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INTRODUCERE 

 

PUNCTE DE VEDERE 

SCOPUL SI OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT 

 

Una din politicile din învăţământul superior, formulată de Comisia Europeană, se referă la 

calitatea şi relevanţa acesteia. Un învăţământ superior de calitate permite studenţilor să dobândească 

aptitudinile şi competenţele transferabile necesare adaptării după absolvire, la evoluţia rapidă a pieţei 

forţei de muncă (ESU, 2012). 

Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia morală să desfăşoare activităţi didactice de calitate 

în cadrul programelor de studii. Asigurarea unor evaluări periodice interne sau externe realizează o 

oglindă obiectivă a realităţii. Acestea  pun un accent deosebit pe evaluările studenţilor precum şi pe 

discuţiile libere cu studenţii şi cu absolvenţii pentru a obţine un feedback obiectiv asupra realităţii. Pentru 

realizarea comparativă a performanţelor universităţii se utilizează şi procesele de benchmarking cu 

performanţele altor universităţi de acelaşi profil (Vl ăsceanu, 2007). 

Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior defineşte statutul 

studenţilor ca şi clienţi pentru evaluarea calităţii. Participarea studenţilor în activităţi de asigurare a 

calităţii este esenţială, având  în vedere că, interesele studenţilor, precum şi ale angajatorilor  şi ale 

societăţii sunt în general esenţiale în învăţământul superior orientat spre calitate (Raportul ENQA,2009). 

În contextul evidențiat, scopul prezentei teze de doctorat este de a estima/ cuantifica gradul 

de satisfacție al absolvenților apar ținând universităților agronomice, în vederea perfecționării 

managementului calității în cadrul institu țiilor menționate.   

 Obiectivele prezentei teze pot fi sintetizate prin următoarele idei principale: 

� identificarea punctelor tari, punctelor slabe și oportunităților din învățământul superior 

agronomic, în viziunea studenților, prin implementarea metodologiei specifice analizei SWOT; 

� analiza de Benchmarking în vederea evidențierii unui clasament al universităților agronomice din 

România, din punct de vedere a evoluției numărului de studenți, a raportului între numărul de 

cadre didactice și numărul de studenți; 

� evidențierea calității serviciilor universităților cu profil agronomic, exprimată prin 5 dimensiuni, 

prin implementarea analizei SERVQUAL;  

� ierarhizarea importanței așteptărilor și percepțiilor studenților, cu privire la componentele 

fiecăreia dintre cele  5 dimensiuni ale procesului educațional, prin implementarea analizei 

factoriale.  



   Neamţ (Dârjan) Maria Sorina                                                                                          Teza de doctorat    Rezumat 

2 
 

 

PARTEA I-A. STADIUL CUNOA ŞTERII ÎN DOMENIU 

CAPITOLUL I 

CERECETĂRI ÎN DOMENIUL  ASIGUR ĂRII CALIT ĂŢII EDUCA ŢIEI  

1.1.DEFINIŢII ALE CALIT ĂŢII 

Asigurarea calităţii reprezintă una dintre misiunile principale ale instituţiilor de învăţământ 

superior. Definirea calităţii în învăţământul superior nu se poate realiza însă fără identificarea 

principalelor aspecte definitorii ale calităţii, în general. Conform Sallis (2002:1), citat de llieş, importanţa 

calităţii este înţeleasă, atunci când este experimentată absenţa acesteia. Conform acestora calitatea este 

cea care diferenţiază lucrurile realizate superficial de cele realizate conform principiilor excelenţei. 

Principalele caracteristici ale noţiunii de calitate și dimensiunea calității au fost studiate de cei 

care se definesc ca fondatori ai domeniului: Philip B Crosby, Joseph Juran M, W Edwards Deming, 

Armand Feigenbaum şi Kaoru Ishikawa. 

 

Figura 1.2. Trilogia calităţii (Sursa:Adaptat după Juran, 2000) 

Procesele organizaţionale specifice calităţii, în conceptul lui Juran  se concentrează pe clientul 

final, şi pe clienţii externi şi interni ai organizaţiei. Fiecare persoană implicată în procesul de realizarea a 

produselor şi serviciilor este percepută, fie asemeni unui furnizor, fie asemeni unui client. 

1.2. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALIT ĂŢII 

Abordarea calităţii prin prisma satisfacţiei clientului este văzută de Crosby ca şi o dovadă a maturităţii 

dovedită prin interesul crescut faţă de aceasta, Juran leagă satisfacţia de serviciu, în timp ce Deming 

defineşte pionii principali, clienţii, aceştia fiind cei care duc la o calitate a serviciilor. Feigenbaum şi 

Ishikava sunt intru totul de acord că doar orientarea către client duce la controlul total al calităţii şi 

implicit la satisfacţia acestuia. 

 

PLANIFICAREA 

CALITĂŢII 

IMBUNATATIREA 

CALITATII 

CONTROLUL CALITĂŢII 
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1.3.ASPECTE ALE CALIT ĂŢII ÎN ÎNV ĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

Conform   literaturii în domeniu (Harvey și Knight, 1996 în Becket și Brookes, 2006: 127, citat de Ilieş), 

în domeniul învățământului superior se identifica 5 dimensiuni ale calităţii reprezentative pentru 

învăţământul superior, calitatea fiind identificată cu: 

• excepţionalul; perfecţiunea; conformitatea cu utilizarea; valoarea pentru bani;  transformarea; 

Bazându-se pe un studiu al literaturii, Owlia şi Apinwall (1996), citați de Ilieş   au dezvoltat un model al 

calităţii, bazat pe şase variabile: tangibilitate, competenţă, atitudine, conţinut, transfer şi încredere 

(Tabelul 1.1). 

    
Dimensiunile calităţii în învăţământul superior 

  Tabelul 1.1 
Dimensiune Caracteristici  

Tangibilitate 

                               Existenţa unui echipament performant şi modern 

Uşurinţă şi operativitate în accesarea echipamentelor  existente 

Servicii support 

Competenţă 

 

Calificarea personalului 

Personal sufficient 

Furnizarea cunoştinţelor teoretice şi abilitaţilor practice 

Utilizarea materialelor de actualitate în actul de predare 

Comunicarea cu studenţii 

Atitudine 
Identificarea nevoilor studenţilor 

Bunăvoinţa în sprijinul studenţilor 

Disponibilitatea pentru îndrumare şi support 

Conţinut 
Relevanţa conţinutului disciplinelor pentru piaţa muncii 

Capacităţi de comunicare şi de muncă în echipă 

Flexibilitatea cunoştinţelor şi caracterul interdisciplinar al acestora 

Transfer Evidenţă în comunicarea cu studenţii 

Obiectivitatea evaluării studenţilor şi acordarea de feedback 

Încredere Corectitudine în abordarea problemelor studenţilor 

Consecvenţa proceselor educaţionale 

Sursa: Owlia & Aspinwall, 1996) 
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CAPITOLUL II 

 

INSTRUMENTE DE MANAGEMENT ALE CALIT ĂŢII  

2.1. IMPLICA ŢIILE MANAGEMENTULUI CALIT ĂŢII ÎN EUROPA 

 

Asigurarea calităţii în învăţământul superior din Europa are la bază Procesul Bologna şi 

obiectivele Strategiei de la Lisabona. Începând cu anul 2000, Procesul Bologna şi Strategia de la Lisabona 

au fost motoarele  pentru  reformele educaţionale din întreaga Europă. Dezvoltarea managementului 

calităţii pe plan instituţional reprezintă elementul  cheie al reformei învăţământului superior în Europa. 

Universităţile deţin, din acest punct de vedere, responsabilitatea de a asigura calitatea proceselor de 

predare, calitatea cercetării şi a proceselor de organizare internă.  

 

2.2.COMPONENTELE ASIGURĂRII CALIT ĂŢII 

 

Asigurarea calităţii reprezintă acţiunile şi activităţile întreprinse în instituţiile de învăţământ 

superior pentru a se asigura că programele de studiu îndeplinesc specificaţiile legate de calitate 

(Georgieva , 2008) . 

Procedurile specifice şi cele mai des utilizate de asigurare a calităţii în învăţământul superior fac 

referire la: evaluare, acreditare şi ranking, cel mai cunoscut instrument fiind evaluarea. 

Acreditarea reprezintă un proces de recunoaştere a calităţii în conformitate cu standardele 

agenţiilor de acreditare, structurat  în trei etape: descrierea programului de studiu, evaluarea ,,inter pares” 

şi acreditarea propriu zisă. Totodată, evaluarea pune accentul pe o analiză anterioară procesului propriu-

zis, iar acreditarea pe o analiză ulterioară. 

Acreditarea serveşte asigurării standardelor minime în vederea înfiinţării sau funcţionarii unui 

program, promovării mobilităţilor studenţeşti şi a recunoaşterii naţionale şi internaţionale a calificărilor 

absolvenţilor. 

Standardele descriu nivelurile ce trebuie atinse pentru a putea măsura performanţa. Atingerea 

unui standard implică de obicei o măsurare a adecvării la scopul declarat. (Potrivit OUG nr.75/2005, 

privind asigurarea calităţii educaţiei, actualizată, art.9) Auditul este definit de raportul ENQA (2003:20) 

ca fiind o metodă de evaluare a punctelor tari şi forte a mecanismelor de asigurare a calităţii în instituţiile 

de învăţământ superior. Metoda ,,Benchmarking”  este utilizată în scopul comparării rezultatelor 

programelor de studiu, specializării sau instituţiilor în vederea schimbului de bune practici. Dacă în mod 

tradiţional acreditarea se referă la standarde minime, metoda ,,benchmarking” se referă la atingerea 
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standardelor de performanţă. Acest studiu arată că 14% dintre agenţiile din Europa utilizează această 

metodă, în timp ce 75% dintre acestea nu au utilizat-o niciodată. 

De altfel, luând în considerare semnificaţia crescută a contextului european pentru învăţământul 

superior românesc, este important de menţionat că au fost adoptate aceleaşi metode de asigurare a 

calităţii. Totodată, dimensiunea naţională a învăţământului românesc propune conform Popescu 

(2004:10): 

• asumarea responsabilităţii instituţiilor de învăţământ superior pentru calitatea serviciilor 

prestate; 

• folosirea eficientă şi transparentă a resurselor publice din învăţământul superior; 

 

2.3. INDICATORI DE PERFORMAN ŢĂ ÎN ÎNV ĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR  

Indicatorii de performanță care susțin dezvoltarea unui sistem de management al calităţii 

reprezintă un aspect esenţial al obţinerii excelenţei academice. Obiectivele esenţiale ale stabilirii unor 

indicatori de performanţă au la bază următorii factori (Board of Education, State of Illinois, 2001): 

susţinerea creşterii economice prin ,,furnizarea” unor absolvenţi cu abilităţi şi competenţe menite să facă 

faţă cerinţelor pieţei muncii; îmbunătăţirea proceselor de cercetare şi ale celor didactice;  promovarea 

parteneriatelor între universităţi; creşterea accesului la educaţie; satisfacerea nevoilor clienţilor interni şi a 

celor externi; încurajarea excelenţei şi a responsabilităţii la nivel organizaţional. 

În vederea definirii unor direcţii generale de formulare ale unor indicatori de performanţă 

relevanţi pentru sectorul educaţional, a fost adoptat un sistem de bune practici.  

 

2.4. EVALUAREA ÎNV ĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ROMÂNESC 
 

Imaginea de ansamblu a calităţii învăţământului nostru superior, aşa cum rezultă din percepţiile 

cadrelor didactice, ale studenţilor şi angajatorilor, este aceea a unui nivel de calitate relativ 

ridicat(ARACIS 2010). 

In Romania sunt înregistrate, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii 

Stiinţifice.  

� 56 de universitati de stat acreditate; 

� 36 de universitati private acreditate; 

� 21 de universitati private cu acreditare provizorie; 

� 5 universitati private autorizate temporar care organizeazã  doar studii de master şi studii 

postuniversitar. 

Cadrele didactice şi angajatorii continuă să aibă o imagine de ansamblu pozitivă asupra calităţii 
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sistemului de învăţământ superior, în timp ce percepţiile studenţilor devin, pentru prima oară în perioada 

analizată, 2009-2011 mai slabe. Angajatorii adoptă o poziţie de neîncredere, contrastantă cu optimismul 

cadrelor didactice (ARACIS 2009).Sistemul de învăţământ superior din România a cunoscut modificări 

semnificative după anul 1990. 

 

 

Fig. 2.3 Evoluția numărului de studenți in universitățile românești 
în perioada 1990 – 2013 Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Tempo-Online (CNFIS 2014) 

 

Tabelul 2.10 

Numărul studenţilor inmatriculaţi în regim subvenţionat şi cu taxă, pe cicluri de studii  la 
Universităţile de Stiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã de stat ( CNFIS 2013) 

 

Cod 
univ 

 
USAMV 

 
 

Studenţi fizici  (LMD)  Licenţa  Master Doctorat 
Total 
(LM) 

Din care: Total 
(L) 

Din care: Total 
(M) 

Din care: Total

(D) 
Din care: 

Buget 
 

Taxa 
 

Buget 
 

Taxa 
 

Buget 
 

Taxa 

 
Buget 

 
Taxa 

 

04 Bucureşti 11.997 5.261 6.736 10.341 3.883 6.458 1.408 1.183 225 248 195 53 

19 Cluj-Napoca 6.043 4.557 1.486 4.799 3.478 1.321 960 865 95 284 214 70 

30 Iaşi 4.415 3.108 1.307 3.513 2.285 1.228 707 672 35 195 151 44 

47 Timişoara 5.394 3.235 2.159 4.289 2.481 1.808 921 636 285 184 118 66 

Sursa: CNFIS, pe baza raportărilor realizate  de universităţi, cu data de referinţă 1 ianuarie 2013, anul universitar 2012/2013. 
Date de referinţã. la  1 ian 2013  

 

Se poate observa diferența mare între numărul de studenți de la București și numărul de studenți 

din țară. De asemenea este reprezentativă cifre studentilor cu taxă de la București, unde este 

singura universitate care are un număr mai mare de studenți cu taxă decât la buget la învățământul 

de licență. Presiunea financiară exercitată asupra instituţiilor de învăţământ superior în aceşti 

ultimi ani a fost una foarte însemnată.  
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PARTEA A II- A  

                                      MATERIAL SI METODA 
 

CAPITOLUL III 
 

ÎNVÃ ŢĂMÂNTUL AGRONOMIC SUPERIOR DIN ROMÂNIA 

3.1. SCURTĂ PREZENTARE A UNIVERSIT ĂŢILOR DE STIIN ŢE AGRICOLE ŞI 
MEDICIN Ă  VETERINAR Ă 

Învăţământul superior agronomic din România acoperă prin universităţile de profil cele patru mari 

zone geografice importante ale ţării. USAMV  Bucureşti zona de sud şi a capitalei, USAMV Cluj-Napoca 

regiunea Centrală și NV, USAMV Iaşi regiunea Moldovei, iar USAMV Timişoara zona Banatului. 

Parteneriatul între cele patru mari universităţi de profil agricol, funcţionează într-un Consorţiu al 

Universităţilor de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară - Ştiinţele Vieţii din România la nivel naţional 

dar şi internaţional Politica managementului calitătii duce la o orientare comună și omogenitatea 

abordărilor, spre o înaltă calitate a predării, cercetării şi educaţiei. Domeniile de pregătire ale specialiștilor 

de pe piața muncii acoperă o paletă diversificată  în agronomie, horticultură, creșterea animalelor, 

industria prelucrării produselor agricole prin specializări practice. 

 
3.1.1.Universitatea de Ştiin ţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti USAMVB  

 
 USAMV Bucureşti cuprinde, în structura sa, şapte facultăţi: Agricultură, Horticultură, Zootehnie,  

Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Biotehnologii (singura de acest fel din ţară). Conform 

Raportului public anual UEFISCDI 2013, în anul 2013, USAMVB avea  un total de 30 487 de studenţi la 

formele de invăţământ finanţate de la buget şi taxă, licenţă, master, doctorat, învăţământ de zi şi la 

distanţă.(UEFISCDI 2013)  

 
3.1.2.Universitatea de Ştiin ţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

 
 În prezent, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este una din 

cele mai reputate universităţi ale României. Aici funcţionează cinci facultăţi, Agricultură, Horticultură, 

Zootehnie si Biotehnologii, Medicină Veterinară şi Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, cu 28 de programe 

de studii de licenţă zi si ID, 24 programe de studii masterale şi 2 şcoli doctorale. Conform Raportului 

public anual 2013, UEFISCDI, numărul total de studenţi era de 6043 la formele de învăţământ finanţate 

de la buget şi taxă, licenţă, master, doctorat, învăţământ de zi şi la distanţă(UEFISCDI 2013) . 

