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Preambul
Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (FMVCN), parte componentă a USAMV Cluj-Napoca (USAMVCN), contribuie
direct și semnificativ la dezvoltarea instituțională a universității și recunoașterea națională și internațională a acesteia. Strategiile de dezvoltare
ale facultății și universității sunt intercondiționate iar conștientizarea idealurilor și intereselor comune de către membrii comunității reprezintă
fundamentul acestor strategii.
FMVCN este o facultate care, asemenea USAMVCN și altor universități clujene, se bucură de o bună reputație națională și internațională.
Menținerea poziției de vârf în clasamentul universităților și în ierarhizarea programelor de studii la nivel național, menținerea
recunoașterii europene a facultății, precum și menținerea gradului ridicat de internaționalizare a programului de studii se poate realiza doar prin
analiza și ameliorarea continuă a calității activităților specifice în acord cu modele de succes internaționale și cu cerințele în continuă
schimbare/devenire ale societății.
În acest sens, evaluarea din anul 2014 a facultății de către a EAEVE/FVE cu calificativul “aprobare condiționată” urmată de cea din
2017 cu calificativul “aprobat” a surprins punctele tari și slabe ale facultății.
Rapoartele comisiei constituie un punct de vedere independent și obiectiv asupra situației actuale în facultate, cuprinzând o analiză
exhaustivă, critică, a mediului de educație veterinară precum și o serie de sugestii privind strategiile necesare creșterii calității activităților
specifice din facultate.
Pornind de la rapoartele comisiei EAEVE și analiza comparativă a statusului general al facultății și a nivelului performanțelor europene,
suntem conștienți de efortul deosebit, uman și financiar, care trebuie investit în vederea ameliorării în timp scurt a unor puncte slabe ale facultății.
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Misiunea:
Misiunea învățământului medical veterinar de licență, cu master integrat, este de a asigura o pregătire adecvată, etică, bazată pe cercetare,
dar şi în contact cu realitatea activității sanitar-veterinare din teren, care să ofere absolventului, începând cu prima zi de angajare, competențele
necesare practicării profesiei de medic veterinar în toate domeniile specifice, la nivelul exigențelor europene.
FMVCN are, în egală măsură, menirea să dezvolte programe de cercetare, programe doctorale și postdoctorale, programe de specializare
și programe de educație continuă a medicilor veterinari. De asemenea, facultatea trebuie să asigure servicii de calitate către membrii și structurile
profesiei veterinare și către comunitate.
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1. Didactic şi calitate
Obiective strategice:
●
●
●
●
●

Promovarea calităţii şi eficienţei în procesul educaţional
Adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii în care trăim şi la evoluţia structurală curentă a mediului de afaceri românesc şi european;
Conectarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ şi cercetare ale ţărilor U.E. prin dezvoltarea de relaţii eficiente
de parteneriat atât cu instituţiile naţionale cât şi internaţionale;
Integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate (Consorţiul Universităţiilor de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară din România, Uniunea Universităţilor din Cluj-Napoca, EAEVE, FVE, OIE etc);
Atragerea tinerilor absolvenţi în programe educaţionale care să le trezească dorinţa perfecţionării continue.

1.1. Promovarea calităţii şi eficienţei în procesul educaţional
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Indicatori de realizare obiectiv

Termen
de realizare

Responsabil

Organizarea activităţilor practice astfel
încât să ofere mai mult posibilitatea
studenților să lucreze direct

● Reducerea prezentarilor teoretice și
seminariilor;
● Prezentarea mai multor cazuri și
activităţi

● Atragerea interesului
studenților și creșterea
abilităţilor practice.
● Realizarea unor cercuri
stiintifice studentesti noi si
active.

Începere din
februarie 2018

Decan, prodecani,
directori de
departament, şefi de
disciplină şi titulari de
curs

Perfecționarea învățământului centrat pe
student

● Implicarea studenţilor în rezolvarea
de probleme prin cercetare și studiu
individual; self-directed learning și
e-learning
● Organizarea unui
workshop/masa rotundă
pentru instruirea cadrelor

Creşterea calității pregătirii
profesionale a studenților
●
cresterea numarului de
studenti inregistrati in
sistemul elearning
cresterea numarului de
cadre didactice

Începere din
februarie 2018

Decan, prodecani,
Departament de
Pregatire Pedagogica,
directori de
departament, şefi de
disciplină şi titulari de
curs

Sursa
finanța
re

Fonduri
buget si
venituri
proprii

Fonduri
buget si
venituri
proprii

Buget
estimat
-unde
se
justific
a-
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●

●

Amenajarea unor spaţii didactice noi

Orientarea disciplinelor
fundamentale spre clinică

de

bază

și

utilizatoare a sistemului
e-learning disponibil

● Finalizarea renovarii,
mobilării și dotării
laboratoarelor propuse
4 laboratoare cu spatii anexe

Finalizare martie
2018

Amenajarea unor noi laboratoare
●
laborator de crestere si productii
animaliere

Finalizarea renovarii, mobilării
și dotării laboratorului de
crestere si productii animaliere

Finalizare
septembrie 2018

Identificarea spațiilor care necesită
reorganizare în vederea optimizării
activității didactice
●
laborator fiziologie
●
laboratoare/sali chirurgie

Identificarea spațiilor laborator
fiziologie
Identificarea spațiilor
laboratoare/sali chirurgie

Finalizare iulie
2018

●

Creşterea performantei actului
clinic şi a calităţii diagnosticelor

Permanent (în
desfăşurare din
2016)

Decan, prodecani,
DPP, directori de
departament, şefi de
disciplină şi titulari de
curs,
persoanal didactic
DPPD- /personal
specializat stiințe
socio-umane
(psihologi, sociologi
pedagogi)

Creşterea performanţei actului
clinic şi a calităţii diagnosticelor.

Permanent
Minim 10
protocoale pana in
decembrie 2018

Decan, prodecani,
directori de

●
●

Introducerea protocoalelor de lucru în
învăţământul clinic şi paraclinic

referitoar la SDL inclusiv a
modului de cuntificare a SDL
in fisele disciplinelor
Organizarea unui workshop/
/masa rotundă pentru
stimularea utilizarii de catre
studenti a interfetelor
electronicee-learning/moodle

Finalizarea laboratoarelor
didactice propuse:
● 1 laborator biochimie
● 2 laboratoare de genetică
● 1 laborator microscopie

Adaptarea predării în vederea
trecerii mai accentuate la
învățarea bazată pe rezolvarea de
probleme
(Problem
Based
Learning PBL)
Integrarea
laboratoarelor
și
serviciilor acestor discipline în
activitatea clinică sau paraclinică
Organizarea unui workshop/masa
rotundă
pentru
optimizarea
metodelor de predare si orietarea
spre PBL
●

Identificarea manoperelor şi a
protocoalelor acreditate
naţional şi internaţional;

Decan, prodecani,
directori de
departament, sefi de
disciplină

Fonduri
buget si
venituri
proprii

-

Fonduri
buget si
venituri
proprii

-

Venituri
proprii
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●
●

Creșterea numărului de cazuri internate

●
●

Implementarea progresivă a
protocoalelor standard pe
manopere;
Elaborarea protocoalelor
pentru intervenţiile de urgenta
la animale.

Scăderea timpului de internare a
pacienţilor

Achiziția de animale bolnave
în scop didactic şi tratarea lor.
Perfecționarea
instruirii
clinice prin clinica mobilă și
stagii în cabinete/CSV private
pe baza de convenții cu
atragerea de cazuri în
facultate.

