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Organizarea facultăţii, structura pe domenii şi programe de studii 

Tradiţia învăţământului silvic superior în Bucovina, prezenţa masivă a pădurilor și ponderea 
ridicată a economiei forestiere în judeţul Suceava sunt argumentele organizării unor programe de 
studiu din domeniul Silvicultură în cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava.  

Facultatea de Silvicultură din Suceava pregăteşte atât  ingineri silvici pentru activităţile 
complexe de gestionare a fondului forestier şi a produselor pădurii (activităţi de cultură a pădurilor, 
exploatarea şi transportul masei lemnoase, industrializarea primară şi valorificarea lemnului) cât și 
specialiști în ecologia și protecția mediului, pregătiți pentru implementarea tehnicilor de conservare 
a ecosistemelor, controlul surselor de poluare, evaluarea riscului ecologic sau controlul modificărilor 
de mediu.  

Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" şi-a conturat misiunea 
proprie şi obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească în concordanţă cu misiunea şi obiectivele 
generale ale universităţii, cu necesităţile actuale şi perspectivele de gospodărire a fondului forestier, 
bazându-se pe tradiţia europeană a învăţământului silvic superior bucovinean. 

Misiunea Facultăţii de Silvicultură din Suceava este aceea de a perfecţiona sistemul de 
învăţământ superior de specialitate în scopul adaptării la cerinţele impuse de evoluţia societăţii şi a 
economiei. Cererea de competenţe profesionale ale inginerului silvic format în cadrul Facultăţii de 
Silvicultură a evoluat în ultimele două decenii. Excelenţă tehnică şi capacitatea de a rezolva probleme 
de proiectare tehnică a activităţii în silvicultură sunt criteriile dominante de apreciere a inginerului 
silvic, însă absolventului Facultăţii de Silvicultură i se solicită din ce în ce mai mult capacităţi şi 
deprinderi în domenii noi, precum: abordarea ecosistemică a gestionării silvice, managementul 
riscului în contextul schimbărilor climatice, evoluţia către o gestionare bazată pe servicii nu numai pe 
implementare şi control, managementul serviciilor de stocare a carbonului în păduri, managementul 
biodiversităţii, integrarea criteriilor socio-economice în gestionarea forestieră, utilizarea tehnicilor 
moderne de dobândire şi analiză a informaţiilor privind ecosistemelor forestiere, certificarea 
pădurilor şi managementul calităţii. 

Componentele principale ale activităţii Facultăţii de Silvicultură sunt învăţământul şi 
cercetarea ştiinţifică în domeniul forestier și al ecologiei și protecției mediului. Facultatea îşi 
îndeplineşte misiunea sa prin perfecţionarea continuă a studenţilor în spiritul progresului cunoaşterii 
şi al educaţiei permanente, participarea activă la viaţa ştiinţifică şi culturală universală, precum şi prin 
dezvoltarea în interiorul său a unei puternice echipe de cercetare care să participe la realizarea unor 
proiecte ştiinţifice de anvergură şi la diversificarea ofertei de studii, în corelaţie cu cerinţele pieţei 
muncii. 

În acest scop, Facultatea de Silvicultură asigură programe de studiu la nivel de licenţă, 
masterat şi doctorat. În cadrul domeniului de ierarhizare Agronomie, horticultură, silvicultură, 
inginerie forestieră se desfăşoară programul de licenţă Silvicultură în forma de învăţământ la zi şi la 
distanţă cu durata de 4 ani, iar în cadrul domeniului de ierarhizare Ştiinţe ale mediului, este acreditat 
din anul 2016 programul de licenţă Ecologie şi protecţia mediului  în forma de învăţământ la zi cu 
durata de 3 ani. 

Programul de licenţă Silvicultură este completat de două programe de masterat, cu durata 
studiilor de 2 ani, axate pe probleme centrale ale activităţilor din sectorul silvic, cu specializările: 
Managementul activităţilor din domeniul forestier şi, respectiv, Conservarea biodiversităţii şi 
managementul ecosistemelor.  

În cadrul Facultăţii de Silvicultură se asigură posibilitatea de pregătire prin doctorat în 
domeniul Silvicultură, sub coordonarea celor trei cadre didactice şi cercetători implicaţi în şcoala 
doctorală.  

Numărul de studenţi în cadrul programului de licenţă este relativ constant. Se constată în 
ultimii ani o tendinţă de solicitare cu precădere a formei de învăţământ la distanţă, chiar în cazul 
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proaspeţilor absolvenţi de liceu. La aceasta contribuie, probabil, faptul că Facultatea de Silvicultură 
din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava este singura care propune un program de 
licenţă în Silvicultură la forma învăţământ la distanţă.  

