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RAPORT DE ACTIVITATE
al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)
din cadrul Facultăţii de Agronomie
în anul universitar 2018-2019
Unul dintre obiectivele centrale ale strategiei generale a Facultăţii de Agronomie
care îl reprezintă calitatea educaţiei, în concordanţă cu strategia de dezvoltare a
învăţământului superior din România şi cu integrarea acestuia în spaţiul European al
Învăţământului Superior şi al Cercetării Ştiinţifice.
În cursul anului universitar 2018-2019, activitatea CEAC din cadrul
Facultăţii de Agronomie, asistată de Departamentul de Managementul Calității
(DMC), s-a desfăşurat în contextul legislaţiei şi al reglementărilor în vigoare
în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior. Au fost vizate probleme de
actualitate, care acoperă toate domeniile de activitate din facultate, dintre care se
amintesc, în cele ce urmează, principalele aspecte.
1. Asigurarea calităţii în procesul de învăţământ
Programele de studii ale Facultăţii de Agronomie se concretizează prin:
(a) planul de învăţământ, care include toate disciplinele ce contribuie la
obţinerea unei calificări universitare, repartizate succesiv pe ani de studiu şi cu ponderi
exprimate în credite de studiu ECTS;
(b) programe analitice şi fişe ale disciplinelor.
Calitatea programelor de studii a fost asigurată:
la acreditare: prin proiectare (în sarcina responsabilului programului de studii),
avizare în Consiliul facultăţii care îl organizează şi în CEAC, care îl şi propune
spre aprobare Senatului UCv, şi acreditare de către ARACIS;
prin monitorizare: realizată de responsabil şi de Consiliul Calităţii;
evaluarea internă: realizată de către CEAC;
evaluare de către beneficiari: studenţi
reacreditarea: de către ARACIS.
Prin acţiuni specifice au fost avute în vedere toate ciclurile de
învăţământ, domeniile de studii de licenţă, masterat şi doctorat.
În anul universitar 2018-2019 au fost actualizate planurile de învăţământ şi
fişele disciplinelor de la programele de studii de licenţă şi de masterat în scopul

punerii acestora în acord cu normele ARACIS, Comisia CEAC şi DMC oferind
asistența necesară în acest proces.
Toate dosarele pentru acreditarea unor domenii de studiu de licenţă sau de
masterat, cu căutare pe piaţa muncii, au fost analizate şi de un reprezentant al
CEAC UCv, în scopul acordării avizului de înaintare la ARACIS pentru evaluare
externă.
După fiecare vizită a comisiilor de evaluare externă, în departament şi în
consiliul facultăţii au fost analizate rapoartele de evaluare şi s-au luat măsuri
concrete pentru implementarea recomandărilor stabilite de acestea.
CEAC a Facultăţii de Agronomie a coordonat în cursul anului universitar 20182019 activitatea de evaluare internă a 9 de programe de studii (licenţă, IF – 5, IFR - 1,
master, IF – 3).
În vederea evaluării externe de către ARACIS, coordonarea a constat în:
- actualizarea informaţiilor pentru Partea I a Raportului de evaluare internă a
programelor de studii (Prezentarea instituţiei);
- difuzarea ghidurilor de evaluare externă, a procedurilor şi a altor informaţii
necesare pentru elaborarea Rapoartelor de evaluare internă;
- monitorizarea elaborării Raportului, auditul/verificarea rapoartelor pentru
programele de studii supuse procedurii de evaluare internă şi externă.
