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1. INTRODUCERE
Facultatea de Horticultură din Iaşi ocupă un rol important însistemuleducaţionalagricol.
Dezideratele facultăţii, prin prisma domeniilor de care aparţin programele de studii gestionate de
facultate, sunt comune pentru horticultură şi ingineria mediului.Prinactivitateadesfăşurată,
Facultatea de Horticultură are misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică.
Este prioritară adaptarea strategiei facultăţii privindeducaţia şi promovarea acesteia la
cerinţele actuale şi care să asigure păstrarea identităţii şi experienţei academice, dar şi flexibilitatea
programelor de studii în structura acestora.Misiunea de educaţie (didactică) are în vedere următoarele:
- formarea specialiştilor cu pregătire superioară în domeniile horticol şi ingineria mediului;
- pregătirea continuă a absolvenţilor prin masterat, doctorat sau alte studii postuniversitare;
- pregătirea pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică, cu scopul formăriispecialiştilor
pentru activitatea de cercetare şi pentru învăţământul universitar şi preuniversitar.

Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea reprezintă domenii de a căror
dezvoltare depinde clasificarea programelor de studii, ierarhizarea lor și, în final, finanțarea
acestora. De aceea, activităţile ce definesc cercetarea - dezvoltarea tehnologică– inovarea nu pot fi
tratate separat, opțional sau facultativ, ci ca părţi integrate în procesul instructiv – educativ, cu
implicații majore asupra calității activității din universitate şi din facultate.
Misiunea de cercetare din domeniul horticol trebuie să aibă impact asupra dezvoltării
economice naționale, creșterii calității vieții, conservării biodiversității și a calității mediului natural și
antropizat, reabilitarea și reconstrucția mediului natural, protecţia mediului etc. Misiunea de cercetare
ştiinţificăare în vedere următoarele obiective:
- abordarea cercetărilor din domenii de vârf sau de impact asupra dezvoltării economiei naţionale şi
deschiderea de noi direcţii de cercetare;
- implicarea sporită a cadrelor didactice tinere şi a doctoranzilor în activitatea de cercetare şi stimularea
acestora de a participa la programe de cercetare interne şi internaţionale;
- perfecţionarea modalităţilor de diseminare, promovare şi prezentare a rezultatelor cercetării;
- stimularea cererii pentru cercetare, dezvoltare, inovare şi lărgirea colaborărilor cu universităţi similare
din ţările cu agricultură dezvoltată, dar şi cu unităţi de cercetare şi producţie horticolă;
- participarea la proiecte şi reţele internaţionale de cercetare concomitent cu dezvoltarea unei
infrastructuri performante de cercetare şi asigurarea unui management profesionist al facilităţilor de cercetare.

2. OBIECTIVELE FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ DIN IAŞI
Planul operaţional pentru anul 2018 al Facultăţii de Horticultură din cadrul Universităţii de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi este elaborate în acord cu Planul strategic al
facultăţii şi cu Planul strategic de dezvoltare instituţională a USAMV Iaşi pentru perioada 20162020, precum şi cu planul managerial propus în candidatura pentru ocuparea funcţiei de decan.
Obiectivele prevăzute în planul operaţional 2018 vizează asigurarea tuturor elementelor care
contribuie la buna desfăşurare a activităţii didactice şi de cercetare din Facultatea de Horticultură.
Obiectivele generale asumate se referă la:
- asigurarea continuă a calităţii procesului instituţional;
- realizarea unui învăţământ de calitate, centrat pe student, în paralel cu evaluarea obiectivă a
rezultatelor învăţării şi deprinderilor aplicative ale studenţilor,care să contribuie la pregătirea
teoretică şi practică a studenţilor, în contextul cerinţelor actuale de pe piaţa muncii din România şi
din UE;
- lansarea de noi contracte de cercetare, finanţate de la buget sau din alte surse, punându-se
un accent deosebit pe programele cu finanţare internaţională;
- menţinerea unui parteneriat corect şi constructiv cu studenţii, în vederea rezolvării eficiente
a problemelor educaţionale şi sociale cu care aceştia se confruntă;
- promovarea imaginii facultăţii pe criterii de performanţă şi complementaritate, atât în
comunitatea academică şi de cercetare naţională şi internaţională, cât şi în mediul de afaceri.
2

NR.
CRT.

