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Integrarea României în Uniunea Europeană a impus o serie de transformări importante
atât în plan legislativ cât şi în cel al modului de organizare al programelor de studii
universitare, al dezvoltării învăţământului postuniversitar, fluxului de studenţi, finanţării
învăţământului public, conducerii instituţiilor de învăţământ superior ca şi în alte domenii
universitare.
Întregul efort trebuie să aibă în vedere sincronizarea direcţiilor de acţiune ale facultăţii
cu faptul că noua perioadă în care s-a păşit presupune numeroase transformări în modul de
gândire şi de acceptare a descoperirilor ştiinţifice (în special a celor din domeniul
biotehnologiei), în strânsă legătură cu perspectiva oferită României ca membră a structurilor
Europene. In acest context, domeniul agricol în general, şi cel a biotehnologiilor în special,
vor contribui la dezvoltarea societăţii, dar ele nu vor putea progresa decât prin creşterea
competenţei profesionale formată în mediul universitar.
In esenta, strategia de dezvoltare a Facultatii de Biotehnologii pentru perioada 20122016 vizeaza atingerea indicatorilor de performanta în ierarhizarea programelor de studii care
sa permita clasarea acestora în categorii superioare, ţinând cont de urmatoarele principii:
calitatea actului didactic şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice; transparenţa instituţională –
accesul la informaţíile ce privesc funcţionalitatea facultăţii; evaluarea continuă a
performanţelor obţinute de cadrelor didactice şi studenţi; iniţierea şi susţinerea tuturor

activităţilor ce au ca scop creşterea calităţii activităţii academice din cadrul Facultăţi de
Biotehnologii şi a USAMV Bucureşti.
A. VALORI CĂTRE CARE TINDE FACULTATEA
Strategia de dezvoltare a Facultăţii de Biotehnologii este în concordanţă cu Planul
Strategic de Dezvoltare al USAMV Bucureşti, cu îndeplinirea misiunii acesteia şi menţinerea
unui management performant care să asigure poziţia de lider între facultăţile din domeniu.
Se urmăreşte îmbunătăţirea managementului calităţii ariei curriculare şi a procesului
educaţional printr-o strategie care să asigure servicii academice la nivelul standardelor
europene şi un management transparent al resurselor umane şi materiale care să asigure
clasificarea facultăţii în topul unităţilor de profil din ţară şi străinătate.
Pentru perioada următoare ne propunem diversificarea ofertei educaţionale în vederea
adaptării la cerinţele pieţei muncii şi la previziunile tendinţelor de dezvoltare socio-economică
a Românie. În acest scop, avem în vedere în primul rând realizarea unei analize a cerinţelor de
specialişti cu pregătire superioare în domeniul Biotehnologiilor, în contextul profundei crize
economice cu care se confruntă atât ţara noastră cât şi statele membre ale UE. Dinamica
ofertei educaţionale va ţine seama de situaţia concretă de pe piaţa muncii, principalele
modificări urmând a fi implementate în programele de masterat şi doctorat. Vom continua
adoptarea unor noi programe de studii masterale, cu precădere în plan interdisciplinar, la care
să fie admişi licenţiaţi din diferite domenii, condiţiile de admitere urmând să fie stabilite la
nivelul fiecărui program. În anul 2013 urmează a se reacredita programele de master.
De asemenea, ţinând seama de faptul că în corpul profesoral al facultăţii există 8
conducători de doctorat în specializarea Biotehnologii, ne propunem adoptarea măsurilor
necesare pentru creşterea atractivităţii studiilor doctorale atât în rândul absolvenţilor de
biotehnologie cât şi ai celor din domenii înrudite.
În perspectivă, stabilirea evoluţiei numărului studenţilor pe facultăţi vor fi avute în
vedere următoarele principii de bază:
∑

corelarea numărului de studenţi cu cerinţele pieţei muncii pe termen scurt,
mediu şi lung;

∑

creşterea moderată şi diferenţiată a numărului de studenţi;

∑

perfecţionarea organizării serviciilor sociale oferite studenţilor,

∑

promovarea imaginii publice a Facultăţii de Biotehnologii.

