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RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII ÎN  

FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI ȘTIINȚE BIOLOGICE 

1. Organizare, departamente didactice, structura pe domenii de ierarhizare (programe 

de studii componente) 

 

Facultatea de Medicină și Științe Biologice (FMSB) din cadrul Universității „Ştefan cel 

Mare” din Suceava a luat ființă în anul 2021, conform Hotărârii Guvernului României nr. 

883/2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 823 bis/27 august 2021. 

Facultatea de Medicină și Științe Biologice (FMSB) s-a desprins, împreună cu 

programele sale de licență (Nutriție și dietetică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 

Asistență medicală generală) din cadrul Departamentului de Sănătate și Dezvoltare Umană 

(DSDU) din Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS). DSDU a existat în cadrul FEFS 

încă din 2012.  

Conducerea facultății este asigurată de Decan, Prodecani, Director de Departament, 

Consiliul Facultății și Consiliul Departamentului. Funcția de Decan este ocupată de Prof. 

univ. dr. Mihai COVAȘĂ, cea de Prodecan de către Conf. univ. dr. Andrei LOBIUC și Șef 

lucrări dr. Lăcrămioara BĂLAN, iar cea de Director de Departament de către Conf. univ. dr. 

Alexandru NEMȚOI. Membrii Consiliului Facultății sunt în număr de 7 (5 cadre didactice și 

2 studenți), iar membrii Consiliului Departamentului în număr de 3 (3 cadre didactice).  

Activitatea la nivelul FMSB este organizată într-un singur departament, Departamentul 

de Științe Biomedicale, având un colectiv de 27 cadre didactice titulare, din care 1 profesor, 5 

conferențiari, 19 lectori/șef lucrări, 2 asistenți. Echipa departamentului este completată cu 35 

de cadre didactice asociate, cu experiență în domeniul științelor biomedicale.  

Personalul auxiliar este în număr de 8, dintre care 4 laboranți și 4 secretare. 

Misiunea Facultăţii de Medicină și Științe Biologice este aceea de a promova educaţia şi 

performanţa academică în formarea de absolvenţi competitivi, care să se poată integra în piaţa 

muncii din sistemele de sănătate din spațiul european. Facultatea pregătește și formează 

specialiști în domeniul Sănătate, Biologie și Medicină, prin programele de studii pe care le 

oferă dorind să devină un centru de excelenţă în învăţământ și să atingă un nivel al activităţii 

de cercetare care să crească vizibilitatea internaţională a facultăţii. 

Obiectivele programelor de studii sunt clare şi realizabile, cu respectarea normelor 

legale, conţinând şi elemente de specificitate şi oportunitate, în concordanţă cu cadrul 

calificărilor şi cerinţelor pieţei forţei de muncă şi individualizate în sistemul naţional de 

învăţămant şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior: 

 adaptarea continuă a ofertei educaţionale şi modalităților de desfăşurare a studiilor la 

cerere, fiind în măsură să formeze absolvenţi şi specialişti competitivi în spaţiul european, 

uşor de integrat în piaţa muncii reprezentată de sistemele de sănătate; 

 selecţia şi dezvoltarea unui corp academic valoros şi integru, precum şi promovarea unui 

management eficient; 

 profesionalism, deontologie ireproşabilă şi umanism în domeniul sănătăţii, contribuţie 

activă la procesul de reformă a sistemului naţional de cercetare; 

 cercetare ştiinţifică cu caracter multi și interdisciplinar, axată pe priorităţile strategiei 

naţionale şi europene, care să producă efectiv cunoaştere pusă în slujba bunăstării şi 

dezvoltării umane. 

În anul universitar 2021-2022 procesul de învăţământ din cadrul FMSB are două 

componente principale, prezentate detaliat în tabele de mai jos. 

- studii universitare de licenţă (5 programe) 

- studii universitare de masterat (1 program) 
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STUDII DE LICENŢĂ – 3 și 4* ani  

Domeniul de 

licență 

Programul de 

studii 

Acreditare (A) / 

Autorizare de 

funcționare 

provizorie (AP)  

HG (nr. data) 

Data  

ultimei 

evaluări 

periodice 

Număr studenţi 

Buget Taxă Total 

 

Sănătate Nutriţie şi dietetică 
(A) HG 

158/29.03.2018 

25.01.2018 
93 12 105 

Sănătate 

Balneofiziokineto 

terapie şi 

recuperare 

(A) HG 

158/29.03.2018 

25.01.2018 

80 6 86 

Sănătate Tehnică dentară  
(AP) HG 

403/31.03.2021 

29.10.2020 
34 - 34 

Sănătate 
Asistenţă medicală 

generală* 

(AP) HG 

640/27.08.2019 

25.07.2019 
158 11 169 

Biologie Biologie 
(AP) HG 

883/19.08.2021 

29.07.2021 
18 - 18 

Forma de învățământ pentru toate programele de studii de licență menționate mai sus este 

învățământ cu frecvență. 