Creșterea performanțelor de
diagnostic şi tratament

departament, titulari
de curs

Permanent

Decan, prodecani,
directori de
departament, şefi de
disciplină şi titulari de
curs
responsabili clinici pe
specii, director Spital
Urgente

Creșterea calității pregătirii
profesionale

Fonduri
buget si
venituri
proprii

1.2. Adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii
Obiectiv
operational

Revizuirea/îmb
unatatirea
planurilor de
învăţământ și a
fielor
disciplinelor

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

●
●
●

Utilizarea unor modele de la facultăţi de prestigiu din Europa
(facultățile acreditate de ECOVE, conform cerințelor
EAEVE/FVE);
Studierea cerinţelor pe piaţa forţei de muncă
stabilirea priorităților referitoare la speciile-țintă a clinicilor FMV
○ studiu statistic retrospectiv asupra ponderii speciilor
prezentate în clinicile FMVCN
○ prezentarea rezultatelor studiului
○ stabilirea modului în care rezultatele statistice
corespund actualelor ponderi a clinicilor pe specii
predate studenților
○ solicitarea coordonatorilor clinicilor pe specii a unui
plan de armonizare a caracterului specific al activitatii
clinice FMV (ponderi specii/specializari) cu cel al
planului de invațământ

Indicatori de realizare
obiectiv

Elaborarea unor planuri
armonizate cu cerinţele
ARACIS (2017) şi SOP
EAEVE 2017;
Integrarea
în
fişele
disciplinelor a unor activităţi
necesare pe piaţa muncii din
domeniul MV

Termen
de realizare

Finalizare
2018

1

iulie

Responsabil

Decan,
prodecani,
directori de
departament, şefi
de disciplină şi
titulari de curs
responsabili
clinici

Sursa
finanțar
e

Fonduri
buget si
venituri
proprii

Buget
estimat
-unde
se
justific
a-
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Extinderea
sistemului de
învăţământ
modular
în
special în cazul
disciplinelor
clinice

●

●
Dezvoltarea
unor
cursuri
specifice
serviciilor de
recuperare
medicală

●
●

Organizarea orarului și a infrastructurii disciplinelor care se
pretează la abordarea modulară
○ identificarea disciplinelor clinice an IV
○ identificarea altor discipline a căror activitate se
pretează abordării modulare
○ solicitarea coordonatorilor de disciplină în vederea
stabilirii conținuturilor curriculare adaptate cerinței de
abordare pe specie și nu pe specialitate!
○ modificarea fișelor disciplinelor în vederea adaptării la
cerințele
simularea unui orar în vederea familiarizării cadrelor didactice cu
diviziunea pe clinici pe specii

Program modular la mai
multe discipline din anii 4, 5
și 6

Simulare orar pana
in aprilie 2018
Implementare
incepând din 1
octombrie 2018

Decan,
prodecani,
directori de
departament, şefi
de disciplină şi
titulari de curs,
responsabili orar

Introducerea în curriculum sau în programa analitică a unor noi
tehnici de recuperare medicală;
Achiziționarea aparaturii specifice recuperării medical veterinare

Creşterea cazurilor de
tratament recuperator.

Începere din iunie
2018

Decan,
prodecani,
directori de
departament, şefi
de disciplină şi
titulari de curs

Creşterea interesului
studenților şi doctoranzilor
pentru perfecţionare în
activităţi de recuperare
medicală

Fonduri
buget si
venituri
proprii

Fonduri
buget si
venituri
extrabug
etare

1.3. Conectarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ şi
cercetare ale ţărilor U.E
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Perfecționarea
învățământului clinic
orientat pe specii

●

Implementarea și
monitorizarea
competențelor/abilităț
ilor practice de prima

●

●

Indicatori de realizare obiectiv

Termen
de realizare

Responsabil

Adaptarea planului de învăţământ
corelat cu clinicile pe specii.
Organizarea infrastructurii și a
cadrelor didactice pentru clinicile pe
specii începând din anul IV

Modificarea planului de
învăţământ şi a fişelor disciplinelor
pentru animale de companie,
rumegătoare, ecvine, suine, păsări,
animale exotice, pești), începând
cu anul IV de studiu

Începând din 1 octombrie
2018

Decan, prodecani,
directori de
departament, şefi de
disciplină şi titulari de
curs

Revizuirea listei competenţelor și
abilităţilor de prima zi în
conținuturile curiculare ale FMVCN

Actualizarea caietului de abilităţi
practice

Finalizare 1 iunie 2018

Decan, prodecani
directori de
departament, şefi de
disciplină şi titulari de

Sursa
finanțare
Fonduri
buget si
venituri
extrabuge
tare
Fonduri
buget si
venituri
extrabuge
tare

Buget
estimat
-unde se
justifica -
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○

zi acumulate de
studenți
●

solicitare de revizuire
conform noilor conținuturi
ESVT la nivel de
discipline clinice
Identificarea competenţelor de prima
zi conform ESEVT ‘Uppsala’ SOP
May 2016

curs, Responsabil
calitate FMV

1.4. Integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale
Obiectiv operational

Îmbunătăţirea cantitativă şi
calitativă
a materialului
bibliografic de referință

Perfecționarea programului
autorizat de calificare la nivel
de tehnician veterinar

Activitati preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

●
●

●

●

Indicatori de realizare obiectiv

Achiziționarea
de
tratate și reviste on-line.
Achiziţionarea
materialelor didactice și
a abonamentelor la
baze de date medicale
pentru uz clinic și
paraclinic

Creşterea calităţii pregătirii
profesionale.

Continuarea dezvoltării
programelor de
tehnicieni veterinari în
funcție de cerințele
specifice și tehnicieni
veterinari de abator –
studiu în limba engleză
Inițierea programului
de formare: potcovari
ortopedici

Diversificarea ofertei de
şcolarizare.
Perfecţionarea personalului
tehnic veterinar

Termen
de realizare

Responsabil

Sursa
finanțare

Permanent

Bibliotecă, Decan,
prodecani, directori
de departament, șefi
de disciplină și
titulari de curs

În desfăşurare din 2015 şi
implementare program
potcovari ortopedici
2017-2018

Responsabil calitate
FMV, Decan,
prodecani, directori
de departament, şefi
de disciplină şi
titulari de curs

Utilizarea bazelor de date în
rezolvarea de probleme
Acces la minim o baza de date
noua

Buget
estimat
-unde se
justifica -

Fonduri
buget si
venituri
extrabugeta
re

Fonduri
buget si
venituri
extrabugeta
re

1.5. Atragerea tinerilor absolvenţi în programe educaţionale care să le trezească dorinţa
perfecţionării continue
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Indicatori de realizare obiectiv

Termen
de realizare

Responsabil

Sursa
finanțare

Buget estimat
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-unde se
justifica Organizarea de
programe de pregatire
prin internariat in
cadrul FMV

●
●
●

Organizarea de
programe de pregătire
prin primariat pentru
absolvenți

●

Organizarea de
Workshop-uri/mese
rotundei pe domeniul
MV

●

Promovarea
programelor de
rezidentiat
international

Continuarea celor 7 tipuri de
internariat in domeniul MV
Cresterea perioadei de pregatire
de la 12 luni la 18 luni.
Infiintarea a noi tipuri de
internariat.
Organizarea centrului de
primariat in medicina
veterinara in colaborare cu
CMVR

Workshop -ortopedie cu
profesori invitati
● Workshopanesteziologie/medicina de
urgenta
● Workshop-pe antibiorezistenta
microbiana
● Workshop-patologie animala
Sustinerea colegilor angajati in programe
de rezidentiat in domeniul medicina
veterinara pentru continuarea studiilor si
finalizarea lor

7 programe de internariat dezvoltate
2 programe de internariat nou
infiintate

Octombrie 2018

Cinci programe de primariat
● Asistenta sanitar
veterinara
● Reproductie
● Epidemiologie
● Control sanitar veterinar
● Diagnostic de Labrator

Noiembrie
2018

Participanti absolventi specializati
pe tematica prezentata

Martie-Decembr
ie 2018

Decan, prodecani,
directori de
departament, şefi de
disciplină şi titulari de
curs

Fonduri buget
si venituri
extrabugetare

Minim 2 rezidenti inscrisi la
examenele de finalizale rezidentiat

Decembrie 2018

Decan, prodecani,
directori de
departament, şefi de
disciplină

Fonduri buget
si venituri
extrabugetare

Decan, prodecani,
directori de
departament, şefi de
disciplină şi titulari de
curs
Decan, prodecani,
directori de
departament, şefi de
disciplină şi titulari de
curs