Prin înfăptuirea acestor principii se are în vedere ca numărul studenţilor să sporească
până în anul 2020 cu o rată anuală de 3-5 % la forma lungă de învăţământ şi de cel puţin 510% la masterat şi doctorat prin prezentarea ofertei educaţionale a facultăţii în rândul
absolvenţilor de licee şi a studenţilor din anii terminali ai ciclului de licenţă/masterat.
B.

MISIUNE

Facultatea de Biotehnologii din Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti înfiinţată în anul universitar 1994/1995, oferă programe de instruire
şi formare profesională prin forma învăţământului universitar de lungă durată (4 ani) cu
frecvenţă şi prin cea a învăţământului postuniversitar (masterat şi doctorat). Are în prezent
acreditare toate specializările de licenţă - Biotehnologii agricole, Biotehnologii industriale şi
Biotehnologii medical-veterinare din anul 2010, masterat - Aplicaţii moderne ale
biotehnologiilor în agricultură, Biotehnologie şi Siguranţă alimentară şi Biotehnologii în
protecţia mediului din anul 2008 (Ordinul MECT 4644/30.06.2008) şi doctorat.
Facultatea de Biotehnologii asigură:
∑

formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniul biotehnologiilor prin
învăţământ superior de lungă durată (acordând titlul de inginer) şi master;

∑

promovarea activităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în
laboratoare şi în centre de cercetare specializate în biotehnologiile clasice şi
moderne;

∑

extinderea relaţiilor de cooperare internaţională în domeniul învăţământului
superior biotehnologic precum şi în domeniul cercetării ştiinţifice şi integrarea
facultăţii în reţeaua internaţională a instituţiilor de învăţământ şi cercetare şi
extinderea relaţiilor de cooperare internaţională;

∑

menţinerea şi creşterea prestigiului ştiinţific şi cultural al universităţii.
C.

OBIECTIVELE STRATEGICE GENERALE

Principalul obiectiv al strategiei Facultăţii de Biotehnologii este dezvoltarea acesteia în
condiţiile modificărilor impuse de legislaţia românească, pentru a mări şansele absolvenţilor
ciclului de studii universitare pe piaţa românească şi europeană a muncii, pentru a crea

premisele consolidării cercetării ştiinţifice şi pentru a stimula o judicioasă gestionare a
resurselor umane şi financiare.
Un alt obiectiv strategic general este canalizarea eforturilor cadrelor didactice din
facultate în scopul clasificării universității în categoria C, a universităților de cercetare
avansată și educație, precum și a programelor de studii din domeniul Biotehnologii în
categoria A si ridicarea calificativelor acordate specializării Biotehnologii industriale.
Strategia de dezvoltare a Facultăţii Biotehnologii pe termen lung vizează
îmbunatatirea continuă a strategiei pentru calitate, în conformitate cu standardele ARACIS de
evaluare internă a programelor de studii universitare, precum si cresterea competitivităţii la
nivel european prin poziţionarea învăţământului şi a cercetării pe axa cercetare – educare –
inovare, ca motor al dezvoltării economico-sociale.
D.

OBIECTIVE STRATEGICE PRIVIND EDUCAŢIA ŞI FORMAREA
STUDENŢILOR

Acţiunile ce vor fi întreprinse au la bază Strategia dezvoltării şi modernizării
structurilor universităţii în perioada următoare şi au în vedere următoarele obiective
principale:
∑

dezvoltarea şi perfecţionarea continuă, echilibrată şi pragmatică a
mijloacelor specifice de instruire teoretică şi formarea de abilităţi şi
deprinderi practice ale studenţilor şi cursanţilor postuniversitari în
domeniul biotehnologiilor, în corelare cu cerinţele pieţei forţei de muncă;

∑

perfecţionarea continuă şi corelarea structurilor curriculare universitare
specifice şi ale programelor analitice cu evoluţiile şi tendinţele de evoluţie
ale biotehnologiilor, ale vieţii economice, politice şi sociale ale ţării şi cu
evoluţiile din Uniunea Europeană şi cea internaţională;