 

STUDII DE MASTERAT – 2 ani 

Domeniul de 

masterat 

Programul de 

studii 

Acreditare / 

Autorizare de 

funcționare 

provizorie  

HG (nr. data) 

Data  

ultimei 

evaluări 

periodice 

Număr studenţi 

Buget Taxă Total 

Medicină Nutriție și 

recuperare medicală 

(A) HG 

906/27.08.2021 

25.03.2021 43 - 43 

 

Forma de învățământ pentru programul de studii de masterat menționat mai sus este 

învățământ cu frecvență. 

 

2. Sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii 

 

Sistemul de evaluare a calităţii în Facultatea de Medicină și Științe Biologice este 

structurat conform normelor şi regulamentelor interne referitoare la calitate, respectând Cartea 

Universității, Codul de asigurare a calității, Plan strategic calitate USV precum și 

Regulamentul de funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. 

 

2.1. Strategia în domeniul calității 

 

Principalele obiective ale FMSB privind strategia în domeniul calității sunt: 

 desfășurarea tuturor activităților în regim de asigurare a calității 

 asumarea răspunderii pentru asigurarea calității tuturor activităților aferente programelor 

de studii existente de către conducerea facultății, departamentului, cadrelor didactice și 

personalului administrativ 

 abordarea problemei calităţii în termeni strategici: misiune, valori, principii, politici, 

strategii, obiective 
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 evaluarea programelor de studii cu respectarea standardelor specifice ARACIS 

 perfecționarea planurilor de învățământ, a fișelor disciplinelor, a metodelor de 

predare/evaluare, în vederea alinierii lor la standarde internaționale cu respectarea 

standardelor specifice ARACIS 

 crearea unui mediu adecvat performanţei pe toate dimensiunile activităţilor, pentru tot 

personalul facultății 

 urmărirea performanței corpului profesoral prin evaluarea periodică a cadrelor didactice pe 

linie didactică, de cercetare și administrativă de către studenți, colegi, director de 

departament, decan 

 promovarea calității în cercetare prin sprijinirea și dezvoltarea echipelor de cercetare 

 preocuparea personalului facultății pentru dezvoltare personală și avansare în carieră 

 încurajarea mobilităților cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților prin programele 

ERASMUS+ 

 antrenarea studenților, angajatorilor precum și a altor factori interesați în activitatea de 

asigurare și evaluare internă a calității 

 orientarea spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor studenţilor, angajatorilor şi altor părţi 

interesate prin recunoașterea calificărilor absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă 

 dobândirea competențelor de către studenți care să permită autoinstruirea și perfecționarea 

după terminarea facultății 

 dezvoltarea politicilor educaţionale care să asigure inserţia rapidă a absolvenţilor pe piaţa 

muncii 

 aplicarea procedurilor și regulamentelor existente de către tot personalul facultății 

 preocuparea pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității 

 asigurarea transparenței în ceea ce privește evaluarea și asigurarea calității prin afișarea 

rapoartelor anuale de evaluare a calității 

 

2.2. Structura sistemului de calitate 

 

La nivelul FMSB funcționează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC), 

conform Deciziei Decanului nr. 8 din 22.10.2021, ce respectă Regulamentul de funcționare a 

CEAC USV, în următoarea componență: 

 

Președinte: Lector univ. dr. Ana-Camelia Pîrghie 

Membri: Conf. univ. dr. Andrei Lobiuc – reprezentant CEAC USV 

 Șef lucrări dr. Marius-Nicușor Grigore 

 Laborant Daniel Todiraș – reprezentant mediu socio-economic 

 Student Maria Alexandra Rebenciuc 

 Student Cristina Bîrnaz 

 

Atribuțiile comisiei implică coordonarea aplicării planurilor, procedurilor și activităților de 

evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea USV, urmărind cele trei domenii de 

asigurare a calității: capacitate instituțională, eficacitate educațională și managementul 

calității, cu aspecte particulare date de specificitatea domeniilor de cunoaștere în cadrul cărora 

funcționează programele de studii ale facultății.  

 

3. Indicatori de performanță și rezultate ale auditului intern 

3.1. Monitorizarea internă a programelor de studii și monitorizarea externă de către 

specialiști, reprezentanți ai angajatorilor, absolvenți 

 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a urmărit îndeplinirea standardelor de calitate 

pentru programele de studiu ce au funcţionat în anul 2021. Derularea unui proces de 



4 

 

învățământ la standarde de calitate este una dintre preocupările facultății, prin asigurarea 

resursei umane și a dotării specifice.  