2. Asigurarea calităţii în activitatea de cercetare ştiinţifică
Managementul activităţilor de cercetare din Facultatea de Agronomie este
coordonat de Prodecanul cu activitatea de cercetare, activităţile fiind monitorizate de
către Comisia de cercetare din facultate. Din punct de vedere instituţional, în perioada
2017 - 2018, s-a urmărit promovarea calităţii şi competitivităţii cercetării la nivel
naţional, european şi internaţional, prin orientarea cercetării ştiinţifice spre domeniile
în care, de-a lungul anilor, facultatea noastră a probat competenţă şi a înregistrat
performanţe notabile. În acest scop, s-a avut în vedere definirea direcţiilor de
cercetare din facultate, în concordanţă cu cerinţele Ministerul Educaţiei Naționale,
ANCS şi Strategiei Naționale de Cercetare şi Inovare 2014 – 2020 (SN CDI
2014-2020) şi a instrumentelor de implementare a strategiei, Planul Naţional 3 (PN
CDI 2014-2020) şi Programul Operaţional Sectorial pentru Consolidarea cercetării,
dezvoltării tehnologice şi inovării în perioada 2014-2020 (POS CDI 2014-2020).
Evaluarea şi asigurarea calităţii în activitatea de cercetare ştiinţifică s-a realizat
prin:
- colectarea de date, sugestii şi opinii de la grupurile de cercetare proprii;
- specializarea unor persoane dintre cadrele didactice auxiliare pentru
activităţile suport din domeniul cercetării;
- organizarea unor întâlniri periodice cu coordonatorii de programe de
cercetare şi cu reprezentanţi ai partenerilor din mediul socio-economic;
- fundamentarea unor proceduri şi regulamente referitoare la managementul
administrativ şi financiar al proiectelor de cercetare (de exemplu cota de
regie);
- aprobarea în Comisia de cercetare a normelor şi procedurilor de evaluare
internă a centrelor de cercetare;
- derularea competiţiei interne de programe de cercetare, pe facultate şi la
nivelul Universităţii.

3. Asigurarea calităţii activităţii departamentelor
Evaluarea departamentelor Facultăţii de Agronomie este prevăzută să se
realizeze la intervale de cinci ani şi să se concretizeze cu ierarhizarea pe cinci niveluri,
în conformitate cu Legea 1/2011. UCv este în aşteptarea metodologiei ANCS
prevăzute imperativ de art. 195(1) din Legea 1/2011, pentru a realiza o primă
evaluare internă a departamentelor sale.
4. Calitatea personalului didactic
Factorul uman fiind hotărâtor pentru calitatea procesului de învăţământ, în
mod firesc, a constituit o preocupare constantă a conducerii facultăţii, care a stimulat
implicarea responsabilă a cadrelor didactice în activitatea didactică, de cercetare şi
de participare cu lucrări originale, la manifestări ştiinţifice de prestigiu din ţară şi din
străinătate.
Promovările cadrelor didactice, acordarea de gradaţii de merit, s-au făcut pe
baza evaluărilor realizate la nivelul cadrelor didactice, grupului de discipline şi al
departamentelor. Aceste aprecieri au avut în vedere evaluările colegiale, ale şefului
direct şi, nu în ultimul rând evaluările realizate de către studenţi.
Posturile didactice sunt scoase la concurs conform Regulamentului privind
Ocuparea Posturilor Didactice. Încadrarea se face în baza unui contract de muncă
individual, care stipulează drepturile şi obligaţiile angajatului şi angajatorului.
Universitatea din Craiova şi Facultatea de Agronomie acordă o atenţie deosebită
limitării sarcinilor didactice la maximum două norme didactice, în vederea
asigurării calităţii prestaţiei cadrelor didactice. De asemenea, este implementat un
sistem de evaluare a cadrelor didactice compus din: evaluarea de către studenţi,
autoevaluarea, evaluarea colegială şi cea ierarhică .
Încadrarea cu personal administrativ se face în funcţie de necesităţile
incubate de procesul didactic în sine şi de situaţia financiară a
facultăţii/departamentului. Personalul administrativ este evaluat anual, conform
cerinţelor specificate în fişa postului.
5. Implicarea studenţilor
Începând cu procesul admiterii, continuând cu activităţile educaţionale pe
diferite cicluri (licenţă, master şi doctorat) şi cu cele de transmitere de cunoştinţe de
specialitate de-a lungul întregii vieţi, Facultatea de Agronomie dezvoltă un parteneriat
funcţional cu studentul. Studenţii sunt parteneri în întreprinderea comună a formării de
specialişti competitivi. Opinia studenţilor, individuală sau exprimată de reprezentanţii
lor, autorizaţi prin procesul democratic, ori de sondaje efectuate cu metodologii
validate, constituie o modalitate de autocontrol, de evaluare şi ameliorare a activităţii
academice din facultate.