∑

modernizarea

planurilor

de

învăţământ

va

urmări

flexibilitatea

posibilităţilor de alegere a cursurilor opţionale şi a ofertei de cursuri
facultative în concordanţă cu standardele europene şi cerinţele pieţei
muncii;
∑

analiza conţinutului programelor analitice şi armonizarea lor pentru
eliminarea suprapunerilor;

∑

adoptarea unor metodologii moderne de predare şi instruire teoretică şi
practică flexibile şi adaptate la cerinţele mereu actualizate ale transferului
de informaţie către studenţi în corelaţie cu necesităţile de pe piaţa forţei de
muncă şi ţinând cont de prevederile legale în vigoare;

∑

focalizarea

întregului învăţământ academic asupra formării de competenţe;

asigurarea în pregătirea studenţilor, a unui echilibru între pregătirea
teoretică şi deprinderile practice cu un accent deosebit pus pe caracterul
pragmatic al instruirii adică acela dictat de cerinţele pieţei forţei de muncă;
∑

dezvoltarea infrastructurii necesare unui învăţământ superior de specialitate
modern, dinamic şi pragmatic şi ţinând seamă în permanenţă de cerinţele
pieţei şi de necesitatea asigurării calităţii certificate a procesului de
învăţământ;

∑

recrutarea, pe bază de performanţă, de noi cadre didactice tinere, şi
stimularea implicării doctoranzilor în activităţile didactice şi în stagiile de
practică;

∑

dezvoltarea permanentă a bazei de cercetare ştiinţifică cu scop didactic
destinată studenţilor, precum şi a bazei de cercetare ştiinţifică destinată
corpului profesoral, studenţilor din anii superiori, doctoranzilor şi
cursanţilor postuniversitari;

∑

dezvoltarea comunicării, mobilităţii şi a relaţiilor studenţilor şi a cadrelor
didactice şi de cercetare ştiinţifică cu universităţi din ţară şi din străinătate
în vederea participării la circuitul intern, european şi mondial al
informaţiilor.

În ceea ce priveşte conţinutul programelor de studiu şi evaluarea acestora în termeni
de credite transferabile, vor fi avute în vedere şi următoarele direcţii operaţionale:
∑

sporirea flexibilităţii în ceea ce priveşte mobilitatea orizontală a studenţilor
între diferite domenii cu recunoaşterea creditelor obţinute anterior;

∑

extinderea profilurilor inter şi multidisciplinare în scopul evitării unor
specializări foarte înguste care pot crea greutăţi absolvenţilor în găsirea
unor locuri de muncă adecvate pregătirii lor;

∑

armonizarea structurii programelor de studii cu dinamica activităţilor în
care vor lucra absolvenţii facultăţii pentru a putea uşura adaptarea rapidă a
acestora la condiţiile viitoarelor locuri de muncă;

Pe linia evaluării academice Facultatea de Biotehnologii Bucureşti îşi propune:
∑

îmbunătăţirea activităţii proprii de autoevaluare;

∑

adoptarea de către Consiliul profesoral a unor decizii privind extinderea,
limitarea sau lichidarea unor programe de studii;

∑

elaborarea criteriilor obiective şi cuantificabile de evaluare anuală a
activităţilor cadrelor didactice şi consultarea studenţilor în legătură cu
procesul didactic;

∑

editarea unor publicaţii proprii prin care comunitatea academică să fie
corect informată cu privire la capacităţile şi performanţele de utilizare a
acestora (ghiduri pentru admitere, cataloage, anuare, rapoarte, bilanţuri);

∑

corelarea finanţării programelor de studii cu rezultatele evaluărilor şi
autoevaluărilor interne, precum şi cu volumul fondurilor bugetare aprobate
sau provenite din diferite alte surse.
E.