 

3.2. Evaluarea activității de cercetare din fiecare domeniu de ierarhizare 

 

Principalele direcţii şi preocupări de cercetare ştiinţifică fundamentală aplicate în 

Departamentul de Ştiinţe Biomedicale – DSBM – sunt incluse în planurile strategice ale 

FMSB şi respectiv ale Universității. În DSBM există un climat şi o cultură academică centrate 

pe activitatea de cercetare, atestate prin numărul contractelor de cercetare, publicaţiilor dar şi 

de transferul cognitiv şi tehnologic realizat prin consultanţa acordată de personalul universitar 

unor foruri şi asociaţii ştiinţifice, participarea în comisii de lucru la nivel local, naţional şi 

internaţional în domeniul academic. 

Fiecare program de studiu din cadrul FMSB deţine un plan de cercetare individual. În 

cadrul Departamentului de Ştiinţe Biomedicale, se desfașoară cercetări de top în domeniul 

molecular, prin caracterizarea microorganismelor cu rol în menținerea sănătății, analiza 

markerilor biochimici ai pacienților de diabet și caracterizarea structurală și moleculară a 

agenților virali infectioși și a mutațiilor acestora. 

În cadrul DSBM, cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii îşi desfăşoară activitatea 

ştiinţifică conform prevederilor Legii nr.1/2011. Întreaga viaţă academică se întemeiază pe 

raportul de interdependenţă învăţământ-cercetare, cu înscrierea permanentă a tradiţiilor 

Universităţii, ale învăţământului şi ştiinţei româneşti, în procesul de dezvoltare a 

învăţământului şi ştiinţei mondiale. Activitatea de cercetare ştiinţifică face parte din 

obligaţiile fiecărui cadru didactic. Activitatea proprie de investigaţie ştiinţifică, validată prin 

lucrări publicate, alături de competenţa didactică sunt cuantificate distinct şi monitorizate 

anual în cadrul evaluării cadrelor didactice. Rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică de 

către fiecare cadru didactic se iau în considerare la promovarea în funcţii didactice. 

Personalul didactic desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul de 

competenţă în care activează, activităţi care sunt cuprinse în programul de lucru al cadrelor 

didactice și care sunt afișate la fiecare disciplină. Valorificarea activităţii de cercetare este 

efectuată prin publicaţii în reviste de specialitate sau edituri din ţară sau din străinătate, 

indexate în baze de date sau recunoscute de către comunitatea ştiinţifică din domeniu, 

mobilități în cadrul programelor dedicate schimburilor de experiență și de cercetare, 

comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, workshop-uri, conferinţe, 

congrese, din ţară şi/sau străinătate, rapoarte de cercetare, contracte sau convenţii încheiate cu 

parteneri din ţară şi/sau străinătate etc. Cadrele didactice au deja un aport științific 

semnificativ, publicând în reviste indexate ISI, și având indici scientometrici ridicați, ca 

exemplu prof. dr. Covașă, cu un indice Hirsch de 36. De asemenea, cadrele didactice titulare 

în programele de studii au la activ contracte de cercetare derulate sau în curs de derulare, 

finanțate din programe naționale și internaționale, ceea ce garantează expertiza necesară 

aplicării și consilierii pentru a aplica la apeluri de proiecte. 

Pentru realizarea obiectivelor de cercetare DSBM şi toate programele de studii aferente 

se dispune atât de resurse umane cât și de o dotare corespunzătoare. Dotarea laboratoarelor 

corespunde exigenţelor temelor abordate. Echipamentele existente permit realizarea unor 

cercetări de anvergură pe plan naţional şi internaţional. Prin proceduri interne (comune 

Universităţii) sunt asigurate materiale consumabile, reactivi precum şi service-ul aparaturii 

din dotare. De asemenea, viziunea Departamentului, pentru activitățile de cercetare 

desfășurate în cadrul programelor de studii, este de a asigura  modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii, prin stimularea aplicării la apeluri de proiecte specifice, dar și prin susținerea 

din fonduri proprii. 
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Planul de cercetare al Departamentului de Ştiinţe Biomedicale 

 

Nr. 

crt. 
Denumire temă 

Perioada 

de 

derulare 

Responsabil 
Colectiv 

elaborare 
Valorificare 

1.  

Secvențierea genomului 

Sars-CoV-2 și analiza 

filogenetică a tulpinilor 

circulante în Romania 

2020-2021 
Prof. univ. dr. 

Mihai Covaşă 

Prof. univ. dr. 

Mihai Covaşă, 

Prof. univ. dr 

Dimian Mihai, 

Șef lucrări dr. 

