: IP.C.5.1.1 Disponibilitatea resurselor de învăţare

221

222

Asigurarea că
Biblioteca
USAMVCN dispune
de resursele de
învăţare necesare,
pentru fiecare
program de studiu.

223

Analiza
gradului în care
resursele de
învăţare
asigurate de
Biblioteca
USAMVCN
acoperă
necesarul
corespunzător
pentru fiecare
program de
studiu oferit de
USAMVCN, la
toate formele
de învăţământ
(la zi, la seral,
FR şi ID).

Analiza resurse de învăţare din Biblioteca
USAMVCN pentru programe de studiu
oferite de USAMVCN la forme de
învăţământ (zi, licenţă/ master, FR şi ID),
resursele de învăţare necesare (manuale,
tratate, referinte bibliografice, abonamente,
crestomaţii, antologii, etc.), în format clasic
sau electronic şi gratuit.
Intocmirea Planului de ameliorare a dotării
Bibliotecii USAMVCN.
Dezbaterea în Senatul USAMVCN a
Planului pentru ameliorarea dotării
Bibliotecii USAMVCN.
Urmărirea modului de aplicare a prevederilor
Planului pentru ameliorarea dotării
Bibliotecii USAMVCN.

Indicatorul de performanţă: IP.C.5.1.2 Predarea ca sursă a învăţării

224

Asigurarea cadrului
pentru ca predarea să
constituie sursa
principală pentru
învăţare.

225

Actualizarea
strategiilor de
predare pentru
fiecare curs din
programele de
studiu oferite
de Universitate
la toate formele
de învăţământ
(la zi, la seral,
FR şi ID).

Indicatorul de performanţă: IP.C.5.1.3 Programe de stimulare şi recuperare

230

231

Stimularea
studenţilor cu
performanţe înalte şi
recuperarea celor cu
dificultăţi în
învăţare.

Stabilirea
cadrului
instituţional
pentru
stimularea
studenţilor cu
performanţe
înalte şi pentru

13

recuperarea
celor cu
dificultăţi în
învăţare.

232

Urmărirea modului de aplicare a prevederilor
Planurilor de măsuri pentru stimularea
studenţilor cu performanţe înalte în învăţare
şi ale Planurilor de măsuri pentru recuperarea
studenţilor cudificultăţi în învăţare..

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

- Comisia
pentru
probleme
sociale şi
culturale
studenţeşti

Planul pentru
ameliorarea calităţii
serviciilor sociale,
culturale şi sportive
oferite pentru studenţi

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

Indicatorul de performanţă: IP.C.5.1.4 Servicii studenţeşti

233
Asigurarea unei vieţi
studenteşti de
calitate
234

Analiza calităţii
serviciilor
sociale,
culturale şi
sportive oferite
de Universitate
pentru studenţi.

235

Analiza calităţii serviciilor sociale, culturale
şi sportive oferite studenţilor (spaţii de
cazare > 10% din studenţi, bază sportivă,
servicii de consiliere) şi dacă acestea au o
administraţie eficientă.
Intocmirea Planului de ameliorare a calităţii
serviciilor sociale, culturale şi sportive
oferite pentru studenţi
Dezbaterea în Senatul USAMVCN a
Planului pentru ameliorarea calităţii
serviciilor sociale, culturale şi sportive
oferite pentru studenţi.
Urmărirea modului de aplicare a prevederilor
Planului pentru ameliorarea calităţii
serviciilor sociale, culturale şi sportive
oferite pentru studenţi.

Criteriul C.6 – Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
Indicatorul de performanţă: IP.C.6.1.1 Baze de date şi informaţii

236

237

Asigurarea că
Universitatea
colectează,
prelucrează şi
analizează date şi
informaţii privind
starea calităţii
educaţiei şi a vieţii
studenţilor în spaţiul
universitar.

Analiza calităţii
sistemului
informatic al
USAMVCN

238

Analiza calităţii sistemului informatic al
USAMVCN (colectarea, prelucrarea şi
analiza datelor şi informaţiilor relevante
pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a
calităţii).
Intocmire Plan de ameliorare a calităţii
sistemului informatic al USAMVCN.
Dezbaterea în Senatul USAMVCN a
Planului pentru ameliorarea calităţii
sistemului informatic al USAMVCN.
Urmărirea modului de aplicare a prevederilor
Planului pentru ameliorarea calităţii
sistemului informatic al USAMVCN.