Fonduri buget
si venituri
extrabugetare

Fonduri buget
si venituri
extrabugetare
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2. Cercetare
Strategia facultăţii în domeniul cercetării urmărește câteva obiective realizabile:
● Dezvoltarea de parteneriate internaționale în vederea perfecționării resursei umane implicată în cercetare și în vederea pregătirii unor
propuneri de proiecte de cercetare.
● Dezvoltarea cercetării aplicative, inovării și a transferului tehnologic.
● Dezvoltarea cercetării, deja tradiţionale, în colaborare cu colective din universitatea noastră şi alte universităţi clujene.
● Implementarea unui program integrat de cercetare aplicativă, autofinanțat de facultate, în care să fie implicate toate dotările și toată
resursa umană; acest program va revigora serviciile de cercetare în folosul mediului economic și va stimula cercetarea multidisciplinară
și publicarea de articole științifice (raportări de caz, situații epidemiologice, etc.).
● Susţinerea laboratoarelor și centrelor de cercetare existente şi atragerea de fonduri prin cercetare şi activităţi de diagnostic şi manopere
veterinare pentru parteneri privaţi;
● Crearea de laboratoare-centre interdisciplinare de cercetare şi diagnostic; prin care perspectivă facultatăţii de a iniţia proiecte pentru
înfiinţarea de laboratoare acreditate sau centre de excelenţă;
● Creşterea prestigiului facultăţii prin impactul publicaţiilor ştiinţifice şi prestigiul profesional ştiinţific al cadrelor didactice, respectiv a
cercetătorilor.
● Participarea la manifestările ştiinţifice din ţară şi străinătate, cu lucrări originale, sau în calitate de moderator, lector invitat sau
membru al bordului ştiinţific;
● Creşterea vizibilităţii publicațiilor editate sub egida FMV și editarea de publicații noi, în colaborare cu societăți științifice
● Ne propunem î ncurajarea cadrelor didactice care au publicaţii valoroase în depunerea candidaturii pentru obţinerea de premii şi
distincţii (CNCSIS, ASAS, Academie etc.) și depunerea dosarului de abilitare.
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2.1. Activitatea de cercetare ştiinţifică
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Indicatori de realizare obiectiv

Evaluarea laboratoarelor /
centrelor de cercetare
existente.

Evaluarea din punct de vedere a producţiei
ştiinţifice

Număr centre actuale = 3
Nr. laboratoare actuale = 4

Înființarea unor laboratoare
/ centre de cercetare noi

1. Înfiinţare Centru de testare a compatibilităţii
sanguine şi implementare a hemotransfuziei
2. Laborator de diagnostic, imagistic în afecţiunile
chirurgicale și reproductive la animalele
3. Laborator de cercetare în boli de nutriţie şi
metabolism la rumegătoare.
4. Centru de cercetare în nefrologie la animale de
companie
5. Centru de cardiologie intervențională

Laboratoare propuse spre înființare = 3
Centre de cercetare propuse spre
înființare = 2

Optimizarea utilizării
infrastructurii facultății,
stimularea colaborării
multidisciplinare în
cercetare

Realocarea de spații de cercetare/servicii în funcție
de necesități
Proiecte și servicii multi- disciplinare

1. Continuarea procedurilor de colaborare
interdisciplinară stabilite în cursul anilor
precedenți- Histologie/Anatomie
Patologică/Radiologie,Imagistică/Biomate
matică
2. Deplasare în Israel Laboratory of Bone
Biomechanics
3. Parazitologie: 2 laboratoare ISV

Participarea la programele
de cercetare naționale
(lansate de UEFISCDI) sau
la cele internaționale (în
special cele europene)

- p roiecte în derulare în anul 2018

Număr proiecte în derulare = 9

Termen
de
realizar
e

Responsabil

2018

Decan, prodecan
cercetare
Directori / responsabili
centre și laboratoare
Conducerea FMV
1. Prof.dr. L.Ognean
2. Prof. dr. Muste A.;
Conf. dr. Beteg F.,
Conf. dr. Pop R.; Asis.
dr. Popovici C.; Asist.
dr . Muresan C.
3. Conf. dr. G.Giurgiu
4. Prof.dr. M. Mircean
5. Șef lucr.dr. I.Scurtu

Permanen
t

Prodecan cercetare
Directori
departamente
Titulari discipline

Prodecan cercetare
Permanen
t

Sursa
finanț
are

Buget
estimat
-unde
se
justific
a-

1.
Fonduri
FMV

1.
290000
lei
2. 50000
- 100000
lei

2.
Proiecte
cercetare
/ prestări
servicii
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Participarea la depunerea de
proiecte de cercetare
naționale in cadrul
competitiilor lansate de
UEFISCDI) si
internaționale

Se vor depune aplicaţii la toate competițiile
naționale pe profilul disciplinelor

Stimularea
antreprenoriatului
universitar prin lansarea
competiţiei de granturi
interne.

Proiecte de cercetare susţinute prin autofinanţare

Responsabili
departament cu
activitate științifică

 stimare număr proiecte depuse în
E
competiţii naţionale / internaţionale = 18

Directori / responsabili
proiecte în derulare

Estimare număr proiecte depuse
Departament 1 – 1 proiect
Departament 2 – 4 proiecte
Departament 3 – 1 grant intern; 1 proiect
cercetare-consultanță (nr. 6059 din
7.04.2017)
Departament 4 - 3 proiecte

Depunere
continuă

Proiect în derulare = 1
Organizarea unor întâlniri de
lucru cu agenții economici
în vederea semnării unor noi
contracte (cercetare, prestări
servicii, participări la
proiecte de cercetare etc.)
sau dezvoltării colaborărilor
existente.

Identificarea agenților economici cu interes în
dezvoltarea propriei afaceri

Întocmirea de propuneri de proiect cu
agenţi economici – număr estimativ
Departament 1 – 3 proiecte
Departament 2 – 5 proiecte
Departament 3 – 5 proiecte
Departament 4 – 23 proiecte
Boli Infectioase - Contracte de cercetare si
consultanta IMM

2018

Prodecan cercetare
Responsabili
departament cu
activitate științifică
Titulari discipline

Autofin
anțare

Director contract:
Prof.Dr. M. Mircean.

28.700
lei

Prodecan cercetare
Responsabili
departament cu
activitate științifică
Titulari discipline

-

-

-

2.2. Activitatea publicistică, valorificarea rezultatelor cercetării, participare la conferinţe
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Indicatori de realizare obiectiv

Termen
de realizare

Responsabil

Sursa
finanț
are

Buget
estimat
-unde
se
justific
a-
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Valorificarea rezultatelor
cercetării prin publicarea de
articole în reviste cotate BDI
și ISI
Organizarea unor cursuri de
instruire privind modul de
redactare şi rigorile
publicării în reviste cotate
ISI.

Organizare de întalniri/prezentări cu
colegii care s-au remarcat în anul
2017 printr-un număr mare de
publicaţii cotate ISI

Valorificarea rezultatelor
cercetării prin participarea la
congrese și simpozioane
naționale și internaționale

Organizarea de mese
rotunde și work-shop-uri în
domeniul medical-veterinar
Organizarea de manifestari
internationale

Organizarea sesiunii anuale
de comunicări științifice
studențești

Număr estimativ publicații ISI si publicații BDI
Departament 1: 17 ISI + 40 BDI
Departament 2: 13 ISI + 20 BDI
Departament 3: 36 ISI + 46 BDI
Departament 4: 28 ISI + 38 BDI

2018

Toate cadrele didactice
si cercetatori

-

-

Număr estimativ prezentări = 4

2018

Prodecan cercetare
Şefi de departamente
Conducători de
doctorat

-

-

Număr estimativ manifestări științifice naționale
Departament 1: 10
Departament 2: 7
Departament 3: 16
Departament 4: 14
Număr estimativ manifestări științifice
internaționale
Departament 1: 14
Departament 2: 7
Departament 3: 12
Departament 4: 8

2018

Decan, Prodecan
cercetare

-

-

Număr estimativ
Departament 3: 15 work-shop-uri
Departament 4: 8 work-shop-uri

2018

-

-

-

-

Organizarea Simpozionului
Internaţiobal USAMV Cluj, FMV
Organizarea congresului
ESVP-ECVP Annual Meeting 2018

Responsabili
departament cu
activitate științifică
Titulari discipline

5-8 Septembrie
2018

Număr estimativ lucrări
Departament 1: 9 lucrari
Departament 2: 9 lucrari
Departament 3: 25 lucrari
Departament 4: 11 lucrari

05.05.2018

Prodecan cercetare
Titulari discipline

Conducerea
universitatii, Membrii
Consiliului Stiintific
USAMV; FMV si
personalul disciplinei
de anatomie patologica
Prodecan cercetare
Responsabili
departament cu
activitate științifică
Reprezentanți studenți
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Vizibilitatea internațională
și mobilități (cadre didactice
și studenți)

