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COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT 

proiect „Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării  

capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii“ 
 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj - Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului Timişoara şi S.C. SIVECO România S.A. a derulat proiectul „Reţea de colaborare universitară online în 

scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe si competitivitate pentru piaţa muncii“, cofinanţat de Uniunea Europeană prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. 

Scopul acestui proiect a fost creşterea calităţii ofertei educaţionale din învăţământul superior, la nivelul regiunilor din care fac parte cele 4 

universităţi implicate în proiect, prin mai buna corelare a programelor de masterat cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţii muncii şi 

facilitarea accesului la învăţământul superior prin implementarea de soluţii software în activitatea de predare - învăţare. 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în calitate de partener, anunţă organizarea unei conferinţe de 
presă, în data de 27 iunie 2012, orele 10.00-10.30, în holul din fața Amfiteatrului Bleumarin, clădirea Institutului de Științe ale 
Vieții, din incinta Campusului USAMV Cluj-Napoca, Str. Manastur nr. 3-5, în vederea prezentării rezultatelor obţinute şi a activităţilor 



 

realizate în perioada 01 iulie 2010 – 30 iunie 2012 în cadrul proiectului, la care Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-

Napoca a contribuit în calitate de partener, pentru a asigura atingerea obiectivelor programate ale proiectului: 

 

- realizarea unui raport de diagnostic al programelor de studii de master existente în cele patru universități partenere, corespunzătoare 

domeniilor de licență: Agronomie, Horticultură, Zootehnie și Medicina Veterinară, comparativ cu programe de studii similare existente în alte 

state europene; au fost formulate recomandări referitoare la realizarea unui standard de calitate la nivelul rețelei; 

- realizarea unui număr de 4 sesiuni consultative cu reprezentanți ai mediului economic, în vederea identificării cerințelor acestora 

referitor la calitatea învățământului de nivel ”master” și la competențele absolvenților; 

- elaborarea unui Manual de bune practici și proceduri privind restructurarea și asigurarea calității programelor de studii de master în 

domeniile vizate prin proiect; 

- elaborarea unui Standard de pregătire profesională aplicabil programelor de studii de masterat dezvoltate în cadrul celor patru 

universități în domeniile de licență: Agronomie, Horticultură, Zootehnie si Medicină Veterinară și a fost implementat în rețeaua universitară a 

proiectului; 

- organizarea și realizarea unui program de perfecționare pentru 12 cadre didactice universitare, câte 3 de la fiecare universitate membră 

a consorțiului, responsabile cu asigurarea calității, în vederea creșterii competențelor de evaluare a programelor de studii; 

- realizarea unor cursuri de perfecționare privind dezvoltarea și îmbunătățirea conținutului științific al programelor de studii, la care au 

participat 20 de cadre didactice din cele patru universități partenere, câte 5 din fiecare universitate; 

- revizuirea și îmbunătățirea unui număr de 4 programe de studii de masterat, din cele patru domenii de licență vizate prin proiect, în baza 

standardului elaborat, precum și a conținutului științific al cursurilor și elaborarea de materiale și instrumente de predare și învățare; 

- realizarea Platformei de colaborare online integrată cu sistemul eLearning (Computer Assisted Learning) pe infrastructura de 
teleprezenta cu suport 3D interactiv, compusă dintr-un portal - accesibil online pentru toți utilizatorii sistemului, ca interfață unică de acces 

pentru sistemele de colaborare și comunicare între utilizatori și pentru sistemele de management al instruirii (LMS) și management al 

conținutului (LCMS), statii grafice si videoproiectoare cu posibilitate de vizualizare obiecte 3D si sisteme de teleprezenta; 

- realizarea unui pachet de module de curs digitale, care să fie utilizat de către studenții masteranzi în domeniile Agronomie, Horticultură, 

Zootehnie și Medicină Veterinară, din cadrul rețelei; 

- dezvoltarea de tutoriale pentru activitățile de instruire privind gestionarea, respectiv utilizarea platformei de colaborare și instruire. In 

cadrul acestei activităţi au fost instruiți 8 administratori tehnici (câte doi din fiecare universitate membră a consorțiului) și 20 cadre 
didactice universitare (câte 5 din fiecare universitate), pentru utilizarea platformei în vederea sprijinirii procesului “instruiește 

instructorul”; 



 

- instruirea a 86 de cadre universitare din cadrul celor patru universități partenere, în vederea dezvoltării de module de curs cu conținut 

digital; 

- instruirea (pilot) a 600 de studenți din rețeua universitară a celor patru universități, pentru utilizarea Platformei eLearning  de colaborare 

online; 

- înfințarea a 4 laboratoare de studiu (câte unul în fiecare universitate parteneră), cu o capacitate totală de 100 de locuri de lucru, dotate cu 

calculatoare, acces internet, aparatură birotică; 

- în perioada imediat următoare va fi finalizată, în cadrul rețelei universitare, desfășurarea a 4 concursuri de proiecte, pentru 200 de 
studenți, pe tematici specifice specializărilor vizate de proiect. 

 
Grupul ţintă al proiectului a fost format din 600 de absolvenţi ai ciclului de licenţă în domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi 

Medicină Veterinară și 112 de cadre universitare, din cele 4 universităţi partenere, cu atribuţii în dezvoltarea programelor de studii şi 

asigurarea calităţii la nivel de universitate. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, la telefon 0264/596384 sau prin 

e-mail, la adresa contact@usamvcluj.ro, persoana de contact fiind Prof. univ. dr. Liviu Mărghitaș. 