OBIECTIVE

ACTIVITĂŢI

RESPONSABILI

TERMEN

I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI OFERTA EDUCAŢIONALĂ

1

Consolidarea misiunii
educaţionale a
Facultăţii de
Horticultură în context
instituţional, naţional şi
internaţional

2

Organizarea
corespunzătoare
a
activităţilor
de
promovare a ofertei
educaţionale
pentru
toate ciclurile de studiu
(licenţă,
masterat,
doctorat)


promovarea valorilor ştiinţifice şi educaţionale care să asigureo ierarhizare
foarte bună pentru toate programele din componența Facultăţii de Horticultură din
Iași;

dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în
acord cu standardele naţionale şi criteriile academice de evaluare a
universităţilor;

promovarea unei politici de dezvoltare cantitativă şi calitativă a
componenţei corpului profesoral;

dezvoltarea ofertei educaţionale prin înființarea de noi programe de
licenţă (Biotehnologii agricole) şi masterat (Ingineria mediului), care să
răspundă cererii de pe piaţa muncii şi relaţionării mai bune dintre specializările
de la licenţă, masterat şi doctorat;

extinderea relaţiilor de cooperare cu facultăţi şi instituţii de profil din
ţară şi din străinătate.

actualizarea permanentă a paginii de web a facultăţii, cu informaţii
privind oferta educaţională şi admiterea;

realizarea materialelor promoţionale ale facultăţii (afişe, broşuri, pliante
de promovare etc.);

promovarea Facultăţii de Horticultură în mass-media;

participarea facultăţii la "Târgurile educaţionale" organizate în Iaşi sau
în alte centre;

dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ preuniversitar,
prin vizite organizate în spaţiile de învăţământ, acţiuni comune studenţi-elevi
etc., în scopul atragerii absolvenţilor de liceu la programele de studiu
organizate de facultate;

colaborarea cu societăţile de profil agronomic şi horticol, precum şi cu
agenţiile din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în
vederea promovării ofertei educaţionale.

atragerea membrilor „Ligii studenților” în activitățile de promovare a
programelor de studii ale facultății, în mediul preuniversitar;
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Decan
Consiliul
facultăţii
Liga studenţilor

Permanent

Decan
Prodecan
activitatedidactică
Responsabili
programe studii

Permanent

3

Asigurarea
funcţionării
eficiente
a
tuturor
programelor de studiu
din facultate

4

Îmbunătăţirea activităţii
la forma de învăţământ
la distanţă

5

Organizarea


Cooptarea studenţilor / masteranzilor/ doctoranzilor în promovarea
imaginii şi a ofertei educaţilonale a facultății;

Organizarea evenimentului „Student pentru o zi”, pentru elevii claselor
XI-XII, în vederea promovării ofertei educaționale a facultății.

organizarea admiterii 2018 pentru programele de studiu acreditate de
licenţă(Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului) şi masterat(Protecţia
plantelor, Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor, Producerea seminţelor şi
a materialului săditor horticol, Horticultură ecologică, Amenajări peisagistice
urbane şi teritoriale), dar şi pentru cele noi, care vor fi propuse pentru
admiterea 2018 (Biotehnologii agricole – licenţă şi Ingineria mediului master), în vederea ocupării locurilor bugetate şi cu taxă.

organizarea corespunzătoare a activităţilor de consiliere a studenţilor;

creșterea calității programelor de studiu în conformitate cu standardele
generale și specifice prevăzute în metodologiile de evaluare;

reorganizarea planurilor de învățământ, în acord atât cu noile standarde
ARACIS, cât şi cu cerințelor actuale de pe piața muncii, astfel încât să fie
flexibile, să se coreleze cu cele ale universităţilor de prestigiu din UE, iar
studentul să aibă variante opționale, corelate cu nomenclatorul de meserii;

pregătirea corespunzătoare a procesului de evaluare periodică a
programului de licenţă Horticultură (IF) în cadrul evaluării instituţională din
2018;

pregătirea documentaţiei necesare evaluării masterelor şi Şcolii
doctorale;

consultarea reprezentanţilor angajatorilor pentru a adapta structura
planurilor de învăţământ şi conţinutul disciplinelor la nevoile societăţii.

