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1. CAPACITATEA INTRAINSTITUłIONALĂ A FACULTATII PRIVIND ASIGURAREA
CALITATII
1.1. Structuri instituŃionale, administrative şi manageriale
Structuri instituŃionale
Facultatea de Zootehnie a fost înfiinŃată la 20 octombrie 1951, în baza unei hotărâri a
Consiliului de Miniştri din acea vreme (H.C.M. 1056 – 02.10.1951) în cadrul Institutului
Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. Ea aparŃine învăŃământului superior de stat, de lungă
durată şi funcŃionează în conformitate cu legile României şi Carta Universitară, în subordinea
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării.
Prin H.G. 568/16.08.1995, specializarea Zootehnie din cadrul FacultăŃii de Zootehnie a fost
acreditată în condiŃiile prevăzute de Legea nr. 88/1993 (Monitorul Oficial nr. 185/95, poziŃia 26.29
S,) conform anexelor din partea I şi îşi desfăşoară activitatea în baza Cartei UniversităŃii de ŞtiinŃe
Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi şi a Regulamentului propriu de funcŃionare.
Facultatea de Zootehnie, parte integrantă a UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină
Veterinară Iaşi, a aderat la principiile „Procesului Bologna” odată cu celelalte instituŃii de
învăŃământ superior din România şi a adoptat Sistemul European de Credite de Studiu Transferabile
(ECTS), fapt care o racordează la area europeană de învăŃământ superior.
Facultatea de Zootehnie funcŃionează cu 4 specializări la învăŃământul universitar de licenŃă
cu durata studiilor de 4 ani – Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în
alimentaŃia publică şi agroturism şi Controlul şi expertiza produselor alimentare, activitatea
academică fiind organizată pe două catedre:
-ŞtiinŃe fundamentale în zootehnie;
-Managementul producŃiilor animale.
Misiunea de bază a facultăŃii este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai
complexe domenii ale economiei naŃionale. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică,
fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din zootehnia românească. De asemenea,
prin cunoştinŃele dobândite vor putea exercita funcŃii de management şi marketing, creşterea,
exploatarea şi ameliorarea speciilor de interes zootehnic etc. Toate acestea sunt în conformitate cu
noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinŃe europene.
ActivităŃile de cercetare ştiinŃifică, pedagogie şi metodică sunt, de asemenea, în atenŃia
facultăŃii pentru a instrui viitorii absolvenŃi ai facultăŃii, astfel încât aceştia să devină cadre didactice
în învăŃământul preuniversitar şi universitar.
O altă misiune a facultăŃii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenŃilor prin masterat,
doctorat sau alte specializări postuniversitare.
Realizarea misiunilor se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective:
- asigurarea numărului de studenŃi corespunzător bazei tehnico - materiale şi nivelului de
absorbŃie al pieŃei cu forŃă de muncă;
- dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico - materiale pentru învăŃământ şi cercetare;
- creşterea calităŃii procesului de învăŃământ şi a cercetării ştiinŃifice, prin asigurarea spaŃiilor
de învăŃământ, laboratoarelor de cercetare, atelierelor de proiectare, loturilor experimentale,
mijloacelor de informatizare, bibliotecilor, cât şi prin generalizarea sistemului concurenŃial privind
licitarea unor programe de cercetare pe plan local, naŃional şi internaŃional;
- conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi răspândirea creaŃiei ştiinŃifice în domeniul creşterii
animalelor şi acvaculturii;
- specializarea postuniversitară a absolvenŃilor prin masterat şi doctorat;
- perfecŃionarea activităŃii didactico-metodice a absolvenŃilor noştri care vor deveni cadre
didactice în gimnazii şi licee agroindustriale, licee de cultură generală, universităŃi;
- actualizarea instruirii absolvenŃilor din zona de influenŃă a UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole
şi Medicină Veterinară Iaşi, prin cursuri de specializare;
- acordarea de consultanŃă agenŃilor economici în domeniul zootehniei şi producŃiilor
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animaliere;
- ameliorarea continuă a activităŃilor şi performanŃelor prin valorificarea experienŃei
universităŃilor şi centrelor de cercetare de referinŃă din Ńară şi străinătate în domeniul producŃiei
animale.
PosibilităŃile de exercitare a profesiei de inginer zootehnist sunt diverse, atât în sectoare
publice, cât şi private, în cercetarea ştiinŃifică şi în învăŃământul agricol preuniversitar şi universitar,
asistenŃă tehnică şi de management în domeniile zootehnice.
Misiunea facultăŃii este în deplină concordanŃă cu cadrul naŃional şi european al calificărilor
profesionale. Misiunea şi obiectivele facultăŃii sunt actualizate prin Planul strategic şi planurile
operaŃionale anuale, care s-au dezvoltat Ńinând seama de misiunea universităŃii, de programele
manageriale ale Rectorului USAMV Iaşi, de situaŃia identificată la nivelul facultăŃii şi al
universităŃii, de diversitatea ofertei educaŃionale, de resursele umane existente, precum şi de
cerinŃele de perspectivă. Documentele mai sus menŃionate sunt actualizate în baza următoarelor
documente:
 DeclaraŃia de la Bologna a miniştrilor educaŃiei (19 iunie 1999);
 DeclaraŃiile Summit-urilor de la Praga, Berlin şi Bergen; Legea privind Organizarea
Studiilor Universitare (nr. 288/2004);
 Legea privind Statutul Personalului Didactic (nr. 128/1997);
 Legea privind Asigurarea CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior (nr. 87/2006);
 Metodologia de evaluare externă a ARACIS (2006);
 Hotărârea de Guvern privind Organizarea şi Desfăşurarea Studiilor de Doctorat (HG
567/2005);
 Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinŃifice din România (www.cncsis.ro).
Planul strategic al facultăŃii, precum şi planurile operaŃionale anuale, sunt cunoscute de
întreaga comunitate academică şi sunt parte a web site-ului universităŃii (www.uaiasi.ro).
Integritatea academică este urmărită de către Comisia de etică universitară ce funcŃionează
în baza unui Regulament propriu. Codul de etică universitară, ce a fost aprobat în Senatul
UniversităŃii, garantează apărarea valorilor libertăŃii academice, autonomiei universitare şi
integrităŃii etice, fiind dispuse practici şi mecanisme clare de aplicare. Comisia controlează
aplicarea Codului de etică în activităŃile de conducere, cercetare şi în procesul de predare învăŃare şi
examinare, rezultatele controlului fiind făcute publice pe bază de Rapoarte.
Răspundere şi responsabilitate publică
Facultatea de Zootehnie face parte din Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină
Veterinară ,,Ion Ionescu de la Brad,, Iaşi, cu personalitate juridicã şi este integrată în învăŃământul
superior de stat, ce-şi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu Carta
Universitară. Universitatea dispune de practici de auditare internă cu privire la principalele domenii
ale activităŃii urmărindu-se respectarea angajamentelor asumate în condiŃii de transparenŃă publică.
Auditarea internă se realizează periodic la nivel instituŃional şi de compartimente privind domeniile:
financiar contabil, al integrităŃii academice, al predării, examinării şi cercetării. Anual se publică un
Raport de audit academic dezbătut în Senat şi se elaborează un Plan de măsuri pentru îmbunătăŃirea
activităŃii.
Structuri administrative si manageriale
Consiliul FacultăŃii
Conducerea facultăŃii este exercitată de către Consiliul FacultăŃii, format din 12 cadre
didactice şi 5 studenŃi. Alegerea organelor de conducere se realizează conform legii şi pe baza unui
Regulament de alegeri aprobat de Senat. Alegerea reprezentanŃilor studenŃilor în Consiliu şi Senat
este prevăzută clar în Carta Universitară şi asigură accesul democratic, transparent şi
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nediscriminatoriu al studenŃilor conform dreptului acestora de a reprezenta şi de a fi reprezentaŃi.
Regulamentul de funcŃionare internă utilizează şi sisteme informaŃionale de tip Internet care implică
membrii comunităŃii universitare, inclusiv studenŃii. Structurile de conducere şi relaŃiile dintre ele
sunt prevăzute în organigramă.
Toate cadrele cu funcŃii de conducere în Facultate au norma de bază (cartea de muncă) şi
activează la USAMV Iaşi, (nu au postul rezervat) şi au gradul de Profesor sau ConferenŃiar.
Consiliul FacultăŃii se întruneşte în sesiune ordinară lunar, conform programării stabilite la
începutul fiecărui semestru academic şi în sesiuni extraordinare, la convocarea decanului sau la
cererea a cel puŃin 1/2 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul îşi constituie comisiile de
specialitate, după modelul comisiilor de specialitate ale Senatului UniversităŃii.
Consiliul FacultăŃii validează şefii de catedră şi responsabilii de programe de studii.
Consiliul poate decide neconfirmarea sau suspendarea din funcŃie a şefilor de catedră, precum şi a
decanului, prodecanului, cancelarului, sau a membrilor Consiliului, în condiŃiile stabilite de lege.
AtribuŃiile şi competenŃele Consiliului FacultăŃii sunt stabilite în virtutea autonomiei
universitare şi pe baza legislaŃiei în vigoare. Consiliul ia deciziile cu majoritatea simplă a membrilor
prezenŃi, cvorumul şedinŃelor fiind de 2/3 din totalul membrilor Consiliului FacultăŃii.
Sistemul de conducere şi Regulamentul de funcŃionare internă utilizează sisteme de
comunicare informatice de tip Internet, marea majoritate a cadrelor didactice şi studenŃilor având
acces la Internet.
Biroul Consiliului FacultăŃii
Biroul Consiliului este organismul executiv al administraŃiei academice din facultate,
conducerea operativă fiind asigurată de către Biroul Executiv al Consiliului, format din:
Decan facultate: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Prodecan: Prof.dr. Ioan GÎLCĂ
Secretar ştiinŃific: Prof.dr. Constantin PASCAL
Şefi de catedră:
 Catedra ŞtiinŃe fundamentale în zootehnie – Prof. dr. Şteofil CREANGĂ
 Catedra Managementul producŃiilor animale – Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Catedre
Facultatea de Zootehnie funcŃionează cu 4 specializări la învăŃământul universitar de licenŃă
cu durata studiilor de 4 ani – Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în
alimentaŃia publică şi agroturism şi Controlul şi expertiza produselor alimentare, activitatea
academică fiind organizată pe două catedre:
-ŞtiinŃe fundamentale în zootehnie;
-Managementul producŃiilor animale.
Catedra se organizează pe discipline înrudite. Conducerea catedrei este asigurată de către
Biroul catedrei alcătuit din şeful de catedră, adjunctul şefului de catedră şi secretar. Hotărârile în
cadrul catedrei se iau cu majoritatea membrilor prezenŃi dacă numărul lor reprezintă cel puŃin 2/3
din totalul membrilor catedrei.
Management strategic
Facultatea elaborează Planul strategic pe o perioadă de patru ani, care se actualizează anual
în funcŃie de evoluŃia învăŃământului superior, şi Planuri operaŃionale anuale care sunt cunoscute
de membrii comunităŃii universitare prin pagina Internet şi broşuri specifice. Modul de aplicare al
acestora este raportat în Consiliul profesoral şi în Adunarea generală a cadrelor didactice.
Facultatea dispune de o structură administrativă care respectă reglementările legale în
vigoare, este eficace în privinŃa organizării numărului şi calificării personalului şi funcŃionează prin
serviciile oferite comunităŃii universitare. Structurile administrative au un mecanism de control şi de
dezvolatare a performanŃelor, iar nivelul de informatizare este apropiat de cel din spaŃiul european
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al învăŃământului superior. În cadrul facultăŃii funcŃionează Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităŃii.
1.2. Relatia dintre activitatea de predare – învăŃare şi cea de cercetare ştiinŃifică
Facultatea are o strategie pe termen lung si programe pe termen mediu si scurt care se refera
la obiectivele, proiectele si rezultatele asteptate ale cercetarii, precum si la resursele de realizare.
Planul de cercetare este inclus în planul strategic al FacultăŃii şi implicit al U.S.A.M.V. Iaşi. Exista
un ethos si o cultura a cercetarii, un cod de etică si preocupari pentru valorificarea rezultatelor
cercetarii. Facultatea elaborează anual un Raport privind activitatea de cercetare.
Strategia pe termen lung si programele pe termen mediu si scurt privind cercetarea sunt
adoptate de Consiliul facultatii, odata cu specificarea practicilor de obtinere si de alocare ale
resurselor de realizare si a modalitatilor de valorificare. Programarea cercetarii tine cont de si se
realizeaza în cadrul national, în privinta competitivitatii si valorificarii. Cercetarea este relevanta
predominant la nivel national, fiind raportată la cadrul european si global.
Toate cadrele didactice titulare desfăşoară activitate de cercetare, fie pe bază de granturi, fie
în cadrul planului intern de cercetare. Majoritatea fac parte din colectivele de cercetare ale unor
granturi şi din Centrul de Cercetare al facultăŃii. Participarea la contracte de cercetare este stimulată,
aceasta constituind un criteriu important de evaluare a activităŃii, de promovare în posturi didactice
superioare şi de acordare a unor stimulente materiale (gradaŃii şi salarii de merit).
Facultatea de Zootehnie din cadrul UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară
„Ion Ionescu de la Brad” Iaşi dispune de laboratoare proprii destinate cercetării în domeniul
programului de studii universitare de licenŃă. Cu susŃinere logistică şi personalul propriu, în
facultate funcŃionează din anul 2001, Centrul de Cercetări Zootehnice Iaşi, acesta fiind acreditat
de către CNCSIS.
Temele de cercetare se înscriu în aria ştiinŃifică a specializării zootehnie abordând
subiecte din domeniile fundamentale (biologie celulară, anatomie, histologie, fiziologie, genetică) şi
aplicative, pentru rezolvarea unor probleme majore ale zootehniei, de interes zonal şi naŃional, între
care se menŃionează:
- cercetări de genetică cantitativă la bovine, ovine şi cabaline în direcŃia cunoaşterii rezervelor de
variabilitate în cadrul diferitelor populaŃii existente în zona de est a Ńării (Moldova);
- ameliorarea speciilor de animale de interes zootehnic, pe rase şi populaŃii, în condiŃiile specifice
din Moldova;
- cercetări în domeniul nutriŃiei şi alimentaŃiei animalelor de fermă, privind metabolismul unor
substanŃe nutritive; îmbunătăŃirea tehnologiilor unor culturi furajere şi de conservare a furajelor;
- cercetări privind siguranŃa alimentară şi calitatea produselor de origine animală;
- cercetări în domeniul ridicării performanŃelor de reproducŃie la diferite specii de animale prin
utilizarea de biotehnologii;
- cercetări în direcŃia elaborării unor tehnologii moderne de creştere şi exploatare a animalelor (în
ferme mici, mijlocii şi mari) şi de pefecŃionare a celor existente;
- cercetări privind impactul tehnologiilor de creştere a animalelor asupra mediului şi posibilităŃile
de reducere a efectelor negative determinate de acestea.
În anul 2008-2009, în Facultatea de Zootehnie s-au derulat 5 granturi CNCSIS, 8 granturi
IDEI, 3 granturi TD, 3 granturi Parteneriate, 1 grant Program Sectorial, 8 programe „Bursă
doctorală” (BD) şi 6 contracte finanŃate de agenŃi economici, cu o valoare totală de 1238023 RON
şi 106870 Euro.
Valorificarea rezultatelor. Facultatea organizează în mod tradiŃional un simpozion
ştiinŃific anual, cu participare internaŃională, şi simpozioane tematice periodice. În cadrul
Simpozionului anual din 2009 au fost comunicate 138 lucrări ştiinŃifice. Lucrările sunt selectate de
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Comitetul ştiinŃific şi publicate în anuarul facultăŃii "Lucrări ştiinŃifice USAMV Iaşi, seria
Zootehnie, cotat ISSN (1454-7368), editat în Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Anuarul este de
asemenea recunoscut de CNCSIS, încadrat în categoria B, fiind recenzat în baze de date de
specialitate (CAB International), în reviste de specialitate şi participă la schimburi internaŃionale de
publicaŃii. Universitatea dispune de Editură proprie, „Ion Ionescu de la Brad” recunoscută de
CNCSIS, prin care se editează lucrările ştiinŃifice şi cărŃile, având cont ISSN, respectiv ISBN.
Cadrele didactice au mai participat la Simpozioanele celorlalte Facultati de Zootehnie din
tara, precum şi la Conferinte si work-shopuri internationale.
Rezultatele activităŃii de cercetare sunt utilizate pentru modernizarea suporturilor de curs şi a
bazei materiale pentru procesul didactic. StudenŃii au acces la o parte din baza materilă pentru
cercetare, efectuând lucrări ştiinŃifice, sub îndrumarea cadrelor didactice sau finalizându-şi lucrările
de licenŃă. Cadrele didactice participă la elaborarea de monografii ştiinŃifice, care sunt utilizate în
activitatea didactică, îndeosebi în cadrul cercurilor ştiinŃifice studenŃeşti.
1.3. Baza materială
Patrimoniu
Facultatea de Zootehnie Iaşi, componentă a UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină
Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi dispune de o suprafaŃă totală construită de 6588,40 m2,
din care 2603,56 m2 suprafaŃa utilă, concretizată în 2 amfiteatre, 2 săli de gimnastică, 20 săli de
lucrări practice, laboratoare şi seminarii, Biobază şi stupină.
Repartizarea suprafeŃelor FacultăŃii de Zootehnie Iaşi
Nr. crt SPAłIUL
SuprafaŃa totală
1.
Pavilionul I ( P + 4)
4626 m2
Zootehnie + Medicină Veterinară
Laboratoare, săli de lucrări practice şi 1427,0 m2
din
cercetare, seminarii
care:
(ZOOTEHNIE)
Amfiteatrul E28 ( ZOOTEHNIE)
166 m2
2.
Biobază
696 m2
3.
Stupină + anexe
117 m2
4.
Amfiteatrul A1
191,40 m2
5.
Sala de sport
958 m2

