COMUNICAT PRIVIND EVALUAREA EUA - 2012
În baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, toate universităţile acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu, de stat, particulare şi confesionale, au fost supuse unui
proces de evaluare în scopul ierarhizării programelor de studii și a clasificării universităţilor.
Acest proces de evaluare s-a desfăşurat în două etape.
Prima etapă a acestui exerciţiu naţional de evaluare, care a avut la bază metodologia aprobată
prin HG Nr. 789/2011, s-a încheiat în luna august 2011 şi a avut la bază datele raportate de cele
90 de instituţii de învăţământ superior. La încheierea acestei etape, Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului a emis Ordinul Nr. 5.262 din 5 sept. 2011 privind constatarea
rezultatelor clasificării universităţilor. Conform acestui ordin, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a fost nominalizată pe locul 5 în ierarhia “universităţilor de
cercetare avansată şi educaţie”.
Etapa a doua a exerciţiului naţional de evaluare s-a derulat în cursul anului 2012, în baza
metodologiei emise de organismul internaţional cu competenţe în domeniul evalării instituţiilor
de învăţământ superior, Institutional Evaluation Programme (IEP) care funcţionează în cadrul
European University Association (EUA). Potrivit acestei metodologii, Universitatea noastră a
depus un Raport de auto-evaluare întocmit de un grup de experţi cu largul concurs al
comunitatii academice şi a primit vizitele unei echipe de experţi evaluatori din partea EUA.
Comisia de evaluare a avut ca preşedinte pe profesorul Bent Schmidt-Nielsen, fost Rector al
Royal Veterinary & Agricultural University, Denemarca, care a fost şi preşedintele comisiei la
evaluarea instituţională solicitată de USAMV Cluj-Napoca în 2004.
Conform contractului, echipa de evaluarea EUA a transmis recent universităţii noastre şi
Ministerului Educaţiei Naţionale, raportul de evaluare întocmit. Acesta prezintă o analiză
aprofundată a modului de funcţionare, la nivel instituţional, a principalelor procese şi activităţi
derulate în cadrul universităţii. Raportul conţine concluzii şi recomandări în domeniul
conducerii şi a procesului decizional instituţional, cu evidenţierea activităţii structurilor de
management, a procesului de planificare strategică, a planificării resurselor financiare şi umane,
precum şi a capacităţii organizaţionale de schimbare şi adaptare. Sunt formulate aprecieri
asupra activităţii de învăţământ, de cercetare, cu evidenţierea activităţii Şcolii doctorale, a
serviciilor asigurate pentru societate, cultura calităţii, internaţionalizarea, cu evidenţierea
modului de implementare a programelor destinate mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice,
asigurarea serviciilor pentru studenţi, etc.
Potrivit concluziilor Raportului de evaluare EUA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Cluj-Napoca “este o instituţie de marcă în România care face progrese semnificative
în atingerea obiectivelor sale internaţionale și de cercetare. Mulţumită personalului şi
studenţilor extrem de implicaţi, precum și unui Rectorat plin de energie care beneficiază de
susţinerea comunităţii academice în demersul comun de atingere a obiectivelor instituţionale,
universitatea are un potenţial deosebit de dezvoltare.” Este de remarcat că preşedintele
comisiei EUA a avut ocazia specială de a reveni ca evaluator după 10 ani, putând astfel aprecia

cu obiectivitate evoluţia universităţii pe care a declarat că aproape ca nu o mai recunoaşte şi
că a avut bucuria să constate că toate recomandările făcute au fost implementate cu succes.
Raportul de evaluare EUA confirmă statutul actual de universitate de cercetare avansata şi
învăţământ şi reprezintă un sprijin în plus pentru eforturile instituţiei noastre de a asigura o
dezvoltare sustenabilă, în acord cu misiunea asumată, o perspectivă internaţională și de
excelenţă în cercetare şi învăţământ şi de afirmare şi recunoaștere la nivel european în
domeniul ştiinţelor vieţii. Conform recomandărilor comisiei EUA conducerea universităţii
urmează să elaboreze o strategie de dezvoltare până în 2020 în acord cu noile programe
europene, CAP şi European Innovation Partnership.
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