OBIECTIVE PENTRU CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Biotehnologia reprezintă un domeniu multidisciplinar, cu implicaţii practice
incontestabile, ceea ce face ca activitatea de cercetare ştiinţifică din facultate să fie intensă.
Pentru Facultatea de Biotehnologii cercetarea ştiinţifică reprezintă o latură foarte importantă a
activităţii cadrelor didactice şi a studenţilor, dovadă realizarea a numeroase lucrări ştiinţifice
prezentate şi publicate în reviste naţionale şi internaţionale, brevete precum şi valoarea
contractelor de cercetare realizate în perioada anterioară.
Deşi fiecare departament îşi are propriile proiecte sau teme de cercetare, la nivelul
facultăţii se conturează mai multe direcţii de cercetare ce se vor realiza în strânsă colaborare
cu institute de cercetare din ţară sau străinătate:
∑

Modificarea genetică a organismelor în scopul ameliorării performanţelor lor
productive precum şi aplicarea unor tehnici de analiză moleculară (markeri
moleculari) pentru selecţia rapidă şi caracterizarea organismelor cu însuşirile dorite;

∑

Elaborarea de metode biotehnologice de bioremediere a solului şi apelor;

∑

Dezvoltarea de metode moderne de identificare şi determinare de compuşi bioactivi
din produse biotehnologice, materii prime, produse agroalimentare;

∑

Obţinerea de biopreparate biostimulatoare şi antimicrobiene pentru plante şi animale;

∑

Detecţia şi cuantificarea micotoxinelor din produse alimentare;

∑

Îmbunătăţirea tehnologiilor existente şi elaborarea de noi tehnologii pentru
valorificarea resurselor agroalimentare;

∑

Elaborarea de tehnologii privind valorificarea resurselor biologice regenerabile si
obtinerea de biocombustibili.
Direcţiile de cercetare au un caracter modern şi pot permite obţinerea unor rezultate cu

caracter de noutate, competitive nu numai pe plan intern ci şi internaţional. Se impune în acest
sens continuarea eforturilor de găsire a noi surse de finanţare pentru temele de cercetare
propuse şi participarea cu proiecte la toate competiţiile interne şi internaţionale ce se vor lansa
pe viitor.
Pentru creşterea eficienţei activităţii de cercetare şi de atragere a fondurilor este
necesară dezvoltarea celor două centre ce cercetare acreditate CNCSIS la nivelul facultăţii:
Centrul de Biotehnologii microbiene şi Centrul de excelenţă de Biochimie aplicată şi
biotehnologie şi a Laboratorului de analize a aditivilor biochimici.
De asemenea, includerea studenţilor în activitatea de cercetare a reprezentat şi
reprezintă în continuare o prioritate a activităţii cadrelor didactice în domeniul cercetării
ştiinţifice. Experienţa anilor trecuţi ne-a arătat că numeroşi absolvenţi care au fost incluşi în
proiecte de cercetare ştiinţifică au reuşit nu numai să se specializeze prin doctorate (în ţară şi
străinătate) ci şi să ocupe posturi în activitatea de cercetare.
Se va urmări ca cercetarea ştiinţifică să fie caracterizată prin realism, acţiuni de
avangardă şi participarea substanţială la programele europene. Produsele cercetării ştiinţifice
trebuie să contribuie la realizarea acelor proiecte dorite, căutate şi aşteptate, care să fie cât mai
complete şi cât mai bine fundamentate, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic.
Finalitatea se va exprima atât în produse finite (studii, evaluări,prognoze, lucrări de cercetare
ştiinţifică, ipoteze etc.), în volume tipărite şi în pagini Web, cât şi în acţiuni (mese rotunde,
seminarii, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice) şi dialoguri inter-universitare, prin
care să se realizeze o mai bună cunoaştere a valorilor naţionale în sistemul valorilor europene
şi internaţionale.
În perioada următoare, conducerea facultăţii se va preocupa de creşterea gradului de
accesibilitate a produselor cercetării prin următoarele modalităţi:
∑

perfecţionarea redactării şi prezentării produselor finale;

∑

îmbunătăţirea activităţii editoriale şi publicistice, concomitent cu cea a altor forme de
diseminare a informaţiei şi lucrărilor rezultate din cercetarea ştiinţifică;

∑

identificarea unor surse financiare extrabugetare pentru susţinerea publicării în reviste
cotate ISI de către cadrele didactice a celor mai valoroase şi originale articole;

∑

sprijinirea şi susţinerea activităţii buletinului ştiinţific al facultăţii în vederea creşterii
nivelului de cotaţie şi vizibilitate pe plan naţional şi internaţional;

∑

folosirea oportunităţilor oferite de programele şi proiectele de cercetare ştiinţifică
europene şi a celor naţionale, finanţate de Uniunea Europeană, de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau din alte surse.