Facultatea de Silvicultură este structurată din punct de vedere al activităţii didactice şi de 
cercetare în Departamentul Silvicultură şi Protecţia Mediului, cu 30 cadre didactice.  

Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Silvicultură se desfăşoară în 
domeniul cercetării fundamentale şi cercetării aplicate în cadrul Centrului de Cercetare pentru Politici 
de Mediu şi al Centrului de transfer tehnologic al Facultăţii de Silvicultură, precum şi în cele patru 
laboratoare de cercetare, Laboratorul de Geomatică, Laboratorul de Procese biologice fundamentale, 
Laboratorul de Biometrie şi Laboratorul de ecologie aplicată. Misiunea centrelor de cercetare ale 
facultăţii este cea de promovare a cercetării şi a inovării în domeniul politicilor de gestionare a 
resurselor de mediu şi a celor forestiere prin stimularea colaborării în programe de cercetare, prin 
valorificarea experienţei membrilor săi în activităţi de consultanţă şi expertiză de specialitate, prin 
promovarea competitivităţii şi performanţei unei elite a tinerilor specialişti în domeniu. 

Strategia de dezvoltare organizaţională 

Dezvoltarea organizaţională Facultăţii de Silvicultură presupune urmărirea îndeplinirii  
câtorva obiective strategice: 

- menţinerea unui echilibru între capacitatea de conservare a structurii actuale a programelor 
de studii, prin păstrarea experienţelor bune din trecut, şi inovarea conceptuală şi flexibilizare 
induse prin includerea unor elemente de noutate solicitate de piaţa muncii, precum şi prin 
luarea în considerare a posibilelor schimbări ce se prefigurează în sectorul forestier; 

- atragerea unui număr mai mare de studenţi pentru programele de studii derulate în 
facultate, cu un nivel calitativ superior al pregătirii preuniversitare; 

- asigurarea stabilităţii şi sustenabilităţii resurselor umane în condiţiile actuale de criză şi 
creşterea performanţelor corpului didactic prin promovarea excelenţei academice; 

- preocuparea pentru motivarea şi asigurarea condiţiilor de dezvoltare profesională şi 
avansare a personalului didactic şi didactic auxiliar. 

Consiliului Facultăţii urmăreşte ca raportul dintre numărul de cadre didactice titulare cu 
norma de baza în universitate şi numărul total de studenţi înmatriculaţi să fie cel stabilit ca optim. În 
acest sens, au fost realizate acţiuni de evaluare a necesarului de personal, de culegere a informaţiilor 
privind organizarea concursurilor conform legislaţiei în vigoare, de stabilire a criteriilor de evaluare şi 
a nivelului de performanţă cerut, de selectare şi promovare prin concurs a cadrelor didactice tinere, 
de alcătuire a fişei postului, de implementare a evaluării periodice pe baza unei grile-punctaj 
aprobată de senatul universităţii, de acordare a gradaţiilor de merit etc. 

Perfecţionarea personalului didactic este un obiectiv constant în facultatea noastră şi se 
realizează prin: participarea la programe internaţionale de cercetare-dezvoltare sau formare 
continuă, burse de mobilitate prin programe specializate, stagii de documentare în universităţi de 
prestigiu din străinătate, participarea la programe naţionale de perfecţionare. 

Înfiinţarea departamentului de cercetare în cadrul Facultăţii de Silvicultură permite să se 
concentreze activitatea celor două centre de cercetare şi oferă posibilitatea extinderii şi diversificării 
activităţii de cercetare fără să afecteze modul de derulare a procesului didactic. 

Sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii din facultate 

În Universitatea „Ştefan cel Mare din Suceava” sunt constituite structuri ale managementului 
calităţii. Monitorizarea, evaluarea şi stimularea efectivă a calităţii procesului de învăţământ şi a 
programelor de studii se face urmărind Strategia calităţii la nivelul universităţii şi Codul de asigurare 
a calităţii.  Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” şi-a conturat sistemul 
de evaluare şi asigurare a calităţii în conformitate cu obiectivele generale ale universităţii în domeniul 
calităţii.  
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Strategia facultăţii în domeniul calităţii 

Planul strategic al Facultăţii de Silvicultură pe perioada 2016-2020 defineşte principalele 
direcţii de acţiune pentru ameliorarea performanţelor şi a eficienţei facultăţii precum şi creşterea 
capacităţii  de răspuns la schimbările socio-economice rapide şi complexe ce afectează sectorul silvic 
şi gestionarea pădurilor.  