 
3.1.3.Universitatea de Ştiin ţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iaşi 

 



   Neamţ (Dârjan) Maria Sorina                                                                                          Teza de doctorat    Rezumat 

8 
 

 După numeroase, dar întemeiate schimbări Institut Agronomic funcţionează în prezent sub 

denumirea de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi cu 

următoarele facultăţi: Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară . Conform Raportului 

public anual 2013, UEFISCDI. numărul de studenți la Iași era de  4415. 

 
3.1.4.Universitatea de Ştiin ţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al 

României din Timişoara 

În prezent USAMVBT funcţionează cu 6 facultăţi: Agricultură; Horticultură şi Silvicultură; 

Management Agricol, Medicină Veterinară, Zootehnie şi Biotehnologii; Tehnologia Produselor 

Agroalimentare. Universitatea derulează un număr de 22 programe de studii de licenţă, 25 programe de 

studii masterale si o şcoală doctorală. Prin activitatea desfăşurată până în prezent şi cea de perspectivă, 

universitatea contribuie   la dezvoltarea rurală a vestului  României. Conform Raportului public anual 

2013, UEFISCDI, numărul total de studenţi era de 5394 la formele de învăţământ finanţate de la buget şi 

taxă, licenţă, master, doctorat, învăţământ de zi şi la distanţă.(UEFISCDI 2013).  

 
3. 2. POLITICI DE CALITATE ÎN ÎNV ĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR AGRONOMIC 

3.2.1. Evoluţia calității în învățământul superior agronomic 

 

În cadrul Consorţiului Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din România o 

preocupare constantă este creşterea calităţii tuturor aspectelor care generează un management universitar 

de elită. Astfel, atât la Cluj-Napoca cât şi la Bucureşti, Timişoara şi Iaşi sunt implementate standardele de 

calitate impuse de ARACIS – toate universităţile fiind acreditate în cadrul proceselor de acreditare 

instituţionale cu titlul de “Grad de Încredere Ridicat”, cât şi certificate ISO 2001:2008.Tot în anul 2008, 

universităţile de profil agronomic s-au certificat ISO 2001:2008. Această certificare se reînnoieşte la 

interval de 4 ani.  Toate universităţile de profil din ţară au realizat şi evaluările impuse de ARACIS. În 

urma acestor evaluări toate au obţinut “grad de încredere ridicat. 

 

3.2. 2 Asigurarea calităţii în USAMV Cluj-Napoca 

 În USAMV Cluj-Napoca activităţile care gestionează politicile de calitate sunt coordonate de 

prorectoratul cu asigurarea calităţii şi resursa umană. Departamentul pentru asigurarea calității este 

structura care are misiunea de coordonare şi realizare a conformităţii sistemului de management al 

calităţii cu standardele de referinţă. 
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CAPITOLUL IV 

METODOLOGIA CERCET ĂRII 

  

Competiţia între instituţiile de învăţământ superior la nivel la naţional, o caracteristică a perioadei 

curente, stimulează într-un mod constructiv dorinţa universităţilor de a demonstra, că sunt pe poziţii cât 

mai bune în ierarhia naţională.USAMV din Cluj Napoca, fiind o universitate care are strategia de a-şi 

păstra statutul de Universitate de cercetare avansată şi educatie, atribuie o importanţă deosebită sistemului 

intern de evaluare a calităţii. 

În concordanţă cu obiectivele propuse, metodologia cercetării implementată în studiul de faţă face 

uz de instrumentele specifice realizării analizelor SWOT şi Benchmarking, dar şi de cele proprii studiilor 

sociologice, respectiv chestionarul. De asemenea, în vederea ierarhizării atributelor celor cinci dimensiuni 

ale calităţii, sunt aplicate instrumentele proprii statisticii de bază (calculul mediilor, parametrilor 

dispersiei), corelaţiilor (Pearson) şi analizei factoriale (Analiza Componenţilor Principali). 

Studiul de faţă s-a realizat la Universitățile de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj–

Napoca, București, Timișoara şi Iași, în perioada 2009- 2013.  

Datele utilizate sunt date publice și postate pe siteurile universităților, rezultate în urma evaluării 

instituționale externe a calității academice, cu ocazia vizitei echipelor de evaluatori, constituite din experți 

ARACIS, studenți evaluatori şi expert străin. 

Raportul studenților evaluatori din cadrul echipelor de specialitate constituite din experți 

ARACIS, se bazează pe metodologia uzuală a colectării de date, ce implică: întâlniri și discuții cu 

studenții, cu reprezentanții studenților, asociații studențești, absolvenţi ai USAMV-urilor, angajatori de 

stat și din mediul privat din zonă, membrii echipelor de conducere USAMV, reprezentanți ai Centrului de 

Consiliere si Orientare profesionala, angajații administrației. 

 

4.1. ANALIZA SWOT A UNIVERSIT ĂȚILOR DE ȘTIIN ȚE AGRICOLE ȘI 
MEDICIN Ă VETERINAR Ă DIN ROMANIA 

 
În calitatea de beneficiari principali ai procesului de învăţământ,se conferă importanţă majoră 

opiniei studenţilor cu privire la desfăşurarea actului didactic. Or, în acest context, Analiza SWOT 

constituie cel mai util instrument (Fayol, 1979). Aceasta constă în prezentarea punctelor tari  ale 

organizaţiei (S-Strenghts) care definesc valorile pozitive și condiționările interne, constituindu-se ca surse 

pentru succesul organizației în atingerea obiectivului managerial; a punctelor slabe (W-Weaknesses), 

respectiv elementele ce pot împiedica atingerea obiectivelor; oportunit ăţilor  (O-Opportunities), sau căile 

prin care pot fi influențate interesele organizației şi amenințărilor  (T-Threats), respectiv aspectele 
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negative ce apar din supraexploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse organizației 

din partea unui mediu extern aflat în schimbare. 

În contextul în care asigurarea şi evaluarea calităţii constituie părţi integrante ale procesului de 

creştere a competitivităţii învăţământului superior, opinia studenţilor se impune drept componentă 

esenţială a acestui sistem. Dată fiind această realitate, în studiul de faţă ne-am propus realizarea Analizei 

SWOT pentru procesul de asigurare a calităţii, conform viziunii studenților evaluatori, comparativ, în 

instituțiile de învățământ superior de științe agricole și medicină veterinară din țară (USAMV), pentru a 

evidenţia pe baze ştiinţifice, stadiul eficacității implementării sistemului calităţii în procesul de 

învățământ la nivelul fiecărui centru universitar luat în studiu, în vederea identificării celor mai 

importante opțiuni strategice la nivel universitar. 

Chestionarul utilizat de studenții evaluatori privind gradul de satisfacție al factorilor care 

influențează calitatea serviciilor, s-a aplicat la 190 studenți în cadrul USAMV București, 120 de studenți 

de la USAMV Cluj-Napoca  şi la 50 de studenți de la USAMV Iași. De asemenea, trebuie menţionat 

faptul că în cazul UASVM București nu s-a realizat  o Analiză SWOT completă, lipsind amenințările şi 

oportunitățile, motiv pentru care, acolo unde a fost posibil, s-au extins realitățile evidențiate în celelalte 

universități şi la aceasta din urmă. 

Pe baza datelor disponibile, în studiul de faţă s-a reformulat Analiza SWOT, întocmită iniţial pe 

baza rapoartelor studenților evaluatori, prin evidenţierea a câte cinci aspecte primordiale, pentru fiecare 

universitate luată în studiu, corespunzătoare celor patru componente ale acesteia. Coroborarea rezultatelor 

Analizei SWOT cu recomandările formulate de experţii evaluatori, a condus la elaborarea principiilor de 

bază care trebuie să conducă la formularea celor mai bune strategii de dezvoltare unitară a USAMV-urilor 

luate în studiu. 

 

4.2. ANALIZA BENCHMARKING A UNIVERSIT ĂȚILOR DE ȘTIIN ȚE 
AGRICOLE ȘI MEDICIN Ă VETERINAR Ă DIN ROMANIA 

 

4.2.1. Studiul Metodei Benchmarking 

 
Benchmarking-ul  poate fi definit ca estimarea comparativă a performanţelor unei organizaţii 

comparativ cu cele al altei organizaţii, de acelaşi profil. Complexitatea metodologiei rezidă din faptul că 

punctele de referinţă care se iau în considerare la evaluarea unei organizaţii reprezintă o componentă 

esenţială a procesului de Benchmarking, aceasta implicând studiul proceselor, practicilor şi metodelor 

utilizate de organizaţii în vederea atingerii performanţei (Marinaş, 2004). 
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 Având in vedere aspectele scoase in evidență privind omogenitatea universităților de stiinte 

agronomice din țară, (gradul de comparație al instituțiilor, cooperare pe baza de date), condiții ce 

trebuiesc satisfacute pentru a putea aplica cu suces una din metodele de evaluare a calității, si anume 

metoda de benchmarking, se impun câteva date și informații privind analiza de benchmarking in 

instituțiile mai sus amintite, având câteva considerații teoretice. 

Pentru efectuarea analizei de benchmarking au fost colectate date de la cele patru universități de 

profil agricol din țară, respectiv USAMV București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.  

Cercetarea efectuată, Analiza Benchmarking, s-a axat pe utilizarea a 4 descriptori cuantificabili, 

respectiv: numărul de studenţi la ciclul licenţă, numărul de studenţi la ciclul master, numărul de studenţi 

doctoranzi şi  indicatorului calitativ C1.1. (Raportul dintre numărul de cadre didactice, titulare cu normă 

de bază și numărul studenților) raportat la clasa de indicator C1 (Predare-Invățare). Indicatorul C.1.1. 

ilustrează cantitativ atât procesul de predare cât și cel de invățare şi reprezintă un indicator important luat 

în considerare atunci când se realizează evaluarea externă a universităților. 

Cercetarea a fost realizată luând în considerare datele publice disponibile din universitățile de 

științe agricole și medicină veterinară din București, Cluj-Napoca, Timisoara, Iași. 

Pornind de la evidențierea evoluției numărului de studenți de la toate ciclurile de studii care se 

găsesc în fiecare universitate indicatorul de calitate C.1.1. a fost calculat, conform formulei: 

)(

)(
)(1.1

U
rs

U
rsU

rs TSF

TPD
C = (1) 

unde: 

- TPD (U)
rs- numărul total de cadre didactice titulare, cu normă intreagă, in ramura de știință 

rs,  de la universitatea U; 
- TSF(U)

rs- numărul total de studenți fizici (buget și taxă), din toate ciclurile de studiu 
(licență, masterat și studii doctorale) în ramura de știință rsde la universitateaU. 
 

Datele au fost colectate începând cu anul universitar 2009/2010 până în anul universitar 

2012/2013. Colectarea datelor a presupus înregistrarea numărului de studenți pentru fiecare an de studiu, 

pentru fiecare ciclu de studiu, pentru fiecare universitate. Statisticile de bază au fost utilizate pentru a 

sublinia evoluția numărului de studenți din întreaga perioadă studiată, pentru fiecare ciclu de studiu de 

învățământ. Datele au fost prelucrate cu ajutorul IBM SPSS Statistics 20 pentru Windows. 

Metodologia statisticii de bază aplicată în analiza Benchmarking include calculul mediilor ( ) şi 

indicatorilor sintetici ai variaţiei (abaterea standard-s, eroarea standard a mediei-  şi coeficientul de 

variaţie-V%) pentru: evoluţia numărului de studenţi, masteranzi, doctoranzi şi a indicatorului de calitate 

C1.1, în perioada 2009/2010-2012/2013, la cele patru universităţi de ştiinţe agricole din România. 

O componentă importantă a bunelor practici în asigurarea calităţii în învăţământul superior, în 
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general şi în cel agronomic, în particular, este reprezentată de monitorizarea permanentă, în fiecare an 

universitar, a numărului de studenţi la ciclurile de studii (licenţă, master, doctorat), precum şi a 

indicatorului C.1.1- Raportul dintre numărul de cadre didactice, titulare cu normă de bază și numărul 

studenților. Din acest motiv, modelul de analiză Benchmarking (Chares et al.2002), dezvoltat în studiul de 

faţă (Tabelul 4.1), se bazează pe cele două componente prezentate, pentru care se urmăreşte atribuirea 

adecvată a nivelurilor definite în cadrul acestuia pentru fiecare dintre cele 4 universităţi agronomice. 

 

4.2.2. Model de Analiză benchmarking la USAMV-urile din România 

Tabelul  4.1. 
Model de Analiză Benchmarking  

 

Argumentarea Surse  
de date 

Definiţii ale nivelului de Benchmarking 
E-excelent-M-mulțumitor-NE-practică inexistentă 
NE M E 

Monitorizarea numărul 
de studenţi la ciclurile de 
licenţă, master şi 
doctorat 
Măsura în care 
universitatea agronomică 
dispune de un sistem 
complex, riguros de 
monitorizare și analiză a 
numărului de studenţi 
şcolarizaţi la cele trei 
cicluri de studii 

Rapoarte ale 
evaluării 
interne ale 
calităţii 
academice. 
Rapoarte ale 
evaluării 
instituționale 
externe a 
calității 
academice. 

Universitatea nu 
are implementat 
un proces de 
monitorizare, sau 
monitorizarea se 
realizează pentru 
mai puţin de 50% 
dintre 
componente. 

Utilizarea adecvată a 
rezultatelor 
procesului de 
monitorizare, care 
include peste 50% 
dintre elementele 
componente 
desemnate pentru 
asigurarea calității 
procesului 
educațional. 

Universitatea 
implementează procesul 
de monitorizare, prin 
care se asigură 
calitatea programelor de 
studii, a prosesului de 
predare, disponibilitatea 
accesării  informaţiei 
referitoare la toate 
componentele 
monitorizării. 

Indicatorul C.1.1 
Raportul dintre numărul 
de cadre didactice, 
titulare cu normă de 
bază și numărul 
studenților.Măsura în 
care universitatea  
dispune de mecanisme 
de menţinere a 
indicatorului  optim. 

Rapoarte ale 
evaluării 
interne și 
instituționale 
ale calităţii 
academice. 

Nu sunt definite 
componetele 
Indicatorului 
C.1.1. 
Nu există sistem 
de reglare a 
raportului  număr 
cadre 
didactice/număr 
studenţi. 

Sunt definite 
componentele 
indicatorului  C.1.1. 
Există încercări de 
reglare a valorii 
acestuia, pentru a fi 
menţinut la valori 
optime. 

Sunt definite 
componetele 
Indicatorului C.1.1. 
Este implementat un 
sistem funcţional de 
reglare a raportului  
număr cadre 
didactice/număr 
studenţi. 

 

4.3. ANALIZA SERVQUAL-METOD Ă DE EVALUARE A  

CALIT ĂȚII SERVICIILOR EDUCA ȚIONALE  

Pentru îmbunătăţirea rezultatelor corespunzătoare activităţii cadrelor didactice, un factor decisiv 

este feedback-ul obţinut din evaluările pe care le furnizează studenţii. Feedback-ul obţinut din aceste 

evaluări este un instrument care stimulează îmbunătăţirea continuă, creşterea nivelului de predare, 
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completarea informaţiilor furnizate studenţilor, adaptarea materialelor didactice la ultimele noutăţi din 

domeniul corespunzător fiecărui cadru didactic, respectiv a programului de studii. 

Evaluarea se doreşte a fi o imagine clară a realităţii percepute de clienţi, în cazul analizei noastre 

studenţii, respectiv viitorii absolvenţi. 

 

4.3.1. Evaluarea internă din perspectiva studenţilor/absolvenţilor 

 La USAMVCN cadrele didactice sunt într-o continuă dorinţă de a performa în domeniile în care 

sunt specialişti. Pe lângă autoevaluarea cadrelor didactice, universitatea asigură şi procedura prin care se 

obţine feedback-ul de la studenţi. În acest sens se implementează un chestionar de evaluare a calităţii 

actului didactic, precum şi un chestionar de evaluare a percepţiei absolvenţilor. 