∑

continuarea realizării sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a facultăţii şi întărirea
caracterului său internaţional;

∑

stimularea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de a-şi prezenta rezultatele
cercetărilor în cadrul sesiunilor ştiinţifice din universitate/facultate;

∑

întărirea colaborării dintre departamentele din facultate si cele două centre de cercetare
în care sunt implicate cadre didactice din universitate (Biotehnol şi Biotehgen) astfel
încât beneficiile să fie reciproce, atât în ceea ce priveşte investiţiile în echipamente şi
reactivi, în implicarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în activităţile de
cercetare, cât şi prin publicaţiile realizate;

∑

întărirea colaborării dintre cadrele didactice din facultate şi colegii din celelalte
facultăţi ale USAMV Bucureşti în scopul realizării unor cercetări complexe,
generatoare de rezultate competitive pe plan internaţional, care pot contribui la
creşterea vizibilităţii universităţii noastre şi a facultăţilor acesteia pe plan internaţional;

∑

stimularea activităţilor de prezentare periodică a rezultatelor cercetărilor în cadrul
departamentelor;

∑

susţinerea valorificării rezultatelor cercetărilor şi a experienţei acumulate în cercetarea
ştiinţifică de profil de către membrii facultăţii prin publicaţii de specialitate (cărţi,
tratate, capitole din cursuri etc).
Ţinând seama de noile orientări rezultate din Legea Educaţiei naţionale, corpul

profesoral al facultăţii se va orienta cu precădere spre creşterea vizibilităţii rezultatelor
cercetării ştiinţifice prin publicarea acestora în reviste de circulaţie internaţională cu factor de
impact şi de referinţă cât mai ridicate şi de brevetarea rezultatelor aplicative la nivel naţional
şi internaţional.
F.

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI MANAGEMENTUL
FINANCIAR

Pentru îmbunătăţirea bazei materiale a facultăţii vor fi continuate demersurile începute
pentru realizarea următoarelor obiective:
∑ Dezvoltarea facultăţii impune finalizarea clădirii facultăţii a cărei construcţie a
demarat în anul 2011, precum şi dotarea noilor spaţii cu mobilierul şi echipamentele
necesare desfăşurării activităţilor didactice şi de cercetare;
∑ Se impune o utilizare mai bună a bazei materiale existente, precum si întretinerea
spatiilor existente alocate activitatilor didactice si de cercetare;
∑ Imbunatatirea în continuare a bazei materiale a facultatii prin implicarea permanenta a
tuturor cadrelor didactice si de cercetare prin atragerea de fonduri bugetare si
extrabugetare, aplicând pentru proiecte în cadrul competiilor lansate la nivel national
si la nivel international, precum si încheirea de contracte de prestari servicii cu firme
în domeniu din tara;
∑ Consolidarea colaborării cu centrele de cercetare Biotehnol şi Biotehgen în vederea
utilizării în comun a echipamentelor şi materialelor achiziţionate prin proiecte de
cercetare;
∑ Infiinţarea şi acreditarea unor centre de cercetare proprii facultăţii în care să se
concentreze cele mai moderne echipamente de cercetare şi în care să se poată
desfăşura activităţi de înaltă performanţă.
∑ Completarea bazei documentare prin dezvoltarea bibliotecilor departamentelor şi
dotarea cu publicaţii de specialitate din literatura română şi internaţională pe direcţiile
de specializare ale facultăţii şi cu atragerea de fonduri extrabugetare;
∑ Dotarea laboratoarelor cu aparatură modernă care să poată fi utilizată pentru
activităţile didactice dar şi pentru cercetarea ştiinţifică;
Ţinând seama de experienţa şi rezultatele obţinute de colectivele de cercetare ne
propunem, pe termen lung, înfiinţarea cel puţin al unui centru strat-up care să faciliteze
aplicarea rezultatelor cercetării obţinute de masteranzi/doctoranzi în producţie prin iniţierea
unei afaceri.
Principiile care sunt luate în considerare privind finanţarea Facultăţi de Biotehnologii atât
pentru anul 2012-2016 cât şi în perspectivă se referă la :
∑

diversificarea surselor de finanţare;