Lobiuc Andrei 

Publicare în 

reviste de 

specialiatate 

(ISI, BDI) și 

la conferințe 

indexate ISI, 

BDI 

 

2.  

Analiza interrelației dintre 

microbiota intestinală și 

gazdă cu aplicații în 

prevenția și controlul 

diabetului de tip 2, acronim: 

microDIAB 

 

2017 -2021 

Prof. univ. dr. 

Mihai Covaşă 

Şef lucrări dr. 

Cobuz Claudiu, 

Şef lucrări dr. 

Filip Roxana, 

Asis. drd. Iaţcu 

Oana 

Publicare în 

reviste de 

specialiatate 

(ISI, BDI) și 

la conferințe 

indexate ISI, 

BDI 

 

3.  

Dieta (alimentaţia) în 

modularea factorilor de 

saţietate la pacienţii 

supraponderali sau obezi 

2018-2021 
Prof. univ. dr. 

Mihai Covaşă 

Şef lucrări dr. 

Cobuz Claudiu, 

Asis. drd. Iaţcu 

Oana, Asis. drd. 

Ghervan Florin 

Publicare în 

reviste de 

specialiatate 

(ISI, BDI) și 

la conferințe 

indexate ISI, 

BDI 

 

4.  
Efectele tulpinilor 

bacteriene (probiotice) în 

diabetul zaharat de tip 

 

2018-2021 

Prof. univ. dr. 

Mihai Covaşă 

Şef lucrări dr. 

Cobuz Claudiu, 

Asis. drd. Iaţcu 

Oana, Asis. drd. 

Ghervan Florin 

Publicare în 

reviste de 

specialiatate 

(ISI, BDI) și 

la conferințe 

indexate ISI, 

BDI 

 

5.  

Efectul dietei alimentare şi 

florei microbiene în 

inflamaţia metabolică (low 

grade) la pacienţii cu 

diabetzaharat de tip 2 

 

2018-2021 

Prof. univ. dr. 

Mihai Covaşă 

Şef lucrări dr. 

Cobuz Claudiu, 

Asis. drd. Iaţcu 

Oana, Asis. drd. 

Ghervan Florin 

Publicare în 

reviste de 

specialiatate 

(ISI, BDI) și 

la conferințe 

indexate ISI, 

BDI 

 

6.  
Importanţa factorilor 

balneo-climatici asupra 

stării de sănătate 

2018-2021 

Şef lucrări dr. 

Silişteanu 

Sînziana 

Lector dr. 

Mihăilă 

Dumitru 

Publicare în 

reviste de 

specialiatate 

(ISI, BDI) și 

la conferințe 

indexate ISI, 

BDI 
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7.  

Recuperarea afecţiunilor 

traumatice ale articulaţiei 

scapulo-humerale şi 

combaterea posturilor 

vicioase posttraumatice 

2017-2021 
Şef lucrări dr. 

Costea Andrei 

Lector.dr. 

Crăciun 

Daniela, Asist. 

dr. Breha 

Alexandru, 

Asist. drd. 

Bosancu Anca 

Publicare în 

reviste de 

specialiatate 

(ISI, BDI) și 

la conferințe 

indexate ISI, 

BDI 

8.  

Training adolescent 

neurocognitive processes in 

depression to promote 

intervention response 

(ADORe) 

2019-2023 
Conf. univ. dr. 

Florin Tibu 

Conf. univ. dr. 

Florin Țibu 

Publicare în 

reviste de 

specialiatate 

(ISI, BDI) și 

la conferințe 

indexate ISI, 

BDI 

9.  

Personalized prevention 

tools in obesity and 

diabetes – a joint 

Romanian-Ukrainian 

programme of health 

education (PrePOD) 

2020-2022 
Prof. dr. Mihai 

COVAȘĂ 

Prof. dr. Mihai 

COVAȘĂ., 

Diana Muntean, 

Franciuc Irina, 

Asis. Drd. Iaţcu 

Oana, 

Volodymyr 

Lushchak, 

Halyna 

Semchyshyn, 

Tetina 

Mykytyn, 

Olekxandra 

Abrat, Ivan 

Tverdokhlib 

Publicare în 

reviste de 

specialiatate 

(ISI, BDI) și 

la conferințe 

indexate ISI, 

BDI 

 

10.  

Cercetari privind realizarea 

unor biosenzori pentru 

determinarea ionilor de 

nichel din materii prime 

alimentare și alimente 

2020-2022 

Şef lucrări dr. 

ing. Liliana 

Anchidin-

Norocel 

Şef lucrări dr. 

ing. Liliana 

Anchidin-

Norocel 

Publicare în 

reviste de 

specialiatate 

(ISI, BDI) și 

la conferințe 

indexate ISI, 

BDI 

11.  