susţinerea programului de studii licenţă ID la specializarea Horticultură,
care să permită pregătirea de specialitate a celor care lucrează deja în domeniu sau
vor să-şi dezvolte afaceri cu profil horticol;

accesarea platformei de e-learning tip Moodle din cadrul USAMV Iaşi;

consilierea
studenţilor
privind
activităţile
profesionale
specifice
învăţământului ID;

lărgirea accesibilităţii studenţilor ID la bibliotecile disciplinelor.
 stabilirea metodologiei specifice de susţinere a examenelor de licenţă/disertaţie
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Decan
Consiliul
facultăţii
Responsabili
programe studii

Permanent

Decan
Prodecani
Responsabil ID

Permanent

Decan

ianuarie 2018

de pentru programele de studiu de la Facultatea de Horticultură;
 afişarea, conform calendarului prevăzut prin metodologie, a tematicii şi
bibliografiei stabilite la fiecare specializare.
Dezvoltarea
Şcolii 
susţinerea diversificării specializărilor la studiile de doctorat, prin
Doctorale
de promovarea şi abilitarea cadrelor didactice cu performanţe ştiinţifice şi academice
Agricultură,

atragerea la studii doctorale a absolvenților merituoși, prin includerea
Horticultură
şi acestora în echipe de cercetare performante.
Zootehnie

crearea și modernizarea de laboratoare pentru Şcoala doctorală.
Auditarea
internă
a 
stabilirea unor repere calitative şi cantitative, prin comparaţie cu alte
activităţilor didactice de facultăţi şi specializări similare din ţară şi străinătate;
la fiecare program de 
actualizarea și armonizarea conţinutului disciplinelor, în conformitate cu
studiu
abilitățile și competențele pe care studentul trebuie să le dobândească în cadrul
unei discipline;

modernizarea metodelor de predare şi evaluare care să faciliteze accesul
la informaţie şi pregătirea continuă, echilibrată a studenţilor;

îmbunătăţirea relaţiei cadru didactic – studenţi şi promovarea
învăţământului centrat pe student;

promovarea corectitudinii şi exigenţei la examene;

instituirea măsurilor severe de eliminare a fraudei la examene, prin
respectarea regulamentelor USAMV Iaşi şi a legislaţiei în vigoare;

evidenţa clară, pe fiecare disciplină, a laboratoarelor de recuperat şi a
termenelor/etapelor de predare a proiectelor;

analiza situaţiilor de repetenţie şi a stării de dezinteres manifestat de unii
studenţi (în special din anii I şi II), faţă de activităţile didactice şi examene;

revizuirea
conţinutului materialelor
didactice
prin actualizarea
informaţiilor ştiinţifice şi a metodelor de predare;

analiza în departamente a materialelor didactice propuse pentru
publicare;

stimularea creativităţii studenţilor şi elaborarea de lucrări independente,
prin metode specifice de evaluare a activităţii studenţilor (proiecte, referate).
Normarea activităţilor
 optimizarea formațiunilor de lucru în vederea creșterii calității procesului
didactice în statele de
instructiv - educativ;
funcţiuni în
 identificarea posibilităţilor de normare a seriilor comune la nivelul anilor de
examenelor
finalizare a studiilor
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7

8

5

Prodecan
activitate
didactică
Decan
Prodecan
activitate
didactică

Permanent

Directori
departamente
Comisia de
asigurare a
calităţii
Comisia
consultativă
Titularii
disciplinelor

Permanent

Decan
Prodecan
activitate

septembrie
2018

9

10

11

1

conformitate cu
standardele ARACIS,
normele interne ale
USAMV Iaşi şi
resursele financiare
Crearea unor condiţii
corespunzătoare de
efectuare a practicii

Susţinerea tutoriatului
şi realizarea unei relaţii
de parteneriat între
student şi cadrul
didactic

studiu (în special anii I şi II), cu scopul utilizării raţionale a resurselor didactică
financiare.
Directori
departamente

dezvoltarea bazei materiale din ferma didactică „V. Adamachi”;

încheierea de convenţii de practică cu unităţi de producţie şi cercetare;

iniţierea de controale privind modalităţile de efectuare a practicii
studenţilor în unităţile desemnate;

organizarea practicii de documentare a studenţilor din anii III la unităţi de
profil din ţară.

invitarea unor specialişti de pe piața muncii pentru susținerea unor
prelegeri pentru programele de masterat.

implicarea mai activă a tutorilor de an în consilierea studenţilor;

asigurarea permanentă a orelor de consultaţii la discipline;

stimularea participării studenţilor la concursuri şi la alte activităţi
educaţionale;

îmbunătăţirea relaţiei cadru didactic – studenţi şi promovarea
învăţământului centrat pe student.