∑

implementarea finanţării globale;

∑

creşterea permanentă a veniturilor extrabugetare;

∑

promovarea autonomiei financiare a facultăţii şi aplicarea principiilor
autonomiei financiare la acest nivel în condiţiile unei repartizări echilibrate
a numărului de locuri de la buget între facultăţile universităţii;

∑

instituirea unor norme şi proceduri de transfer a unor competenţe
administrativ-financiare, de la conducerea universităţii spre departamente,
unităţi de cercetare şi funcţionale şi sporirea corespunzătoare a
responsabilităţilor acestora;

∑

creşterea finanţării complementare prin: taxe legale, venituri obţinute de la
agenţii economici, venituri din activitatea

de prestări de servicii, din

cercetarea ştiinţifică, consultanţă, activităţi editoriale, din donaţii şi
sponsorizări, asocieri etc.;
∑

atragerea studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor pe locuri cu taxă;

∑

asigurarea de servicii de analiză şi expertiză ştiinţifică pentru terţi;

∑

diversificarea ajutorului financiar care urmează să se acorde studenţilor pe
câteva direcţii:
ÿ corelarea sistemului de acordare a burselor cu unele niveluri
minime de performanţă;
ÿ creşterea ponderii burselor private;
ÿ organizarea sistemului împrumuturilor de studii de la bănci sau alte
organisme financiare.

În privinţa valorificării eficiente a resurselor umane se au în vedere următoarele
componente principale:
∑

creşterea exigenţelor în recrutarea personalului;

∑

politica privind resursele umane va avea în vedere în primul rând acoperirea posturilor
didactice cu cadre tinere, a căror pondere să depăşească 30-35% din totalul
personalului didactic. Promovarea va avea la bază numai principiile performanţei şi
competenţei, cu respectarea cerinţelor legale;

∑

reevaluarea echilibrului între numărul personalului didactic şi cel didactic auxiliar de
cercetare şi administrativ.
În legătură cu gestiunea resurselor umane, cu recrutarea şi promovarea personalului,

Facultatea de Biotehnologii Bucureşti îşi propune în perspectivă următoarele acţiuni
importante:

∑

Perfecţionarea sistemului de evaluare periodică a activităţii cadrelor
didactice pe baza criteriilor elaborate de MECTS precum şi unor criterii
elaborate la nivelul universităţii sau facultăţii;

∑

alocarea de fonduri pentru stagii în străinătate şi utilizarea la maximum a
burselor oferite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
şi de alte instituţii, organizaţii şi consorţii din ţară şi din străinătate;

∑

flexibilizarea mobilităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, în sensul
atragerii personalului din cercetarea ştiinţifică în activităţile didactice ale
universităţii şi invers;

∑

diferenţierea sistemului de salarizare, corelată cu creşterea în plan naţional
a nivelului salarizării, prin sistemul de normare, dar şi prin performanţele
individuale anuale şi contribuţiile individuale sau colective la generarea de
venituri pentru universitate;

∑

Motivarea activitatii cadrelor didactice si a personalului auxiliar prin
acordarea unor diverse tipuri de recompense;

∑

Analiza numărului şi structurii posturilor didactice din statele de functiuni
ale departamentelor în vederea elaborării unui plan de perspectivă privind
dezvoltarea resurselor umane pe facultate, ţinându-se cont de eficientizarea
actului didactic, de o piramidă a posturilor didactice echilibrată, în
concordanţă cu cerinţele MECTS şi ARACIS, precum şi scoaterea la
concurs a posturilor în ordinea priorităţilor departamentelor;

Principalul obiectiv îl constituie asigurarea unui climat de încredere şi respect reciproc
în vederea îndeplinirii misiunii şi obiectivele asumate de Facultatea de Biotehnologii.
Având la bază prevederile din regulamentele interne în vigoare vor fi luate măsurile
necesare pentru asigurarea unei bune colaborări cu toate structurile funcţionale din cadrul
Universităţii, pentru informarea corectă şi în timp real a tuturor colegilor din facultate.