Materiale inovative, 

comestibile și 

biodegradabile, destinate 

ambalării suplimentelor 

alimentare 

2020-2022 

Asist. dr. 

Gheorghiţă 

Roxana  

Asist. dr. 

Gheorghiţă 

Roxana,  

Prof. dr. ing. 

Gheorghe Gutt 

Publicare în 

reviste de 

specialiatate 

(ISI, BDI) și 

la conferințe 

indexate ISI, 

BDI 

 

Lucrări / articole ISI publicate și alte rezultate ale cercetării  

 

 articole publicate în reviste cotate ISI - 41 

 lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor internaţionale cotate ISI şi/sau cele 

organizate de societăţi profesionale internaţionale - 7 

 lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în BDI - 34 

 recenzii apărute în reviste ISI - 2 

 număr citări în reviste ISI - 313 
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 număr citări in reviste indexate BDI - 415 

 lucrări ştiinţifice publicate în reviste neindexate în BDI - 2 

 lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizate în străinătate - 7 

 lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizate în ţară - 10 

 lucrări prezentate la conferinţe naţionale - 21 

 premii şi diplome pentru activitatea de cercetare, la nivel naţional - 5 

 cărţi/capitole publicate în edituri prestigioase din străinătate - 4 

 cărţi în edituri româneşti recunoscute - 8 

 brevete - 2 

 

În anul 2021, FMSB a organizat 2 manifestări științifice: 

Nr. 

crt. 

Conferințe, simpozioane Data  Responsabil  

1.  Dezbaterea publică  

COVID-19: myths vs. facts  

7 octombrie 2021 Prof. univ. dr. Mihai 

Covașă 

2.  Conferința internațională 

FRACTURA – abordare 

multidiscipinară 

11-12 decembrie 

2021 

Șef lucrări dr. Andrei 

Costea 

 

3.3. Evaluarea activității de predare/învățare din fiecare domeniu de ierarhizare 

 

Pregătirea studenților din cadrul FMSB se derulează pe parcursul a 3 ani, respectiv 4 ani la 

licență și 2 ani la masterat. Fiecare an de studiu este structurat pe două semestre, conform 

planurilor de învățământ, care respectă standardele ARACIS.  

Calitatea actului didactic precum și modernizarea activității de predare/învățare s-a realizat 

prin: 

 asigurarea resursei umane (cadre didactice titulare și asociate, personal de cercetare, 

laboranți) 

 actualizarea/modernizarea conținuturilor cursurilor/lucrărilor de laborator elaborate de 

către cadrele didactice, transmise studenților 

 modernizarea laboratoarelor didactice prin achiziționarea de standuri, soft-uri, instrumentar 

și a logisticii necesare desfășurării activităților practice 

 utilizarea dotării facultății pentru creșterea calității actului de predare/învățare 

(videoproiector, săli cu calculatoare, tablă inteligentă) 

Studenții facultății sunt cooptați în echipele de cercetare și sunt încurajați și sprijiniți în 

elaborarea de referate/lucrări științifice. 

 

3.4. Evaluarea relației cu mediul extern pentru fiecare domeniu de ierarhizare 

 

Date statistice privind promovabilitatea studenților pe fiecare din ultimii 5 ani de studiu 

Program de licență 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nutriție și dietetică 13 22 18 20 47 

Balneofiziokinetoterapie 

și recuperare 

23 27 28 27 29 

 

Date statistice privind situația încadrării în muncă a absolvenților (s-a considerat numărul 

studenților care au răspuns anchetei) 

Program de licență 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nutriție și dietetică 57,2% 81,3% 79% 77% 100% 

Balneofiziokinetoterapie 

și recuperare 

91,7% 81,3% 57,9% 60% 62,5% 
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Situaţia studenţilor care au continuat studiile prin programe de studii de masterat specializarea 

Nutriție și Dietetică 

PROMOȚIA TOTAL ABSOLVENȚI ÎNSCRIȘI LA MASTER PROCENT % 

2021 47 22 46.9 

2020 20 4 20 

2019 18 6 33.4 

2018 22 9 41 

2017 13 4 30.8 

 

Situaţia studenţilor care au continuat studiile prin programe de studii de masterat specializarea 

Balneofiziokinetoterapie și recuperare 

PROMOȚIA TOTAL ABSOLVENȚI ÎNSCRIȘI LA MASTER PROCENT % 

2021 29 7 24.2 

2020 27 9 33.4 

2019 28 14 50 

2018 27 14 51.9 

2017 23 2 8.7 

 