SuprafaŃa utilă
2455 m2
1427m2
166 m2
414 m2
117 m2
191,40 m2
619 m2

SuprafaŃa utilă pe categorii de spaŃii este următoarea:
 amfiteatre: 357,40 m2;
 laboratoare, săli de lucrări practice, seminarii: 1427,0 m2;
 2 săli de gimnastică 619 m2;
 laborator stupină 50 m2;
 Biobază 414 m2.
SpaŃii de învăŃămat. Întregul spaŃiu de învăŃământ este proprietatea UniversităŃii de ŞtiinŃe
Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi situată la adresa Aleea M.
Sadoveanu Nr. 3 - 8. Calitatea acestor spaŃii este pe deplin corespunzătoare realizării procesului
didactic.
Procesul didactic se desfăşoară în totalitate în spaŃiile UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi
Medicină Veterinară din Iaşi, nefiind nevoie de spaŃii închiriate.
Săli de curs. Facultatea de Zootehnie dispune de două amfiteatre proprii, respectiv A1 şi E28
cu 300 de locuri şi suprafaŃă totală de 357 m2, iar în asociere cu celelalte specializări din
universitate foloseşte şi alte amfiteatre.
7

Săli de lucrări practice şi seminarii. Lucrările vizând dobândirea deprinderilor practice a
studenŃilor şi activitatea de cercetare ştiinŃifică, respectiv aplicaŃiile practice la studiile de licenŃă, se
desfăşoară în spaŃiul laboratoarelor şi sălilor de seminar care aparŃin disciplinelor cuprinse în planul
de învăŃămănt. Facultatea de Zootehnie deŃine 20 laboratoare.
Alături de laboratoarele şi sălile de seminarii administrate de Facultatea de Zootehnie,
pregătirea studenŃilor se realizează şi în alte laboratore din proprietatea USAMV Iaşi aparŃinand
FacultăŃilor de Agricultură, Horticultură şi Medicină Veterinară.
Sălile de curs, seminarii şi lucrări practice dispun de facilităŃile necesare desfăşurării
procesului didactic (laptop, videoproiector, calculatoare, imprimante, retroproiector, aspectomat,
cameră video şi alte materiale didactice, softuri şi baze de date specifice disciplinelor de studiu)
SpaŃii de cercetare.Cadrele didactice, doctoranzii, masteranzii şi studenŃii desfăşoară o
susŃinută activitate de cercetare conform direcŃiilor stabilite prin planurile strategice ale facultăŃii,
care se pliază pe aria tematică a UniversităŃii. Cercetarea fundamentală şi aplicată are loc în
laboratorele şi spaŃiile de cercetare proprii, verificarea şi diseminarea rezultatelor făcându-se în
unităŃi partenere. Laboratoarele destinate cercetării intră în alcătuirea Centrului de cercetării
zootehnice. În plus, Facultatea de Zootehnie dispune şi de alte facilităŃi, respectiv:
- o stupină cu 60 colonii de albine;
- Biobaza cu spaŃii aferente pentru creşterea păsărilor, animalelor de blană şi de laborator;
- Baza hipică (preluată în folosinŃă pe bază de contract)
Locuri şi unităŃi de practică. Studentii desfasoara practica in cadrul StaŃiunii Didactice a
UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", laşi, unde execută
toate lucrările legate de tehnologiile de creştere a speciilor de animale de importanŃă economică, cât
şi cele de producere şi conservare a furajelor.
Pentru instruirea practică a studenŃilor se efectuează deplasări în unităŃi zootehnice de profil,
dintre cele mai reprezentative, in unitati de industrie alimentara şi de producere a nutreŃurilor
combinate. Pe bază de ConvenŃii de colaborare semnate cu unele unităŃi de producŃie zootehnică şi
piscicolă, practica programată la sfârşitul fiecărui an universitar se desfăşoară în aceste unităŃi.
Centrul de calcul şi multiplicare. Facultatea de Zootehnie dispune de un centru de calcul
destinat procesării datelor obŃinute în activitatea de certcetare, elaborarea de materiale didactice.
Prin intermediul acestuia este conectată la centrul de comunicaŃii date şi informaŃii aplicate
(CCDIA) prin intermediul căruia se exploatează sistemul informatic integrat pentru contabilitate,
casierie, programul informatic de evidenŃă a studenŃilor tuturor facultăŃilor. De asemenea foloseşte
la exploatarea reŃelei INTERNET şi INTRANET şi asigură navigarea optimă pe reŃeaua academică
INTERNET.
Cămine studenŃeşti. StudenŃii de la Facultatea de Zootehnie beneficiază de spaŃiu de cazare în
căminul C3. Acesta are 119 de camere şi o capacitate de 357 de locuri, asigurând condiŃii optime de locuit.
Baza sportivă. Baza sportivă StudenŃii FacultăŃii de Zootehnie au acces la baza sportivă a
USAMV Iaşi care dispune de 2 săli de gimnastică, 2 terenuri de fotbal, 1 teren de tenis de câmp şi o
pistă de atletism. Baza sportivă are în dotare echipament performant. Pentru activităŃi de agrement
şi didactice studenŃii utilizează Baza Hipică a USAMV Iaşi (întinsă pe o suprafaŃă de 3,8 ha).
Biblioteca. Biblioteca universităŃii are la ora actuală o suprafaŃă utilă de 1326 mp şi este
constituită din mai multe săli cu capacitatea totală de peste 400 de locuri. Activitatea bibliotecii se
desfăşoară în 2 schimburi şi este asigurată de personal cu studii superioare de specialitate. ColecŃiile
bibliotecii au caracter enciclopedic si cuprind cărŃi, cursuri, reviste, ziare, manuscrise, dischete, CDuri, casete video. Biblioteca are un fond documentar totalizând 102652 unităŃi, din care 94.795
volume cărŃi şi 7857 volume reviste (540 titluri).
În anul 2007, biblioteca a contractat abonamente la un număr de 27 publicaŃii seriale interne
(în limba română), 40 externe (în limbi de circulaŃie internaŃională), pentru anul 2008, 42, respectiv
41, iar pentru anul 2009 au fost făcute abonamente la un număr de 43 publicaŃii seriale interne (în
limba română) şi 44 externe.
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Dintre acestea, pentru profilul Zootehnie corespund pentru anul 2009, 18 publicaŃii externe şi
14 româneşti.
Cadrele didactice folosesc Editura şi tipografia existentă din USAMV Iaşi pentru publicarea
şi multiplicarea materialelor de studiu necesare studenŃilor, masteranzilor, doctoranzilor şi altor
specialişti în domeniu. Peste 50% din materialele didactice existente în Bibliotecă au fost elaborate
în ultimii 10 ani.
Facultatea de Zootehnie va beneficia de investiŃiile aprobate pentru modernizarea
infrastructurii care se vor realiza la nivelul USAMV Iaşi: mansardarea căminelor existente,
finalizarea construirii unui corp suplimentar de clădire pentru bibliotecă respectiv finalizarea
construirii unui cămin pentru studenŃi.
Dotare
Sălile de predare şi seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăŃare, predare şi
comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student.
Laboratoarele au o dotare satisfăcătoare în raport cu cerinŃele formării inginerului zootehnist,
procesul de modernizare şi aliniere la cerinŃele specifice Uniunii Europene fiind în plină
desfăşurare. Laboratoarele de cercetare dispun de echipamente şi mijloace corespunzătoare
conform fişelor de laborator şi listelor de inventariere.
Baza materială a FacultăŃii este în concordanŃă cu normele didactice. Facultatea asigură
spaŃii pentru desfăşurarea corespunzătoare a procesului didactic la toate disciplinele. Amfiteatrele
sunt dotate cu mijloace informatice de predare – comunicare adecvate unui învăŃământ modern.
Procesul de modernizare şi aliniere la cerinŃele specifice Uniunii Europene este în plină
desfăşurare. Planul de investiŃii este parte integrantă a Planului strategic şi a celui operaŃional. În
anul universitar 2008-2009 s-au realizat lucrări ample de modernizare, acŃiune ce va continua şi în
viitor. În perspectivă se va continua dotarea sălilor de lucrări practice cu obiectele de inventar
pentru desfăşurarea procesului didactic în condiŃii corespunzătoare. De asemenea, se propune
continuarea acŃiunii de modernizare şi dotare în vederea acreditării laboratorului de Controlul
calităŃii furajelor.
FinaŃarea se va face din alocaŃii bugetare, contracte de cercetare ştiinŃifică (granturi
CNCSIS, CEEX, contracte cu agenŃi economici) şi alte surse (prestări servicii pentru terŃi,
sponsorizări etc). Dotarea laboratoarelor pentru ciclul de licenŃă se realizează de asemenea prin
Programul MedC “Dotări laboratoare pentru ciclul de licenŃă”.
SpaŃii de cercetare
Cadrele didactice şi studenŃii FacultăŃii efectuează activitatea de cercetare în laboratoare
proprii, în cadrul staŃiunii didactice experimentale, precum şi în unele ferme cu caracter privat din
Moldova. MenŃionăm faptul că există discipline în planul de învăŃământ care, administrativ, aparŃin
altor facultăŃi sau specializări şi care dispun de spaŃii de cercetare proprii (ex: Producerea şi
conservarea furajelor, ReproducŃie, Exploatarea maşinilor şi instalaŃiilor zootehnice, Informatică,
Management, Economie agrară etc ).

1.4 Resurse umane
1.4.1. PERSONALUL DIDACTIC
Corpul didactic al FacultăŃii de Zootehnie cuprinde: 31 cadre didactice titulare şi 5
profesori consultanŃi. Personalul didactic îndeplineşte cerinŃele legale, structura acestora, pe grade,
fiind prezentată în continuare.
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Nr. crt.
1
2
3
4
5
TOTAL

Titlu didactic
Profesor
ConferenŃiar
Şef de lucrări
Asistent
Preparator

Ponderea cadrelor didactice pe grade
Număr posturi
19
2
9
6
36

Pondere (%)
52,7
5,6
25,0
16,7
100

În statele de funcŃii pentru anul universitar 2008/2009 sunt 37 posturi didactice pentru
programul de licenŃă, în totalitate legal constituite. Din cele 37 de posturi, sunt ocupate cu cadre
didactice titulare 27 posturi ceea ce înseamnă un grad de ocupare de 72,9%, la care se adaugă 9
posturi ocupate de cadre asociate (profesori consultanŃi şi specialisti recunoscuti) reprezentînd
27,1%.
Din cele 31 cadre didactice titulare, 16 (51,6%) sunt profesori şi conferenŃiari, iar 15
(48,4%) sunt şef de lucrări, asistenŃi şi preparatori. Normele didactice sunt ocupate în proporŃie de
100% de personal didactic angajat în UŞAMV Iaşi, care nu are norme în alte universităŃi.
Ocuparea posturilor didactice se face prin concurs, organizat în condiŃiile legii şi pe baza
Regulamentului aprobat de Senat.
Gradul de ocupare al cadrelor didactice titulare implicate în procesul de formare pentru
specializarea Zootehnie este de 1,0-1,57 norme. Personalul didactic cu vârsta legală de pensionare
(5 profesori consultanŃi) nu depăşesc o normă în regim de cumul.
Cadrele didactice titulare au experienŃa şi competenŃa adecvată exigenŃelor specifice
învăŃământului superior. ToŃi titularii de disciplină au titlul stiinŃific de doctor în domeniul
disciplinelor din postul ocupat sau sunt doctoranzi, având competenŃe în domeniul disciplinei
predate. Cadrele didactice tinere (asistenŃi) au pregătire de bază în domeniul postului şi au absolvit
o formă postuniversitară de pregătire pedagogică.
Toate cadrele didactice titulare au elaborat cursuri sau îndrumătoare practice care acoperă
integral tematica disciplinei studiate. Materialele didactice pot fi consultate la sediul disciplinelor,
împrumutate de la Biblioteca U.S.A.M.V. Iaşi sau achiziŃionate de la Librăria din incinta
U.S.A.M.V. Iaşi. În plus, titularii disciplinelor pot multiplica şi pune la dispoziŃia studenŃilor
suportul de curs predat. Anual titularii disciplinelor de studiu au obligaŃia de a revizui conŃinutul
programelor analitice, în scopul actualizării, completării şi perfecŃionării acestora, după caz.
În facultate nu activează profesori în prelungire de activitate cu norma de bază. Toate
cadrele didactice cu funcŃii de conducere au cartea de muncă în universitate şi au gradul didactic de
conferenŃiar sau profesor. Facultatea asigură acoperirea cu cadre didactice competente pentru mai
mult de un ciclu de licenŃă.