Decani
Prodecani
Comisia auditare
instruire practică

permanent

Directori depart.
permanent
Responsabil ID
Responsabili
programe studii
Comisia de
consiliere
Titularidiscipline
Evaluarea
procesului 
Iulie2018
organizarea semestrială a evaluării cadrelor didactice (evaluarea de către Decan
didactic
şi
a studenţi; evaluarea colegială; evaluarea managerială, autoevaluarea);
Prodecan
activ.
personalului didactic

analiza rezultatelor evaluării şi reglementarea eventualelor situaţii didactică
Directori depart.
speciale
Comisia
auditare
activit. prof.
Comisia
evaluare
perform.cadre did.
II. ACTVITATEA DE CERCETARE
Susţinerea
rezultatelor 
stabilirea domeniilor de excelenţă în cercetare pe care le poate susţine Biroul facultăţii
ştiinţifice cu punctaj Facultatea de Horticultură;
Comisia cercetare
ridicat care să ducă la o 
ştiinţifică
publicarea în reviste cotate ISI;
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Permanent

mai bună ierarhizare a
programelor de studii
din cadrul Facultăţii de
Horticultură

2

Dezvoltarea
infrastructurii
existente
şi crearea de noi
infrastructuri de CD

3

Dezvoltarea
Centrului
de Cercetări Horticole

4

Sprijinirea
cadrelor
didactice în vederea
depunerii granturilor de
cercetare

5

Susţinerea
publicaţiei
ştiinţifice a Facultăţii de
Horticultură
(Lucrări


obţinerea brevetelor de invenţii;

participarea la congrese şi conferinţe internaţionale, cu indexare ISI
Proceeding;

creşterea
competitivităţii
în
accesarea
fondurilor
naţionale,
internaţionale, europene de finanţare a cercetării, inovării şi dezvoltării
tehnologice;

formarea echipelor de cercetători capabile să elaboreze și să depună
proiecte valoroase, eligibile;

identificarea posibilităţilor de finanţare a unor proiecte de către firme
private din țară sau din străinătate.

atragere de fonduri prin depunere de proiecte ce au ca prioritate
crearea/dezvoltarea de infrastructură de CD;

organizarea
laboratoarelor
de
cercetare
pe
principiul
interdisciplinarităţii, în special pe domenii specifice horticulturii şi ingineriei
mediului: viticultură – oenologie, tehnologia produselor horticole, pomicultură,
legumicultură, plante ornamentale, ecologie – protecţia mediului – dezvoltarea
durabilă, la care vor colabora și celelalte discipline din cadrul facultății şi
universităţii;

susţinerea proiectelor care să permită angajarea pe durată determinată
sau nedeterminată a cercetătorilor care să valorifice superior baza materială
existentă şi de perspectivă.

adaptarea strategiei de cercetare la noile cerinţe, în contextul politicilor
agricole comunitare;

promovarea competenţelor ştiinţifice în plan regional, naţional şi
internaţional.

asigurarea transparenței proiectelor și oportunităților de cercetare, prin
actualizarea și diseminarea eficientă a informațiilor cu privire la call-urile de
proiecte, publicații, parteneriate, conferințe etc.;

alcătuirea de colective de cercetare interdisciplinare cu o componenţă de
minimum 5 cadre didactice.

menţinerea revistei în bazele de date CABI şi Index Copernicus;

indexarea în alte baze internaţionale de date cu impact (Scopus etc.);

creşterea calităţii ştiinţifice a publicaţiei (evaluarea riguroasă a lucrărilor
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Biroul facultăţii
Comisia cercetare
ştiinţifică

Permanent

Decan
Comisia cercetare
ştiinţifică
Titulari discipline
Prodecan
activitate
cercetare

decembrie
2018

Prodecan
activitate
cercetare

Permanent

Permanent
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7

ştiinţifice USAMV Iaşi,
seria Horticultură)
Organizarea
manifestărilor
ştiinţifice
tradiţionale
organizate
de
facultate
şi
promovarea
de
noi
manifestări cu caracter
local,
naţional
şi
internaţional

pentru publicare, atragerea participării cercetătorilor de top, cu recunoaştere
internă şi internaţională)

organizarea simpozionului ştiinţific anual al Facultăţii de Horticultură
în cadrul Congresului Ştiinţific Internaţional al USAMV Iaşi (octombrie 2018);