Susținerea editării și
ridicarea calității revistei
facultății (Bulletin USAMV
seria MV)
Achiziționarea de cărți /
tratate de specialitate pentru
biblioteca disciplinelor

Mobilităţi de predare şi mobilităşi
pentru studenţi prin programul
Erasmus

Număr estimativ mobilități
Departament 1: 3 mobilitati
Departament 2: 4 mobilitati
Departament 3: 22 mobilitati
Departament 4: 17 mobilitati

Stagii de pregătire rezidenţiat

- programe de pregătire rezidențiat în derulare = 5
Conform solicitării editorilor

Departament 1:
2 tratate Biochimie

2 tratate Fiziologie
Cărţi de specialitate pe teme de compatibilitate
sanguina si terapie hemotransfuzionala
Departament 2: 3 tratate
Departament 3 : 18 tratate
Departament 4 :
Parazitologie – 2 tratate
Boli Infectioase – 1 tratat
Reproductie - Cărţi de specialitate pentru Animale
Rentă şi Animale Companie

2018

Decan, Prodecan
cercetare
Directori departamente
Responsabil Erasmus
facultate

-

-

Permanent

Prodecan cercetare

-

-

Permanent

Decan, Prodecani
Titulari discipline

Cerceta
re+
USAM
V+
FMV+
Fondur
i
Discipli
na

-

Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca 2018

3. Studenţi
Obiective strategice:
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Reconstrucţia relaţiei de încredere reciprocă între cadre didactice şi studenţi, promovarea respectului reciproc, a colegialității, a cultului pentru
valori,dialogului şi a parteneriatului real. Eliminarea categorică a intimidărilor, ameninţărilor sau presiunilor în relaţia cadru didactic – student.
Stimularea implicării mai ample a studenților, în general, și a organizaţiei studențești legal constituite - ASMV,
○ în actul decizional al facultăţii, inclusiv în ce privește revizuirea periodică a curriculei și în tot sistemul intern de asigurare a calității,
inclusiv prin evaluarea prestației cadrelor didactice.
○ Stimularea implicării mai largi a studenţilor în cercurile ştiinţifice şi în cercetarea ştiinţifică contractuală și serviciile de specialitate ale
disciplinelor, în vederea lărgirii orizontului informaţional teoretic şi a însuşirii de tehnici de laborator folosite în diagnostic şi cercetare.
Îmbunătățirea calității pregătirii practice a studenților:
○ Creșterea numărului de cazuri clinice disponibile în facultate şi participarea directă a studenţilor la actul medical veterinar pe cazuri.
○ Amenajarea zonelor de acces permanent pentru vizionarea activităţilor din săli de consultaţii, săli de operaţii, fară disturbarea actului
medical veterinar şi transmiterea în timp real prin camere video şi monitoare instalate pe holurile clinicilor a manevrelor specifice cazuisticii
fiecărei clinici;
○ Asigurarea planificării vizibile a cazurilor pe diversele clinici, astfel încât studentul să poată alege cazurile pe care doreşte să le vizualizeze;
○ Preocuparea permanentă pentru oferirea de locuri de practică în ţară şi străinătate care să asigure condiţii deosebite de informare şi
formare profesională, complementare celor din facultate;
Preocuparea pentru îmbunăţăţirea condiţiilor de cazare în căminele studenţeşti arondate FMV şi găsirea de soluţii pentru suplimentarea locurilor de
cazare;
Creșterea numărului de mobilități internaționale (outcoming) și perfecționarea procedurilor de întocmire a convențiilor de mobilitate și de
recunoaștere a creditelor (ECTS) obținute.
Recompensarea materială a studenţilor care se implică semnificativ în activităţile de servicii și cercetare contractuale, legislaţia actuală în domeniu
permițând acest lucru;
Extinderea procesului de formare a studenţilor prin promovarea valorilor moralei şi a dragostei pentru natură, artă şi sport;
Implementarea sistemului de tutoriat şi mentoring pentru identificarea şi soluționarea problemelor reale ale studenţilor;
Sprijinirea organizațiilor studențești în
○ a dezvolta contacte şi schimburi de experienţă cu asociaţii studenţeşti din ţară şi străinătate;
○ participarea la conferinţele internaţionale a asociaţiilor studenţilor de la facultăţile de medicină veterinară;
○ în organizarea de activităţi sportive, culturale şi turistice.
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●
●
●

Recompensarea cadrelor didactice şi a studenţilor care se implică activ însusţinerea dezvoltării socio-umane a tuturor studenţilor FMV.;Creşterea
interesului corpului academic pentru manifestările studenţeşti;
Participarea FMV la fondarea unei baze sportive hipice la Jucu.
Atragerea de sponsori care să ofere burse de studii (licenţă, doctorat, etc.).

3.1. Reconstrucţia relaţiei de încredere reciprocă între cadre didactice şi studenţi
Obiectiv operational

Adaptarea
regulamentului de
activitate profesională
a studenţilor la
cerinţele domeniului
medicină veterinară

Activitati preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

●

Corelarea
regulamentului
cu
noile
reglementări ale legii invăţământului.
Implementarea de măsuri specifice pentru
studenţii de la medicină veterinară
○ implementarea prevederii referitoare
la creditele restante (sa nu fie mai
vechi de 2 ani), conditii de refacere
a
disciplinelor,
acumularea
creditelor

●

Implicarea mai amplă
a
Asociaţiei
Studenţilor
Medicinişti Veterinari
în
managementul
facultăţii

●

Promovarea evaluării
cadrelor didactice de
către studenti on-line

●

●
●

invitarea reprezentanților ASMV la discutarea
aspectelor legate de aspectele organizatorice
Sprijinirea ASMV în organizarea de activităţi
științifice, de voluntariat (sociale), sportive și
culturale;
Sprijinirea
ASMV pentru dezvoltarea
contactelor şi schimburilor de experienţă cu
asociaţii studenţeşti din ţară şi străinătate;
Campanie de promovare prin intermediul
îndrumătorului de an şi a reprezentanţilor
studenţilor

Indicatori de realizare obiectiv

●
●

●
●

●

●

inserarea acestor prevederi
RC 40
responsabilizarea
studentilor asupra
cerintelor specifice a
pregatirii in domeniul
veterinar
cresterea calitatii umane si
a procesului didactic

Termen
de realizare

Finalizare 1 iunie
2018

Evidențierea activităților
ASMV
○ rapoartele
anuale ale
decanului
○ site FMV si
USAMV
Creşterea numărului de
studenţi participanţi la
evaluarea cadrelor
didactice
Evidentierea rezultatelor
evaluarii in limitele
permise de regulamente

Responsabil

Responsabil calitate
FMV, Decan,
prodecani, Prorector
probleme Sociale si
Studentesti

Decan, prodecani
Asociaţia Studenţilor

Începere din 20
februarie 2018

Responsabil calitate
FMV Decan,
prodecani, îndrumători
de an

Sursa
finanț
are

Buget
estimat
-unde
se
justific
a-
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●

Dezvoltarea
parteneriatului
cu studentii prin
dialog

Imbunătăţirea permanentă a relaţiei de
încredere reciprocă între cadre didactice şi
studenți, promovarea respectului reciproc, a
cultului pentru valori, a dialogului şi a
parteneriatului real

●

Participarea studentilor la
o serie de evenimente, nu
numai cu caracter didactic
○ ziua FMV
○ Microrevelion
○ alte evenimente

Decan, prodecani,
îndrumători de an

3.2. Stimularea implicării mai ample a studenților
Obiectiv operational

Implicarea
mai
amplă
a
studenților în actul decizional al
facultății, inclusiv în ce privește
revizuirea periodică a curriculei,
și în sistemul intern de asigurare
al calității, inclusiv prin evaluarea
prestației cadrelor didactice.
Implicarea mai largă a studenţilor
în cercurile ştiinţifice şi în
cercetarea ştiinţifică contractuală

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

1.
2.
3.
1.

solicitarea expresă a reprezentării studențești la
nivelul consiliilor Facultății
solicitarea punctelor de vedere cu consemnarea
specifică a acestora fie în scris fie în procesele
verbale
întâlniri regulate cu reprezentații studenților în
vederea discutării aspectelor vieții studențești
cooptarea in cazul unor colective de cercetare a
studenților care au manifestat interes

Indicatori de realizare obiectiv

Termen
de realizare

Responsabil

●

grad prezentare studenti si
reprezentanti in consiliile
profesorale
numar initiative studentesti

Permanent

Decan,
prodecani

numar studenti implicati in
colectivele de
cercetare/cercurilor
stiintifice la nivelul
disciplinelor

Permanent

coordonatori
discipline,
directori
departamant

●

●

Sur
sa
fina
nța
re

Buget
estimat
-unde se
justifica -

-

3.3. Îmbunătățirea calității pregătirii practice a studenților
Obiectiv
operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Indicatori de realizare obiectiv

Termen
de realizare

Responsabil

Sursa
finanțar
e

Bug
et
esti
mat
-un
de
se
justi
fica
-
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Creșterea
selectivității
admitere

1.
la
2.
3.

modificarea grilelor de biologie în direcţia
creşterii complexităţii întrebărilor, revizuirea
celor existente in culegerea publicată în 2017
revizuirea grilelor de chimie
revizuirea ponderii examenului damitere vs nota
bacalaureat

●

●
●

Oferirea de locuri
de practică în ţară
şi străinătate

1.
2.
3.
4.

