RAPORT
de evaluare internă a asigurării calităţii
în USAMV Cluj-Napoca
Anul 2009
I.

Baza legală de activitate
Activitatea Departamentului de Asigurare a Calităţii şi a Comisiei de Evaluare şi Asigurare

a Calităţii (CEAC) sunt incluse prin activităţile specifice, în normele prevăzute de Carta USAMV
Cluj-Napoca revizuită în 2009, potrivit legislaţiei nationale şi europene, standardelor şi
indicatorilor ARACIS.
Departamentul pentru Asigurarea Calităţii (DAC) aduce la indeplinire deciziile Comisiei
de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) care are un regulament propriu, reactualizat în anul
2009 şi aprobat de Senat în 11.09.2009.
Componenţa CEAC a rămas neschimbată faţă de anul 2008 şi include reprezentanţi ai
facultăţilor, ai departamentelor şi ai studenţilor. Fiecare facultate are o comisie proprie de Calitate,
condusă de decan, cu Responsabili pentru Asigurarea Calităţii pe Facultate (RACF) şi pe catedre
(RACC), conform Raportului de evaluare internă a asigurării calităţii din 2008).
II.

Elaborarea Raportului de evaluare internă Instituţională în vederea acreditării de
către ARACIS.
Pentru pregătirea vizitei de audit extern a ARACIS în vederea acreditării instituţionale,

DAC şi CEAC au revizuit documentele privitoare la:
-

Carta USAMV Cluj-Napoca şi regulamentele incluse acesteia

-

Prezentarea universităţii şi a managementului activităţilor (didactice, de cercetare, bază
materială şi resurse umane)

-

Asigurarea calităţii programelor de studii şi a standardelor de referinţă ca parte a
managementului strategic instituţional

Aceste documente au fost aprobate de CEAC şi ulterior de către Senatul universităţii la data de
11.09.2009.
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Au fost revizuite de asemenea dosarele de autoevaluare a cinci programe de studii supuse
evaluării instituţionale de către ARACIS: Agricultură, Horticultură, Biotehnologii, Medicină
Veterinară (pentru licenţă) şi Inginerie genetică în ameliorarea plantelor (pentru masterat).
Şi aceste documente au fost aprobate de CEAC şi ulterior de către Senatul universităţii la data
de 11.09.2009.
Implicarea DAC şi CEAC în procesul de evaluare instituţională în vederea acreditării

III.

ARACIS
În cursul vizitei experţilor Comisiei de audit extern ARACIS (13 persoane), DAC a pus la
dispoziţia acestora toate procedurile, formularele şi înregistrările documentelor aferente asigurării
calităţii.
Evaluarea a avut loc în perioada 4-6 noiembrie 2009 iar rezultatul acesteia, conform Raportului
Consiliului ARACIS nr. 10467/17.12.2009, nominalizează universitatea noastră ca având “Grad de
încredere ridicat”.

IV.

Revizuirea formularelor de autoevaluare a activităţii cadrelor didactice şi a
formularelor de evaluare a activităţii didactice de către studenţi.

S-au revizuit regulamente si proceduri si fise de evaluare specifice pentru:
 autoevaluarea activităţii cadrelor didactice ,
 evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, de la nivel licenţă şi masterat
Acestea au fost discutate cu toţi responsabilii cu asigurarea calităţii, RACC, RACF şi au fost
aprobate de către CEAC şi Senatul universităţii.

V.

Aplicarea sistemului electronic în forma revizuită de evaluare a activităţii cadrelor
didactice (autoevaluare) şi procesarea datelor rezultate. Evaluarea activităţii cadrelor
didactice de către studenţi.
a). Sunt prezentate în cele ce urmează rezultatele statistice ce provin din evaluarea activităţii

cadrelor didactice şi reprezentările grafice ale intervalelor de punctaje/ categorie de cadru didactic
(Curbe Gauss).
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Reprezentarea grafică a distribuţiei punctajelor
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