organizarea simpozionului ştiinţific pentru studenţi, masteranzi,
doctoranzi (aprilie 2018);

organizarea de workshop-uri pe teme de specialitate:
- Variaţia potenţialului viticol la scară fină. Studiu de caz – centrul viticol
Avereşti, podgoria Huşi (20 aprilie 2018)
- Verificarea calităţii substraturilor alimentare de origine vegetală prin analize
fizico-chimice de laborator (22 aprilie 2018)
- Modalităţi noi de interpretare în analiza senzorială a vinurilor (27 aprilie
2018)
- Indicatori eco-toxicologici ai mediului cu impact asupra stării de sănătate a
populaţiei urbane (18 mai 2018)
- Posibilităţi de utilizare şi valorificare a plantelor genului Eremurus (25 mai
2018)
- Utilizarea ierburilor ornamentale în arta florală şi amenajările peisagistice
(15 iunie 2018)
- Evoluţia potenţialului viticol al podgoriilor în contextul încălzirii climatice
(19 octombrie 2018)
- A new approach to use microorganisms in horticulture (19 octombrie 2018)
- Modelarea dinamicii pesticidelor în fructe şi legume, şi riscurile asociate
sănătăţii umane (18 octombrie 2018)
- Rolul şi importanţa entomofagilor în cadrul unor agroecositeme (22
noiembrie 2018)

organizarea de mese rotunde cu tema: parteneriat absolvenţi / angajator /
mediu de afaceri / mediu universitar, mediu preuniversitar
Susţinerii activităţii de 
dezvoltarea activităţii din cercurile ştiinţifice studenţeşti;
cercetare a tinerilor

sprijinirea tinerilor cercetători pentru participarea la seminarii
internaţionale, workshop-uri, cursuri de specializare;

valorificarea superioară a activităţii de cercetare desfăşurată în cadrul
şcolilor doctorale, de conducători de doctorat şi doctoranzi;
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Comisia cercetare
ştiinţifică
Prodecan
activitate
cercetare
Comisia cercetare
ştiinţifică

Prodecan
activitate
cercetare Comisia
cercetare
ştiinţifică
Titularii

Permanent

Permanent
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1

2


asigurarea unei colaborări mai strânse între cercetătorii experimentați și cei
tineri, pentru elaborarea și publicarea de lucrări ştiinţifice;

elaborarea temelor de cercetare pentru lucrările de diplomă şi disertaţie,
respectiv a temelor de doctorat, în colaborare cu firme şi instituţii de specialitate.
Creşterea vizibilităţii, a 
participări la manifestări ştiinţifice semnificative, din ţară şi din străinătate;
gradului de promovare 
sprijinirea logistică și financiară a manifestărilor științifice ale facultății sau
a rezultatelor cercetării a celor organizate sub egida facultății, în vederea creșterii impactului și a
ştiinţifice
vizibilității naționale și internaționale;

stimularea participării cadrelor didactice şi la alte manifestări științifice
naționale și internaționale, cu scopul reducerii „dependenţei” doar de
simpozioanele proprii (ale facultăţii şi universităţii);

stimularea vizibilității bazate pe output a activităţii de cercetare din
facultate (articole, brevete, tehnologii, soiuri etc.);

încheierea de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru
dezvoltarea de proiecte comune în folosul comunităţii;

elaborarea de materiale publicitare (publicaţii, pliante);

promovarea cercetării pe pagina web a Facultăţii de Horticultură
III. RESURSA UMANĂ
Creşterea gradului de 
analiza pertinentă a situației existente în privinţa resursei umane din
ocupare a posturilor facultate, până la nivel de departamente, şi stabilirea priorităţilor în privinţa
didactice şi nedidactice
compartimentelor şi disciplinelor deficitare (cadre didactice, personal didactic şi
nedidactic);

optimizarea angajărilor în raport cu numărul de studenți, cu eficiența
facultății, cu managementul calității (conform normelor ARACIS), numărul
corespunzător de cadre didactice fiind condiție de bază pentru acreditarea
programelor de studii;

acordarea priorităţii de angajare a cadrelor didactice la specializările noi
(Ingineria mediului, Biotehnologii agricole), unde nevoia de formare a colectivelor
pe discipline de specialitate este mult mai mare decât la celelalte specializări;
Dezvoltarea

elaborarea unei strategii pentru gestionarea carierei, în special pentru
profesională a cadrelor
cadrele didactice tinere;
didactice ale facultăţii

susţinerea participării cadrelor didactice la diferite programe de
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disciplinelor

Decan
Prodecan
activitate
cercetare
Comisia cercetare
ştiinţifică

Permanent

Decan
Prodecan activit.
didactică
Directori
departamente

octombrie
2018

Prodecan activit.
didactică
Directori de

permanent

pregătire şi perfecţionare, în ţară şi în străinătate.