1.4.2 STUDENłII
Admiterea studenŃilor
Facultatea organizeaza concurs de admitere a studentilor, în condiŃiile legislaŃiei româneşti
şi a reglementărilor Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, anuntat public cu cel putin 6 luni înainte de
data înscrierii. Metodologia organizării concursului de admitere este în concordanŃă cu legislaŃia
naŃională, fiind reactualizată anual şi supusă aprobării Senatului. Marketingul universitar
promoveaza informatiile despre admitere prin pagina web a UniversităŃii www.uaiasi.ro/, presa
locală şi centrală, participare la târguri şi expoziŃii de specialitate, vizite la licee şi publicitate
directă adresată potenŃialilor candidaŃi. Aceştia sunt informaŃi despre posibilitatile de verificare a
informaŃiilor.
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În Regulamentul cu privire la Asigurarea CalităŃii în Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi
Medicină Veterinară Iaşi se prevede asigurarea unui proces de admitere la studii echitabil,
transparent şi la un nivel calitativ superior, aplicând următoarele principii: asigurarea calităŃii
admiterii, relevanŃa, fiabilitatea, transparenŃa, accesibilitatea, competitivitatea admiterii,
desfăşurarea admiterii în perioade fixe, programate dinainte, marketingul universitar, profil al
candidatului dorit, în termeni de competenŃe, studiul motivaŃiilor şi aşteptărilor candidaŃilor.
În spiritual transparenŃei informaŃiilor cu caracter public, facultatea oferă candidaŃilor, prin
mijloacele mai sus menŃionate, informaŃii referitoare la: oferta educaŃională, competenŃe dobândite,
facilităŃi ale campusului universitar; numărul de locuri bugetate şi cu taxă; perioada de înscriere,
actele necesare şi taxa aferentă. Actele de înscriere la concursul de admitere includ obligatoriu
diploma de bacalaureat (sau copie legalizată şi adeverinŃă de la facultatea la care a depus diploma
în original) şi foaia matricolă din liceu.
Rezultatele examenului de admitere (listele cu candidaŃii înscrişi la examen şi situaŃia lor –
admis/respins) sunt afişate şi publicate în pagina de web a universităŃii.
În ultimii 3 ani admiterea la facultate s-a bazat pe Concursul de dosare, criteriul principal
constituindu-l competentele şi performanŃele anterioare ale candidatului, fără a aplica nici un fel de
criterii discriminatorii. Astfel, media de admitere se compune din media generală a anilor de liceu
(75%) şi media gnerală a examenului de Bacalaureat (25%). Admiterea pe locuri finanŃate de la
bugetul de stat se face în ordinea strictă a mediilor. Trecerea studenŃilor admişi de pe locuri cu taxă,
pe locuri finanŃate de la bugetul de stat se face în ordinea strictă a mediilor, în condiŃiile îndeplinirii
criteriilor de performanŃă stabilite de Senatul UniversităŃii.
Admiterea într-un ciclu superior de studii universitare (Masterat) se face pe baza diplomei
de studii precedente după un set de criterii care includ media de absolvire a facultăŃii (75%) şi
media examenului de licenŃă (25%).
Admiterea şi şcolarizarea studenŃilor străini se face conform legislaŃiei în vigoare,
documentele de admitere fiind avizate în prealabil de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
CandidaŃii la admitere în învăŃământul universitar de licenŃă sunt absolvenŃi de liceu cu
diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăŃeni ai României şi absolventi ai
institutiilor din SpaŃiul European al ÎnvăŃământului Superior sau din FederaŃia Statelor ElveŃiene.
Oferta publicitară pentru candidaŃii la admitere s-a realizat prin diferite mijloace (pagină
web proprie, broşuri şi afişe de popularizare, deplasarea în licee şi prezentarea ofertei educaŃionale,
mass-media ş.a.) şi este asigurat accesul neîngrădit la documentarea asupra ofertei facultăŃii privind
condiŃiile de studiu şi de viaŃă ale studenŃilor.
Facultatea de Zootehnie a avut în anul universitar 2008-2009 la forma de zi, un număr de
307 studenŃi. Cifra de şcolarizare aprobată de MECI, şi numărul de studenŃi admişi , în perioada
2006-2009 este prezentată în continuare.
NUMĂRUL DE LOCURI LA ADMITERE ÎN PERIOADA 2005-2008
Nr. locuri
Nr.candidaŃi admişi
Nr.
AN
Probe
candidaŃi
UNIV.
admitere
înscrişi la
Buget
Taxă
Buget
Taxă
admitere
Concurs de
135
80
50
80
14
2005/2006
dosare
Concurs de
110
80
50
80
5
2006-2007
dosare
Concurs de
75
66
50
61
1
2007/2008
dosare
Concurs de
104
80
50
80
5
2008/2009
dosare
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SITUAłIA COMPARATIVĂ A NUMĂRULUI DE STUDENłI ÎN PERIOADA 2005-2008
Total general
Buget
Taxa
R.
FaculAn univ.
Facultate
Facultate
Total
Stud. straini
Moldova
tate
2005/2006
430
387
3
40
40
2006/2007
426
389
3
34
34
2007/2008
418
366
4
48
48
2008/2009
452
359
2
88
3
91
Regulamentul de admitere este prezentat pe site-ul web al UniversităŃii. Principala activitate
a studenŃilor este pregătirea profesională, care se desfăşoară în confromitate cu orarul programului
de studiu, formaŃiile de lucru fiind astfel dimensionate încât să permită desfăşurarea eficientă a
procesului de învăŃământ.
FormaŃiile de lucru sunt anul de studiu pentru activităŃile de curs, cu o mărime cuprinsă
între 33 şi 63 studenŃi; grupa pentru activităŃile de seminar şi activităŃile practice, cu 16-24 studenŃi.
Procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu în altul, în funcŃie de creditele
de studiu acumulate, este reglementată anual şi comunicată studenŃilor la începutul fiecărui an de
studiu, iar transferul studenŃilor între instituŃiile de învăŃământ superior se face în conformitate cu
cadrul legal şi reglementările legale în vigoare.
Promovabilitatea studenŃilor depăşeşte 40% în fiecare an de studiu, fiind de
- 73,8 % la anul I, din care 21,4% integralişti şi 52,4% promovaŃi cu minim 40 de credite;
- 90,9 % la anul II, din care 31,8% integralişti şi 59,1% promovaŃi cu minim 40 de credite;
- 83,3 % la anul III, din care 22,7% integralişti şi 60,6% promovaŃi cu minim 40 de credite;
- 87,7% la anul IV, in totalitate integralişti;
- 94,6% la anul V, in totalitate integralişti.
Pe total facultate promovabilitatea este de 87,0% din care 56,0% integralişti şi 31,0%
promovaŃi cu minim 40 de credite. SituaŃia statistică a rezultatelor profesionale ale studenŃilor se
analizează semestrial în Consiliul facultăŃii.
StudenŃilor li se întocmesc, la nivelul secretariatului facultăŃii, foi matricole, diploma de
inginer şi supliment la diplomă, conferirea acestora făcându-se în concordanŃă cu legislaŃia în
vigoare.
Examenul de diplomă s-a desfăşurat conform normelor Ministerului EducaŃiei şi Cercetării.
Subiectele lucrărilor de diplomă au fost solicitate de studenŃi şi aprobate de conducerea facultăŃii
încă din anul III de studii pentru a beneficia de stagiile de practică efectuate în unităŃile de producŃie
sau de cercetare. Promovabilitatea la examenul de diplomă în ultimii 3 ani a fost de 100%.
Unul din obiectivele principale ale instruirii practice a fost acela de a stabili o legătură
firească între teorie şi aplicaŃie precum şi de a forma anumite priceperi şi deprinderi la lucrările
specifice medicului veterinar.
Atragerea în cercetarea ştiinŃifică a studenŃilor se realizează îndeosebi pentru anii terminali,
în cadrul temelor ce reprezintă proiecte de diplomă, dizertaŃie şi prin participarea unor studenŃi cu
aptitudini de cercetare la programele de cercetare ştiinŃifică ale cadrelor didactice şi cercurilor
ştiinŃifice studenŃeşti, respectiv sprijinirea organizării manifestărilor ştiinŃifice studenŃeşti şi
premierea lucrărilor valoroase.
ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de studiu şi sociale ale studenŃilor, îmbunătăŃirea condiŃiilor din
campusul universitar şi cantină, dezvoltarea bazei materiale din complexul sportiv, bibliotecă, săli
de cursuri şi laboratoare, au constituit o preocupare constantă a conducerii universităŃii şi facultăŃii,
antrenând pe lângă resurse bugetare şi venituri proprii.
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2. EFICACITATEA EDUCAłIONALĂ
2.1. ConŃinutul programelor de studiu
Facultatea are program de licenŃă acreditat de către organisme ale M.Ed.C., abilitate în acest
sens. Programul de studiu al specializărilor Zootehnie, respectiv Piscicultură şi Acvacultură, conŃine
un pachet de documente incluzând:
a. Obiectivele de formare şi competenŃele specifice specializărilor respective;
b. Planul de învăŃământ, cu disciplinele ordonate succesiv pe toată pertioada de studiu. Pentru
fiecare disciplină obligatorie, opŃională sau facultativă, în plan se indică numărul de ore de curs,
lucrări practice, seminar şi/sau proiect, precum şi creditele de studiu ECTS, acestea din urmă
alocate conform regulamentului de credite transferabile şi “Ghidului de studii”. Planul de
învăŃămînt include şi ponderea diverselor discipline (obligatorii, opŃionale sau facultative;
fundamentale, în domeniu, de specialitate şi complementare).
c. Fişele disciplinelor incluse în planul de învăŃămînt care includ informaŃii referitoare la
structură, titularul, obiectivele şi conŃinutul disciplinei, metodele didactice folosite, precum şi
modul de examinare şi evaluare al diverselor forme de activitate (examen, colocviu, seminar sau
proiect).
d. Modul de organizare şi conŃinuturile examenului de finalizare a studiilor, considerat ca
examen sumativ care certifică asimilarea competenŃelor cognitive şi profesionale care corespund
calificării de Inginer Zootehnist.
Programul de studii este supus anual procesului de autoevaluare fiind analizat şi aprobat în
Consiliul FacultăŃii. Se bazează pe un dialog periodic cu studenŃii, absolvenŃii, angajatorii şi cu
asociaŃiile profesionale (Societatea Română de Zootehnie, AsociaŃia Generală a Crescătorilor de
Taurine etc). Există informaŃii despre gradul de angajabilitate al absolvenŃilor, pentru ultimele două
promoŃii, proporŃia celor angajaŃi în profesie fiind de peste 80%.
S-au făcut eforturi pentru perfecŃionarea procesului didactic mai ales în latura sa aplicativă,
iar practica studentilor a fost organizata şi în unităŃi din judeŃele sau localităŃile de reşedinta ale
acestora. Au fost încheiate o serie de convenŃii bilaterale cu universităŃi europene de prestigiu
pentru efectuarea unor stagii de perfecŃionare atât pentru cadre didactice cât şi pentru studenŃi, prin
programe de tip Erasmus-Socrates, Leonardo ş.a.
2.2. Rezultatele învăŃării
Valorificarea calificării universitare
Prin intermediul activităŃilor didactice, teoretice şi practice, desfăşurate în cadrul facultăŃii,
se urmăreşte ca prin dobândirea cunoştinŃelor, competenŃelor şi abilităŃilor necesare, absolvenŃii
ciclului de licenŃă să fie capabili:
1. Să se angajeze pe piaŃa muncii;
2. Să dezvolte o afacere proprie;
3. Să continue studiile universitare;
4. Să realizeze învăŃarea permanentă.
5. Să desfăşoare activitate de cercetare
CunoştinŃe şi competenŃe pentru absolvenŃii domeniului Zootehnie, ciclul de licenŃă sunt
cele prevăzute în HG. 1477-2003 şi în Regulamentul cu privire la asigurarea calităŃii.
Facultate are programme de formare continuă a specialiştilor în domeniul creşterii
animalelor, precum şi de efectuarea activităŃii de consultanŃă şi extensie. Se constată că din
absolvenŃii ultimelor promoŃii de ingineri zootehnişti, o mare parte (peste 80%) sunt angajaŃi la
nivelul calificării lor.
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Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare
O parte dintre absolvenŃii ultimelor două promoŃii ale studiilor universitare de licenŃă sunt
admişi la studii universitare de masterat.
Nivelul de satisfacŃie al studenŃilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală
asigurată de facultate.
Sondajele efectuate periodic arată că peste 80% dintre studenŃi apreciază pozitiv mediul de
învaŃare/dezvoltare oferit de către universitate şi propriul lor traseu de învăŃare. Cu toŃii apreciază
pozitiv eforturile de modernizare a spaŃiilor de învăŃământ pentru alinierea la cerinŃele specifice
recunoaşterii calificării la nivel european.
Centrarea pe student a metodelor de învăŃare
Strategia de predare
Cadrele didactice au o strategie de predare cu obiective clare şi au publicat obiectivele
cursului, programa şi bibliografia sub o formă accesibilă. Se folosesc resursele noilor tehnologii
(ex.: e-mail, pagina personală de web pentru tematică, bibliografie, resurse şi dialog cu studenŃii) şi
metode auxiliare moderne de predare (flipchart, retroproiector, videoproiector, etc.). Profesorul
asociază studenŃii la activitatea de predare (prin întrebări din sală, scurte prezentări, experimente
demonstrative). Procesul de predare este orientat după ritmul şi modul de învăŃare al studenŃilor.
Profesorul orientează dezvoltarea intelectuală a studentului, dându-i o dimensiune strategică.
Majoritatea titularilor de discipline au beneficiat de stagii de perfecŃionare în facultăŃi
omoloage din UE, punând în practică metodele moderne de predare şi evaluare.
Relatia dintre student si profesor este una de parteneriat, în care fiecare îsi asuma
responsabilitatea atingerii rezultatelor învatarii. Rezultatele învatarii sunt explicate si discutate cu
studentii din perspectiva relevantei acestora pentru dezvoltarea lor. Titularii de disciplină au un
program de acordare a consultaŃiilor, afişat la avizierul disciplinei. Pentru fiecare an de studii este
desemnat un tutore de an, cadru didactic cu experienŃă aprobat de Biroul Consiliului Profesoral.
La nivelul facultăŃii funcŃionează o Comisie de consiliere şi sprijin în carieră, cu scopul de a
sprijini studenŃii în formarea profesională şi în soluŃionarea altor aspecte ale vieŃii şi activităŃii în
campusul universitar, formată din: decan, prodecan şi consilierii anilor de studii. Comisia