(http://dac.usamvcluj.ro/data/FISE%20EVALUARE%202013/Fisa%20Evaluare%20CD%20-%20STUDENTI%202012-2013.pdf) 

 
4.3.2. PREZENTAREA METODEI DE ANALIZ Ă SERVQUAL 

 

 Datorită unei caracteristici importante a serviciilor, și anume intangibilitatea, măsurarea și 

cunatificarea calității acestora este dificilă. Specialiștii trebuie să se bazeze pe percepția consumatorilor 

pentru a le putea măsura, identificând punctele tari și punctele slabe (Brătianu C. 2000). 

 În cadrul prezentei teze se propune un nou chestionar prin care independent de departamentul de 

asigurare a calităţii din USAMVCN, s-a realizat un studiu al aşteptării, respectiv al percepţiilor unor 

studenţi, respectiv absolvenţi a 3 programe de studii de licență, învățământul de zi, din cadrul Facultăţii 

de Horticultură. S-au elaborat două chestionare care au constituit suportul colectării informaţiilor 

aşteptate, respectiv percepute de studenţi. Primul chestionar a constat în aşteptările pe care un student de 

anul I le are la intrarea în sistemul de învăţământ superior, iar al doilea a constat în percepţiile pe care 

studentul le-a avut în anul al II-lea, respectiv la absolvirea facultăţii. (Anexa 2). 

  Elaborarea celor două chestionare s-a bazat pe modelul SERVQUAL. 

  Modelul SERVQUAL , a fost dezvoltat în domeniul cercetării calității serviciilor ca un model 

conceptual al calității acestora, de către cei trei autori americani, A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, 

Leonard L. Berry (A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research)  şi a 

fost publicat prima dată în anul 1985 în Journal de Marketing (1985) la Școală Nord Americană, care a 

adoptat gândirea lui Parasuraman, Zeithaml și Berry. Acesta are la baza 5 dimensiuni (fiabilitate, 

receptivitate, empatie, tangibilitate și siguranță) (Revista de Marketing Online,1994 Vol.5 Nr. 1).  

 Fiabilitatea se referă la oferta promisă la timp, în cazul învățământului se referă la faptul că 

seminariile și cursurile ar trebui să se țină la timp. Receptivitatea se referă la dorința de a-i ajuta pe 

studenți să-și rezolve problemele, iar tangibilitatea ia în calcul aspectele fizice, precum echipamentele. 
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Potrivit lui Parasuraman și Grewal (1994), cea mai importantă dimensiune a calității serviciilor este 

„fiabilitatea”, adică abilitatea de a oferi serviciul promis, sigur și precis.  

SERVQUAL este recunoscut de specialiştii în domeniu ca un instrument important utilizat în 

măsurarea calităţii serviciilor de către consumatori. Structural, acest model are două componente de bază: 

 Componenta - Aşteptări: aceasta este structurată pe 22 de linii care conţin afirmaţii care exprimă 

ceea ce clienţii aşteaptă să primească de-a lungul perioadei în care sunt clienţi. Aceste aşteptări sunt 

exprimate înaintea perioadei în care clientul are contact cu furnizorul de servicii. Astfel, aşteptările pot fi 

determinate şi pe baza unor influenţe primite de la factori externi cu care sunt în contact clienţii. De 

asemenea pot implica şi factori emoţionali – psihologici. 

 Componenta - Percepţii: aceasta este structurată pe cele 22 de linii, ca și în componenta aşteptări,  

cu diferenţă că,  în cadrul acestei componente clienţii vor exprima impresia pe care o au în urma furnizării 

serviciilor de către instituţia cu care colaborează. Fiecare linie de intrare este evaluată pe o scală Likert de 

la 1 la 7 . 

  
Fig.4.1.Chestionar Aşteptări versus Percepţii 

 (Sursa Sumaedi si Yudo Baksi, 2011, adaptat după Parasuraman et.all 1988, citat de Ilieș) 

 

Scorurile pot varia ȋntre -7 şi +7. Valorile cȃt mai mari de extremă pozitivă marchează o calitate 

optimă a serviciilor, ȋn timp ce o valoare spre negativă marchează o calitate scăzută cu diverse deficienţe. 

Este importantă valoarea pe care fiecare țintă o are ȋn parte, precum şi valoarea globală. Astfel valoarea 

globală poate fi mulţumitoare, iar o valoare particulară să sugereze o deficinţă care ȋn global se pierde, dar 

ȋn particular este importantă. Identificarea lipsurilor la nivel de ȋntrebare este importantă pentru că astfel 

oferă oportunitatea ȋmbunătăţirii punctuale a serviciului. 

  
Calitatea globală, neponderată a serviciilor furnizate de universitate a fost calculată după formula: 
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(6) 

unde  – s-a notat calitatea globală a serviciilor, iar  – calitatea serviciului corespunzător celor 5 
dimensiuni analizate/studiate. 

(7) 

  -  calitatea serviciului pentru dimensiunea j , j=1, …,5 

 - percepţiile pentru declaraţia i din dimensiunea j , i=1,…22, j=1, …5 

- aşteptările pentru declaraţia i din dimensiunea j , i=1,…22, j=1, …5 

- numărul declaraţiilor din dimensiunea j 

= coordonata corespunzătoare poziţiei ȋntrebării ȋn cadrul chestionarului 

 
 

Tabel 4.2 
Semnificația caracteristicilor serviciilor si atributele corespunzătoare 

 
Caracteristica Semnificație Atribute 

Elemente 
tangibile 

Existenta unor 
aspecte fizice ale 
serviciului didactic - 
cadre didactice,  
spații, echipamente,  
dotare materială, 
biblioteca. 

Cadrele didactice sunt bine pregătite, au o ținută corespunzătoare. 

Spațiile dedicate activităților didactice sunt moderne, la standarde înalte. 

Dotarea cu echipamente si tehnologii de ultimă oră. 

Biblioteca are ofertă de carte generoasă și de actualitate. 

Fiabilitate 

Capacitatea 
universității de-a 
efectua sigur si 
corect serviciile 
educaționale 
promise, încrederea 
că se vor respecta 
promisiunile. 

Sunt respectate ofertele și angajamentele asumate de universitate, acestea 
corespunzând specificațiilor studenților. 
Studenții au încredere că sunt asumate de către universitate 
responsabilitățile pentru formare profesională pe tot parcursul ciclului de 
studii. 
Procesul de învățământ va fi derulat corect si conform cu regulamentele 
academice. 
În general modul de predare a informațiilor este  interactiv și atractiv, 
conform cu standardele de calitate. 
Conținutul cursurilor sunt actualizate, permite să se  acumuleze  cunoștințe 
de bază. 

Receptivitate 

Receptivitatea si 
dorința cadrelor 
didactice de-a 
susține studenții. 

Se acordă  sprijin, consiliere și  ajutor  studenților. 
Adaptarea informațiilor predate la nivelul de înțelegere al studenților 
privind insușirea cunoștințelor. 

Studentul este permanent  informat și percepe că aparține comunității  
academice . 
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Promovarea de către cadre didactice a unui stil de învățare susținut și 
eficient cu șansa de-a ocupa un loc de muncă corespunzător pregătirii sale. 

Incredere 

 

 

Se urmăresc aspecte 
privind pregătirea și 
cunoștințele 
necesare cadrelor 
didactice pentru a 
oferi servicii de 
calitate, politețea, 
respect, considerația 
față de student, 
onestitatea, 
încredere, cinstea 
cadrelor didactice . 

Printr-o atitudine pozitivă a cadrului didactic, studentul este provocat cu 
idei și sarcini de învățare atractive, motivante cu  dezvoltarea abilitatii de-a 
gândi critic. 
Eficiența pentru învățare a materialelor oferite pentru înțelegerea 
conținutului predat (prezentări video, PP, filme,) 
Pe parcursul anilor de studii se reușește  dezvoltarea de  abilități  practice 
necesare in domeniul angajatorului. 
Disciplinele studiate răspund așteptărilor angajatorilor. 
Cadrul didactic oferă  studentului posibilitatea de-a alege disciplinele de 
studiu pe care să le urmeze într-un semestru. 

Empatie 

Modul în care se 
realizează 
comunicarea între 
cadrul didactic si 
student 

Studentul este incurajat să participe  activ la ore, să pună întrebări, să isi 
exprime opiniile. 
Dezvoltarea abilităților de muncă în echipă și a celor de comunicare. 
Accesul facil la informații utile cu privire la facultate. 
(informații de pe pagina web, aviziere) 
Primesc feed back privind prestația la  curs sau  laborator. 

 

4.3.3. Variabilele cercetării  

Variabila independentă este anul de studiu, respectiv nivelul de studiu ( Licență). 

Variabila dependentă este nivelul de satisfacţie al studenţilor. 

Indicatorii asociaţi variabilei dependente se pot numi şi indicatori de performanţă, deoarece aceştia dau 

măsura calităţii serviciilor academice, dar şi a satisfacţiei studenţilor. Aceştia sunt: procesul de învăţare şi 

de predare, infrastructura, serviciile educaţionale şi oportunităţile absolvenţilor. (OUG 75/2005, art.10). 

 
 

4.3.4. Instrumentul de analiză 

 În vederea atingerii obiectivului propus, se va folosi  chestionarul ca metodă de colectare a 

datelor. Cele 5 categorii de întrebări au fost formulate astfel încât să atingă majoritatea aspectelor 

importante care asigură formarea studentului din momentul în care începe studiile universitare de licenţă 

şi până la finalizarea acestora. 

� Expectanţa şi apoi percepţia acestora în legătură cu aspecte ale suportului didactic: cadre 

didactice, spaţii, echipamente, dotare materială, bibliotecă; 

� Expectanţa şi apoi percepţia acestora privind capacitatea universităţii de a efectua sigur şi corect 

serviciile educaţionale promise, încrederea că se vor respecta promisiunile; 
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� Expectanţa şi apoi percepţia acestora privind receptivitatea şi dorinţa cadrelor didactice de-a 

susţine studenţii; 

� Expectanţa şi apoi percepţia acestora în legătură cu nivelul de pregătire şi de cunoştinţe necesare 

cadrelor didactice pentru a oferi servicii de calitate. Calitatea umană a acestora din perpectiva 

unui comportament academic în care politeţea, respectul, consideraţia faţă de student, onestitatea, 

încrederea şi cinstea cadrelor didactice formează aspecte de bază care definesc un cadru didactic; 

� Expectanţa şi apoi percepţia în raport cu modul în care se realizează comunicarea între cadru 

didactic şi student; 

Derularea anchetei a presupus aplicarea chestionarului studenților de anul I la începutul anului 

universitar relativ la aşteptările pe care le are acesta vis-a-vis de ceea ce şi-a format ca dorinţă în 

momentul în care a ales universitatea noastră. Aceeaşi studenţi au fost chestionaţi la finalul anului al 

doilea de studii, astfel încât să se obţină o percepţie intermediară asupra aşteptărilor lor. La finalul 

programului de studii, după finalizarea anului IV li s-a aplicat a doua oară acelaşi chestionar astfel încât 

să se poată analiza percepţiile cu care a plecat din universitate. 

 

Având in vedere aspectele prezentate, în prezentul studiu, ne propunem să identificăm 

dimensiunea calității care contribuie la creșterea satisfacției studenților, prin intermediul sintetizării 

datelor primare obținute în urma chestionării studenților la nivel de licență de la Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, Facultatea de Horticultură, specializările Inginerie 

Economică în Agricultură (IEA) Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism 

(IMAPA), și Inginerie şi Management în Industria Turismului (IMIT). În derularea cercetării s-au aplicat 

chestionarele studenților din anii de studii 2009/2010-2012/2013. 

 
Tabel 4.3 

Numărul de studenţi chestionaţi de la Programele de studii  IEA, IMAPA, IMIT 
 

An de studio IEA IMAPA IMIT TOTAL 

I  22 53 31 106 

II 20 47 26 93 

IV  16 39 22 77 

(Sursa-Date interne Facultatea de Horticultură, USAMVCN) 
 

Toți studenții au fost informați de modul de completare al chestionarele.Aceste formulare au fost linkate 

La completarea chestionarului I, nu există răspunsuri bune sau răspunsuri greșite. La completarea 
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chestionarului II evaluatorul trebuie să aprecieze modul în care percepe și simte în realitate calitatea 

serviciului respectiv. Răspunsurile reflectă percepțiile clientului asupra caliății serviciului respectiv. 

Răspunsurile evaluatorului se concretizează prin acordarea unei note pe o scală Likert cu 7 grade de 

intensitate. Nota 4 este o valoare medie, nota maximă 7 acord  total, 1 dezacord total. 

 Pasul 3. Calculul si determinarea indicatorilor calității serviciului. 

Datele colectate prin chestionare sunt sistematizate și aranjate într-un format ce permite calculul și 

determinarea calității serviciului. (Tabel 4.4). 

AȘTEPTĂRI ȘI PERCEPȚII 
                                                                                                                                                      Tabelul 4.4 

Nr. AȘTEPTĂRI Eij Nr PERCEPȚII 
 

Pij 
 

Pij-
Eij 

 ELEMENTE TANGIBILE 
E1 Cadrele didactice ar trebui să fie  pregătite, cu o 

ținută corespunzătoare 
Xx 

P1 
 

Cadrele didactice sunt bine pregătite, au o ținută 
corespunzătoare 

Yy Zz 

E2 Spațiile dedicate activităților didactice ar trebui să fie 
moderne, la standarde înalte Xx P2 

Spațiile dedicate activităților didactice sunt moderne, la 
standarde înalte 

Yy Zz 

E3 Dotarea cu echipamente și tehnologii ar trebui să fie 
de ultimă oră 

Xx P3 
Dotarea cu echipamente și tehnologii de ultimă oră Yy Zz 

E4 Biblioteca să aibă oferta de carte generoasă și de 
actualitate 

Xx P4 
Biblioteca are ofertă de carte generoasă și de actualitate Yy Zz 

Valoarea medie a calitatii serviciului pentru dimensiunea 1 SQ1 

 
FIABILITATE 

E5 Ofertele și angajamentele asumate de universitate 
trebuie să fie  respectate, acestea corespunzând 
specificațiilor studenților 

xx P5 
Sunt respectate ofertele și angajamentele asumate de 
universitate acestea corespunzând specificațiilor 
studenților 

Yy Zz 

E6 Ar tebui ca  studenții să perceapă  că sunt asumate de 
către universitate responsabilitătile pentru formarea 
lor  profesională  pe tot parcursul ciclului de studii 

xx P6 
Studenții au încredere că sunt asumate de către 
universitate responsabilitățile pentru formare profesională 
pe tot parcursul ciclului de studii 

Yy Zz 

E7 Procesul de invățământ va fi derulat corect și 
conform cu regulamentele academice chiar din 
primul an de studii 

xx P7 
Procesul de învățământ va fi derulat corect și conform cu 
regulementele academice 

Yy Zz 

E8 Modul de predare a informațiil or trebuie să fie   
interactiv și atractiv, conform cu standardele de 
calitate 

xx P8 
In general modul de predare a informațiilor este  interactiv 
și atractiv, conform cu standardele de calitate 

Yy Zz 

E9 Conținutul cursurilor  ar trebui   actualizate, ori de 
câte ori este nevoie, pentru a  permite să se  
acumuleze  cunoștințe de bază și de specialitate 

xx P9 
Conținutul cursurilor sunt actualizate,  se permite să se  
acumuleze  cunoștinte de bază 

Yy Zz 

 Valoarea medie a calitatii serviciului pentru dimensiunea 2 SQ2 

 RECEPTIVITATE 
E10 Ar trebui să se acorde  sprijin, consiliere și  ajutor  

studenților 
xx P10 

Se acordă  sprijin, consiliere si  ajutor  studenților. Yy Zz 

E11 Informațiile ar trebui predate la nivelul de înțelegere 
al studenților privind însușirea cunoștințelor. 

xx P11 
Adaptarea informațiilor predate la nivelul de înțelegere al 
studenților privind insușirea cunoștințelor. 