3

Stimularea activităţii
profesionale
performante

4

Susţinerea activităţii
comisiei de etică

1

Intensificarea
cooperării cu
universităţi şi din
străinătate

2

Dezvoltarea cooperării
în cercetarea ştiinţifică

3

Susţinerea mobilităţilor
externe

1

Asigurarea unui proces
de învățare continuă,
care să permită o


acordarea gradaţiilor de merit;

scoaterea la concurs a posturilor didactice pentru promovare;

susţinerea financiară a publicării rezultatelor valoroase ale cercetării şi a
deplasărilor la manifestări ştiinţifice internaţionale.
 monitorizarea modului de desfăşurare a examenelor;
 asigurarea relaţiilor corecte cadru didactic-student;
 asigurarea eticii activităţii de cercetare şi publicare;
 susținerea comunicării bidirecționale cu studenții de la ID
IV. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
 identificarea domeniilor de excelenţă şi a posibilităţilor de cooperare în
domenii interdisciplinare;
 actualizarea contractelor de cooperare internaţională;
 semnarea de noi acorduri de cooperare internaţională

partamente
Responsabil
departament ID
Consiliulfacultăţii

permanent

Consiliul
facultăţii
Comisia de etică
Responsabil ID

permanent

Decan
Prodecan
activit.didactică
Comisia rel.
internaţionale.

lansarea Proiectelor Transfrontaliere în parteneriat cu universităţi şi institute Decan
Prodecan activit.
de cercetare din Republica Moldova;

dezvoltarea unor proiecte de cercetare cu instituţii partenere din străinătate; de cercetare
Comisia rel.

extinderea doctoratelor în cotutelă cu parteneri din UE.
internaţionale
Decan

susţinerea mobilităţilor ERASMUS;
Prodecan

organizarea vizitelor de studiu în universităţi, firme, companii de profil;

participarea, ca membri activi, în comisii naționale și internaționale, în activitatea
cadrul unor congrese, conferințe sau organizații profesionale (ex: OIV, ISHS, didactică
Comisia relaţii
ESNA etc.), promovând astfel și imaginea facultății;
internaţionale

participarea activă la competiții internaționale, târguri, expoziții etc.

permanent

V. STUDENŢI
 facilitarea accesului la toate mijloacele de instruire, la piața muncii și la Decan
mobilități naționale sau internaționale, pentru dobândirea experienței și Prodecani
Consiliul
competențelor complete și relevante în domeniul de expertiză;
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permanent

permanent

permanent

evoluție susținută și
etapizată în carieră

 antrenarea studenților, în special a masteranzilor și doctoranzilor, în facultăţii
activități de cercetare şi inovare;
 creşterea importanţei practicii de specialitate;
 menţinerea activă a cercurilor studenţeşti (pe discipline sau grupuri de
discipline);
 încurajarea şi susţinerea mobilităţilor naţionale şi internaţionale a studenţilor în
bazaacordurilor de cooperare între universităţi.

2

Susţinerea activităţilor
studenţeşti
(profesionale, ştiinţifice
şi culturale)

 organizarea vizitelor de studiu la agenţii economici reprezentativi
Consiliul
permanent
 promovarea cercurilor ştiinţifice;
 asigurarea continuităţii revistei studenţilor de la Facultatea Horticultură – facultăţii
Îndrumătorii de an
„HORT’IS”;
Liga studenţilor
 organizarea simpozionului ştiinţific studenţesc din USAMV Iaşi;





3

Menţinerea unui mediu
academic bazat pe un
parteneriat responsabil
cu studenţii

organizarea activităţilor din cadrul festivalului studenţesc FESTUDIS;
participareastudenţilor la AGRONOMIADA 2018;
organizareaSerilorHORTICULTURALE;

încurajarea activităţilor de voluntariat şi a colaborării cu studenţi sau
organizaţii studenţeşti de la alte universităţi;
 dezvoltarea unui sistem complex de stimulare a performanţelor şi
implicarea studenţilor în diferite domenii: cercetare, voluntariat, activităţi cultural
artistice, educative non-formale sportive etc.