elaborează un raport care se analizează în Consiliul facultăŃii.
Cadrele didactice sunt pregatite special în domeniul predarii la nivel universitar si/sau se
reunesc în grupuri de dezbatere pentru a discuta metodologia predarii. Acestea au, pe lânga
competentele de instruire/predare, si competente de consiliere, monitorizare si facilitare a
proceselor de învatare. In facultate se desfasoara o activitate continua de identificare, dezvoltare,
testare, implementare si evaluare a unor tehnici noi de învatare eficace, incluzând aici noile aplicatii
ale calculatoarelor si ale tehnologiei informatiei. Programele de studii sunt integrate cu stagii de
practica, plasament si internship si cu implicarea studentilor in proiecte de cercetare. Procesul de
predare este orientat dupa ritmul si modul de învatare al studentilor.
Resurse de învăŃare
Facultatea asigură resurse de învăŃare accesibile studenŃilor, corelate cu criteriile şi
standardele de evaluare. Se oferă resurse de învăŃare atât în format clasic (cursuri, manuale practice)
cât şi în format electronic. Unele cursuri sunt accesibile on line. Există o ofertă permanentă de
programe de aducere la nivel a studenŃilor slab pregătiŃi incluzând şi sesiuni speciale de examinare,
cu aprobarea Biroului Senat.
Prin asigurarea bazei materiale specifice, a documentării în cadrul bibliotecii şi prin
intermeniul tehnicii de calcul, facultatea şi universitatea acordă un sprijin substanŃial studenŃilor în
formarea de specialitate.
Biblioteca USAMV Iaşi, prin cele 102.652 unităŃi, din care 94.795 volume cărŃi şi 7857
volume reviste (540 titluri), deserveşte toate facultăŃile şi specializările din cadrul universităŃii.
Serviciul „Documentare” din cadrul bibliotecii şi Centrul de Documentare al facultăŃii deŃin reviste
de specialitate publicate pe plan naŃional şi o colecŃie bogată de reviste internaŃionale, procurate
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prin abonament/schimb interbibliotecar, accesibile în totalitate studenŃilor.
La fiecare disciplină există un bogat material documentar de specialitate, aparŃinând în cea
mai mare parte cadrelor didactice, care constituie o sursă de documentare imediată şi eficientă
pentru pregătirea de specialitate, activitatea de cercetare ştiinŃifică a studenŃilor, masteranzilor şi
doctoranzilor.
Universitatea dispune de colecŃii, muzee, staŃiune didactică, adecvate pentru pregătirea de
specialitate şi cercetare la toate ciclurile de studii.
Facultatea dispune de peste 65 computere şi un laborator de informatică, la care au acces
neîngrădit toŃi studenŃii. Cadrele didactice au cursurile documentate la zi, unele din ele fiind
accesibile on-line, utilizând metode moderne de predare-învăŃare.
Îndrumătorii lucrărilor de licenŃă urmăresc evoluŃia profesională şi ştiinŃifică a studenŃilor în
cadrul cercurilor ştiinŃifice studenŃeşti, unde îşi definitivează lucrările de licenŃă şi apoi îi consiliază
în profesie, urmărind performanŃele lor la locurile de muncă.
2.3. Activitatea de cercetare ştiinŃifică
Programe de cercetare
Facultatea de Zootehnie Iaşi şi-a perfecŃionat în mod constant activitatea de cercetare.
Cultura academică, păstrată şi dezvoltată în îndelungata activitate a facultăŃii noastre, conform
căreia dezvoltarea cercetării trebuie să reprezinte unul dintre pilonii de sprijin pentru progresul
ştiinŃific şi economic, precum şi evidenŃierea comunităŃii noastre academice, este reflectată astăzi în
numărul tot mai crescut de granturi şi contracte, atrase de activitatea de cercetare.
Facultatea are o strategie pe termen lung si programe pe termen mediu si scurt care se refera
la obiectivele, proiectele si rezultatele asteptate ale cercetarii, precum si la resursele de realizare.
PriorităŃile strategice pe termen scurt şi mediu, respectiv pe termen lung precum şi realizările în
domeniu sunt menŃionate în Planul de cercetare. Acestea sunt incluse în Planul strategic şi în
Planurile operaŃionale anuale, existând o cultura a cercetarii si preocupari pentru valorificarea
rezultatelor obŃinute.
Facultatea şi Centrul de cercetare propriu dispun de resurse materiale şi financiare pentru
realizarea unei activităŃi de cercetare performantă. În anul uiversitar 2008-2009, la Facultatea de
Zootehnie au fost derulate 22 contracte de cercetare. Valoarea totală contractată pe plan intern a
fost 1238023 RON şi 106870 Euro.
Strategia pe termen lung si programele pe termen mediu si scurt privind cercetarea sunt
adoptate de Consiliul facultatii, odata cu specificarea practicilor de obtinere si de alocare ale
resurselor de realizare si a modalitatilor de valorificare. Programarea cercetarii tine cont de
competitivitate şi valorificare si se realizeaza în cadrul national. Cercetarea este relevanta
predominant la nivel national, fiind raportată la cadrul european si global.
Resursele umane pentru cercetare sunt reprezentate de 36 cadre didactice titulare (profesori,
conferenŃiari, şefi lucrări, asistenŃi) şi 17 doctoranzi cu frecvenŃă. Dintre cei 19 profesori, 11 sunt
conducători de doctorat.
Tematica activitatii de cercetare contractata se incadreaza in domeniile prioritare stabilite
de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Inovării, armonizate cu programele cadru ale UE, fiind
activitati de cercetare fundamentala si aplicativa.
Valorificarea rezultatelor. Facultatea organizează în mod tradiŃional un simpozion
ştiinŃific anual cu participare internaŃională, şi simpozioane tematice periodice. În cadrul
Simpozionului anual din 2009 au fost comunicate 138 lucrări ştiinŃifice. Lucrările sunt selectate de
Comitetul ştiinŃific şi publicate în anuarul facultăŃii "Lucrări ştiinŃifice USAMV Iaşi, seria
Zootehnie, cotat ISSN (1454-7368) şi ajuns la vol. 52/2009. Anuarul este recunoscut de CNCSIS,
încadrat în categoria B+, fiind recenzat în baze de date de specialitate (CAB International), în
reviste de specialitate şi participă la schimburi internaŃionale de publicaŃii.
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În anul 2008 facultatea a mai organizat două work-shopuri internationale cu tema
„Tehnologii moderne în valorificarea producŃiilor animale”
în colaborare cu INRA şi
„Salmonicultură şi agroturism”, organizat în colaborare cu DirecŃia Generală pentru Agricultură
NeamŃ şi cu DirecŃia Generală pentru Agricultură Suceava. De asemenea, a fost organizat si un
simpozion studenŃesc, iar cadrele didactice au participat şi la Simpozioanele celorlalte Facultati de
Zootehnie din tara, precum şi la Conferinte si work-shopuri internationale.
Numar lucrari publicate în anul 2008/2009: 122 reprezentând 3,9 lucrări/cadru didactic
titular, din care: 101 în tara, în reviste indexate in baze de date internationale (reviste evaluate de
CNCSIS, tip B) şi 21 lucrari în strainatate, la conferinte internationale.
Numar carti editate/publicate: 7, în edituri cotate CNCSIS
Număr conducători de doc torat: 11
Membri in societati stiintifice şi profesionale nationale: Societatea Română de Zootehnie
(SRZ), Societatea Română de Acavacultură, Societatea Română de Limnologie, AsociaŃia
NutriŃioniştilor din România, AsociaŃia Generală a Crescătorilor de Taurine din România
(AGCTR).
Rezultate marcante: Premiul CNCSIS, Premiul Academiei de ŞtiinŃe Agricole şi Silvice,
premii ale SRZ, premii ale AGCTR.
Alte elemente de recunoaştere naŃională şi internaŃională: 10 cadre didactice sunt
înscrise în Registrul NaŃional al Expertilor evaluatori CNCSIS, CEEX şi ARACIS.
2.4. Activitatea financiară
Facultatea de Zootehnie dispune de un buget anual de venituri şi cheltuieli aprobat de Senat.
Bugetele se fundamentează de către compartimentele specializate din universitate, împreună cu
Decanul şi administratorul facultăŃii.
Pentru finanŃarea de bază a activităŃii FacultăŃii de Zootehnie, sumele sunt alocate de către
M.Ed.C. în funcŃie de numărul studenŃilor echivalenŃi, indicatorii de calitate, pentru burse în funcŃie
de numărul fizic de studenŃi, pentru lucrări RK, dotări şi investiŃii, în raport de valoarea alocată
ministerului de la Bugetul de Stat, iar subvenŃiile pentru cămine şi cantină, în funcŃie de numărul
fizic de studenŃi subvenŃionaŃi de la Bugetul de Stat.
La fundamentarea veniturilor din alocaŃii bugetare pentru anul 2008-2009, la finanŃarea de
bază s-au alocat 5000 lei/student echivalent.
Taxele şcolare ale studenŃilor sunt calculate în concordanŃă cu costurile medii de şcolarizare
pe an universitar din învăŃământul public finanŃat de la buget la studiile universitare de licenŃă,
masterat sau doctorat similare şi sunt aduse la cunoştinŃa studenŃilor prin diferite mijloace de
comunicare. StudenŃii sunt informaŃi despre posibilităŃile de asistenŃă financiară din partea facultăŃii
şi despre modul de utilizare a taxelor, Raportul de activitate al UniversităŃii fiind publicat sub formă
de broşură şi pe pagina web.
Sursele financiare ale facultăŃii în anul universitar 2008-2009 au fost reprezentate de:
alocaŃia de la bugetul de stat si veniturile proprii (taxe studenŃi, activitatea de la Biobază, Sala de
sport si activitatea de cercetare). In anul universitar 2008/2009 Facultatii de Zootehnie i-a fost
alocata de la bugetul de stat suma de 3602189 RON.
Suma realizata din venituri proprii a fost de 2498621 RON. In total, veniturile facultăŃii in
anul universitar 2008/2009 au fost de 6100810 RON. Veniturile realizate din granturi de cercetare
in anul 2008-2009 au fost cheltuite conform devizelor aprobate de MECI, pentru achiziŃia de
echipamente, obiecte de inventar, materiale consumabile, deplasări, editarea de publicaŃii si
cheltuieli de valorificare a rezultatelor cercetării.
De la bugetul statului s-au alocat pentru reabilitări si reparaŃii capitale FacultăŃii de
Zootehnie suma de 654510 RON. In aceste reabilitări si reparaŃii capitale au fost incluse: Pavilionul
1 clădirea principală a FacultăŃii de Zootehnie (266430 RON) si Baza hipică (388080 RON).
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Prin Programul NaŃional de modernizare a Infrastructurii in EducaŃie s-a repartizat FacultăŃii
de Zootehnie suma de 2162556 RON. Fondurile au fost utilizate pentru achiziŃionarea de aparatura
in cadrul laboratoarelor.
Facultatea dispune de resurse financiare suficiente pe termen scurt şi în perspectivă pentru
realizarea în mod adecvat a misiunii şi obiectivelor programului de studiu. Bugetul anual este realist
luând în calcul alocaŃiile bugetare şi veniturile proprii.
Contabilitate. Facultatea de Zootehnie are organizată la nivelul UniversităŃii de ŞtiinŃe
Agricole şi Medicină Veterinară, contabilitate proprie, registru de inventar, bilanŃ contabil, cont de
execuŃie bugetară şi raport de gestiune. Cheltuielile efectuate sunt în concordanŃă cu legislaŃia în
vigoare, veniturile încasate şi destinaŃia lor. Din studierea acestor documente rezultă caracterul nonprofit al FacultăŃii. Facultatea de Zootehnie dispune în cadrul compartimentului contabilitate al
universităŃii de o activitate informatizată şi permanent transparentă.
Auditare şi răspundere publică. Universitatea are stabilite comisiile de auditare internă.
BilanŃul contabil, contul de execuŃie bugetară şi rezultatele auditării externe a situaŃiilor financiare
sunt făcute publice în urma analizei făcute de Senat.
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3. MANAGEMENTUL CALITĂłII
3.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităŃii
Structuri şi politici pentru asigurarea calităŃii
Asigurarea calităŃii activităŃilor constituie o preocupare permanentă a managementului
universitar din Facultate. În cadrul facultăŃii funcŃionează Comisia pentru evaluarea si asigurarea
calităŃii, formată din: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN - decan; Prof. dr. Ioan GÎLCĂ - prodecan; Prof.
dr. Constantin PASCAL - cancelar; Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI - şef catedră; Prof. dr.
Şteofil CREANGĂ - şef catedră; Prof.dr. Ioan VACARU-OPRIŞ; student Gabriel VRĂJITORU.
Comisia, desemnată de Consiliul facultaŃii coordonează activitatea Comisiilor pe programe
de studii, stabileşte scopurile si obiectivele asigurarii calitatii si mijloacele de realizare a acestora.
Strategiile sunt focalizate pe obiective si se refera la modul de mobilizare a resurselor pentru
realizarea în timp a obiectivelor propuse la nivel de institutie si pe programe de studiu. Cultura
calitatii se refera la valorile, normele si activitatile practicate pentru initierea, aprobarea, evaluarea
si monitorizarea calitatii activitatilor didactice si de cercetare.
AtribuŃiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii sunt înscrise în Regulamentul
pentru asigurarea calităŃii.
Comisia este subordonată comisiei omoloage constituită la nivelul UniversităŃii de ŞtiinŃe
Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi şi colaborează cu Departamentul de Asigurare a CalităŃii
(DAC) din universitate, înfiinŃat în anul 2006. Prin alcătuirea ei, CEAC din facultate sprijină
crearea culturii calităŃii. AcŃiunile de asigurare şi evaluare a calităŃii se realizează cu implicarea
tuturor cadrelor didactice şi studenŃilor.
Comisia de specialitate din cadrul facultăŃii acŃionează în conformitate cu Politica de
Asigurare a CalităŃii în Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi ce rezultă din
regulamentul de funcŃionare. Această politică, elaborată de Rectorul universităŃii, demonstrează
locul central atribuit calităŃii în strategia universităŃii, precum şi implicarea totală a managementului
de la cel mai înalt nivel în realizarea obiectivelor privind calitatea.
RelaŃia funcŃională, definită prin planul strategic dintre managementul academic şi
administrativ este în conformitate cu normativele legale în vigoare.
Procesul decizional strategic este susŃinut de un grup de management strategic - Biroul