Yy Zz 

E12 Studentul ar trebui să fie permanent  informat și să 
perceapă că aparține comunității  academice 

xx P12 
Studentul este permanent  informat și se percepe că 
aparține comunității  academice 

Yy Zz 

E13 Cadrele didactice ar trebui să promoveze  un  stil de 
învățare susținut și eficient pentru a oferi  șansa 
studentului de-a ocupa un loc de muncă 
corespunzător pregătirii sale la absolvire 

xx P13 

Promovarea de  către cadre didactice a unui stil de 
învățare susținut și eficient cu șansa pentru student  de-a 
ocupa un loc de muncă corespunzător pregătirii sale la 
absolvire 

Yy Zz 
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 Valoarea medie a calitatii serviciului pentru dimensiunea 3 SQ3 

 COMPETENȚA 
E14 Printr-o atitudine pozitivă a cadrului didactic,  

studentul ar trebui să fie  provocat cu idei și sarcini 
de învățare atractive, motivante cu  dezvoltarea 
abilității de-a gândi critic 

xx P14 

Printr-o atitudine pozitivă a cadrului didactic,  studentul 
este provocat cu idei și sarcini de invățare atractive, 
motivante cu  dezvoltarea abilității de-a gândi critic. 

Yy Zz 

E15 Materialele oferite pentru înțelegerea conținutului 
predat  ar trebui să ducă la o eficiență crescută a 
invățării (prezentări video, PP, filme, proiecții) 

xx P15 

Eficiența crescută pentru învățare prin materialele oferite 
pentru înțelegerea conținutului predat (prezentări video, 
PP, filme, proiecții) 

Yy Zz 

E16 Pe parcursul anilor de studii studentul  ar trebui să-si 
dezvolte abilitățile  practice necesare în domeniul în 
care va  lucra 

xx P16 

Pe parcursul anilor de studii  reușesc  să-mi dezvolt 
abilități  practice necesare în domeniul în care voi lucra. 

Yy Zz 

E17 Disciplinele studiate ar trebui să răspundă așteptărilor 
angajatorilor 

xx P17 
Disciplinele studiate răspund așteptărilor angajatorilor 
 

Yy Zz 
 

E18 Cadrul didactic ar trebui  să  ofere  studentului 
posibilitatea de-a alege disciplinele de studiu pe care 
să le urmeze intr-un semestru 

xx P18 

Cadrul didactic oferă  studentului posibilitatea de-a alege 
disciplinele de studiu pe care să le urmeze într-un 
semestru 

Yy Zz 
 

 Valoarea medie a calitatii serviciului pentru dimensiunea 4 SQ4 
 EMPATIA 

E19 Studentul ar trebui să fie încurajat să participe activ 
la ore, să pună întrebări, să isi  exprime opiniile 

xx P19 
Studentul este încurajat să participe  activ la ore, să pună 
întrebări, să isi  exprime opiniile. 

Yy Zz 

E20 Studentul ar trebui să-și dezvolte abilitațile de muncă 
în echipă și a celor de comunicare. 

xx P20 
Dezvoltarea abilitătilor de muncă în echipă și a celor de 
comunicare. 

Yy Zz 

E21 Studentul ar trebui să aiba accesul facil la informații 
utile cu privire la facultate (informații de pe pagina 
web, aviziere). 

xx P21 

Accesul facil la informații utile cu privire la facultate 
(informatii de pe pagina web, aviziere). 

Yy Zz 

E22 Studentul ar trebui să primească   feed back privind 
prestația la  curs sau  laborator. 

xx P22 
Studentul primește feed back privind prestația la  curs sau  
laborator. 

Yy Zz 

 Valoarea medie a calitatii serviciului pentru dimensiunea 5                                                                     SQ5 
Sursa: Mureşan şi colaboratorii, 2010; Source: Mureşan et al. 2010; 
Notă: Eij – aşteptările pentru afirmaţia i din dimensiunea j; Pij(I)  – percepţia pentru afirmaţia i din dimensiunea j obţinută pentru studenţii din anul 
II, Pij(II)  – percepţia pentru afirmaţia i din dimensiunea j obţinută pentru studenţii din anul IV 
 

a. Determinarea calității serviciului pentru fiecare dimensiune – Indicatorul se calculează ca abatere 
medie între perceptive și așteptări pentru fiecare dimensiune a calității serviciului. 
 

             SQj =Σ(Pij-Eij)/ nj                                                                                               (1) 
 

Unde SQ calitatea serviciului pentru .dimensiunea  j  j=1,---5 
Pij percepțiile pentru declarația i din dimensiunea j,i=1…22, j=1,…5 
Eij asteptarile pentru declaratia i din  dimensiunea j, i=1,…22,j=1,..5 
nj numărul declarațiilor din dimensiunea j 
 

b. Calculul calității generale, neponderate a serviciului ca valoare medie a calității serviciului fără a lua în 
considerare ponderile atribuite de evaluator . 
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PARTEA A- III- A 

  REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

CAPITOLUL V  

STUDIUL COMPARATIV AL UNIVERSIT ĂȚILOR AGRONOMICE  

DIN ROMÂNIA  

 

5.1. ANALIZA SWOT 

 Analiza SWOT, în cadrul cercetării întocmite pe baza datelor preexistente, a evidenţiat atât 

punctele comune, cât şi cele divergente existente la universitățile cu profil de științe agricole de la noi din 

ţara. Studiul de faţă s-a realizat la Universitățile de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj – 

Napoca, București, Timișoara şi Iași, din prisma a patru indicatori: procesul de învățământ, infrastructură, 

gradul de satisfacție a studenților,  inserția pe piața muncii, conform cu Metodologia de evaluare externă 

ARACIS. Concluziile și recomandările raportului constituind o bază pentru îmbunătățirile ulterioare 

aduse USAMV-urilor , atât din punct de vedere organizațional dar și administrativ. 

Datele utilizate în Analiza SWOT, sunt date publice, rezultate în urma evaluării instituționale 

externe a calității academice, cu ocazia vizitei echipelor de evaluatori, constituite din experți ARACIS, 

studenți evaluatori şi expert străin.  

Raportul studenților evaluatori din cadrul echipelor de specialitate constituite din experți 

ARACIS, se bazează pe metodologia uzuală a colectării de date, ce implică: întâlniri și discuții cu 

studenții, cu reprezentanții studenților, asociații studențești, absolventi ai USAMV-urilor, angajatori de 

stat și din mediul privat din zonă, membrii ai staffului de conducere USAMV, reprezentanți ai Centrului 

de Consiliere si Orientare profesionala, angajații administrației si pe aplicarea unui chestionar studenţilor. 

Evaluările instituționale au fost efectuate în perioade diferite, după cum s-au impus etapele, la 

nivel de fiecare universitate. Intervalul acoperit cu cele patru evaluări instituționale a fost între anii 2009-

2014. Astfel, la USAMV București, data evaluării instituționale ARACIS, disponibilă  și pe siteul 

instituției au fost pentru anul 2009. La USAMV Iași a fost anul 2013, la USAMV  Cluj Napoca anul 2014 

și USAMV Timișoara  în anul 2010. În toată această perioadă, standardele impuse prin metodologia de 

evaluare instituțională au rămas aceleași.  

Se menţionează faptul că în baza datelor disponibile, s-a reformulat Analiza SWOT, întocmită 

iniţial pe baza rapoartelor studenților evaluatori, prin evidenţierea a câte cinci aspecte primordiale, pentru 

fiecare universitate luată în studiu, corespunzătoare celor patru componente ale acesteia. Coroborarea 

rezultatelor Analizei SWOT realizate de noi cu recomandările formulate de experţii evaluatori, a condus 
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la elaborarea principiilor de bază care trebuie să conducă la formularea celor mai bune strategii de 

dezvoltare unitară a USAMV  luate în studiu.  

Tabelul 5.1 

 
Analiza SWOT pe baza viziunii studenților evaluatori, la  USAMV 

 din Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi şi Timişoara 
 

USAMV UASMV 
Cluj - Napoca 

USAMV UASMV 
București 

USAMV UASMV 
Iași 

USAMV UASMV 
Timi șoara 

Puncte tari       
1.Sistem e-learning 
implementat 

1.Sistem e-learning 
implementat 

1.Mobilităţi de studiu 
 

1.Unitate de extensie a 
universității 

2.Infrastructură adecvată 
pregătirii practice 

2.Infrastructură adecvată 
pregătirii practice 

2.Infrastructură adecvată 
pregătirii practice 

2.Infrastructură adecvată 
pregătirii practice 

3.Relaţii funcţionale cu 
absolvenții şi angajatorii 

3.Implicarea studenților 
în activitatea de cercetare 

3.Relaţii funcţionale cu 
absolvenții şi angajatorii 

3.Relaţii funcţionale cu 
absolvenții şi angajatorii 

4.Bună reprezentare a 
studenților în structurile 
managementului 
universitar (senat, 
consiliile facultăților) 

4.Bună reprezentare a 
studenților în structurile 
managementului 
universitar (senat, 
consiliile facultăților) 

4.Bună reprezentare a 
studenților în structurile 
managementului 
universitar (senat, 
consiliile facultăților) 

4.Bună reprezentare a 
studenților în structurile 
managementului 
universitar (senat, 
consiliile facultăților) 

5.Sistemul calităţii 
implementat la nivelul 
studenților 

5.Sistemul calităţii 
implementat la nivelul 
studenților 

5.Număr mare de studenți 
bursieri 

5.Activitate de head-
hunting 

6. Satisfacția studenților 
privind procesul de 
predare  

6.Nivel de satisfacție al 
studenților în raport cu 
dezvoltarea profesională 
și personală  

6.Centrul de consiliere și 
orientare în carieră 

6.Colaborare apropiată 
între studenți și 
conducerea universității 

7. Metode de predare 
centrate pe student  

7.Relația constructivă 
profesor- student 

7.Participarea unui număr 
mare de studenți la 
evaluarea cadrelor 
didactice  

7.Integrare rapidă pe 
piața muncii datorită 
bunei pregătiri de 
specialitate 

8. Colaborările cu 
companii din mediul 
privat  

8.Contracte cu mediul 
privat cu implicarea 
studenților și 
absolvenților 

8.Număr mare de 
parteneriate cu instituții și 
societăți comerciale 

8.Universitatea bine 
conectată spre agenții 
economici prin 
intermediul  
colaborărilor cadrelor 
didactice cu aceștia. 

Puncte slabe       
1.Nu există proceduri de 
creditare pentru 
activităţile de voluntariat 

1.Slabă reprezentare a 
activităţilor de 
voluntariat 

1.Deficienţe la nivelul 
creditelor transferabile şi a 
suporturilor de curs 

1.Deficienţe în 
pregătirea practică a 
studenților 

2.Nerecunoaşterea 
stagiului de practică 
individuală 

2. Deficiențe în 
organizarea activităţii de 
secretariat 

2.Deficienţe în activitatea 
de 
Practică 

2.Număr mic al 
mobilităților 
Externe 

3.Slabă  promovare a  
Centrului de Educație în 
Carieră 

3.Dezvoltare redusă a 
sistemului de relaţii cu 
angajatorii 

3. Necesitatea 
perfecţionării sistemului 
de relaţii cu angajatorii 

3. Dezvoltare redusă a 
sistemului de relaţii cu 
angajatorii 

4.Nesatisfacerea 
numărului de cereri de 
cazare prin spații 
insuficiente  

4.Insuficiente săli de 
lectură în spațiile 
bibliotecii  

4.Insuficiența suporturilor 
de curs gratuite pentru toți 
studenții  

4.Numărul de absolvenți 
prea mare față de 
capacitatea de absorbție 
a pieței 
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5.Lipsa unui regulament 
adecvat pentru alegerile 
studenților  

5.Lipsa de vizibilitate a 
activității centrului de 
orientare în carieră 

5.Lipsa cererii de feed 
back de la angajatori  

5.Slabă pregătire 
informatică 

6.Deficienţe în 
organizarea reprezentării 
studenților 

6. Deficiențe în 
organizarea reprezentării 
studenților 

6. Deficiențe în 
organizarea reprezentării 
studenților 

6.Inabilităţi de utilizare 
a pachetelor de software  

7.Deficienţe la nivelul 
managementului 
activităţilor sociale 

7.Lipsa unor spaţii 
adecvate 

7. Lipsa unor spaţii 
adecvate 

 

Oportunit ăți   
1.Alinierea la sistemul Bologna 
2.Intensificarea activităţilor de formare continuă şi la distanţă. 
3.Parteneriate şi cooperări internaționale 
4.Intensificarea activităţilor de cercetare-inovare în care sunt antrenați studenții 
5.Lansarea unor noi 
programe de studiu, în 
liniile engleză şi franceză 

6.Creșterea numărului de 
solicitări de studii din 
partea studenților straini 

7.Dezvoltarea activității 
de transfer tehnologic, 
prin dezvoltarea de 
spinn-off uri  
 

5. Implicarea universității 
în proiecte care oferă 
dezvoltarea și 
promovarea profesională 
a resursei umane  
 
6.Implementarea unei 
strategii antreprenoriale  
la nivel universitar bazat 
pe o legatura strănsă cu 
mediul de afaceri  

7.Derularea contractelor 
de cercetare in care sunt 
implicați studenții  

5.Atractivitatea crescută 
a unor programe de studii 
(Medicină Veterinară, 
Tehnologia Prelucrării 
Produselor Alimentare 
etc.) 
 
6.Impunerea în zonă a 
noi programe de studii la 
nivel de domenii 
inovative 

5.Lansarea unor noi 
programe de studiu, în 
liniile engleză şi franceză 
 
 
6.Încheierea de 
parteneriate cu noile 
centre antreprenoriale 
dezvoltate in zonă 
 
6. Creșterea solicitărilor 
de parteneriate cu mediul 
de afaceri  domeniile de 
științe ale vieții 

Amenințări 
1.Instabilitate legislativă 
2.Lipsa finanțării adecvate de la bugetul de stat şi situaţia financiară dificil ă a mediului privat care, astfel, nu 
are capacitatea de a sprijini învățământul superior. 
4.Scăderea demografică. 
5.Creşterea abandonului școlar după primii ani de studii, în mediul universitar 

 
Puncte tari. Se remarcă faptul că o parte din aspectele analizate sunt comune celor patru 

universități, respectiv infrastructura adecvată pregătirii practice şi buna reprezentare a studenților în 

structurile managementului universitar (Tabelul 1). Diferențe în punctele tari există în majoritatea 

aspectelor luate în considerare. 

Astfel, dacă  pentru USAMV Cluj-Napoca şi USAMV  București implementarea sistemului e-

learning (platformă accesibilă studenţilor, sistem e-learning blackboard, cursuri on-line, posibilităţi de 

videoconferinţe) şi sistemul calităţii implementat la nivelul implicării studenților  (consultarea 

studenţilor privind satisfacția faţă de procesul de predare) constituie puncte tari, pentru USAMV din Iași 

mobilit ățile de studiu şi numărul mare de studenți sunt de luat în considerare în acest sens, iar pentru 

USAMV Timișoara existenţa unității de extensie a universității şi activitatea de head-hunting. De 

asemenea, dacă în cadrul USAMV din Cluj – Napoca, Iași şi Timișoara existenţa relaţiilor func ţionale 
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absolvenții şi angajatorii  constituie în viziunea studenților evaluatorii un punct forte, în cazul USAMV 

București, implicarea studenţilor în activitatea de cercetare este un punct tare prevalent (Tabelul 5.1). 