extinderea activităţii de informare şi consiliere a studenţilor;

îmbunătățirea comunicării dintre cadrele didactice, secretariatul facultăţii și
studenți;

întâlnirea periodică a tutorilor de an şi a conducerii facultăţii cu studenţii
din fiecare an de studiu, în vederea unor discuţii privind problemele specifice
studenţilor;

sprijinirea logistică a activităţilor organizate de asociaţiile studenţeşti;

acordarea transparentă a burselor;

Susţinerea materială (inclusiv prin atragerea de sponsorizări) a studenţilor
cu rezultate bune la învăţătură, dar cu posibilităţi modeste de întreţinere;

acordarea burselor private: „bursa Decanului”, „bursa Prof. dr. Gică
Grădinariu”, bursa „Apostol” etc.
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Consiliul
facultăţii
Comisia
consiliere în
carieră
Comisia
consultativă
Îndrumători de an
Liga studenţilor

permanent

1.

Modernizarea şi dotarea
laboratoarelor

2

Organizarea şi dotarea
câmpurilor şi colecţiilor
didactice

3

Modernizarea fermei
didactice „V.
Adamachi” şi
îmbunătăţirea activităţii
de producţie

VI. BAZA MATERIALĂ
 organizarea unui laborator de micropropagarepentru plantele horticole,
în cadrul laboratorului de la sera floricolă;
 organizarea unei săli de proiectare pentru studenţii de la specializarea
Peisagistică;
 completarea dotării laboratorului didactic pentru specializarea Ingineria
mediului;
 completarea dotăriilaboratoarelor didactice de Fizică şi Biofizică;
 dezvoltarea platformei electronice pentru Învățământul la Distanță.
 asigurarea necesarului de materiale, obiecte de inventar şi utilaje
specifice pentru întreţinerea câmpurilor didactice;
 reorganizarea pepinierei dendrologice;
 finalizarea amenajării colecţiei de trandafiri;
 etichetarea colecţiilor didactice;
 demararea activităţilor de reînfiinţare şi completare a colecţiei de soiuri
autohtone de viţă de vie, pomi şi arbuşti fructiferi, în vederea valorificării
resurselor genetice;
 definitivarea lucrărilor de amenajare a laboratorului de cercetare de la
sera floricolă;
 sprijinirea activității din câmpurile didactice și de cercetare, stoparea
acțiunilor care afectează activitatea din câmpuri, susținerea materială pentru
dezvoltarea şi dotarea acestora (replantări, asigurarea cu forță de muncă etc.);
 organizarea peisagistică şi ştiinţifică a parcului dendrologic al USAMV
Iaşi;.
 aplicarea de proiecte pentru atragerea de fonduri în vederea construirii
unei sere de producţie pentru legume şi flori.
 îmbunătăţirea sistemului de valorificare a producţiei horticole din
fermă:modernizarea prelucrării strugurilor şi fructelor (realizarea unei linii de
vinificaţie şi a uneia de obţinere a sucurilor); modernizarea sistemului de
păstrare a fructelor (construirea unui depozit de fructe);
 completarea dotării cu maşini şi utilaje necesare întreţinerii plantaţiilor;
 completarea plantaţiilor pomicole şi viticole existente;
 înfiinţarea de plantaţii noi pe suprafeţele libere, conform proiectelor
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Decan
Prodecani
Titulari discipline
Adm.platformă
e-learning

octombrie
2018

Decan
Prodecani
Titularii
disciplinelor

noiembrie
2018

Consiliul
facultăţii
Şef fermă “V.
Adamachi”
Titulari discipline

permanent

întocmite;
 creşterea gradului de implicarea cadrelor didactice de la discipline
 recrutarea şi angajarea de muncitori permanenţi în vederea acoperirii
lucrărilor din fermă;
 amenajarea unui spaţiu cu rol didactic pentru disciplinele tehnologice
(Viticultură, Pomicultură, Legumicultură, Floricultură, Arboricultură).

DECAN,
Prof. univ. Dr. Lucia DRAGHIA
PRODECAN CU ACTIVITATEA DIDACTICTICĂ,
Prof. univ. Dr. Liliana ROTARU

PRODECAN CU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ,
Conf. univ. Dr. Elena Liliana CHELARIU

13