de conducere al Consiliului FacultăŃii compus din decan, prodecan, secretar ştiinŃific, şefii de
catedre şi un reprezentant al studenŃilor.
La
nivelul
entităŃilor
funcŃionale
(facultate/departament/catedră/compartiment),
responsabilitatea definirii şi implementării “Programelor anuale de măsuri privind îmbunătăŃirea
calităŃii proceselor didactice şi de cercetare ştiinŃifică”, a menŃinerii conformităŃii sistemului de
management al calităŃii cu standardele de referinŃă revine colectivelor de conducere a acestora,
lărgite cu responsabilii cu calitatea/ auditorii interni. Conformitatea sistemului de management al
calităŃii cu cerinŃele standardului internaŃional ISO 9001:2000 se asigură pe baza documentaŃiei
specifice a sistemului de management al calităŃii având următoarea structură:
a) manualul calităŃii;
b) procedurile generale ale sistemului de management al calităŃi;
c) proceduri operaŃionale, care precizează obiectivele şi rezultatele aşteptate ale diferitelor
activităŃi cu incidenŃă asupra calităŃii.
Politicile, strategiile şi procedurile pentru asigurarea calităŃii
Una dintre preocupările constante în cadrul U.S.A.M.V. Iaşi o reprezintă stabilirea unei
politici de asigurare şi îmbunătăŃire continuă a calităŃii.
Politica în domeniul calităŃii se referă la următoarele aspecte: realizarea unor înalte
standarde academice, creşterea volumului şi a calităŃii activităŃii de cercetare ştiinŃifică, realizarea
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unui sistem de comunicaŃii care să faciliteze performanŃa, crearea unui climat instituŃional adecvat
vieŃii academice, prezenŃa unei preocupări permanente pentru crearea unei culturi a calităŃii, cu
participarea întregului personal al UniversităŃii, promovarea unor factori motivaŃionali ai resurselor
umane, realizarea unui proces de perfecŃionare continuă a personalului, asigurarea unui sistem
eficient de control, aplicarea unui management instituŃional modern, promovarea acŃiunilor de
cooperare interuniversitară pe plan naŃional şi internaŃional
În USAMV Iaşi există o strategie pentru calitate, un sistem de management al calităŃii,
proceduri de asigurare a calităŃii, standarde ale programelor de studii şi ale diplomelor.
3.2. Proceduri privind monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de studiu
IniŃierea unor noi programe de studiu, planificarea lor, monitorizarea şi evaluarea periodică
a calităŃii programelor de studiu derulate în facultate, ca şi în întreaga Universitate de ŞtiinŃe
Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, se realizează în mod sistematic, cu respectarea unor reguli
unitare, definite prin Regulamentul privind iniŃierea, aprobarea, monitonzarea şi evaluarea periodică
a programelor de studii.
La nivelul universităŃii au fost create proceduri şi instrumente care sprijină optimizarea
deciziilor privind proiectarea, organizarea şi derularea programelor de studiu, urmărind armonizarea
cu piaŃa muncii, respectarea reglementărilor naŃionale, precum şi convergenŃa la bunele practici şi
cerinŃele privind asigurarea calităŃii din spaŃiului european al învăŃământului superior.
În facultate se realizează aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica, anuală a
programului de studiu si a concordanŃei cu diplomele emise, iar acesta este aplicat în mod riguros si
consecvent. La elaborarea şi revizuirea programului de studiu s-au luat în considerare
Nomenclatorul MECI privind domeniile de studiu şi specializările în vigoare, precum şi
documentele ARACIS referitoare la asigurarea calităŃii în învăŃământul superior. Programul de
studiu a fost supus aprobării în colectivele de catedră, Consiliul profesoral şi în Senatul UniversităŃii.
Anual se elaborează un Raport privind implementarea bunelor practici, compatibile cu cele din
UniversităŃile UE.
Diplomele oferite absolvenŃilor facultăŃii sunt în deplină concordanŃă cu calificările
universitare reglementate la nivel naŃional prin Cadrul NaŃional al Calificărilor. Eliberarea
diplomelor de studiu şi a foii matricole se face în conformitate cu legislaŃia în vigoare.
3.3. Proceduri de evaluare a rezultatelor învăŃării
Examinarea si notarea studentilor se fac pe baza de criterii, precizate în Regulamentul
privind activitatea didactică, aprobat de Senat, Regulamentul privind metodologia de evaluare a
cunoştinŃelor şi competenŃelor studenŃilor”, avizat de către Consiliul facultăŃii şi Regulamentul de
funcŃionare internă a facultăŃii, după reguli care sunt riguros si consecvent aplicate. Modul de
evaluare calitativă şi cantitativă a studenŃilor le este adus la cunoştinŃă acestora prin intermediul
„Ghidului de studii”, care este prezentat şi explicat la început de an universitar de către fiecare
consilier de an. Pentru creşterea transparenŃei şi evaluarea obiectivă a rezultatelor învăŃării au fost
diseminate informaŃii referitoare la principiile, formele şi metodele de verificare a studenŃilor. Întrun an universitar se organizează: 2 sesiuni ordinare, cea de iarnă, la sfârşitul semestrului I şi de
vară, la sfârşitul semestrului al II-lea; 2 sesiuni de repetări examene/măriri de notă, una după
sesiunea de iarnă, înainte de începerea semestrului al II-lea şi a doua în iulie, după perioada de
practică. La cererea studenŃilor, Biroul Senat poate aproba, o singură dată pe semestru, organizarea
unei evaluări extraordinare. Cererile sunt avizate de titularul disciplinei şi aprobate de Decan.
Modul de susŃinere a examenelor - probă scrisă, test grilă, probă orală sau combinaŃii ale
acestora - se stabileşte, pentru fiecare disciplină în parte, de către Consiliul facultăŃii, la propunerea
catedrelor, înainte de începerea activităŃii didactice respective.
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Formele şi metodele de evaluare şi examinare a studenŃilor, centrate pe rezultatele învăŃării
au fost definite în Planurile de învăŃământ, precum şi în Fişele disciplinelor. În cadrul fiecărei
discipline, titularii acestora au stabilit modalităŃile de evaluare-examinare având în vedere
necesitatea realizării transparenŃei şi a unei evaluări obiective a studenŃilor, precum şi adaptarea
metodelor de examinare utilizate la metodele de predare-invăŃare cunoscute, cât şi la conŃinutul
disciplinei predate.
Examenele se desfăşoară în faŃa unei comisii formate din titularul disciplinei şi cadrul
didactic care a condus seminariile/lucrările practice la acea grupă sau, în cazuri speciale, un alt
cadru didactic desemnat de şeful de catedră. Au dreptul să se prezinte la examene studenŃii care au
efectuat toate obligaŃiile profesionale (cursuri, seminarii, proiecte, lucrări practice, etc.) prevăzute în
planul de învăŃământ şi în programele analitice ale disciplinelor respective, aduse la cunoştinŃa
studenŃilor şi afişate la afişierul facultăŃii.
StudenŃilor care pleacă la studii, cu aprobarea Rectorului, în universităŃi din străinătate, li
se recunoaşte activitatea desfăşurată şi examenele susŃinute, pe baza documentelor de studii emise
de instituŃiile de învăŃământ superior respective şi a convenŃiilor semnate în acest sens.
Studiile din învăŃământul universitar se încheie printr-un examen de licenŃă care se susŃine
în formele prevăzute de regulamentul aprobat de Senat pentru finalizarea studiilor, conform legii.
Tema lucrării de licenŃă este în concordanŃă cu specializarea absolvită şi se alege de
candidat, în baza unei liste orientative, elaborată de discipline şi aprobată de Consiliul facultăŃii. Se
admit şi propuneri din partea studenŃilor, aprobate după aceeaşi procedură. Cererea candidatului
privind tema aleasă se avizează de către titularul disciplinei şi se aprobă de către Decanul facultăŃii.
Fiecare curs este astfel proiectat încât sa îmbine predarea, învatarea si examinarea.
Procedeele de examinare si evaluare a studentilor sunt centrate pe rezultatele învatarii si anuntate
studentilor din timp si în detaliu. Evaluarea stimuleaza studentii pentru învatarea creativa,
manifestata prin elaborarea de lucrari independente bazate pe cunostintele însusite riguros.
Managementul evaluării
Sunt utilizate mai multe forme în funcŃie de specificul disciplinelor:
• Evaluare punctuală prin examene – cel puŃin 50 % din numărul total al formelor de
evaluare;
• Evaluare formativă prin teste în timpul semestrului sau la finalul acestuia;
• Evaluare formativă prin note de seminar/referate/eseuri;
• Evaluare prin colocvii.
3.4. Proceduri de evaluare periodică a calităŃii corpului profesoral
Asigurarea calităŃii cadrelor didactice este un obiectiv strategic al conducerii universităŃii
şi facultăŃii. Facultatea a stabilit un raport pe care îl consideră optim pentru obiectivele şi nivelul
propriu al calităŃii academice între numărul de cadre didactice titulare cu norma de bază în
universitate şi numărul total de studenŃi înmatriculaŃi, acesta fiind de 1/13,2.
Facultatea asigură acoperirea disciplinelor cu cadre didactice, care să deŃină competenŃe
adecvate obiectivelor specifice programului de studiu. Toate cadrele didactice au norma de bază în
USAMV Iaşi. SelecŃia pe criterii de competenŃă se aplică atât cadrelor didactice titulare, cât şi
cadrelor didactice asociate. Conducerea UniversităŃii, prin prorectorul responsabil cu activitatea
didactică şi conducerea FacultăŃii, prin prodecanul responsabil cu activitatea didactică urmăresc
realizarea unui raport optim între numărul cadrelor didactice titulare şi numărul de studenŃi
înmatriculaŃi, armonizare realizată prin stabilirea cifrei de şcolarizare, prin politica de ocupare a
posturilor şi respectiv prin strategia de pregătire a personalului didactic.
La nivelul facultăŃii, evaluarea cadrelor didactice s-a realizat prin următoarele procedee:
 Pentru posturile scoase la concurs (profesori, conferenŃiari, şefi de lucrări) există grile de
punctaj care cuprind ansamblul activităŃilor;
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 S-a realizat evaluarea cadrelor didactice de către studenŃi.
Începând cu anul universitar 2006/2007, evaluarea cadrelor didactice se realizează pe baza
următoarelor evaluări:
 evaluarea de către managementul facultăŃii ;
 evaluarea de către studenŃi ;
 evaluarea colegială ;
 autoevaluarea .
 Evaluarea activităŃii de cercetare este inclusă în toate fişele menŃionate.
Pentru evaluarea de către studenŃi a tuturor cadrelor didactice, există un formular de
evaluare aprobat de Senat, care se aplică opŃional după fiecare ciclu semestrial de instruire şi ale
cărui rezultate sunt confidenŃiale, fiind accesibil doar decanului, rectorului şi persoanei evaluate. De
asemenea cadrul didactic se autoevaluează si este evaluat anual de către şeful de catedră.
Evaluarea anuală a personalului didactic este responsabilitatea şefilor de catedră, care
subliniază gradul de îndeplinire a standardelor de performanŃă individuală, în Fişa de evaluare
managerială, elaborată de universitate. Evaluarea realizată de şeful de catedră integrează rezultate
din Fişa de autoevaluare. La aceste rezultate se adaugă rezultatele obŃinute prin Fişa de evaluate
colegială, precum şi rezultatele evaluării de către studenŃi. Promovarea personalului didactic ia în
considerare analiza tuturor acestor documente de evaluare a performanŃei în predare şi cercetare,
precum şi a altor servicii aduse facultăŃii şi universităŃii, respectând reglementările în vigoare
privind evaluarea şi conferirea titlurilor didactice. Evaluarea cadrului didactic este luată în calcul la
promovări, acordarea de distincŃii, stimulente, stabilirea retribuŃiei diferenŃiate.
3.5. Resurse de învăŃare şi sprijinul acordat studenŃilor
Consecventă continuării drumului său către excelenŃă, Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi
Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, prin asigurarea bazei materiale specifice, a
documentării în cadrul bibliotecilor şi prin intermediul tehnicii de calcul, acordă un sprijin
substanŃial studenŃilor în formarea de specialitate.
Resursele şi serviciile oferite studenŃilor sunt suficiente, adecvate şi relevante pentru
facilitarea învăŃării şi pentru asigurarea unei vieŃi studenŃeşti de calitate.
Disponibilitatea resurselor de învăŃare
Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
(U.Ş.A.M.V. Iaşi) asigură studenŃilor prin biblioteca proprie colecŃii cu caracter enciclopedic ce
cuprind manuale, tratate, reviste, ziare, manuscrise, dischete, CD-uri, casete video pentru fiecare
program de studiu. Biblioteca U.Ş.A.M.V. Iaşi este o bibliotecă universitară ce gestionează fond de
carte şi publicaŃii, pe suport de hârtie şi electronic, de specialitate agricolă şi medical veterinară.
Resursele şi serviciile sale se adresează gratuit studenŃilor, masteranzilor, doctoranzilor,
cercetătorilor şi cadrelor didactice ale U.Ş.A.M.V. Iaşi precum şi unui public nespecific, contra
cost.
Biblioteca este organizată în servicii specifice şi îşi desfăşoară activitatea pe perioada
întregii săptămâni, timp de 12 ore pe zi. O zonă special amenajată pune la dispoziŃia publicului
academic lucrările de referinŃă precum şi cărŃi româneşti şi străine intrate în bibliotecă. Începând cu
anul 2006, Biblioteca este abonată la 2 baze de date: AGRICOLA FULL TEXT şi EBSCO şi a
înfiinŃat un Serviciu de Cercetare şi ConsultanŃă pentru masteranzi şi doctoranzi. Fondul Bibliotecii
totalizează un număr de 113.197 documente. În anul universitar 2008 – 2009, Biblioteca a avut
alocată suma de 140.000 RON cu destinaŃia achiziŃii de cărŃi şi reviste şi de 14.000 RON pentru
baze de date.
Politica de achiziŃii a Bibliotecii este elaborată şi avizată de Consiliul ŞtiinŃific al Bibliotecii
şi urmăreşte acoperirea ariei curiculare cu lucrări de specialitate. Acoperirea cu publicaŃii de
21