Puncte slabe. Studiul punctelor slabe precizate în Analiza SWOT evidenţiază, discrepanţe între 

universităţi (Tabelul 5.1).În cadrul USAMV Cluj-Napoca, cele mai importante probleme sunt legate de 

activitatea de voluntariat (nu există proceduri de obţinere a creditelor), practica individuală a 

studenţilor (nu se recunoaşte practica individuală), slaba promovare a centrului de educație  pentru 

carieră, organizarea reprezentării studenţilor  (nu există regulament adecvat de alegeri la nivelul 

studenţilor mandatul studenţilor reprezentanți este de 4 ani) şi managementul activităţilor sociale 

(neonorarea tuturor cererilor de cazare, lipsa sistemelor de acces a persoanelor cu dizabilități). În ceea ce 

priveşte USAMV Bucureşti, punctele slabe se referă la: slaba reprezentare a studenţilor în activit ăţile 

de voluntariat, deficiențe în organizarea activităţii de secretariat (programul scurt al secretariatelor), 

dar şi în cea a reprezentării studenţilor  (ex. studenții din comitetele de cămin sunt numiţi de către 

serviciul social), dezvoltarea redusă a sistemului de relaţii cu angajatorii de pe piaţa muncii (lipsa 

întâlnirilor cu mediul privat, companii, lipsa unor cursuri de competente transversale) şi lipsa spaţiilor 

adecvate (săli de lectură, supracazarea). USAMV Iaşi este deficitară în ceea ce priveşte creditele 

transferabile şi suporturile de curs (studenții nu sunt suficient informați privind semnificația creditelor 

transferabile, cel puţin 30% din totalul de credite cumulate la sfârşitul programului de studiu de către 

student provine de la discipline liber alese; nu toate cadrele didactice oferă suport de curs gratuit) 

activitatea de practică (practica nu este un proces controlat, lipsă de diversificare a activităţii acesteia), 

nevoia de perfecţionare a sistemului de relaţii cu angajatorii  (lipsa cererii de feed-back de la 

angajatori în legătura cu practica), deficiențe în organizarea reprezentării studenților  (din comisia 

electorala a studenţilor fac parte şi cadre didactice) şi lipsa spaţiilor adecvate (număr redus de locuri în 

săli de lectură). Caracteristicile punctelor slabe evidențiate în cadrul UASVM Timişoara, sunt 

reprezentate de deficiențe în pregătirea practică a studenților, conform opiniei angajatorilor, numărul 

mic al mobilităților externe, dezvoltarea redusă a sistemului de relaţii cu angajatorii, slaba 

pregătire informatic ă şi inabilit ățile studenţilor în utilizarea pachetelor de software specifice care le 

sunt puse la dispoziție (Tabelul 5.1). 

          Oportunităţi. Dacă în cazul punctelor tari şi punctelor slabe s-au înregistrat discrepanţe mai mult 

sau mai puţin substanţiale între cele patru universităţi luate în studiu (Tabelul 5.1), în viziunea studenţilor, 

în ceea ce priveşte oportunităţile, acestea sunt în mare majoritate identice, putând fi sintetizate după cum 

urmează: alinierea la sistemul Bologna (modernizarea sistemului de învățământ şi oportunități de 

recunoaștere a studiilor în UE), intensificarea activităţilor de formare continuă şi la distanţă, 

parteneriate şi cooperări interna ționale şi intensificarea activităţilor de cercetare-inovare în care 

sunt antrenați studenții. Diferite sunt punctele de vedere între universităţi (Tabelul 5.1), cu excepţia 
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USAMV Bucureşti pentru care nu au existat informaţii, în ceea ce priveşte lansarea unor noi programe 

de studiu, în liniile engleză şi franceză, aşa cum se evidenţiază şi pe site-urile respectivelor 

universităţi (USAMV Cluj-Napoca şi Timişoara) şi atractivitatea crescută a unor programe de studii 

(USAMV Iaşi). 

Amenințări. Se constată faptul că viziunea cu privirea la amenințări atât a USAMV Cluj – 

Napoca, cât şi a celor din Iaşi şi Timişoara coincid, motiv pentru care analiza s-a generalizat şi pentru 

USAMV Bucureşti (Tabelul 5.1). Astfel, principalele ameninţări, în viziunea studenţilor pot fi sintetizate 

astfel: instabilitate legislativă (cea existentă nu stimulează recrutarea de cadre didactice tinere), lipsa 

finanțării adecvate de la bugetul de stat (cu repercusiuni atât asupra motivării personalului didactic, cât 

şi a dotărilor materiale necesare procesului didactic) şi situaţia financiară dificil ă a mediului privat 

care, astfel, nu are capacitatea de a sprijini învățământul superior, concurenţa pe piața furnizorilor de 

programe educaționale universitare (intrarea în competiţie cu centre universitare private puternice, atât 

din țară cât şi din străinătate), scăderea demografică şi creşterea abandonului școlar după primii ani de 

studii (incapacitatea de susținere financiară, incertitudinile de pe piaţa muncii etc.) 

Pe baza Analizei SWOT elaborate, prin sinteza contribuţiilor studenţilor evaluatori din centrele 

universitare implicate în studiu, pot fi astfel creionate premisele de la care se poate porni în perfecţionarea 

şi dezvoltarea strategiilor adecvate fiecărui sistem al calităţii din USAMV urile menţionate.  

Astfel, USAMV Cluj-Napoca, având bune performanţe în ceea ce priveşte implementarea 

sistemului e-learning, a sistemului calităţii la nivelul implicării studenților şi a existenţei relaţiilor 

funcţionale, absolvenții şi angajatorii, se recomandă să-şi concentreze eforturile către perfecţionarea 

activităţii de voluntariat, de intensificare a procesului de implicare a studenţilor în cercetarea ştiinţifică, de 

reprezentare a studenţilor şi cu precădere către îmbunătățirea activităţii centrului de educație pentru 

carieră şi a managementului activităţilor sociale. 

USAMV Bucureşti , pornind de la o bună organizare a  implementării sistemului e-learning, a 

sistemului calităţii şi a activităţii de cercetare la nivelul implicării studenților, ar trebui să-şi concentreze 

strategie în direcţia progresului în activitatea de voluntariat, a managementului activităţilor suport pentru 

studenţi, dar în principal asupra dezvoltării sistemului de relaţii cu angajatorii.  

În cazul USAMV Ia şi se remarcă performanțele atinse de instituție în ceea ce priveşte mobilitățile 

externe de studiu (ERASMUS, AUEF, DAB etc.), numărul mare de studenți  bursieri incluşi în 

programele de studiu din cadrul universității şi relațiile funcţionale absolvenții şi angajatorii. În acest 

context, strategia universității se recomandă a viza, cu precădere, pe lângă aspecte organizatorice, 

îmbunătățirea, atât la nivel de comunicare, cât şi de implementare, a sistemului de credite transferabile, a 

relaţiei cu angajatorii.  

Privitor la USAMV Timi şoara, prin buna funcționare a relațiilor cu absolvenții şi angajatorii, 
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existenţa unității de extensie a universității şi activitatea de head-hunting, aceasta prezintă performanţe 

remarcabile, motiv pentru care se consideră că strategiile de viitor trebuie direcționate către îmbunătățirea 

pregătirii practice a studenţilor, dezvoltarea mobilităților externe şi întreprinderea de acţiuni în vederea 

sporirii abilităților studenţilor în utilizarea portofoliului informatic puse la dispoziție. 

Sugestiile conturate din analiza SWOT prezentată,  sunt cele care într-un context actual , se 

adaptează din mers strategiilor derulate de fiecare universitate agronomică în parte. Constituirea în 

Consorțiul Universităților Agronomice, este un câștig pentru fiecare parte componentă, punctele tari a 

uneia fiind  modele de urmat pentru alta universitate, punctele slabe corectându-se prin  planurile  

operaționale anuale. Amenințările fiind de natură generală, colaborarea intensă, atât în domeniul 

programelor de studii, a studenților, dar și a cercetării, duce la întărirea capacității fiecărei universități 

agronomice  pentru a se adapta mai bine schimbărilor și provocărilor. 

 

5.2.ANALIZA BENCHMARKING 

5.2.1. Analiza comparativă a numărului de studenți la USAMV din România 

Implementarea Analizei Benchmarking în vederea analizării comparative a descriptorilor 

cuantificabili luaţi în considerare, în cadrul studiului de faţă , numărul de studenţi la ciclul licenţă, 

numărul de studenţi la ciclul master, numărul de studenţi doctoranzi şi indicatorul calitativ C1.1-Raportul 

dintre numărul de cadre didactice, titulare cu normă de bază și numărul studenților, raportat la clasa de 

indicator C1, Predare-Invățare, a relevat o serie de aspecte particulare în studiul efectuat. 

Astfel, dacă pentru descriptorul ciclul de licență cea mai mare scădere a numărului de studenţi 

este raportată de către USAMV București și USAMV Timi șoara, în celelalte două universități analizate, 

USAMV Cluj-Napoca și USAMV Iași, se evidenţiază o evoluție pozitivă în comparație cu începutul 

perioadei studiate, respectiv anul universitar 2009/2010 (Fig. 5.1a). Pentru ciclul de master sunt 

înregistrate cele mai mari diferențe între universitățile analizate (Fig.5.1b). Evoluția numărului studenților 

doctoranzi a înregistrat acelaşi trend descendent în toate USAMVurile incluse în acest studiu (Fig. 5.1 c), 

ca urmare a noii politici de studii doctorale adoptată în perioada anterioară, care implică doar sistemul cu  

frecvență. Statistica de bază privind  atât evoluția numărului mediu de studenți ( ) atât la ciclul licență, 

cât şi la ciclul master, indică o distribuție normală (reflectată de valorile abaterilor standard-s şi ale erorii 

standard a mediei- ) la toate universitățile analizate în perioada 2009/2010-2012/2013 (Tabelul 5.1, 

Tabelul 5.2). USAMV București are cel mai mare număr mediu de studenți la ciclul licență în intervalul  

analizat, în timp ce USAMV Iaşi are cel mai mic număr mediu, egal cu 3428 studenţi. Aceeași ierarhie 

este remarcată pentru studenții la ciclul master, însă cu diferențe mari între universități.  



   Neamţ (Dârjan) Maria Sorina                                                                                          Teza de doctorat    Rezumat 

26 
 

Fig. 5.1. Evoluţia numărului total de studenţi pentru toate formele de studii (licenţă, master, doctorat) în 

cadrul USAMV-urilor analizate, 2009-2013 

Licenţă/ Fig. 5.1.a 

 

Master Fig.5.1 

 
     Doctorat Fig.5.1.c 
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Tabelul 5.2 
Statistica de bază pentru evoluția numărului mediu de studenți de la licență la universitățile analizate 

2009-2013 
 

USAMV n  ±  s Min. Max. V% 

Bucureşti 4 12092,25 ± 875,94 1751,87 10341,00 14485,00 14,49 

Iaşi 4 3428,00 ± 41,08 82,16 3348,00 3513,00 2,40 

Timişoara 4 5089,25 ± 323,80 647,61 4289,00 5782,00 12,72 

Cluj-Napoca 4 4759,00 ± 63,15 126,29 4577,00 4869,00 2,65 

Statistica de bază pentru evoluția numărului mediu de studenți de la licență, precum și masteranzilor la toate 

universitățile analizate, 2009/2010 - 2012/2013, arată o distribuție normală .USAMV București are cel mai mare 

număr mediu de studenți de licență în timpul interval de timp analizat, 12 092 studenți, în timp ce USAMV Iasi are 

cel mai mic, 3428 de studenți. Aceeași ierarhie este, de asemenea, remarcată pentru studenții de la master, cu 

diferențe mari între universități. 

Tabelul 5.3 

Statistica de bază pentru evoluția numărului mediu de studenți masteranzi la 
universitățile analizate, 2009-2013 

 
USAMV n  ±  s Min, Max, V% 

Bucureşti 4 1693,50 ± 153,19 306,39 1408,00 2010,00 18,09 

Iaşi 4 767,50 ± 38,23 76,47 694,00 835,00 9,96 

Timişoara 4 1058,00 ± 75,71 151,41 921,00 1236,00 14,31 

Cluj-Napoca 4 987,00 ± 99,33 198,66 707,00 1167,00 20,13 

Cel mai mare număr mediu de studenţi masteranzi ( ) este raportat pentru USAMV București 1.693.50, 

în timp ce pentru USAMV Iaşi se raportează cel mai mic număr mediu de studenţi 767.50 studenți 

(Tabelul 5.3). 

 
Tabelul 5.4 

Statistica de bază pentru evoluția numărului mediu de studenți doctoranzi la toate universitățile analizate, 
2009-2013 

 
USAMV n  ±  S Min. Max. V% 

Bucureşti 4 419,00 ± 79,97 159,94 248,00 607,00 38,17 
Iaşi 4 259,50 ± 33,65 67,30 195,00 352,00 25,94 

Timişoara 4 295,00 ± 44,38 88,75 184,00 372,00 30,08 
Cluj-Napoca 4 379,00 ± 40,55 81,10 284,00 474,00 21,40 
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În ceea ce priveşte evoluția numărului mediu de doctoranzi ()incluşi în programul de 

doctorantură la toate universitățile analizate în perioada 2009/2010-2012/2013, statistica de bază 

evidenţiază lipsa de omogenitate a evoluției numărului acestora în USAMV București (V%=38,17) și 

USAMV Timişoara (V%=30,08%). Similar situaţiei înregistrate la evoluţia numărului de studenţi la 

ciclurile licenţă şi masterat şi în ceea ce priveşte ciclul doctorat, USAMV București a avut cel mai mare 

număr de doctoranzi, care exprimat ca medie a perioadei este, 419 studenţi doctoranzi. 

Se remarcă, însă, faptul că diferențele între universităţi în ceea ce priveşte media numărului de 

studenţi doctoranzi, în perioada 2009-2013, sunt mult mai mici comparativ cu cele referitoare la numărul 

de studenţi la ciclurile licenţă şi master (Tabelele 5.2 și 5.3). Pornind de la cifrele de școlarizare 

repartizate de către guvern pentru fiecare an universitar, privind granturile de studii pe cicluri universitare 

de licență, master și doctorat se pot identifica anumite criterii care explică decalajul existent între numărul 

de studenți între cicluri de studii. 

 Politica USAMV-urilor din țară în privința resurselor umane promovează calitatea în gestionarea 

numărului de posturi didactice conform cu strategiile și resursele financiare. Astfel pentru ocuparea 

fiecărui post didactic sunt încadrați prin concurs public, specialiști care corespund din punct de vedere a 

calificării profesionale și al condițiilor cerute pentru ocuparea posturilor prevăzute în statele de funcții ale 

universității. 

 Evoluția numărului de posturi didactice ocupate la universitățile agronomice din țară este 

prezentat în Tabelul 5.5.  

 

Tabelul 5.5. 
Evolutia numărului de cadre didactice universitare / posturi didactice ocupate 

la USAMV  din România  în perioada 2009-2013 
 

USAMV 2009 2010 2011 2012 2013 
Bucureşti 398 398 394 391 395 

Iaşi 158 158 157 155 153 
Timişoara 335 343 346 345 336 

Cluj-Napoca 260 260 256 257 257 
Sursa- Siteurile USAMV, rapoarte evaluări/ Source, Evaluation Reports 
 

Se observă diferențierea numărului de cadre didactice pe centre universitare, influențată de numărul de studenți 

inmatriculați, programe de studii și formele de învățământ. 

 În acest sens USAMV Bucureși este cu numărul cel mai mare de cadre didactice, cu o evoluție constantă. In uşoarã 

creştere USAMV Iași are cel mai mic număr de cadre didactice, USAMV Timișoara apropiindu-se de USAMV 

București. La USAMV Cluj Napoca se observă o constantã a numărului de cadre didactice în ultimii doi ani, spre 

deosebire de USAMV Timişoara şi USAMV Iaşi, susţinutã de managementul universitar, privind adaptarea şi 

încadrarea numãrului de posturi didactice la formaţiile de studii la planurile de învãţãmânt şi la resursele finaciare. 
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Tabelul 5.6. 
Statistica de bază pentru evoluţia numărului de cadre didactice la nivelul  universităților analizate în 

perioada 2009/2010-2012/2013 
 

USAMV n  ±  s Min. Max. 

Bucureşti/ 4 394,50 ± 1,44 2,88 391 398 
Iaşi 4 155,75 ± 1,10 2,21 153 158 

Timişoara 4 342,50 ± 2,25 4,50 336 346 
Cluj-Napoca 4 261,25 ± 3,68 7,36 256 260 

Sursa-Siteurile universităților, rapoarte /Source, Evaluation Reports 
 
Conform  statisticii de bază pentru evoluția numărului de studenți și a statisticii de bază a numărului de 

cadre didactice de la USAMV –urile din țară, în figura 6.2 se prezintă - Evoluţia indicatorului de calitate 

C.1.1. în cadrul tuturor USAMV-urilor studiate,  în perioada 2009-2013. 