Relația cu mediul extern este menținută prin: 

 realizarea unor sondaje de opinie în rândul angajatorilor privind procesul de formare al 

absolvenților facultății 

 contracte de colaborare pentru desfășurarea activităților de practică de specialitate a 

studenților 

 chestionare absolvenți 

 chestionar utilizat în cercetarea preferințelor tinerilor pe termen lung 

 în cadrul comisiei CEAC pe facultate, unul dintre membri este reprezentant al mediului 

socio-economic 

 

3.5. Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea și formarea 

personalului 

 

În vederea recrutării, promovării și evaluării calității resursei umane în cadrul FMSB se 

respectă regulamentele și procedurile aprobate la nivel USV: 

 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante 

 Regulament privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante sau temporar 

vacante pe perioadă determinată 

 Regulament de acordare a gradației de merit 

 Regulament privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a certificatului de 

abilitare 

 Regulament privind evaluarea performanței personalului didactic 

 Organizarea și desfășurarea examenului de promovare 

 Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare și nedidactice 

 Procedura internă privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara 

organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile 

 Organizarea examenului de promovare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic 

 Procedura operaţională pentru Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

https://usv.ro/calitate/pagini/proceduri/Resurse_umane/PO-SRU-04%20Evaluarea%20perf%20did%20aux_%204.12.2018.pdf
https://usv.ro/calitate/pagini/proceduri/Resurse_umane/PO-SRU-04%20Evaluarea%20perf%20did%20aux_%204.12.2018.pdf
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 Procedura de sistem pentru transformarea unui contract de muncă pe perioadă determinată 

al unui asistent universitar în contract de muncă pe durată nedeteminata 

 Procedura internă privind angajarea de experți colaboratori în proiecte derulate în cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

Pregătirea continuă a personalului didactic se reflectă și în: 

 actualizarea fișelor disciplinelor aferente planurilor de învățământ 

 participarea în cadrul proiectelor de cercetare (lucrul în echipă) 

 participarea la conferințe naționale/internaționale 

 preocuparea pentru avansarea în carieră 

 

3.6. Autoevaluarea cadrelor didactice, evaluarea cadrelor didactice de către studenți, 

evaluarea colegială, evaluarea de către conducerea departamentului 

 

Comisia CEAC de la nivelul facultăţii şi-a însuşit procedurile şi regulamentele interne 

ale universităţii, privind evaluarea periodică a calităţii corpului profesional.  

  

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți a fost efectuată în perioada semestrului II 

al anului universitar 2021-2022 conform procedurii de evaluare a cadrelor didactice de către 

studenţi. Nu au fost înregistrate probleme în realizarea acestei activităţi, evaluarea cadrelor 

didactice de către studenţi folosind chestionarele electronice, desfăşurându-se normal. 

În urma evaluării toate cadrele didactice au obţinut calificativul FOARTE BINE. 

Raport anual privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

Gradul didactic 

Nr. cadre 

didactice 

evaluate 

Calificativul obţinut 

Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 

Profesor 1 1    

Conferenţiar 5 5    

Lector/ Şef 

lucrări 

16 16    

Asistent 3 3    

 

Raport anual privind evaluarea colegială 

Gradul didactic 

Nr. cadre 

didactice 

evaluate 

Calificativul obţinut 

Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 

Profesor 1 1    

Conferenţiar 5 5    

Lector/ Şef 

lucrări 

16 16    

Asistent 3 3    

 

Raport anual privind evaluarea de către directorul de departament 

Gradul didactic 

Nr. cadre 

didactice 

evaluate 

Calificativul obţinut 

Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 

Profesor 1 1    

Conferenţiar 5 5    

Lector/ Şef 

lucrări 

16 16    

Asistent 3 2 1   

https://usv.ro/calitate/pagini/proceduri/Resurse_umane/PO-SRU-06%20Procedura%20sistem%20transformare%20CIM%20nedet_01.11.2018.pdf
https://usv.ro/calitate/pagini/proceduri/Resurse_umane/PO-SRU-06%20Procedura%20sistem%20transformare%20CIM%20nedet_01.11.2018.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/resurse%20umane/PO-SRU-08%20Procedura%20selectie%20experti%20in%20proiecte_Ed1rev0_07.12.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/resurse%20umane/PO-SRU-08%20Procedura%20selectie%20experti%20in%20proiecte_Ed1rev0_07.12.2021_site.pdf
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3.7. Centrarea pe student a activităților didactice și sociale 

 

Centrarea pe student a activităților didactice și sociale se realizează prin: 

 desemnarea îndrumătorilor de an care mențin o strânsă legătură cu studenții  

 îndrumare în situația unor probleme de ordin profesional și/sau social 

 activitățile susținute în universitate de către membrii echipei Centrului de Orientare și 