specialitate vizează nu numai satisfacerea în mod echitabil a necesarului de informaŃii în funcŃie de
specificul disciplinei ci şi numărul de studenŃi interesaŃi de un anumit tip de documente. Cifra de
achiziŃii suportă corecŃii în cursul fiecărui an universitar prin suplimentări din veniturile proprii ale
U.Ş.A.M.V. Iaşi şi a FacultăŃii de Medicină Veterinară.
Universitatea dispune şi de colecŃii, muzee, staŃiune didactică, adecvate pentru pregătirea de
specialitate şi cercetare la toate ciclurile de studii. Pentru biblioteca UniversităŃii există un plan de
modernizare care include: finalizarea construcŃiei unui nou depozit de carte, creşterea numărului de
locuri precum şi completarea fondului de carte. Acest plan de modernizare este extins şi la nivel de
facultăŃi, fiecare cu specificul ei.
Predarea se face în conformitate cu programul de studiu propus, în funcŃie de caracteristicile
studenŃilor. Fiecare cadru didactic are o strategie de predare cu obiective clare pe care le publică
împreună cu programa şi bibliografia sub o formă accesibilă. Cadrele didactice folosesc Editura şi
tipografia existentă din USAMV Iaşi pentru publicarea şi multiplicarea materialelor de studiu
necesare studenŃilor, masteranzilor, doctoranzilor şi altor specialişti în domeniu. De asemenea, au
cursuri documentate la zi, unele din ele fiind accesibile on-line, utilizând metode moderne de
predare–învăŃare.
Îndrumătorii lucrărilor de licenŃă urmăresc evoluŃia profesională şi ştiinŃifică a studenŃilor,
unde îşi definitivează lucrările de licenŃă şi apoi îi consiliază în profesie, urmărind performanŃele lor
la locurile de muncă.
Servicii studenŃeşti
StudenŃii de la Facultatea de Zootehnie beneficiază de cazare într-un cămin, C3, din
campusul USAMV cu o capacitate de cazare de 357 locuri, normă sanitară. De asemenea, au la
dispoziŃie o cantină restaurant cu o suprafaŃă utilă de 779 mp şi o capacitate de 252 de persoane,
normă sanitară .
Pentru desfăşurarea activităŃilor sportive există 2 săli (suprafaŃă utilă de 619 mp şi o
suprafaŃă desfăşurată de 958 mp), 3 terenuri de competiŃie (2 de handbal + 1 de tenis) şi 1 pistă de
atletism. De asemenea, USAMV Iaşi dispune de o Baza Hipică (întinsă pe o suprafaŃă de 3,8 ha).
În campusul universitar funcŃionează şi un cabinet medical la care sunt arondaŃi toŃi studenŃii
din Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi.
În cadrul USAMV Iaşi fiinŃeaza Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (C.C.O.C.),
înfiinŃat prin hotărârea Senatului USAMV Iaşi nr.8, din 16.09.2005. Acest centru este continuatorul
activităŃii Departamentului de consultanŃă pentru alegerea rutei profesionale şi plasamentului pe
piaŃa muncii a absovenŃilor, înfiinŃat în anul 2000. De asemenea, la nivelul FacultăŃii a fost creată o
Comisie de consiliere şi orientare în carieră, coordonată de prodecanul facultăŃii, din care fac parte
consilierii de an.
In perioada de când fiinŃează, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră a exitat
posibilitatea unui dialog permanent cu studenŃii, s-au înmanat şi discutat cu aceştia ghidul de studii,
condiŃiile sociale şi de pregătire, drepturile şi obigaŃiile ce le revin, în vederea debutului cu succes
în ciclul I de studii universitare.
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (C.C.O.C.) pune la dispoziŃia studenŃilor din
anii terminali interesaŃi, chestionare pentru identificarea absolventului şi a angajatorului, cu
opŃiunea şi cerinŃele specifice.
Toate serviciile pentru studenŃi au asigurat un management adecvat astfel încât să poată
satisface cu succes cerinŃele studenŃilor
Sistemul de acordare a burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti
Universitatea are un Regulament de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material
pentru studenŃi, la care studenŃii au acces atât prin pagina Internet cât şi prin afişare la Secretariat.
Bursele sunt acordate din alocaŃii de la bugetul de stat şi din resurse proprii, cuantumul acestora
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fiind stabilit anual în Senatul UniversităŃii, cu participarea studenŃilor membrii ai Senatului şi ai
reprezentanŃilor Ligii studenŃilor. Se acordă următoarele tipuri de burse: de performanŃă, de merit,
de studiu, sociale şi ocazionale. Lista studenŃilor bursieri este afişată la secretariatul facultăŃii.
Raportul dintre numărul de studenŃi bursieri şi numărul total de studenŃi este în scădere, ca
urmare a creşterii numărului de studenŃi cu taxă. Bursele s-au acordat din fonduri de la bugetul de
stat şi din veniturile proprii ale universităŃii, conform criteriilor stabilite de către Senatul USAMV
Iaşi. ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de studiu şi viaŃă a studenŃilor a fost în atenŃia permanentă a
conducerii facultăŃii.
3.6 Baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităŃii
În Universitate funcŃionează un sistem informatizat de prelucrare a datelor privind
managementul calităŃii, informaŃiile fiind prezentate pe site-ul UniversităŃii www.uaiasi.ro.
FuncŃionalitatea structurilor de asigurare a calităŃii educaŃiei
În cadrul facultăŃii funcŃionează Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităŃii cu
subcomisii pe programe de studiu (licenŃă, masterat, doctorat).
Comisia, desemnată de Consiliul facultăŃii, stabileşte scopurile şi obiectivele asigurării
calităŃii şi la mijloacele de realizare a acestora. Strategiile sunt focalizate pe obiective şi se referă la
modul de mobilizare a resurselor pentru realizarea în timp a obiectivelor propuse la nivel de
instituŃie şi pe programe de studiu. Cultura calităŃii se referă la valorile, normele si activităŃile
practicate pentru iniŃierea, aprobarea, evaluarea si monitorizarea calităŃii activităŃilor didactice şi de
cercetare.
AtribuŃiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii sunt prevazute în Regulamentul
cu privire la asigurarea calităŃii.
Comisia elaborează anual, până la data stabilită prin proceduri interne, un raport privind
calitatea serviciilor educaŃionale din facultate şi propune măsuri de ameliorare. Raportul este adus la
cunoştinŃa tuturor beneficiarilor direcŃi şi indirecŃi ai serviciilor educaŃionale, prin afişare sau
publicare pe pagina WEB. Raportul anual rezumă autoevaluarea internă şi este pus la dispoziŃia
unui evaluator extern – AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior
(ARACIS). Totodată elaborează propuneri de îmbunătăŃire a calităŃii Ńinând cont de standardele de
referinŃă şi ghidul de bune practici elaborate de ARACIS.
RelaŃia funcŃională, definită prin planul strategic dintre managementul academic şi
administrativ este în conformitate cu normativele legale în vigoare.
Procesul decizional strategic este susŃinut de un grup de management strategic - Biroul
de conducere al Consiliului FacultăŃii compus din decan, prodecan, secretar ştiinŃific, şefii de
catedre şi un reprezentant al studenŃilor.
La
nivelul
entităŃilor
funcŃionale
(facultate/departament/catedră/compartiment),
responsabilitatea definirii şi implementării “Programelor anuale de măsuri privind îmbunătăŃirea
calităŃii proceselor didactice şi de cercetare ştiinŃifică”, a menŃinerii conformităŃii sistemului de
management al calităŃii cu standardele de referinŃă revine colectivelor de conducere a acestora,
lărgite cu responsabilii cu calitatea/ auditorii interni. Conformitatea sistemului de management al
calităŃii cu cerinŃele standardului internaŃional ISO 9001:2000 se asigură pe baza documentaŃiei
specifice a sistemului de management al calităŃii având următoarea structură:
a) manualul calităŃii, care prezintă sistemul de management al calităŃii, structura
organizatorică, responsabilităŃile, procesele sistemului de management al calităŃii şi interacŃiunile
dintre acestea, precum şi structura documentelor utilizate, pentru a asigura implementarea politicii
şi a obiectivelor în domeniul calităŃii;
b) procedurile generale ale sistemului de management al calităŃi, care reprezintă forma
documentaŃiei de bază utilizată pentru implementarea şi menŃinerea sistemului de management al
calităŃii;
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c) proceduri operaŃionale, care precizează obiectivele şi rezultatele aşteptate ale diferitelor
activităŃi cu incidenŃă asupra calităŃii.
Adecvarea şi eficienŃa structurilor de asigurare a calităŃii
Evaluarea, monitorizarea şi îmbunătăŃirea rezultatelor proceselor didactice şi de cercetare
ştiinŃific se realizează, potrivit documentaŃiei sistemului de management al calităŃii adoptate, astfel:
a) evaluarea satisfacŃiei clienŃilor şi a celorlalte părŃi interesate de serviciile educaŃionale şi de
cercetare ştiinŃifică oferite;
b) auditul intern al sistemului de management al calităŃii;
c) monitorizarea şi evaluarea proceselor didactice şi de cercetare ştiinŃifică;
d) Ńinerea sub control a neconformităŃilor;
e) acŃiuni corective şi preventive;
f) acŃiuni vizând îmbunătăŃirea continuă a rezultatelor. La nivel de facultate funcŃionează
comisii de auditare a calităŃii
Monitorizarea activităŃii didactice stă în atenŃia conducerii facultăŃii şi a catedrelor. Grila de
evaluare a personalului didactic, aprobată de Senatul UniversităŃii, are drept criterii principale
performanŃele în cercetare, didactice şi activitatea administrativă.
Preocupările de asigurare a managementului academic şi administrativ în vederea asigurării
calităŃii totale, decurg din eforturile de armonizare cu cerinŃele UE.
Conducerea facultăŃii este preocupată de asigurarea calităŃii în domeniul managementului
academic şi administrativ, în vederea evaluării şi acreditării noilor specializări şi a noilor forme
de învăŃământ.
TransparenŃa informaŃiilor de interes public
Facultatea de Zootehnie face parte din Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină
Veterinară ,,Ion Ionescu de la Brad,, Iaşi, cu personalitate juridicã şi este integrată în învăŃământul
superior de stat, ce-şi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu Carta
Universitară. InformaŃiile de interes public privind activitatea universitară sunt afişate pe site-ul
web al UniversităŃii, www.uaiasi.ro. De asemenea informaŃiile sunt afişate la avizierele facultăŃii şi
disciplinelor. În acest sens sunt publicate informaŃii privind: admiterea, aspecte ale procesului
didactic, activitatea de cercetare, manifestări ştiinŃifice, organizarea concursurilor didactice,
regulamentele privind asigurarea calităŃii, activitatea didactică, evaluarea studenŃilor, acordarea
burselor etc., rapoarte de activitate, planuri strategice şi operaŃionale, facilităŃi oferite studenŃilor,
posibilităŃi de angajare, etc. Săptămânal Rectorul UniversităŃii organizează conferinŃe de presă,
dând informaŃii despre activitatea universitară.