 

5.2.2. Evoluția indicatorului de calitate C1.1-Raportul dintre numărul de cadre didactice, titulare 
cu normă de bază și numărul studenților, raportat la clasa de indicator C1, Predare-Invățare 
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Evoluţia indicatorul de calitate  C1.1-Raportul dintre numărul de cadre didactice, titulare cu 

normă de bază și numărul studenților la universitățile agronomice evidenţiază faptul că la sfărșitul 

perioadei studiate, anul universitar 2012/2013, acesta a înregistrat cele mai ridicate valori la USAMV 

Bucureşti şi USAMV Timişoara, în timp ce la USAMV Iași și USAMV Cluj-Napoca au fost obţinute cele 

mai reduse valori.  

Având în vedere că avem două variabile dependente, numărul de cadre didactice și numărul de 

studenți, creșterea indicatorului este dependentă de variabile. La București a scăzut  numărul de studenți 

și indicatorul a crescut. Această creștere mai accentuată, de 0,23% la  București se datorează, scăderii 

drastice a numărului de studenți, în mare măsură cei de la taxă. Aceeși situație se poate explica și la Cluj-

Napoca, Timișoara și Iași, cu deosebirea că acest indicator este mult mai ponderat în creștere.  

O situație mai deosebită se poate observa la USAMV Cluj Napoca, unde evoluția indicatorului de 

calitatea a fost foarte mică. Între variabilele dependente, numărul de studenți și numărul de cadre 

didactice, s-a păstrat în toată această perioadă un echilibru strategic, adaptat la situația financiară 

existentă. Evoluția numărului de studenți de la licență s-a păstrat constantă, cu variații la studiile 

masterale și doctorale. Numărul de posturi didactice de asemenea a suferit mici modificări. 

Calculul statistic de bază reflectă mediile indicatorului C1.1-Raportul dintre numărul de cadre 

didactice, titulare cu normă de bază și numărul studenților la universitățile agronomice, în fiecare dintre 

cele patru universităţi cu profil agronomic din România (Tabelul 5.7). 

Tabelul 5.7 

Statistica de bază pentru evoluţia indicatorului de calitate C.1.1  
la nivelul  universităților analizate 

 2009/2010-2012/2013 
 

 
USAMV 

N  ±  S Min. Max. 

Bucureşti/ 4 0,066 ± 0,005 0,010 0,054 0,077 
Iaşi 4 0,034 ± 0,001 0,001 0,033 0,034 

Timişoara 4 0,053 ± 0,004 0,007 0,046 0,062 
Cluj-Napoca 4 0,044 ± 0,001 0,002 0,042 0,046 

  
Valorile mediilor indicatorului C.1.1. aferent clasei de indicatori C.1.,Predare-Învăţare, 

evidenţiază performanţa sporită a universităţilor agronomice din Cluj-Napoca şi Iaşi, caracterizate de cele 

mai mici valori medii ale indicatorului, comparativ cu cele din Bucureşti şi Timişoara (Tabelul 5.7). 

Numărul total de studenți a avut o scădere ușoară și constantă la USAMV CN și USAMV Iași, 

mai accentuată la USAMV București și USAMV a Banatului Timisoara, valorile medii ale indicatorului 

de calitate C1.1, reflectând  acest lucru. Cu cât  acest indicator și valorile medii sunt  mai mici, cu atât 
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numărul de studenți repartizați pe număr de cadre cadre didactice este mai mic. Este un model la care se 

dorește să se ajungă, dar acest lucru implică și o puternică susținere financiară din partea instituției.  

Analiza C1.1., evidenţiază o serie de puncte comune, dar şi diferenţe. 

Elemente comune 

 Toate cele 4 universităţi agronomice din România au studenţi la programele de licenţă, master şi 

doctorat, adoptate conform sistemului Bologna. 

 Numărul de studenţi, de la toate cele trei cicluri de studii (licenţă, master şi doctorat) de la cele 4 

universităţi agronomice din România, evoluează discontinuu în perioada studiată corespunzătoare 

intervalului 2009/2010-2013/2014. 

 Valorile indicatorului C.1.1-Raportul dintre numărul de cadre didactice, titulare cu normă de 

bază și numărul studenților prezintă o evoluţie ascendentă la toate universitățile. 

Diferenţe 

USAMV Bucureşti a atras cel mai mare număr de studenţi la toate cele trei cicluri de studii. În 

medie, la ciclul de licenţă acesta este egal cu 12.092,25, la master 1693,50, iar la doctorat 419 (5.2, 5.3 4). 

  La USAMV Iaşi se înregistrează cel mai mic număr de studenţi la ciclurile de studii luate în 

discuţie. Astfel, media numărului de studenţi înscrişi la ciclul de licenţă în perioada 2009-2014 are 

valoarea de 3.428, în timp ce, în aceeaşi perioadă, numărul mediu de studenţi masteranzi şi doctoranzi 

corespunde valorilor 767,50 şi respectiv 259,50 (Tabelele 5.2, 5.3 şi 5.4). 

  USAMV-urile Timişoara şi Cluj-Napoca raportează valori intermediare celor evidenţiate la Bucureşti 

şi Iaşi (Tabelele 5.2, 5.3 şi 5.4).).  

 Dacă USAMV Timişoara are un număr mediu de studenţi la ciclurile de licenţă (5089,25) şi 

master (1058) ce o clasează pe locul al II-lea, după USAMV Bucureşti, în ceea ce priveşte numărul mediu 

de studenţi doctoranzi, pe locul II se situează USAMV Cluj-Napoca, media acestora (379) fiind foarte 

apropiată de cea raportată de USAMV Bucureşti (419). 

  Privitor la monitorizarea numărului de studenţi, conform modelului de analiză Benchmarking 

propus (Tabelul 4.1), rezultă că toate cele 4 USAMV-uri corespund nivelului E-excelent, deoarece la 

nivelul tuturora există implementat procesul de monitorizare anuală a numărul de studenţi la fiecare dintre 

cele trei cicluri de studii, precum şi disponibilitatea accesării informaţiei la cele trei componente ale 

monitorizării, respectiv numărul de studenţi la licenţă, master şi numărul de studenţi la doctorat. 

   În ceea ce priveşte, însă, indicatorul C.1.1 situaţia este diferită.USAMV Cluj-Napoca şi USAMV 

Iaşi corespunde nivelului Bencharking E-excelent, pentru că în cadrul acestora sunt definite componentele 

indicatorului C1.1. şi este implementat un sistem funcţional de reglare a raportului număr cadre 

didactice/număr studenţi în valori optime, fapt reflectat de valorile medii ale indicatorului pe parcursul 

perioadei experimentale 2009-2013..Nu acelaşi nivel corespunde USAMV-urilor Bucureşti şi Timişoara.  
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CAPITOLUL VI 

MĂSURAREA CALIT ĂȚII SERVICIILOR  ACADEMICE  

6.1. Implementarea Analizei Servqual 

. 
Scopul managementului calitãţii  unui  program de studii este să se identifice o percepţie cât mai 

obiectivă asupra activităţii didactice a cadrelor  didactice, asupra logisticii şi planului de învăţământ. Un 

feedback foarte important în acest sens este dat de percepţiile studenţilor în urma completării 

chestionarelor de satisfacţie.(Sallis,E.,2005). 

S-a urmărit analiza gradului de satisfacţie al studenţilor, respectiv analiza comparativă în funcţie 

de anul de studiu în care se află. S-a analizat în acest sens  nivelul de aşteptări, chestionar I (anexa 1), 

comparativ cu nivelul percepţiilor în mijlocul intervalului de pregătire profesională, chestionar II (anexa2) 

precum şi la finalul pregătirii studenţilor, chestionar II (anexa2). 

Implementarea Analizei SERVQUAL a condus la obţinerea scorurilor corespunzătoare 

aşteptărilor şi percepţiilor studenţilor cu privire la procesul de didactic, cu particularizările specifice 

fiecărei cerinţe prezentate (Tabelul 6.1). 

 
Scoruri înregistrate in studiul - Analiza  SERVQUAL- 

Tabelul 6.1 

I. Chestionar - Așteptările studenților  privind  serviciile educaționale  primite 
Nr Cerințe Scoruri/Scores 

Eij  Pij   I Pij II P ij(I) -Eij  Pij(II) -Eij  

1 Cadrele didactice sunt bine pregătite, au o ținută 
corespunzătoare 

5,43 5,25 5,34 -0,18 - 0,09 

2 Spațiile dedicate activităților didactice sunt moderne, la 
standarde înalte 

5,53 5,16 5,35 -0,38 -0,18 

3 Dotarea cu echipamente si tehnologii de ultimă oră 5,54 5,22 5,45 -0,32 -0,10 
4 Biblioteca are ofertă de carte generoasă și de actualitate 5,28 5,45 5,38 0,17 0,10 
5 Sunt respectate ofertele și angajamentele asumate de 

universitate, acestea corespunzând specificațiilor studenților 
5,46 5,25 5,42 -0,21 -0,05 

6 Studenții au incredere că sunt asumate de către universitate, 
responsabilitățile pentru formare profesională pe tot parcursul 
ciclului de studii 

5,49 5,22 5,12 -0,27 -0,37 

7 Procesul de invățământ va fi derulat corect si conform cu 
regulamentele academice 

5,52 5,17 5,45 -0,35 -0,06 

8 In general modul de predare a informațiilor este  interactiv și 
atractiv, conform cu standardele de calitate 

   
5,55 

5,22 5,48 -0,33 
     -
0,07 

9 Conținutul cursurilor sunt actualizate,  permite să se  
acumuleze  cunoștințe de bază 

5,45 5,28 5,27 -0,18 -0,19 

10 Se acordă  sprijin, consiliere și  ajutor  studenților 5,44 5,16 5,27 -0,28 -0,17 
11 Adaptarea informațiilor predate la nivelul de ințelegere al 5,42 5,32 5,40 -0,10 -0,02 
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studenților privind insușirea cunoștințelor 
12 Studentul este permanent  informat și se percepe că aparține 

comunității  academice 
5,41 5,29 5,50 -0,12 0,09 

13 Promovarea de  către cadre didactice a unui stil de învățare 
susținut și eficient cu  oferta către student  de-a ocupa un loc 
de muncă corespunzător pregătirii sale la absolvire 

5,54 5,27 5,17 -0,27 -0,36 

14 Printr-o atitudine pozitivă a cadrului didactic,  studentul este 
provocat cu idei și sarcini de invățare atractive, motivante cu  
dezvoltarea abilității de-a gândi critic. 

5,42 5,23 5,43 -0,19 0,00 

15 Eficiența crescută pentru invățare prin materialele oferite 
pentru întelegerea conținutului predat (prezentări video, PP, 
filme, proiecții)) 

5,40 5,29 5,34 -0,11 -0,07 

16 Pe parcursul anilor de studii  reușesc  să-mi dezvolt abilități  
practice necesare în domeniul în care voi lucra. 

     5,59 5,02 5,42 -0,57 -0,16 

17 Disciplinele studiate răspund așteptărilor angajatorilor       5,34 5,39 5,40 0,05 0,06 
18 Cadrul didactic oferă  studentului posibilitatea de-a alege 

disciplinele de studiu pe care să le urmeze într-un semestru 
5,67 4,96 5,38 -0,71 -0,29 

19 Studentul este încurajat să participe  activ la ore, să pună 
întrebări, să isi  exprime opiniile 

5,44 5,31 5,31 -0,13 -0,12 

20 Dezvoltarea abilităților de muncă în echipă și a celor de 
comunicare. 

5,49 5,31 5,32 -0,18 -0,17 

21 Accesul facil la informații utile cu privire la facultate 
(informatii de pe pagina web, aviziere). 

5,49        5,28       5,54       -0,21      0,05 

22 Studentul primește  feed back privind prestația la  curs sau  
laborator. 

5,49        5,41       5,40       -0,07      0,08 

Sursa: Mureşan şi colaboratorii, 2010;   Notă: Eij – aşteptările pentru afirmaţia i din dimensiunea j; Pij(I)  – 
percepţia pentru afirmaţia i din dimensiunea j obţinută pentru studenţii din anul II, Pij(II)  – percepţia pentru 
afirmaţia i din dimensiunea j obţinută pentru studenţii din anul IV,; 

 

Tabelul 6.2 

Calitatea serviciilor – percepţii relative la aşteptări 
 

Dimensiunea 
 

Scoruri I 
 

Media 
ponderată 

Pij II 
faţă de Eij 

Scoruri 
II     

Media 
ponderată 

Pij IV 
faţă de Eij 

Elemente tangibile -0.178 -3.20% -0.067 -1.19% 
Fiabilitate -0.266 -4.84% -0.147 -2.69% 
Receptivitate -0.191 -3.49% -0.117 -2.12% 

Încredere -0.307 -5.48% -0.090 -1.60% 
Empatia -0.146 -2.66% -0.082 -1.51% 
TOTAL -1.088  -0.504  

Sursa/Source: Mureşan şi colab./ Mureşan et al., 2010 

Progresele înregistrate la dimensiunile calitãţii serviciilor sunt reprezentate în procente diferite,. 

Se observă că cel mai mare progres a înregistrat dimensiunea  Încredere – 3.88% de la prima aplicare a 

chestionarului percepţii la a doua aplicare a chestionarului relativ la rezultatele aplicate la începutul 

facultăţii, furnizate de chestionarul aşteptări.  Dimensiunea Elemente tangibile a înregistrat un progres de 
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2%. Dimensiunile Fiabilitate şi Receptivitate au înregistrat un progres de 2.16% respectiv 1.37%, iar 

dimensiunea Empatie  s-a mărit cu 1.16%. 

Tabelul 6. 3 

Calitatea serviciilor  din prisma studenților – Gradul de îndeplinire al așteptărilor 
 

Dimensiunea/ 
Dimension 

Scoruri II- Scor I 
Scores II-Scor I 

Imbunătăţirea gradului de 
îndeplinire a aşteptărilor 
rezultate din Pij IV faţă 

Pij II 
1 Elemente tangibile 0,111 62,67% 
2 Fiabilitate 0,119 44,53% 
3 Receptivitate 0,074 39,26% 
4 Încredere 0,216 70,80% 
5 Empatia 0,063 43,39% 

TOTAL 0,584  

 
Pentru determinarea îmbunătăţirii gradului de îndeplinire a aşteptărilor rezultate din percepţiile 

înregistrate la anul IV făţă de anul II s-a folosit formula: 

 

 

La nivelul celor cinci dimensiuni în care se regrupează cele 22 de afirmaţii se poate observa că 

cea mai mică medie s-a înregistrat în cazul dimensiunii încredere, aceasta fiind şi considerată cea mai 

importantă pentru studenți cu un procent de 70,80%, fiind urmată de dimensiunea elemente tangibile cu 

62,67%, fiabilitatea 44,53% și empatia cu 43,39 % , pe ultimul loc.  

Aceste rezultate pot fi înterpretate și prin specificitatea Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară și implicit a studenților acestora. În general media calității serviciilor educaționale la 

USAMVCN pe scara Likert  de la 1-7 este apropiată de valoarea 6, ceea ce reprezintă un element pozitiv. 

 

 
6.2  DIMENSIUNEA  ELEMENTE TANGIBILE 

 
 Dimensiunea elementelor tangibile conturate în jurul serviciului educaţional, conform metodologiei 

SERVQUAL, are, de regulă, un caracter bidimensional orientat spre echipamente şi facilităţi pe de-o 

parte şi spre instrumente de comunicare şi personal, pe de altă parte. În cazul de faţă componenta 

orientată spre echipamente şi facilităţi vizează dotarea cu echipamente şi tehnologii a laboratoarelor, 

precum şi gradul de modernitate a spaţiilor destinate învăţării (Factor 1). Componenta orientată pe 

personal şi instrumente de comunicare (Factor 2) este reprezentată de analiza aşteptări/percepţii a 

pregăririi profesionale şi ţinutei cadrelor didactice, precum şi de calitatea ofertei de carte a bibliotecii 
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universităţilor agronomice luate în studiu. Aşteptările studenţilor faţă de procesul educaţional, din prisma 

elementelor tangibile, sunt reflectate, în prezentul studiu, de următoarele aserţiuni/atribute:  

• Cadrele didactice sunt bine pregatite, au o ţinută corespunzătoare.  
• Spațiile dedicate activităților didactice sunt moderne, la standarde înalte.  
• Dotarea cu echipamente şi tehnologii de ultimă oră.  
• Biblioteca are ofertă de carte generoasă şi de actualitate                                            

Nota 1: V1–Cadrele didactice sunt bine pregătite, au o ținută corespunzătoare; V2–Spațiile dedicate activităților 
didactice sunt moderne, la standarde înalte; V3–Dotarea cu echipamente şi tehnologii de ultima oră; V4–Biblioteca 
are ofertă de carte generoasă şi de actualitate.  
 