În conformitate cu cele enunţate mai sus, cu Legea 1 şi reglementările legale
în vigoare, CEAC a urmărit ca reprezentarea studenţilor să respecte proporţia de
25% în Consiliul facultăţii şi în Senat, iar un reprezentant al studenţilor să facă parte
din Biroul Consiliului Profesoral. Reprezentanţii studenţilor în structurile de conducere
sunt stabilite de către organizaţiile studenţeşti legal constituite, fără nici un fel de
influenţă din exterior.
Prezenţa studenţilor în structurile de conducere nu este formală, ci prin
întâlniri periodice între conducerea facultăţii şi reprezentanţii studenţilor, prin
consultarea acestora în probleme care vizează dezvoltarea facultății, condiţii de

cazare, taxe de şcolarizare, se creează cadrul instituţional necesar unei participări
active şi de calitate a studenţilor la luarea deciziilor.
Prin reprezentanţii lor în comisiile de la nivelul facultăţii, aceştia au participat
activ la acordarea burselor, la asigurarea resurselor pentru învăţare şi servicii
studenţeşti sau la asigurarea unor condiţii decente de convieţuire şi învăţare în
căminele studenţeşti.
CEAC, cu sprijinul decanatului facultăţii, a coordonat evaluarea
cadrelor didactice de către studenţi, pentru disciplinele din anul universitar 20172018.
6. Coordonarea structurilor sistemului de asigurare a calităţii de la
nivelul facultăţii
La nivelul facultăţii şi departamentelor există o comisie de calitate cu
responsabilitatea de evaluare şi asigurare a calităţii procesului didactic, de cercetare
şi de implementare corectă a deciziilor Decanatului şi Biroului Consiliului
Profesoral în probleme de calitate. Reprezentanţii acestor structuri participă şi la
acţiuni care asigură transparenţa deciziilor de la nivelul facultăţii, prin postarea
lor pe site-ul facultăţii.
Activitatea CEAC în acest sens a constat din coordonarea acestor comisii
şi asistarea lor la nevoie.
Sub coordonarea CEAC şi a Biroului consiliului profesoral, s-au desfăşurat
acțiuni de audit intern:
- auditul rapoartelor de evaluare internă pentru 9 programe de studii (licenţă,
IF – 5, IFR -1, master, IF – 3), care au fost supuse evaluării în perioada noiembrie
2016 – iunie 2017. La această acţiune au fost implicate cadre didactice din
facultate care au calitatea de evaluatori ARACIS şi alte cadre competente şi
responsabile;
- auditul proceselor de secretariat, realizat în colaborare cu Decanatul şi
Secretarul şef pe universitate, pentru eliminarea neconformităţilor şi îmbunătăţirea
calităţii activităţii de secretariat.
Ca activităţi specifice de instruire a personalului Facultăţii de
Agronomie în domeniul Managementului Calității, se menţionează următoarele:
participarea unor membri CEAC la workshop-uri organizate/coordonate de
UEFISCSU, modulul Managementul calităţii în învăţământul superior, ARACIS, etc.
participarea unor membri CEAC şi a unor cadre didactice înregistrate ca
experți evaluatori ARACIS la programele de formare a evaluatorilor interni,
stabilit de ARACIS, şi la proiectele derulate de Ministerul Educaţiei Naționale,
ANCS cu privire la Strategia Națională de Cercetare şi Inovare 2014 – 2020 (SN CDI
2014-2020) şi a instrumentelor de implementare a strategiei, Planul Naţional 3 (PN
CDI 2014-2020) şi Programul Operaţional Sectorial pentru Consolidarea cercetării,
dezvoltării tehnologice şi inovării în perioada 2014-2020 (POS CDI 2014-2020).
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