4. Concluzii şi plan de măsuri
Facultatea aparŃine învăŃământului superior de stat, având o tradiŃie de 58 ani, face parte
dintr-o reŃea de 4 facultăŃi de profil din Ńară şi este singura din zona Moldovei.
Misiunea de învăŃământ şi cercetare este bine definită. Formarea inginerilor zootehnişti se
raportează la cadrul naŃional şi european al calificărilor.
Personalul didactic este calificat corespunzător şi are în totalitate norma de bază în
Universitate.
Planurile de învăŃământ sunt armonizate cu cele ale facultăŃilor similare şi cu legislaŃia
naŃională şi europeană.
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Interesul publicului pentru profesie asigură un număr constant de studenŃi şi permite o
selecŃie pe criterii de calitate. Peste 80% dintre absolvenŃi îşi găsesc loc de muncă în profesie.
Baza materială aparŃine în totalitate UniversităŃii. Există spaŃii de învăŃământ suficiente şi un
plan coerent de modernizare, cu obiective clare, realizate consecvent. Veniturile proprii au crescut
constant, având ca surse taxele de studii, contractele de cercetare şi serviciile.
Cercetarea ştiinŃifică dispune de resurse umane de înaltă calitate (31 cadre didactice titulare
şi 5 profesori consultanŃi, din care 11 conducători de doctorat) şi se valorifică prin anuarul
UniversităŃii, acreditat de CNCSIS şi recenzat în baze de date şi publicaŃii internaŃionale. Nivelul
ridicat al implicării personalului didactic şi de cercetare în contracte şi granturi naŃionale de mare
anvergură garantează calitatea cercetării.
Calitatea deosebită a procesului de formare iniŃială a studenŃilor şi continuă a absolvenŃilor
prin centrarea procesului didactic către studenŃi şi activitatea practică pentru a permite integrarea
rapidă în sistemul productiv. Facultatea participă la programe internaŃionale de mobilitate (Socrates,
Leonardo) pentru cadre didactice şi studenŃi.
Sistemul informatic este generalizat la toate disciplinele şi compartimentele administrative,
asigurînd acces nelimitat la internet, intranet şi la cele mai recente informaŃii de specialitate prin
intermediul bibliotecii, a Centrului de documentare şi a disciplinelor de formare.
Facultatea va trebui să acorde o atenŃie mai mare următoarelor aspecte:
-