 
Nota 1: Q1–Cadrele didactice sunt bine pregătite, au o ținută corespunzătoare; Q2–Spațiile dedicate activităților didactice sunt 
moderne, la  
standarde înalte; Q3–Dotarea cu echipamente şi tehnologii de ultima oră; Q4–Biblioteca are ofertă de carte generoasă şi de 
actualitate.  
 

 
Nota 1: Q1–Cadrele didactice sunt bine pregătite, au o ținută corespunzătoare; Q2–Spațiile dedicate activităților didactice sunt 
moderne, la standarde înalte; Q3–Dotarea cu echipamente şi tehnologii de ultima oră; Q4–Biblioteca are ofertă de carte generoasă 
şi de actualitate 

Fig. 6.7.Matricea percepţii-aşteptări aplicată componentelor caracteristicii SERVQUAL-Elemente tangibile, cu privire la 
aşteptările studenţilor de la procesul de învăţământ, după finalizarea studiilor, respectiv anul IV 
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6.3.DIMENSIUNEA FIABILITATE 

Studiul aşteptărilor studentului faţă de serviciile educaționale, din perspectiva fiabilității, reflectă 

atitudinea subiecţilor raportată la capacitatea universității de a efectua sigur şi corect serviciile 

educaționale promise, încrederea ca se vor respecta promisiunile. Conform analizei SERVQUAL, această 

dimensiune s-a îmbunătăţit în proporţie de 44.53%. Fiabilităţii îi sunt atribuiţi drept factori principali 

competenţa USAMV Cluj-Napoca, respectiv siguranţa desfăşurării procesului de instruire, aspect 

focalizat pe înlăturarea sau acolo unde nu este posibil, diminuarea riscurilor neîndeplinirii activităţilor 

specifice asigurării unui proces de învăţământ adecvat exigenţelor exprimate de studenţi(Factor 1) şi 

cunoştinţele şi capabilităţile de care dispune instituţia în procesul oferirii serviciilor educaţionale (Factor 

2). Atributele specifice acestei dimensiuni, faţă de care se realizează ierarhizarea aşteptărilor studenţilor, 

sunt:  

• Modul de predare a informațiilor este  interactiv și atractiv, conform cu standardele de calitate.  
• Conținutul cursurilor este actualizat,  permiteacumularea cunoştinţelor de bază.  
• Procesul de învăţâmant este derulat corect şi conform cu regulementele academice.  
• Studenţii au încredere că sunt asumate de către universitate responsabilităţile pentru formare 

profesională pe tot parcursul ciclului de studii.  
• Respectarea ofertelor şi angajamentelor asumate de universitate, prin asigurarea coresponenţei cu 

specificaţiilor studenţilor. 
 

  

Nota 1: Q5–Respectarea ofertelor şi angajamentele asumate de universitate, prin asigurarea corespondenţei cu  specificațiilor 
studenţilor; Q6–Studenții au încredere că sunt asumate de către universitate responsabilitățile pentru formare profesionala pe tot 
parcursul ciclului de studii; Q7–Procesul de învăţământ este derulat corect şi conform cu regulmentele academice; Q8–Modul de 
predare a informațiilor este  interactiv și atractiv, conform cu standardele de calitate;Q9–Conținutul cursurilor este actualizat 
permite acumularea cunoștințelor de bază. 

Fig. 6.10.Matricea percepţii – aşteptări aplicată componentelor caracteristicii SERVQUAL – Fiabilitate, cu privire la 
aşteptările studenţilor de la procesul de învăţământ, după finalizarea anului II de studii 
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Nota 1: Q5–Respectarea ofertelor şi angajamentele asumate de universitate, prinasigurarea corespondenţei cu  specificațiilor 
studenţilor; Q6–Studenții au încredere că sunt asumate de către universitate responsabilitățile pentru formare profesionala pe tot 
parcursul ciclului de studii; Q7–Procesul de învăţământ este derulat corect şi conform cu regulmentele academice; Q8–Modul de 
predare a informațiilor este  interactiv și atractiv, conform cu standardele de calitate;Q9–Conținutul cursurilor este actualizat, 
permite acumularea cunoștințelor de bază.Fig. 7.12.Matricea percepţii – aşteptări aplicată componentelor caracteristicii 
SERVQUAL – Fiabilitate, cu privire la aşteptările studenţilor de la procesul de învăţământ, după finalizarea anului IV de studii  

Fig. 6.10.Matricea percepţii – aşteptări aplicată componentelor caracteristicii SERVQUAL – Fiabilitate, cu privire la 
aşteptările studenţilor de la procesul de învăţământ, după finalizarea anului IV de studii 

 

6.4.DIMENSIUNEA ELEMENTE RECEPTIVITATE 

 

Dimensiunea receptivităţii, conform metodologiei SERVQUAL, are drept componente principale , 

disponibilitatea universităţii de a furniza serviciul didactic (Factor 1) şi profesionalismul universităţii 

manifestat în oferirea serviciului didactic (Factor 2).  

Aşteptările studenţilor faţă de procesul educaţional, din prisma receptivităţii, sunt reflectate, în prezentul 

studiu, de următoarele atribute:  

• Se acordă  sprijin, consiliere şi  ajutor  studenţilor.  

• Adaptarea informațiilor predate la nivelul de înțelegere al studenților privind însuşirea 

cunoştintelor.  

• Studentul este permanent  informat și se percepe că aparţine comunităţii  academice.  

• Promovarea de  către cadre didactice a unui stil de învățare susținut și eficient cu şansa pentru 

student  de-a ocupa un loc de muncă corespunzător pregătirii sale la absolvire.  
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Nota 1: Q10–Se acordă sprijin, consiliere şi ajutor studenţilor; Q11–Adaptarea informațiilor predate la nivelul de 
înțelegere al studenților privind însușirea cunoștințelor; Q12–Studentul este permanent informat și percepe că 
aparține comunității academice; Q13–Promovarea de către cadre didactice a unui stil de învățare susținut și eficient 
cu șansa de a ocupa un loc de muncă corespunzător pregătirii 
 

Fig. 6.15.Matricea percepţii – aşteptări aplicată componentelor caracteristicii SERVQUAL – Receptivitate, cu 
privire la aşteptările studenţilor de la procesul de învăţământ, după finalizarea anului II de studii 

 

Nota 1: Q10–Se acordă sprijin, consiliere şi ajutor studenţilor; Q11–Adaptarea informațiilor predate la nivelul de 
înțelegere al studenților privind însușirea cunoștințelor; Q12–Studentul este permanent informat și percepe că 
aparține comunității academice; Q13–Promovarea de către cadre didactice a unui stil de învățare susținut și eficient 
cu șansa de a ocupa un loc de muncă corespunzător pregătirii sale.  

Fig. 6.17.Matricea percepţii – aşteptări aplicată componentelor caracteristicii SERVQUAL – Receptivitate, cu 
privire la aşteptările studenţilor de la procesul de învăţământ, după finalizarea anului IV de studii 

 
 

6.5.DIMENSIUNEA ÎNCREDERE 

Conform metodologiei SERVQUAL, dimensiunea încredere este caracterizată, în principal de 

componenta orientată spre consistenţa performanţei serviciului didactic (Factor 1) şi decomponenta 

orientată pe pregătire pentru piaţa muncii (Factor 2).  
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Următoarele atribute alcătuiesc dimensiunea încrederii:  

• Printr-o atitudine pozitivâ a cadrului didactic studentul este provocat cu idei și sarcini de invățare 

atractive, motivante cu  dezvoltarea abilitatii de a gândi critic.  

• Eficiența pentru învățare a materialelor oferite pentru înţelegerea conținutului predat (prezentări 

video, PP, filme, proiecții).  

• Pe parcursul anilor de studii se reușește dezvoltarea de abilități practice necesare în domeniul 

angajatorului.  

• Disciplinele studiate răspund așteptărilor angajatorilor.  

• Cadrul didactic oferă studentului posibilitatea de-a alege disciplinele de studiu pe care să le 

urmeze într-un semestru.  

 

 
Q14–Printr-o atitudine pozitiva a cadrului didactic studentul este provocat cu idei și sarcini de învățare 

atractive, motivante cu  dezvoltarea abilitații de-a gândi critic; Q15–Eficiența pentru învățare a materialelor oferite 
pentru înțelegerea conținutului predat (prezentări video, PP, filme, proiecții); Q16–Pe parcursul anilor de studii se 
reușește  dezvoltarea de  abilități  practice necesare in domeniul angajatorului; Q17–Disciplinele studiate răspund 
așteptărilor angajatorilor; Q18–Cadrul didactic oferă  studentului posibilitatea de-a alege disciplinele de studiu pe 
care să le urmeze într-un semestru.  

 
Fig. 6.20.Matricea percepţii – aşteptări aplicată componentelor caracteristicii SERVQUAL – Încredere, cu 

privire la aşteptările studenţilor de la procesul de învăţământ, după finalizarea anului II de studii  
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Q14–Printr-o atitudine pozitiva a cadrului didactic studentul este provocat cu idei și sarcini de învățare 

atractive, motivante cu  dezvoltarea abilitații de-a gândi critic; Q15–Eficiența pentru învățare a materialelor oferite 
pentru înțelegerea conținutului predat (prezentări video, PP, filme, proiecții); Q16–Pe parcursul anilor de studii se 
reușește  dezvoltarea de  abilități  practice necesare in domeniul angajatorului; Q17–Disciplinele studiate răspund 
așteptărilor angajatorilor; Q18–Cadrul didactic oferă  studentului posibilitatea de-a alege disciplinele de studiu pe 
care să le urmeze într-un semestru.  

 
Fig. 6.22.Matricea percepţii – aşteptări aplicată componentelor caracteristicii SERVQUAL – Încredere, cu 

privire la aşteptările studenţilor de la procesul de învăţământ, după finalizarea anului IV de studii  
 

  
6.6.DIMENSIUNEA EMPATIE 

 

Empatia este dimensiunea proprie serviciului educaţional, în conceptul specific metodologiei 

SERVQUAL care, este constituiă din componenta referitoare la înţelegerea nevoilor studenţilor (Factor 1) 

şi cea orientată pe comunicarea cu studenţii (Factor 2).  

Aşteptările studenţilor faţă de procesul educaţional, sub aspect empatic, sunt reprezentate în cazul 

nostru de următoarele atribute:  

• Studentul este încurajat să participe  activ la ore, să pună întrebări, să îşi exprime opiniile.  

• Dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă și a celor de comunicare.  

• Accesul facil la informații utile cu privire la facultate( informatii de pe pagina web, aviziere).  

• Studentul primește  feed back privind prestația la  curs sau  laborator. 
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Q19 – Studentul este încurajat să participe  activ la ore, să pună întrebări, să îşi  exprime opiniile; Q20 – Dezvoltarea 
abilitaților de muncă in echipa și a celor de comunicare; Q21 – Accesul facil la informații utile cu privire la facultate 
(informații de pe pagina web, aviziere); Q22 – Primesc  feed back privind prestația la  curs sau  laborator.  
 

Fig. 6.25.Matricea percepţii–aşteptări aplicată componentelor caracteristicii SERVQUAL–Empatie, cu privire la 
aşteptările studenţilor de la procesul de învăţământ, după finalizarea anului II de studii 

 
 

 

 
Fig Q19 – Studentul este încurajat să participe  activ la ore, să pună întrebări, să  îşi exprime opiniile; Q20 – 
Dezvoltarea abilitaților de muncă in echipa și a celor de comunicare; Q21 – Accesul facil la informații utile cu 
privire la facultate (informații de pe pagina web, aviziere); Q22 – Primesc  feed back privind prestația la  curs sau 
laborator.  

6.27.Matricea percepţii–aşteptări aplicată componentelor caracteristicii SERVQUAL–Empatie, cu privire la 
aşteptările studenţilor de la procesul de învăţământ, după finalizarea anului IV de studii 
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CONCLUZII 

           În urma desfăşurării studiului de față, au rezultat următoarele concluzii: 
 

1. Asigurarea calităţii la nivel european are loc prin metode precum: evaluarea, acreditarea, auditul 

şi ,,benchmarking”, cele mai des întâlnite instrumente fiind ,,acreditarea programelor de studiu” şi 

,, evaluarea programelor de studiu”. Astfel, dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor necesare 

evaluării şi asigurării calităţii propune pe de o parte identificarea şi corectarea deficienţelor 

existente şi pe de altă parte îmbunătăţirea continuă a calităţii prin identificarea cerinţelor mediului 

socio-economic şi a orientării ofertei academice spre satisfacerea acestora în condiţii de 

performanţă. 

 
2. Din tabloul de ansamblu al componentei aferente implicării studenţilor în procesul asigurării 

calităţii la nivelul universităţilor de ştiinţe agricole şi medicină veterinară de la noi din ţară, reiese 

faptul că întreg ansamblul USAMV-urilor incluse în prezenta analiză a atins un nivel de 

performanţă apreciabil, cu puncte tari relevante şi consistente pentru sistemul calităţii, puncte 

slabe ce vizează cu preponderenţă aspecte uşor remediabile şi nu de fond, oportunități şi 

ameninţări percepute similar de instituțiile implicate în studiu. 

 
3. Reliefarea aspectelor pozitive, a deficienţelor, oportunităţilor, dar şi ameninţărilor pentru procesul 

de învățământ superior agricol şi veterinar reprezentativ la naţional, demonstrează faptul că, în 

viziunea studenţilor, acesta are o funcţionalitate unitară, păstrându-şi însă nota de specificitate 

aferentă fiecărui centru universitar de profil. 

 
4. Analiza SWOT evidenţiază funcţionalitatea sistemului calităţii în Universităţile de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi şi Timişoara, în care 

componenta specifică implicării studenţilor evaluatori are importanţa adecvată, contribuind la 

perfecționarea şi dezvoltarea viziunilor strategice ale instituțiilor de referinţă. 

 

5. Analiza realizată subliniază  tendințele descendente ale evoluției studenților in USAMV din 

București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, la  toate ciclurile de studii. În ceea ce privește analiza 

comparativă  a indicatorului de calitate pentru dimensiunea predare-învățare,  C.1.1.  (raportul 

dintre numărul de cadre didactice și numărul de studenți), se subliniază si evidențiază  

performanțele pozitive ale USAMV Iași și USAMV  Cluj-Napoca. 

 
6. Analiza Benchmarking sugerează faptul că USAMV-urile din Iaşi, Timişoara şi Cluj-Napoca, în 
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vederea atingerii performanței educaționale sporite, trebuie să îşi direcționeze eforturile în 

vederea măririi numărului de studenţi prin mijloace specifice (creşterea capacităţii instituționale, 

diversificarea ofertei educaţionale, perfecţionarea strategiilor de promovare a serviciilor 

educaționale etc.), inclusiv prin preluarea experienței de succes a USAMV Bucureşti. În acelaşi 

timp, pentru a se încadra într-un nivel bun în ceea ce priveşte indicatorul C1.1., USAMV 

Bucureşti şi USAMV Timişoara trebuie să adopte măsurile necesare reglării raportului dintre 

numărul cadrelor didactice şi cel al studenţilor, în sensul diminuării acestuia. Un element util în 

acest demers îl constituie experiența Consorțiului universităților agronomice din țară, care prin 

dorința de implementare unitară a politicilor educaționale în domeniul agronomic, reușește să 

intervină printr-un echilibru util fiecărei universitate în parte, adoptând  strategii în domeniu 

nișate pe un management antreprenorial. 

 
7. Percepţia studenţilor cu privire la procesul de învățare cu toate aspectele sale, raportată la 

aşteptări, constituie un important input al procesului de asigurare a calităţii învățământului 

superior, în principal prin faptul că reprezintă componenta de feed-back, care contribuie la 

percepţia în timp real a evoluțiilor în acest domeniu şi permite adoptarea măsurilor menite să 

îmbunătățească actul didactic. 