Consiliere în Carieră 

 accesul la informație (materiale aferente activităților de curs, laborator, seminar, practică, 

alte materiale) 

 dialog între studenți și cadre didactice prin planificarea în orar a orelor de consultații 

 asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea activităților practice (echipe de lucru de 2-3 

studenți, dintr-o semigrupă, care efectuează o lucrare de laborator pe parcursul a 2 ore de 

laborator) 

 utilizarea bazei materiale a facultății pentru a facilita procesul de predare/învățare 

 realizarea orarului în așa fel încât studenții să poată beneficia de pauză de masă 

 analiza procentelor de promovabilitate după fiecare sesiune de examene 

 stimularea studenților prin acordarea de burse (de studiu, sociale, voluntariat) conform 

Regulamentului cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material  

 asigurarea serviciului gratuit de internet în spațiile de învățământ, cămine USV 

 sprijinirea și încurajarea studenților pentru a participa la manifestări științifice studenți în 

cadrul USV și nu numai 

 includerea în colective de cercetare 

 monitorizarea evoluției studentului din punct de vedere profesional prin testare periodică 

 revizuirea metodelor de evaluare pentru studenți  

 revizuirea planurilor de învățământ/fișele disciplinelor pentru a corespunde dinamicii pieței 

muncii 

 accesul la sălile bibliotecii USV, unde există abonamente la reviste de specialitate, atât din 

ţară, cât şi din străinătate, precum și la sursele bibliografice indicate de cadrele didactice 

 având în vedere contextul epidemiologic din anul 2021, cu toate implicațiile ulterioare, 

structurile de conducere ale universității, precum și tot personalul, au fost preocupate de 

asigurarea desfășurării activităților didactice în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 USV a oferit sprijin material studenților în vederea participării la activitățile didactice 

desfășurate on-line în cadrul USV (un laptop sau o tabletă) 

 prezența studenților în comisii de specialitate și structuri de conducere 

 organizarea activităților didactice în anul 2021 a presupus atât activități on-site, cât și on-

line, unde s-au utilizat diverse platforme informatice 

 organizarea în cadrul FMSB a următoarelor manifestări, la care au avut acces și studenții: 

 

Nr. 

crt. 

Conferințe, simpozioane Data  Responsabil  

1. Dezbaterea publică  

COVID-19: myths vs. facts  

7 octombrie 2021 Prof. univ. dr. Mihai 

Covașă 

2. Conferința internațională 

FRACTURA – abordare 

multidiscipinară 

11-12 decembrie 2021 Șef lucrări dr. Andrei 

Costea 

 

 

3.8. Alocarea resurselor pentru învățământ, cercetare, dezvoltare 

 

În cadrul facultății, bursele studențești se acordă conform Regulamentului cadru privind 

acordarea burselor și a altor forme de sprijin material, pentru anul 2021 fiind repartizate un 
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număr de 54 de burse merit și 40 de burse sociale pe semestrul al II-lea pe anul universitar 

2020-2021 și un număr de 62 burse merit și 56 de burse sociale pe semestrul I pe anul 

universitar 2021-2022.  

 

În anul 2021 s-a continuat dotarea laboratoarelor didactice, în scopul îmbunătățirii activității 

didactice. Sălile de curs și de seminar sunt dotate cu echipamente tehnice care să faciliteze 

procesul educațional. 

Pe parcursul anului 2021, s-a continuat dotarea laboratoarelor de cercetare: 

 

 Laborator biologie moleculară 

 Laborator metagenomică 

 Laborator cercetare nutriție și metabolism 

 Laborator de fizioterapie, kinetoterapie și masaj 

 Laboratoare de Tehnică Dentară 

 Laborator de Anatomie virtuală 

 Laborator de Microbiologie 

 Laborator de Taxonomie 

 Laborator Chimie și Biochimie 

 Laborator de Fiziologie 

 

Venituri/realizări de investiții în baza materială a FMSB 

Venituri  An 2021 - lei 

Venituri finanțarea de bază 6.662.558 lei 

Venituri proprii 2.205.668 lei 

Mijloace fixe, investiții 664.622 lei (7,49%) 

 

Un aspect important îl constituie menținerea și dezvoltarea relațiilor cu instituții 

publice, în scopul de efectuare în cele mai bune condiții a stagiilor de practică: 

 Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava 

 Direcția de Sănătate Publică Suceava 

 Restaurante / Cantine școlare 

 Cabinete de Tehnică dentară 

 Cabinete de Kinetoterapie si Recuperare / Clinici private 

 Agenția pentru Protecția Mediului 

 Cabinete de Nutriție și dietetică 

 

Facultatea de Medicină și științe Biologice dispune de acel patrimoniu care contribuie la 

realizarea misiunii şi obiectivelor stabilite. FMSB asigură spaţii care corespund din punct de 

vedere tehnic, de siguranţă şi condiții igienico-sanitare în acord cu standardele ARACIS 

(suprafață, volum, nr. studenți). 