- Consiliul
Academic

- Planul pentru
ameliorarea calităţii
sistemului informatic al
USAMVCN

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

Criteriul C.7 – Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele,
diplomele şi calificările oferite
Indicatorul de performanţă: IP.C.7.1.1 Oferta de informaţii publice

239

240

241

Asigurarea că
Universitatea asigură
transparenţa publică
a datelor şi
informaţiilor, în
formă tipărită şi în
formă electronică,
despre toate
calificările şi
programele de
studiu, iar
actualitatea,
corectitudinea şi
validitatea acestor
informaţii, este
demonstrată
permanent.

Analiza calităţii
ofertei de
informaţii
publice.

Analiza calităţii ofertei de informaţii publice
asigurată de Universitate şi de Facultăţi
(informaţii şi date, cantitative şi/sau
calitative, actuale şi corecte, despre
calificările, programele de studiu, diplomele,
personalul didactic şi de cercetare, facilităţile
oferite studenţilor şi aspecte de interes pentru
public şi pentru studenti).
Dezbaterea în Senatul USAMVCN a
Planului pentru pentru ameliorarea calităţii
ofertei de informaţii publice.
Urmărirea modului de aplicare a prevederilor
Planului pentru ameliorarea calităţii ofertei
de informaţii publice.

- Birou imagine
şi relaţii publice
- Comisia
pentru relaţii cu
absolvenţii
universităţii

- Planul pentru
ameliorarea calităţii
ofertei de informaţii
publice

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

Criteriul C.8 – Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.
Indicatorul de performanţă: IP.C.8.1.1 Comisia coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii

242

243

Funcţionalitatea
structurilor de
asigurare a calităţii
educaţiei din cadrul
USAMVCN este
conform legii

Analiza
funcţionalităţii
structurilor de
asigurare a
calităţii
educaţiei din
cadrul
USAMVCN

Analiza funcţionalităţii structurilor de
asigurare a calităţii educaţiei din cadrul
USAMVCN. Analiza va urmări că
procedurile şi activităţile de evaluare privind
calitatea educaţiei au fost elaborate şi
aprobate de Senatul USAMVCN.
Elaborare Plan de ameliorare a
funcţionalităţii structurilor de asigurare a
calităţii educaţiei din USAMVCN.
Dezbaterea în Senatul USAMVCN a
Planului pentru pentru ameliorarea
funcţionalităţii structurilor de asigurare a
calităţii educaţiei din USAMVCN.

- CEAC

- Planul pentru
ameliorarea
funcţionalităţii
structurilor de asigurare
a calităţii educaţiei din
cadrul USAMVCN

- SS

- Hotărârea Senatului

14

244

245

246

247

Elaborare
Raport anual de
evaluare
internă privind
calitatea
educaţiei în
USAMVCN.

Urmărirea modului de aplicare a prevederilor
Planului pentru ameliorarea funcţionalităţii
structurilor de asigurare a calităţii educaţiei
din cadrul USAMVCN.
CEAC elaborează, potrivit prevederilor
legale, Raportul anual de evaluare internă
privind calitatea educatiei în USAMVCN.
Raportul va fi însoţit de Propuneri de
îmbunătăţire a calităţii educaţiei în
USAMVCN
Dezbaterea în Senatul USAMVCN a
Raportului anual de evaluare internă privind
calitatea educaţiei în USAMVCN şi a
Propunerilor de îmbunătăţire a calităţii
educaţiei în cadrul USAMVCN.
Publicarea Raportului anual de evaluare
internă privind calitatea educaţiei în
USAMVCN, prin afişare sau publicare,
inclusiv în format electronic.

- DAC

- Informarea periodică a
CEAC

- CEAC

- Raport anual de
evaluare internă privind
calitatea educatiei
- Propuneri de
îmbunătăţire a calităţii
educaţiei în USAMVCN

- SS

- Hotărârea Senatului

- DAC

Abrevieri:
SS = Secretariat Senat
DAC= Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitatii
CEAC= Comisia pentru pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitatii/ Consiliul Asigurarea Calităţii si Resurse
Umane
FR= frecventa redusa
ID= invatamant la distanta
DI= Departament Imagine
DPPD = Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
DEC = Departamentul de educaţie pentru carieră
CIOCP= Centrul de Informare, Orientare şi Consiliere Profesională
IOSUM= Institutie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat
IOSUD= Institutie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
DECID-FR= Departamentul de Educaţie Continuă, Invăţămant la Distanţă şi Frecvenţă Redusă
DCIT = Departament Cercetare, Inovare şi transfer Tehnologic
USAMVCN – Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca
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