 
 

8. Dimensiunea elemente tangibile are un caracter bidimensional orientat spre echipamente şi 

facilităţi pe de-o parte şi spre instrumente de comunicare şi personal, pe de altă parte. În cazul de 

faţă componenta orientată spre echipamente şi facilităţi vizează dotarea cu echipamente şi 

tehnologii a laboratoarelor, precum şi gradul de modernitate a spaţiilor destinate învăţării (Factor 

1). Componenta orientată spre personal şi instrumente de comunicare (Factor 2) este reprezentată 

de analiza aşteptări/percepţii a pregăririi profesionale şi ţinutei cadrelor didactice, precum şi de 

calitatea ofertei de carte a bibliotecii.Pentru un singur item (Q3-Dotarea cu echipamente şi 

tehnologii de ultima oră), percepțiile sunt la înălţimea aşteptărilor, ceea ce reflectă dotarea foarte 

bună cu echipamente şi tehnologie de ultimă oră, existentă în USAMV Cluj-Napoca. Rezultatele 

studiului Elementelor tangibile au la bază faptul că asigurarea calităţii actului didactic este o 

prioritate în USAMV Cluj-Napoca. Cadrele didactice sunt într-o competiţie continuă pentru a-şi 

creşte continuu nivelul de pregătire. Este implementat din anul 2008 un sistem de autoevaluare 

care reprezintă un barometru al ierarhiei interne. 

 
9. Fiabilitatea este dimensiunea actului educaţional care reflectă atitudinea subiecţilor raportată la 

capacitatea universității de a efectua sigur şi corect serviciile educaționale promise, încrederea că 
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se vor respecta promisiunile.Fiabilităţii îi sunt atribuiţi drept factori principali competenţa din 

partea USAMV Cluj-Napoca, respectiv siguranţa desfăşurării procesului de instruire, aspect 

focalizat pe înlăturarea sau acolo unde nu este posibil, diminuarea riscurilor neîndeplinirii 

activităţilor specifice asigurării unui proces de învăţământ adecvat exigenţelor exprimate de 

studenţi (Factor 1) şi cunoştinţele şi capabilităţile de care dispune instituţia în procesul oferirii 

serviciilor educaţionale.Se remarcă faptul că la finalizarea studiilor nu se înregistrează 

neconcordanţă între aşteptări şi percepţii în ceea ce priveşte dimensiunea fiabilitate.Din analiza 

matricei aşteptări-percepţii, corespunzătoare ultimului an de studii, se remarcă îmbunătăţire a 

percepţiilor studenţilor comparativ cu cea înregistrată la finalizarea anului II de studii. Se 

înregistrează percepţii foarte bune, chiar dacă în unele cazuri aşteptările au fost reduse, pentru 

marea majoritate a itemi-lor consideraţi. 

 
10. Dimensiunea receptivităţii, conform metodologiei SERVQUAL, are drept componente principale, 

disponibilitatea universităţii de a furniza serviciul didactic (Factor 1) şi profesionalismul 

universităţii manifestat în oferirea serviciului didactic (Factor 2).Din analiza matricei aşteptări-

percepţii, corespunzătoare ultimului an de studii, se remarcă faptul  că nici un atribut nu este 

situat în cadranul „Aşteptări mari, percepţii foarte bune” şi două atribute s-au bucurat de percepţii 

foarte bune, în condiţiile în care aşteptările au fost reduse, respectiv: Adaptarea informațiilor 

predate, la nivelul de înțelegere al studenților privind însușirea cunoștințelor şi Studentul este 

permanent informat și percepe că aparține comunității academice. 

 
11. Conform    metodologiei SERVQUAL, dimensiunea încredere este caracterizată, în principal de 

componenta orientată spre consistenţa performanţei serviciului didactic (Factor 1) şi de 

componenta orientată pe pregătire pentru piaţa muncii (Factor 2).Din analiza matricei aşteptări-

percepţii, corespunzătoare ultimului an de studii, se remarcă faptul  ca un singur atribut este situat 

în cadranul „Aşteptări mari, percepţii foarte bune”, respectiv Pe parcursul anilor de studii se 

reușește dezvoltarea de  abilități  practice necesare in domeniul angajatorului  şi două atribute 

s-au bucurat de percepţii foarte bune, în condiţiile în care aşteptările au fost reduse, respectiv: 

Printr-o atitudine pozitiva a cadrului didactic studentul este provocat cu idei și sarcini de 

învățare atractive, motivante cu  dezvoltarea abilitații de-a gândi critic şi Disciplinele studiate 

răspund așteptărilor angajatorilor. 

 

12. Empatia este dimensiunea proprie serviciului educaţional, în conceptul specific metodologiei 

SERVQUAL care, este constituiă din componenta referitoare la înţelegerea nevoilor studenţilor 
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(Factor 1) şi cea orientată pe comunicarea cu studenţii (Factor 2).Din analiza matricei aşteptări-

percepţii, corespunzătoare ultimului an de studii, se remarcă faptul  ca un singur atribut este situat 

în cadranul „Aşteptări mari, percepţii foarte bune”, respectiv Accesul facil la informații utile cu 

privire la facultate (informații de pe pagina web, aviziere)şi două atribute s-au bucurat de 

percepţii foarte bune, în condiţiile în care aşteptările au fost reduse, respectiv: Dezvoltarea 

abilitaților de muncă in echipa și a celor de comunicare şi Primesc  feed back privind prestația 

la  curs sau  laborator. 

 

 

 CONCLUZIILE  formulate converg spre urm ătoarele RECOMANDARI 
 

1.  Conform analizei SWOT a USAMV din țară, se pot contura câteva recomandări, menite să 

ducă la îmbunățățirea managementului calității universitare adresat studenților ca principali clienți 

ai serviciilor educaționale oferite de acestea. 

         Se recomandã  orientarea ofertei educaţionale  spre studenți cu vârste între 25 si 40 de ani, 

prin promovarea învățământului terțiar, internaționalizarea curricullei, participarea la nivel de 

consorțiu a USAMV-urilor la târguri de oferte educaționale.  În privința practicilor de promovare a 

admiterii se recomandă implicarea studenților în promovarea universității prin implementarea unor 

proiecte specifice. 

          Inserția absolvenților pe piața muncii reprezintă pentru universitate un mecanism de analiză 

a calității curicullei. Recomandăm în acest sens, o legătură strânsă cu angajatorii pentru a pregăti 

specialiști adaptați la noile domenii de afaceri.  

          Implicarea studenților în propriul traseu de învățare poate fi imbunatatita intr-o colaborare 

stransa cu acestia.. Recomandăm abordarea alegerii disciplinelor de studii, mobilităților interne și 

externe cu recunoașterea creditelor, recunoașterea practicii individuale, in temeiul legal al 

ordinului  ministrului educației și cercetării care încurajează mobilitățile interne. Cu toate că se 

respecta regulamentul de aplicare al creditelor ECTS, acesta trebuie bine definit in cadrul 

instituției si pentru alegerea materiile opționale, ca și oportunitatea traseului individual de studii. 

Până la finalizarea ciclului de licență, studenții pot să-și aleagă materiile opționale cu acoperire de 

30% din totalul creditelor ECTS acumulate.  

         Se recomandă susținerea instituțională a nevoilor angajatorilor, prin absolvenți  pregatiti si 

prin competențe transversale. În acest sens, prezenţa angajatorilor în comisii la nivel de facultate , 

constituite pentru  dezvoltarea  parteneriatelor cu mediul de afaceri, trebuie exploatatã în 

beneficiul studentului absolvent. 
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 2.  Studiul prezentat prin Analiza Benchmarking privind raportul dintre numărul de cadre 

didactice și studenți relevă o omogenitate la nivelul consorțiului USAMV-urilor din țară.  Conform 

cu Rapoartele ARACIS, cu privire la creșterea anuală a decalajului dintre numărul de cadre 

didactice și numărul de studenți înscriși în instituțiile de învățământ superior (prin raportare la 

1990, încărcătura de studenți pe cadru didactic s-a dublat), creșterea acestui raport s-a regasit și la 

USAMV–urile din țară. În plus, prin comparație cu valorile medii înregistrate de țările membre 

OECD, România ocupă poziția 16 dintr-un total de 22 de state analizate (fiind poziționată cu o 

valoare medie de 17,6 studenți la un cadru didactic, peste media OECD de 15,3). Recomandãm în 

privinţa acestui aspect, accentuarea eforturilor USAMV-urilor pentru îmbunãtãţirea acestui raport, 

prin adaptarea raportului posturilor didactice la numãrul de studenţi şi apropierea de numãrul 

mediu înregistrat de ţãrile membre OECD. 

 

3. Evaluarea activităţii didactice de către studenţi este un aspect esenţial a procesului de evaluare şi 

asigurare a calităţii educaţionale. Fişa de evaluare destinată identificării opiniilor şi sugestiilor 

studenţilor, reprezintă un feed back pentru îmbunătățirea activității cadrelor didactice,  mergand 

spre un management al calității performant în universități. Feed back-ul obținut din evaluările 

cadrelor didactice este un instrument de analiză care stimulează îmbunătățirea continuă a 

dimensiunii predare-învățare, adaptarea materialelor la ultimele noutăți din domeniu.Opiniile 

studenților vor fi o sursa permanenta pentru evaluarea activităţii didactice, în acord cu strategia  

USAMVCN,  de îmbunătăţire a  calitatea educaţiei la  toate programele de studii.                    

Având în vedere rezultatele obținute, prin datele  prelucrate privind așteptările studenților 

USAMVCN, recomandăm susţinerea la nivel de management  universitar a implementarãrii 

în cadrul Departamentului de Asigurare a Calității a Universității de Știin țe Agricole și 

Medicină Veterinară din Cluj Napoca a chestionarului analizat în prezenta lucrare. 
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                                                                            ANEXE                                                          Anexa 1 

                                                                                              Chestionarul I      
     

Așteptările clientului/studentului fa ță de serviciile educaționale pe care le va primi 
  

Nr. 
                 Cerințe(Declarații) 
 

                Scala de apreciere 
Nu este                                            Absolut 
esential                                             esential 
1 2 3 4 5 6      7 

E1 Cadrele didactice sunt bine pregătite, au o ținută corespunzatoare        
E2 Spațiile dedicate activităților didactice sunt moderne, la standarde înalte        
E3 Dotarea cu echipamente si tehnologii de ultimă oră        
E4 Biblioteca are ofertă de carte generoasă și de actualitate        
E5 Sunt respectate ofertele și angajamentele asumate de universitate, 

acestea corespunzând specificațiilor studenților 
       

E6 Studenții au incredere că sunt asumate de către universitate 
responsabilitățile pentru formare profesională pe tot parcursul ciclului 
de studii 

       

E7 Procesul de invățământ va fi derulat corect și conform cu regulementele 
academice 

       

E8 In general , modul de predare a informațiilor este  interactiv și atractiv, 
conform cu standardele de calitate 

       

E9 Conținutul cursurilor sunt actualizate,  permite să se  acumuleze  
cunoștințe de bază 

       

E10 Se acordă  sprijin, consiliere si  ajutor  studenților        
E11 Adaptarea informațiilor predate la nivelul de ințelegere al studenților 

privind însușirea cunoștințelor 
       

E12 Studentul este permanent  informat și se percepe că aparține comunității  
academice 

       

E13 Promovarea de  către cadre didactice a unui stil de invățare susținut și 
eficient cu oferta către student de-a ocupa un loc de muncă 
corespunzător pregătirii sale la absolvire 

       

E14 Printr-o atitudine pozitivă a cadrului didactic,  studentul este provocat 
cu idei și sarcini de invățare atractive, motivante cu  dezvoltarea 
abilitătii de-a gândi critic. 

       

E15 Eficiența crescută pentru invățare prin materialele oferite pentru 
intelegerea conținutului predat (prezentări video, PP, filme, proiecții) 

       

E16 Pe parcursul anilor de studii  reușesc  să-mi dezvolt abilități  practice 
necesare în domeniul în care voi lucra. 

       

E17 Disciplinele studiate răspund așteptărilor angajatorilor        
E18 Cadrul didactic oferă  studentului posibilitatea de-a alege disciplinele 

de studiu pe care să le urmeze într-un semestru 
       

E19 Studentul este încurajat să participe  activ la ore, să pună întrebări, să 
isi  exprime opiniile. 

       

E20 Dezvoltarea abilităților de muncă in echipă și a celor de comunicare.        
E21 Accesul facil la informații utile cu privire la facultate 

( informații de pe pagina web, aviziere). 
       

E22 Studentul primește  feed back privind prestația la  curs sau  laborator.        
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Anexa 2 
Chestionarul II 

Percepțiile clientului/studentului fa ță de serviciile educaționale pe care le va primi 

Nr. 
Cerințe(Declarații) 

 

                      Scala de apreciere 
Dezacord                                        Acord 
Total                                               Total 
1 2 3 4 5 6      7 

P1 Cadrele didactice sunt bine pregătite, au o ținută corespunzătoare        

P2 Spațiile dedicate activităților didactice sunt moderne, la standarde 
înalte 

       

P3 Dotarea cu echipamente si tehnologii de ultimă oră        
P4 Biblioteca are ofertă de carte generoasă și de actualitate        

P5 Sunt respectate ofertele și angajamentele asumate de universitate, 
acestea corespunzând specificațiilor studenților 

       

P6 Studenții au incredere că sunt asumate de către universitate, 
responsabilitățile pentru formare profesională pe tot parcursul ciclului 
de studii 

       

P7 Procesul de invățământ va fi derulat corect si conform cu 
regulamentele academice 

       

P8 In general modul de predare a informațiilor este  interactiv și atractiv, 
conform cu standardele de calitate 

       

P9 Conținutul cursurilor sunt actualizate,  permite să se  acumuleze  
cunoștințe de bază, 

       

P10 Se acordă  sprijin, consiliere și  ajutor  studenților        
P11 Adaptarea informațiilor predate la nivelul de ințelegere al studenților 

privind insușirea cunoștințelor. 
       

P12 Studentul este permanent  informat și se percepe că aparține 
comunității  academice 

       

P13 Promovarea de  către cadre didactice a unui stil de învățare susținut și 
eficient cu  oferta către student  de-a ocupa un loc de muncă 
corespunzător pregătirii sale la absolvire 

       

P14 Printr-o atitudine pozitivă a cadrului didactic,  studentul este provocat 
cu idei și sarcini de invățare atractive, motivante cu  dezvoltarea 
abilității de-a gândi critic. 

       

P15 Eficiența crescută pentru invățare prin materialele oferite pentru 
întelegerea conținutului predat (prezentări video, PP, filme, proiecții) 

       

P16 Pe parcursul anilor de studii  reușesc  să-mi dezvolt abilități  practice 
necesare în domeniul în care voi lucra. 

       

P17 Disciplinele studiate răspund așteptărilor angajatorilor        
P18 Cadrul didactic oferă  studentului posibilitatea de-a alege disciplinele 

de studiu pe care să le urmeze într-un semestru 
       

P19 Studentul este încurajat să participe  activ la ore, să pună întrebări, să 
isi  exprime opiniile. 

       

P20 Dezvoltarea abilităților de muncă în echipă și a celor de comunicare.        
P21 Accesul facil la informații utile cu privire la facultate 

(informatii de pe pagina web, aviziere). 
       

P22 Studentul primește  feed back privind prestația la  curs sau  laborator.        
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LISTA ABREVIERILOR  

 

ARACIS – Agenția Romaână de Acreditare a Învățământului Superior; 

CNFIS – Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior; 

EFQM – European Foundation for Quality Management (Fundaţia europeană pentru managementul calităţii); 

EHEA – European Higher Education Area (Aria europeană a învăţământului superior); 

ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education (Asociaţia europeană pentru asigurarea 

calităţii în învăţământul superior); 

EQA – European Quality Award (Premiul European pentru Calitate); 

ERA – European Research Area (Aria europeană a cercetării); 

ESU - European Study University 

HEI – Higher Education Institution (Instituţie de învăţământ superior); 

INS – Institutul naţional de Statistică; 

ISCED – International Standard Classification for Education (Clasificarea standard internaţională a educaţiei); 

OECD- Organizaţia mondialã de Cooperare  si Dezvoltare Economica 

SMC – Sistemul de Management al Calităţii; 

TQM – Total Quality Management (Managementul calităţii totale); 

UE – Uniunea Europeană; 

UEFISCDI - Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii; 

USAMV – Univeritate de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi 

USAMVBT – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara; 
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