Revizuirea
modelului de
practica
extramurala
obligatorie

1.
2.
3.
4.

chestionare seriate la cadrele
didactice, in special cele care
lucreaza cu anii mici asupra
calitatii si pregatirii initiale a
studentilor
prelucrarea seriata a
rezultatelor
sincronizarea datelor referitoare
la evolutia in timp, in special a
perioadei trecute de la
introducerea examenului de
admitere

Aprilie 2018

Responsabil calitate
FMV, Decan,
prodecani,

Decan, prodecani,
cadre didactice

asigurarea condiţiilor de informare şi formare
profesională, complementare celor din facultate
implicarea activă a cadrelor didactice FMV în
oferirea posibilităților de efectuare a practicii
studențești
implicarea medicilor din sistemul de asistență în
vederea cooptării acestora în sistemul de tutoriat
creșterea ponderii utilizării site-ului FMV și a
secțiunii dedicate practicii pentru facilitarea
contactului dintre studenți și ofertanții locurilor
de practică

●

număr ofertanți locuri practică
pe site FMV si cel rezultat din
culegerea datelor referitoare la
efectuarea practicii din anul
precedent

septembrie 2018

Monitorizarea tipurilor de activitati de practică
prestate de catre student
Creșterea ratelor de inregistrare în format
electronic a monitorizărilor activității de practică
extramurală
Monitorizarea cadrelor didactice cu norma la
disciplina de practică
Amendarea cerințelor referitoare la tipurile de
activitități

●

Cuantificarea tipurilor de
abilităţi dobândite de către
studenţi prin practica
extramurală
Echilibrarea cerintelor
referitoare la activităţilor de
practică în conformitate cu
cerintele de prima zi
revizuirea procedurii specifice
Practica Studenteasca

Verificare în
Septembrie 2018 in
comparație cu
datele obtinute prin
modificarea
procedurilor de
inregistrare din
2017

●

●

-

-

Decan, prodecani,
cadre didactice cu
normă de practică

3.4. Preocuparea pentru îmbunăţăţirea condiţiilor de cazare în căminele studenţeşti
arondate FMV şi găsirea de soluţii pentru suplimentarea locurilor de cazare. Bunastare
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Indicatori de realizare
obiectiv

Termen
de realizare

Responsabil

Sursa
finanțare

Buget
estimat
-unde se
justifica -
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vaccinarea antirabică
preventivă

continuarea programului derulat în anii precedenți
la studenții anilor cu pondere mare a activității
clinice directe

vaccinarea preventiva a
unui numar de 50-100
studenti

iulie 2018

colaborare
cu institutiile
specializate/
buget FMV
alte surse

●
●
●

conditii cazare camin VIII

●

●

faciliăți studenți

●
●
●
●
●

monitorizarea situatiilor din camin
control al activitatilor de igienizare
stimularea
utilizarii
mijloacelor
electronice
de
semnalare
a
disfunctionalitatilor (formular sesizare)
cresterea calitatii serviciilor
○ igiena
○ servicii conexe
○ facilitati (internet, tv cablu)

numar sesizari/mod
solutionare

permanent

Prodecan
probleme
sociale,
Prorector
probleme
Sociale, DGA,
Administratie

relocarea
dulapurilor-vestiar
pentru
studenții anilor mici (I-II) pe holurile
principale ale corpului VII
reparații dulapuri metalice corp VII și
corp nou
renunțarea la utilizarea vestiarelor din
holurile Clinici
limitarea utilizării vestiarelor din subsolul
clădirii VII
relocarea dulapuri pe holurile zonei
supraetajate deasupra clincilor
redistribuire dulapuri lemn excedentare la
cererea disciplinelor

activitate relocare

continuare din 2017,
sfarsitul anului 2018

Prodecan
probleme
sociale, serviciu
Tehnic

manopere reparații

fonduri
FMV

3.5. Creșterea numărului de mobilități internaționale
Obiectiv operational

Creșterea numărului
de mobilități
internaționale

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

●
●

perfecționarea procedurilor de întocmire a
convențiilor de mobilitate și de recunoaștere a
creditelor (ECTS) obținute
munca de informare in randul studentilor asupra
beneficiilor unor mobilitati internationale

Indicatori de realizare obiectiv

Termen
de
realizare

Responsabil

●

În
derulare

Decan,
prodecani,
Oficiul
Erasmus

●

număr mobilități mai mare decât
cel al anului precedent
Creşterea numărului de
mobilităţi pentru cadre didactice
şi studenţi
○ Invitati: Minim 4 prof.

Sursa
finanțare
Programe
mobilități

Buget
estimat
-unde se
justifica -
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●

●

stimularea implicarii personale a cadrelor
didactice in vederea facilitarii accesului
studentilor la institutii cu care stafful profesoral
are legaturi de colaborare
Realizarea de activităţi (tip Workshop) care să
promoveze mobilităţile în facultăţi şi centre de
practică de referinţă

○
○
○
○

Minim 15 stud.
Plecari
Minim 6 prof.
Minim 15 stud.

3.6. Implementarea sistemului de tutoriat şi mentoring
Obiectiv operational

tutoriat,mentorat

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

●
●

●

implementarea cerinței referitoare la creșterea numărului de
tutori-cadre didactice pentru anii universitari inițiali (an 1)
evaluarea necesarului pentru activitățile de tip mentoriat/tutoriat
○ identificarea grupelor vulnerabile (an de studiu/indivizi)
○ implicarea tutorilor de an în evaluarea nevoilor
individuale sau de grup
○ stabilirea unui număr minim de întâlniri cu tutorii cadre
didactice (minim 2/semestru)
○ evaluarea necesarului de activități de tip mentorat (cu
ajutorul colegilor din anii mai mari)
evaluare program și eventuală informare asupra posibilelor
rezultate pe termen mai lung

Indicatori de realizare
obiectiv

●
●
●

număr tutori de an
elaborare plan
aplicare mentorat
identificarea
voluntari mentori
ani superiori

Termen
de realizare

Responsabil

oct 2018

prodecan
probleme
sociale,
Asociații
studențești,
tutori an
personal
pregătire
socoio-umane
din cadrul FMV

Sursa
finanț
are

Buget
estimat
-unde se
justifica
-

3.7. Sprijinirea organizațiilor studențești
Obiectiv operational
Sprijin Asociatii
studentesti

Activitati preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
● acordarea de sprijin material si
logistic asociatiilor studențești legal
constituite
● facilitarea contactului cu firme
private potențial angajator/sponsor

Indicatori de realizare
obiectiv
● solicitarea scrisă a
reprezentanților
legali
● număr solicitări
adresate vs mod
contribuție

Termen
de realizare
Permanent

Responsabil

Sursa finanțare

Decan, prodecani,
consiliul FMV,
reprezentanti
studenti

fonduri FMV//
cofinantare

Buget estimat
-unde se justifica -
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3.8. Recompensarea cadrelor didactice şi a studenţilor care se implică activ in activitati
extracurriculare sau in activitati de cercetare/servicii contractuale
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