o mai puternică dezvoltare a relaŃiilor interne şi internaŃionale privind cercetarea
ştiinŃifică;

-

o mai bună implicare a personalului didactic şi de cercetare în proiecte şi platforme
internaŃionale;

-

o mai bună legătură între cadrele didactice şi studenŃi;

-

o legătură mai strânsă cu mediul economic, în mod deosebit cu angajatorii de profil;

-

o implicare mai accentuată a studenŃilor în perfecŃionarea cursurilor;

-

o îmbunătăŃire a procedurilor privind evaluarea anuală a personalului didactic.

Toate aspectele prezentate mai sus vor sta permanent în atenŃia conducerii academice şi
administrative a FacultăŃii de Zootehnie Iaşi, care va urmări realizarea următoarelor măsuri:
-

perfecŃionarea permanentă a informatizării, mai ales în spaŃiile ce vizează petrecerea
timpului liber a studenŃilor;

-

preocuparea pentru realizarea indicatorilor de performanŃă în asigurarea calităŃii ofertei
educaŃionale în conformitate cu standardele naŃionale şi europene;

-

preocupare permanentă pentru asigurarea instruirii practice adecvate a studenŃilor;
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-

continuarea procesului de modernizare şi echipare tehnică a spaŃiilor de învăŃământ şi
cercetare, inclusiv prin accesarea de fonduri structurale de investiŃii în infrastructură;

-

continuarea procesului de promovare a personalului didactic;

-

promovarea continuă a imaginii facultăŃii şi o mai strânsă legătură cu agenŃii economici,
absolvenŃii şi autorităŃile locale şi naŃionale;

-

implicarea în desfăşurarea activităŃilor de consultanŃă şi extensie în domeniul zootehnic
pentru zona de influenŃă a facultăŃii;

-

acreditarea naŃională şi internaŃională a unor platforme şi laboratoare de cercetare.

Preşedinte Comisie Calitate
DECAN,
Prof.dr. Benone PĂSĂRIN

Persoană de contact
PRODECAN,
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ
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