 

3.9. Transparența informațiilor de interes public 

 

Transparența informațiilor cu caracter public se asigură prin afișarea lor pe pagina web 

a facultății https://fmsb.usv.ro/, informațiile fiind actualizate ori de câte ori este necesar. 

Informațiile publicate pe site fac referire la: programe de studii (licență, masterat), acreditare, 

structura de conducere (staff, cadre didactice titulare si asociate, personal auxiliar), 

componenta didactică (planuri de învățământ, fișe discipline, regulamente și formulare 

activitate didactică), studenți (situație școlară, ghidul studentului, finalizare studii, 

regulamente studenți, burse, conferințe studențești, criterii de promovare a anului de studii, 

taxe și tarife, tarif credite restante, formulare secretariat), cercetare (laboratoare, proiecte, 

https://fmsb.usv.ro/
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manifestări, publicații). De asemenea, pagina web conține informații despre alte facilități, 

despre programul ERASMUS, contact și are o secțiune de Anunțuri. 

De asemenea, facultatea oferă informații despre procesul de admitere: ofertă 

educațională, acte necesare înscrierii, calendar, taxe, probe concurs, tematică, înmatricularea 

candidaților). 

Suplimentar, facultatea dispune și de pagina de facebook 

https://www.facebook.com/FacultateadeMedicinasiStiinteBiologice.  

Informaţiile oferite sunt comparabile din punct de vedere calitativ şi cantitativ cu cele 

oferite de facultăți din întreaga lume. 

Facultatea de Medicină și Științe Biologice asigură transparenţa publică a datelor şi 

informaţiilor, în formă tipărită şi în formă electronică. 

 

4. Concluzii și măsuri pentru îmbunătățirea calității și a indicatorilor de performanță 

utilizați 

 

Activitatea desfășurată de tot personalul facultății a condus la desfășurarea unui proces 

educațional de calitate. FMSB este o facultate dinamică, cu o bogată ofertă educațională, 

adaptată la cerințele pieții muncii. Competențele dobândite de către absolvenții facultății le 

permite acestora să acceseze și să ocupe locuri de muncă din țară și din străinătate.  

Pentru anul 2022, CEAC-FMSB își propune: 

 analiza dosarelor de autoevaluare în vederea reacreditării pentru specializările Nutriție și 

dietetică și Balneofiziokinetoterapie și recuperare 

 participarea în procesul evaluării cadrelor didactice de către studenți 

 analiza documentelor USV (formulare, proceduri, regulamente) lansate în dezbatere 

publică 

 

În vederea îmbunătățirea calității și a indicatorilor de performanță, CEAC-FMSB propune: 

 respectarea standardelor ARACIS aferente programelor de studii existente 

 dezvoltarea resursei umane (personal didactic și de cercetare) prin angajare și promovare 

 atragerea unor noi surse de finanțare prin depuneri de proiecte de cercetare 

 încurajarea/sprijinirea cadrelor didactice în publicarea de articole științifice prin 

menținerea/înființarea echipelor de cercetare 

 implicarea cadrelor didactice în diverse comisii de specialitate, cu rol în 

menținerea/îmbunătățirea procesului educațional 

 activități de promovare și recrutare pentru atragerea unui număr cât mai mare de studenți 

 creșterea vizibilității facultății prin utilizarea și a rețelelor de socializare 

 menținerea legăturii cu absolvenții facultății, cu autoritățile locale, precum și cu alte 

instituții publice 

 menținerea legăturii cu mediul socio-economic pentru actualizarea cerințelor de pe piața 

muncii 

 dezvoltarea unor noi programe de studii 

 dezvoltarea parteneriatului cu Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” de la 

Suceava 

 organizarea de manifestări științifice 

 sprijinirea organizației studențești specifice facultății 

 creșterea dotărilor corespunzătoare laboratoarelor didactice și de cercetare  

 inițierea/reinițierea acordurilor în cadrul programului Erasmus+  

 realizarea unor acorduri de colaborarea/parteneriate cu universități din țară/străinătate 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FacultateadeMedicinasiStiinteBiologice
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Data: 25.05.2022 

 

 

Decan, 

Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ 

 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, 

Președinte: Lector univ. dr. Ana-Camelia Pîrghie 

 

 

 Membru: Conf. univ. dr. Andrei Lobiuc – reprezentant 

CEAC USV  

 

 

 Membru: Șef lucrări dr. Marius-Nicușor Grigore 

 

 

 Membru: Laborant Daniel Todiraș – reprezentant 

mediu socio-economic 

 

 

 