●

recompensare activitati
extracurriculare

Indicatori de realizare obiectiv

●

gasirea solutiilor pentru
recompensarea activitatilor
pentru cadre didactice

●

Termen
de
realizar
e

sprijinirea initiativelor de introducere in fisele de evaluare a unor
asemenea activitati
acordarea de sporuri salariale în conformitate cu prevederile legale
referitoare la salarizare
○ număr recompensări

Resp
onsab
il

Surs
a
finan
țare

Buget
estimat
-unde se
justifica
-

dec
2018

3.9. Participarea FMV la fondarea unei baze sportive hipice la Jucu
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
● accesarea uni proiect in
cofinantare sau finanțare
directă

Infiintarea Institutului de
Patologie Jucu

Indicatori de realizare obiectiv

Termen
de realizare

Responsabil

elaborare proiect depus/numar

Sursa finanțare

Buget estimat
-unde se justifica -

FMV fonduri
proprii

3.10. Atragerea de sponsori care să ofere burse de studii (licenţă, doctorat, etc.).
Obiectiv operational

cresterea paletei de
oferte de sustinere si
recompensare a
performantelor
universitare

Activitati preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
●
●
●

cresterea numarului de burse
(performanta/sociale) din alte surse
decat cele ale bugetului de stat
sustinerea cresterii cuantumului burselor
sustinerea initiativelor private, interne
sau externe in vederea acordarii de burse
studentilor FMVCN

Indicatori de realizare obiectiv

●
●

numar burse din
fonduri extrabugetare
numar burse fonduri
private

Termen
de realizare

Responsab
il

Sursa finanțare

●
●
●

fonduri FMV
fonduri
extrabugatare
clinici
fonduri private
(firme, persoane
fizice)

Buget
estimat
-unde se
justifica -
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4. Resursa umană
Obiective strategice:

● Stabilirea unei legături coerente între planurile de învăţământ, competenţele profesionale ale cadrelor didactice, fișele disciplinelor şi
statele de funcţii;
● Informarea permanentă asupra deciziilor Consiliului FMV şi justificarea acestor decizii prin prisma implicării întregului corp academic
în realizarea de propuneri de dezvoltare a FMV;
● Organizarea de Consilii profesorale lărgite pentru comunicarea şi implicarea directă a întregului corp academic pentru formularea şi
implementarea deciziilor;
○ Responsabilizarea departamentelor în implementarea hotărârilor Consiliului profesoral al FMV, prin conlucrare şi decizii
constructive;
● Susţinerea materială a cadrelor didactice tinere (doctoranzi, asistenţi, şefi de lucrări) prin dirijarea către ei, în primul rând, a
activităţilor didactice în regim plata cu ora şi antrenarea lor în activităţile de servicii și cercetare remunerate;Susținerea personalului
didactic și de cercetare să urmeze stagii de specializare europeană și să-și perfecționeze competențele de comunicare în limbi străine;
● Promovarea valorii profesionale şi ştiinţifice autentice în corelație cu o politică salarială diferenţiată, până la nivelul maxim admis de
legislaţia muncii în vigoare, inclusiv de salarizare suplimentară prin granturile de cercetare interne sau externe;
● Atragerea către studiile doctorale şi către cariera universitară a absolvenţilor cu performanţe profesionale deosebite, cu spirit de echipă,
energici şi cu caracter;
● Asigurarea cadrului necesar pentru ca fiecare membru al FMV să se poată forma şi dezvolta plenar, în acord cu specificul disciplinei
sau domeniului în care activează;
● Creşterea numărului şi a calificării personalului tehnic didactic sau de cercetare: medici consultanţi, terapeuţi în recuperarea
animalelor, tehnicieni, laboranţi şi recompensarea financiară a persoanelor cu contribuţii semnificative la reuşitele financiare ale
facultăţii;
● Susținerea colegilor în vederea abilitării și obținerii dreptului de a conduce doctorate.
● Stimularea financiară a personalului care prestează servicii medical veterinare și consultanță prin alocarea de cote părți din încasări ca
salarizare în regim de cumul de funcții sau suport pentru diferite activități independente (ex. mobilități, taxe de participare la manifestări
științifice).
● Asigurarea condițiilor de muncă propice prin asigurarea de birouri, materiale de protecție;
● Organizarea anuală a zilei FMV, cu participarea întregului personal, doctoranzilor şi a reprezentanţilor studenţilor în consiliu, senat,
sau voluntari activi în FMV.
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4.1. Informarea permanentă asupra deciziilor Consiliului FMV. Creșterea rolului
directorului de Departamant
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

●

Informare permanenta a
activitatii specifice a
conducerii FMV

●
●
●

Indicatori de
realizare obiectiv

utilizarea canalelor electronice pentru diseminarea informatiilor de
importanta pentru comunitatea academica (liste email oficiale, pagina de
comunicare interna)
informarea/solicitarea de infomatii pe canalele uzuale (registratura)
publicarea deciziilor Consiliului pe pagina web a FMVCN
cresterea rolului Directorului de Departamant în transmiterrea, informarea și
procesul de luare a deciziilor prin solicitarea expresă a contribuției
departamantului și a Directorului său in stbilirea directivelor în decizia la
nivelul Consiliului Profesoral

●

numar
comunicari

Terme
n
de
realiza
re
perman
ent

Responsabi
l

Su
rsa
fin
anț
are

Buget
estimat
-unde se
justifica -

Decan.prode
cani

4.2. Organizarea de Consilii profesorale lărgite pentru comunicarea şi implicarea directă a
întregului corp academic
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Organizarea CP

●
●
●

Informare comunitate academică prin toate mijloacele
(electronice, scrise, etc)
invitarea cadrelor didactice/colegilor in cadrul forului
de conducere atunci cand situația o impune
vizite la fața locului pentru evaluarea situațiilor

Indicatori de realizare
obiectiv

Termen
de realizare

numar intalniri formale și
informale cu cadrele didactice

permanent

Responsabil

Sursa
finanțar
e

Buget
estimat
-unde se
justifica -

4.3. Susţinerea materială a cadrelor didactice tinere, susținerea personalului didactic și de
cercetare să urmeze stagii de specializare europeană și să-și perfecționeze competențele de
comunicare în limbi străine
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Indicatori de realizare
obiectiv

Termen
de realizare

Responsabil

Sursa finanțare

Buget estimat
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Susținerea
în
continuare
a
personalului didactic veterinar in
urmarea specializarii (rezidențiat)
veterinare europeane

sustinere financiara partiala pentru
colegii deja integrati in aceste
forme de pregatire

Susţinerea cadrelor didactice,
cercetătorilor, doctoranzilor şi
cadrelor auxiliare în vederea
efectuării de stagii de schimb de
experienţă în facultăţi omoloage din
Europa şi stagii de perfecţionare în
laboratoare de referinţă;
Susţinerea materială a cadrelor
didactice tinere ( asistenţi, şefi de
lucrări)

susţinerea financiară în condițiile
cofinanțării din fonduri ale
disciplinelor
(minim 2 stagii /2018)

Permanent

dirijarea către ei, în primul rând, a
activităţilor didactice în regim
plata cu ora şi antrenarea lor în
activităţile de servicii și cercetare
remunerate

Permanent

Susținerea financiară a cadrelor didactice
și cercetătorilor pentru perfecționarea
limbii engleze și franceze

●

●

identificarea necesarului de
cadre noi pentru predarea în
limbile engleză și franceză
identificarea punctelor unde
este necesară instruirea
suplimentară
pentru
îmbunătățirea
calității
predării în limba engleză
sau franceză (in baza
evaluării
studenților, a
autoevaluarii sau evaluării
colegiale)
stabilirea priorității și a
necesarului de training

evolutia pe treptele de
pregatire specifice

Permanent

Fonduri FMV

Decan,
prodecani,
Sefi de
departamente

-unde se
justifica 20000 Euro

Fonduri FMV,
fonduri discipline

număr cadre didactice
implicate în program de
perfecționare

4.4. Promovarea valorii profesionale şi ştiinţifice autentice
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Indicatori de realizare obiectiv

Termen
de realizare

Responsabil

Sursa
finanțare

Buget
estimat
-unde
se
justifica
-

Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca 2018
●
●

1.
Evaluarea
resursei
umane didactice şi
nedidactice

●

Scoaterea la concurs a unor posturi noi în
departamentele cu mai mult de jumătate din posturi
vacante