G.

RELAŢII INTERNAŢIONALE

Conducerea Facultăţii de Biotehnologii îşi propune ca în perioada următoare să susţină
creşterea performanţelor procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice.

Un obiectiv important al facultăţii este acela de racordare la structurile şi activităţile
internaţionale, la programele finanţate de Uniunea Europeană, transfrontaliere, bilaterale etc.
Prin aceasta se urmăreşte creşterea numărului de consorţii internaţionale la care
participă membrii corpului profesoral, creşterea numărului de proiecte depuse, câştigate şi
finalizate în domeniile de competenţă ale cadrelor didactice din facultate.
H.

PARTENERIATUL CU STUDENŢII

Facultatea de Biotehnologii consideră studenţii săi ca fiind parteneri strategici în toate
domeniile de activitate şi interes ale acesteia. De aceea, Facultatea promovează în relaţiile cu
studenţii săi un climat caracterizat prin calitatea serviciilor educaţionale oferite şi competenţă.
Drepturile studenţilor sunt recunoscute tuturor fără deosebire de etnie, religie, sex,
opinie sau apartenenţă politică, indiferent de regimul de şcolarizare, cu sau fără taxă.
Pentru reducerea fenomenului de abandon şcolar se va creea un parteneriat studentcadru didactic, prin întocmirea unui orar care să permită studenţilor posibilităţi de participare
la cursuri şi lucrări, precum şi formarea de grupe care să lucreze modular pentru realizarea
sistemului de credite transferabile, ţinând cont de aplicarea legii învăţământului. De asemenea
se vor identifica şi soluţiona problemele profesionale şi financiare care duc la creşterea
abandonului şcolar pe parcursul anilor de studiu.
De asemenea vor fi promovate pe scară largă:
∑ dezvoltarea sistemului de tutoriat la nivelul facultăţii prin desemnarea unor tutori
pentru fiecare specializare/an de studiu şi implicarea mai activă a cadrelor didactice
tutori, alături de reprezentanţii studenţilor, în realizarea unei mai bune informări şi
orientări profesionale a acestora, în rezolvarea unor probleme curente ale vieţii
universitare, cât şi în valorificarea iniţiativelor studenţeşti, în vederea realizării unui
climat optim de învăţare-educare;
∑ consilierea în scopul orientării profesionale;
∑ accesul la publicaţiile de specialitate;
∑ Implicarea activa a reprezentantilor studentilor în comisiile Consiliului facultatii
pentru realizarea managementului educational si consultarea acestora în deciziile
legate de activitatea studentilor;
∑ libertatea de exprimare;
∑ transparenţa şi accesul la informaţii;

∑ sprijinirea absolvenţilor şi a studenţilor în găsirea unor locuri de muncă;
∑ dezvoltarea bazelor de practică pentru studenţi;
∑ susţinerea activităţilor organizate de studenţi în baza unor programe comune pentru
∑ promovarea valorilor educaţionale, ştiinţifice, culturale, sociale, sportive sau
umanitare;
∑ Sustinerea accesului studentilor si insertiei absolventilor pe piata muncii în domeniile
de interes pentru programele de studii ale facultatii si monitorizarea procesului prin
crearea unei baze de date specifice, indicator necesar în vederea acreditării şi/sau
autorizării specializărilor din facultate
∑ Stimularea participarii studentilor la manifestarile stiintifice, profesionale si culturale
organizate în universitate, precum şi în alte universitati din tara sau UE;
∑ Dezvoltarea relatiilor si mobilitatilor nationale si internationale pentru student.

Termen de realizare: permanent.
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