●

modificări Regulament specific
Creşterea calităţii actului
educaţional şi de cercetare
Desfășurare concursuri/Posturi
ocupate

Scoaterea la concurs a unor posturi de personal didactic
auxiliar

Decan,
prodecani,
directori de
departament,
șefi de
disciplină

Începere din 20
februarie 2017

4.5. Atragerea către studiile doctorale şi către cariera universitară a absolvenţilor cu
performanţe profesionale deosebite
Obiectiv operational

Cooptarea resursei
umane cu potențial

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

●
●

identificarea studenților merituoși, cu rezultate școlare
și excepționale încă din perioada anilor terminali (V,VI)
solicitarea la nivelul disciplinelor/departamentelor în
vederea informării studenților asupra posibilității unei
cariere didactice sau de cercetare în cadrul
USAMV/FMVCN

Indicatori de
realizare obiectiv

Termen
de realizare

Responsabil

Sursa
finanțare

număr informări,
întâlniri,
Workshopuri

oct 2018

Decan, prodecani, centru
Consiliere/Orientare în
Carieră USAMV

Buget
estimat
-unde se
justifica
-

4.6. Creşterea numărului şi a calificării personalului tehnic, didactic sau de
cercetare.Susținerea colegilor în vederea abilitării și obținerii dreptului de a conduce
doctorate
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Stimularea și sprijinirea colegilor
în vederea abilitării și obţinerii
titlului de conducător de doctorat;
Angajarea de personal auxiliar
calificat

identificarea colegilor care îndeplinesc
condițiile de abilitare/conducere doctorat
Angajarea de personal auxiliar calificat
pentru munca în laboratoare, din fondurile de
cercetare ale facultăţii şi ale disciplinelor

Indicatori de realizare obiectiv

Termen
de realizare

Resp
onsab
il

Sursa
finanțare

propunere: 2 noi persoane anul 2018
număr persoane nou-angajate

fonduri
extrabugetare,
dependent de

Buget
estimat
-unde se
justifica -
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situația
legislativă
Posturi didactice

Organizarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante
● identificarea
disciplinelor/departamentelor
cu
deficit acut de personal
● propuneri de scoatere la concurs
● organizarea concursului

număr posturi scoase la concurs/număr posturi
ocupate prin concurs

4.7. Stimularea financiară a personalului care prestează servicii medical veterinare și
consultanță
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Stimularea financiară a personalului
care prestează servicii de cercetare
aplicativă prin alocarea de cote părți
din încasări ca salarizare sau suport
pentru
diferite
activități
independente (ex. mobilități, taxe de
participare).

●
●
●

identificarea
disciplinelor/departamentelor/sectoarelor care pot presta asemena
servicii (minim 2 colegi în 2018)
sprijinirea
încheierii
de contracte
interne/cercetare aplicativa cu terți
sprijinirea întocmirii documentațiilor în
vederea
obținerii
de
remunerații
suplimentare în baza încasărilor pe baza
contractelor
stabilite
(financiar/contabilitate/ achizitii)

Indicatori de realizare obiectiv

●
●
●

●

Termen
de
realizare

Responsa
bil

numar contracte incheiate
comparativ cu anul precedent
sume contractate in comparatie
cu anul precedent
sprijinarea acordarii
compensatiilor/a decontarii a o
serie de cheltuieli specifice in
baza contactelor si sumelor
incasate
remunerație directă

Sursa
finanțare

Buget
estimat
-unde se
justifica -

fonduri din
sumele
încasate

4.8. Asigurarea condițiilor de muncă propice prin asigurarea de birouri, materiale de
protecție
Obiectiv operational

Achiziţii de
echipamente de
protecţie specifică
clinicilor şi

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

●
●

obținere oferta de preț echipamente personalizate
stabilirea priorității în achiziționarea acestor echipamente
○ personal Spital Urgențe

Indicatori de realizare obiectiv

●
●

îmbunătățirea condițiilor
specifice de muncă
număr noi echipamente
achiziționate

Termen
de
realizare
oct 2018

Resp
onsa
bil

Sursa
finanțare
fonduri
bugetare și
extrabugetare,
cu prioritate
asupra celor

Buget
estimat
-unde se
justifica -

Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca 2018
○

laboratoarelor, pentru
cadre didactice şi
facilitarea
achiziționării pentru
studenţii din anii de
studiu 4, 5 şi 6
Spații de lucru

○
○
○
●
●
●

cofinanțate
din fondurile
disciplinei

personal didactic clinici (completare, după achizițiile
din anul precedent)
achizitionare halate de protectie pentru personal
didactic şi auxiliar din departamentele facultăţii
personal ajutător clinici
discipline preclinice

solicitare la nivelul disciplinelor asupra necesarului de spații cu
destinație birou
acolo unde disciplina nu poate asigura spații din cele avute la
dispoziție se va solicita în scris acest lucru cu justificarea
coordonatorului de disciplină
stabilirea unor întâlniri lucrative pentru eventuala găsire a unei
soluții

●
●

îmbunătățirea condițiilor
specifice de muncă
număr
solicitări
oficiale/număr situații și
rezolvarea găsită

oct 2018

fonduri
bugetare și
extrabugetare

Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca 2018

5. Resurse financiare
5.1. Fonduri bugetare atrase pentru numarul de studenti
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Indicatori de realizare
obiectiv

Termen
de realizare

Respon
sabil

Menținerea
unui
număr optim de locuri
finanțate de la buget

Corelarea cifrei de școlarizare cu cerințele pieței, disponibilitatea spatiilor
și a criteriilor de calitate naționale și internaționale
Ocuparea locurilor bugetare prin admitere si selecția studenților buni si
motivați sa practice in domeniul medical veterinar

Primirea alocării
bugetare pentru
domeniul MV

Dependent de
bugetul
USAMV

Conduc
erea
USAM
V si
FMV

Sursa
finanța
re
Buget

Buget estimat
-unde se justifica -

5.2. Fonduri atrase din învățământul cu taxă
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Indicatori de realizare obiectiv

Termen

Responsabil

de realizare
Menținerea
unui
număr optim de locuri
cu taxa

Ocuparea locurilor cu taxa prin admitere si selecția studenților buni si
motivați sa practice in domeniul medical veterinar
Reducerea abandonului prin îmbunătățirea condițiilor de cazare si învățare

100% din taxele de scolarizare

Taxe pentru
2017-2018

Conducerea
FMV,

Iulie 2018

Contabilitate
USAMV

Sursa
finanța
re

Bug
et
esti
mat

Fondur
i
extrabu
getare

5.3. Fonduri din cercetare si programe de dezvoltare institutionala
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Indicatori de realizare obiectiv

Atragere de fonduri
din
proiecte
de
cercetare si proiecte

Aplicarea la toate sesiunile de proiecte de cercetare lansate național si
internațional pe domeniu MV
Aplicarea la toate sesiunile de proiecte de dezvoltare instituționala lansate,
la care universitatea este eligibila

Număr proiecte de cercetare si
fonduri
atrase-dependente
de
sesiunile lansate

Termen
de
realizare

Respo
nsabil

Sursa
finanțar
e

Anul
2018

Person
alul
facultă
ții

Fonduri
din UE si
naționale

Buget
estimat
-unde se
justifica -
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de
dezvoltare
institutionala

Număr proiecte de dezvoltare
instituțională
si
fonduri
atrase-dependente de sesiunile
lansate

5.4. Fonduri atrase prin prestări de servicii
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Indicatori de realizare obiectiv

Creșterea
capacității
de
realizare
de
fonduri
extrabugetare prin prestări de
servicii

Îmbunatățirea gestionarii cazuisticii clinice prin imbunatatirea
regulamentelor clinice si realizarea de protocoale de diagnostic si
terapeutice agreate național si internațional;
Stimularea stabilirii de relații contractuale de asistență veterinară
sau servicii conexe (analize, expertize etc);

Număr contracte stabilite în anul
2018
Sume atrase prin contracte si
cazuistica

Termen
de
realizar
e

Responsabil

Sursa
finanța
re

Anul
2018

Personalul
facultății

Fonduri
extrabu
getare

Buget
estimat
-unde se
justifica
-
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6. Baza materiala
Obiective strategice:
● Construirea și dotarea Institutului de Nutriție și Patologie Animală al Transilvaniei (INPAT) pentru care există realizat studiul de
fezabilitate; proiectul va fi dezvoltat pe terenul universității, pe raza comunei Jucu, și va cuprinde 5 compartimente:
○ A.Compartimentul de nutriție animală, B. Compartimentul clinic, C. Compartimentul de medicină sportivă, D. Compartimentul de
biotehnologii în reproducție, E. Compartimentul de interacțiune om-animal;
○ Institutul va avea spații de cazare pentru studenți, sală de curs, parc de mașini proprii, potcovărie ortopedică, manejuri și piste);
● Construirea și dotarea de noi laboratoare didactice, de cercetare şi de prestări servicii, insuficient reprezentate la ora actuală (ex. centru
transfuzii, hematologie, microscopie electronică, controlul calităţii furajelor, controlul reziduurilor medicamentoase, citogenetică și
genetică moleculară, siguranţă alimentară, toxicologie, germoplasmă);
● Amenajarea și dotarea de noi clinici de specialitate (ex. clinică oncologică, clinică dermatologică);
● Reamenajările finalizate sau începute în facultate în ultima perioadă trebuiesc continuate, în măsura bugetului estimat și realizabil, dar
și în perspectiva unor competiții europene/naționale pentru finanțarea unor infrastructuri de cercetare/servicii.

6.1. Construirea și dotarea Institutului de Nutriție și Patologie Animală al Transilvaniei
(INPAT)
Obiectiv operational

Obținerea finanțării pentru construcția și dotarea cu
echipamente a Institutului de Nutriție și Patologie
Animală al Transilvaniei - locația proiectului existent
este Jucu;

Activitati preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
●

depunerea unui nou proiect ce
vizează inființarea unei
compenente a viitorului Institut
în colaborare cu Serviciile
USAMV

Indicatori de
realizare obiectiv
● elaborarea
proiectului
colaborare
USAMV

Termen
de realizare

Responsabil

martie 2018
în
cu

Sursa
finanțare

Buget estimat
-unde se
justifica -
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6.2. Construirea și dotarea de noi laboratoare didactice, de cercetare şi de prestări servicii
Obiectiv operational
Laboratoare/centre
cercetare/Centre
servicii

Activitati preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
● identificarea disciplinelor care
ar putea efectua
servicii/cercetare avansată
● studiul de eficiență asupra
investiției

Indicatori de realizare obiectiv
●
●

nr obiective avute în vedere
rezultat asupra oportunități
investițiilori

Termen
de realizare
oct 2018

Responsabil

Sursa
finanțare

Buget estimat
-unde se justifica -

6.3. Amenajarea și dotarea de noi clinici de specialitate
Obiectiv operational

Amenajarea unui laborator de
transfuzii sânge pentru canide

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

●
●
●

Amenajarea unui spaţiu nou
pentru extinderea clinicii ecvine

●
●
●

Amenajarea
oncologice și
dermatologice

unei
clinici
a unei clinici

●
●
●

Indicatori de realizare
obiectiv

Termen
de realizare

Responsab
il

identificarea locației
studiu asupra impactului unei asemnea
investitii si consecințele acesteia
evaluare costuri intreținere vs beneficii

Cresterea
calității
serviciilor oferite
calitatea actului medical

final 2018

final
2018Prof.O
gnean
Laurent

identificarea locației
studiu asupra impactului unei asemnea
investitii si consecințele acesteia
evaluare costuri intreținere vs beneficii pentru
o perioada medie în perspectiva posibilei
relocari a unitații către unitatea externa Jucu

Cresterea
calității
serviciilor oferite
calitatea actului medical

Permanent

Conducere
Responsabi
l
clinică
cabaline

identificarea locației
studiu asupra impactului unei asemnea
investitii si consecințele acesteia
evaluare costuri intreținere vs beneficii

Cresterea
calității
serviciilor oferite
calitatea actului medical

Septembrie 2018

Conducere
Responsabi
l clinică

Sursa
finanțare

Buget
estimat
-unde se
justifica -

6.4. Reamenajări, reparații
Obiectiv operational

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Indicatori de realizare
obiectiv

Terme
n
de
realiza
re

Responsabil

Sursa
finanța
re

Buget
estimat
-unde se
justifica
-
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Finalizarea renovărilor / reamenajărilor din spital:
secții clinice pe specii, clinică de noi animale de
companie, biobaza animale de laborator, clinica de
urgențe;

●
●
●

asigurarea acces clinica NAC
dotarea clinicii cu un terminal MARAVET
extinderea retelei intranet la nivelul clinicii

eficientizarea activității
clinice,
facilitarea
implicării
cadrelor
proprii în activitatea
clinică
specifică,
stimularea personalului

Amenajarea unor noi laboratoare în spaţiile din
Clădirea de Horticultură

●

Noi laboratoare la disciplinele de genetică
medicală, microscopie, biochimie şi biologie
moleculară, ,

eficientizarea activității
didactice şi de cercetare

●

remedierea problemelor în zona subsol corp VII
și VI
Refacerea sistemului de canalizare şi apă în
spaţiile facultăţii
Refacerea acoperişului clădirii C2 - pavilion VI
– corp B
Continuarea renovării spațiilor de învățământ
(zugrăvit, pardoseli, dotări și materiale
igienă/biosecuritate etc.)

Reparații

●
●
●

Achiziții

●
●
●
●
●
●
●

Aparat hematologie
Computere (terminale)
pentru sistemul
informatic al clinicilor;
Sistem WIFI cu acces liber în facultate;
Aparat identificare microorganism;
Microscoape studenți;
infrasctructură sisteme de proiecție amfiteatre
FMV (sisteme switch video)
spectrofotometru

Decan,
prodecani,
Dep
Informatizare

octom
brie
2018

decan,
prodecani, sefi
de disciplină

fonduri
USAM
V şi
FMV

fonduri
FMV
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7. Comunicare, imagine
Obiective strategice:
Cultivarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică cu instituții și personalităţi internaţionale ale profesiei este un deziderat al oricărei
comunităţi universitare care doreşte să fie la curent cu tendinţele şi noutăţile ştiinţifice şi organizatorice ale profesiei şi care, în egală măsură,
doreşte să se afirme internaţional.
Obiectivele privind performanţele pe plan naţional vizează menținerea facultăţii în topul facultăţilor de profil din țară sub aspect
profesional-ştiinţific şi tehnic-administrativ şi menținerea programelor de studiu în vârful ierarhiei naționale
Obiectiv operational

Performanţele şi
vizibilitatea
internaţională

Activitati preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

●

●
●
●
●
●
Menținerea
programului de
medicină veterinară
în vârful ierarhiei
naționale a

●

Indicatori de realizare
obiectiv

Termen
de realizare

Responsabil

Continuarea dialogului cu EAEVE, racordarea
permanentă la tendinţele şi exigenţele europene
ale învăţământului veterinar

participarea la întălnirile
anuale EAEVE

Permanent

decan, prodecani

Creșterea numărului de cadre didactice şi
cercetători de prestigiu (invitați și asociați) de la
facultăţi şi institute din străinătate
înscrierea cadrelor didactice în societăţi
europene sau mondiale de specialitate şi
susţinerea financiară a acestora
Sustinerea cadrelor didactice în dobândirea unei
specializări europene
Perfecționarea procedurilor privind
recunoașterea și echivalarea perioadelor de
studiu în străinătate
Inițierea și implementarea de noi programe de
studiu în cotutelă/colaborare cu alte facultăți din
străinătate
Creșterea prestigiului facultății în privința
calității pregătirii medicilor veterinari, a calității
actului medical, de diagnostic și de consultanță,
precum și a performanței în cercetare.

număr cadre participante

Permanent

decan, prodecani
Dep Imagine
USAMV

număr societăți

Sursa
finanțare

Buget
estimat
-unde se
justifica -

Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca 2018
programelor de
studiu

●
●

●

Laboratoarele și clinicile veterinare trebuie să
devină centre de referință în Transilvania și în
țară
Implicarea în specializarea și educația continuă
a medicilor veterinari

Creșterea numărului cadrelor didactice membre
în forurile societăților științifice, în forurile
societăților profesionale, în comisii ale MECTS,
în comisii de evaluare sau ca experți evaluatori
ai proiectelor de cercetare.

programe specifice oferite în
colaborare cu forurile
profesionale din țară și
străinătate.