Strategia Facultăţii de Silvicultură privind asigurarea calităţii se referă la modul de mobilizare 
a resurselor pentru realizarea în timp a obiectivelor propuse pe programe de studiu. 

Obiectivele strategiei în domeniul calităţii sunt: 

- îmbunătăţirea conţinutului cursurilor, lucrărilor practice, proiectelor, precum şi modernizarea  
actului predării; 

- implicarea participativă a studenţilor în activităţile didactice şi de cercetare; 

- evaluarea problemelor curente în activitatea didactică şi remedierea acestora, în scopul 
îmbunătăţirii procesului educaţional. 

Implementarea strategiei vizează revizuirea şi reactualizarea metodelor şi mijloacelor de 
predare-învăţare, evaluarea şi adaptarea lor la standardele europene, redimensionarea şi 
restructurarea planurilor de învăţământ şi actualizarea permanentă a acestora, diversificarea ofertei 
educaţionale şi adaptarea acesteia la cerinţele pieţei, precum şi ameliorarea accesului studenţilor la 
informaţie, toate având ca scop final desfăşurarea unui învăţământ de calitate.  

Managementul calităţii se asigură prin monitorizarea şi verificarea periodică a programelor şi 
activităţilor desfăşurate, prin aplicarea unor proceduri obiective şi transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării şi a unor proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral. Aceste 
proceduri sunt cele adoptate în cadrul sistemului de evaluare a calităţii la nivel de universitate.  

Măsurile cu caracter practic şi permanent ce au în vedere aspecte legate de calitate şi 
managementul calităţii sunt:  

• întâlniri periodice, de regulă lunare sau odată la două luni, între cadrele didactice şi reprezentanţi 
ai studenţilor din fiecare an de studiu, cu scopul de a semnala problemele curente legate de 
activitatea didactică, 

•  monitorizarea rezultatelor studenţilor în sesiunile de examene, definirea şi aplicarea măsurilor 
practice care se impun pentru îmbunătăţirea acestor rezultate, 

•  verificarea permanentă a indicatorilor de calitate privind funcţionarea centrului de transfer 
tehnologic din cadrul facultăţii, 

• desfăşurarea unui proces continuu de adaptare şi sintetizare a criteriilor de departajare a activităţii 
cadrelor didactice în funcţie de perfecţionarea profesională, 

•  corelarea strategiei facultăţii cu cerinţele pieţei muncii în domeniul forestier sau alte domenii 
relaţionate, 

•  extinderea legăturilor cu instituţiile de învăţământ superior din ţară cu acelaşi profil sau cu 
profiluri înrudite în scopul colaborării pentru definirea unor direcţii de acţiune şi a etapelor de 
urmat în dezvoltarea învăţământului silvic, 

•  permanenta corecţie constructivă a procedurilor de admitere la facultate, 

• cooptarea studenţilor interesaţi în activităţi practice de cercetare desfăşurate împreună cu cadrele 
didactice în cadrul centrului de transfer tehnologic şi pe fondurile didactice de vânătoare.  
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Structura sistemului de calitate în cadrul Facultăţii de Silvicultură 

 În ceea ce priveşte organizarea sistemului de asigurare a calităţii în Facultatea de Silvicultură 
funcţionează o comisie de asigurare a calităţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurii 
complexe de monitorizare a calităţii existente la nivelul  universităţii. Comisia pentru Evaluarea şi 
Asigurarea Calităţii asigură monitorizarea, evaluarea, intervenţia corectivă şi preventivă, respectiv 
îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ şi a programelor de studii. 

Din comisie fac parte trei cadre didactice, un student şi un reprezentant al mediului 
economic. Comisia cooperează pentru monitorizarea activităţii cu directorul de departament şi cu 
coordonatorii programelor de studii de licenţă şi de masterat şi informează Consiliul  Facultăţii 
despre activitatea desfăşurată. 

Comisia implementează procedurile stabilite la nivel de universitate şi acţionează pentru 
dezvoltarea unei culturi a calităţii prin monitorizare, evaluare şi intervenţia corectivă şi preventivă în 
vederea asigurării calităţii procesului educativ şi de cercetare. Comisia are următoarele atribuţii:  

• coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

• elaborează anual un raport realist de evaluare internă privind calitatea educaţiei în facultatea 
noastră; raportul este pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi prin afişare sau publicare;  

• formulează propuneri concrete de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern al calităţii 

Planul strategic al Facultăţii de Silvicultură în domeniul calităţii pune accentul pe principalele 
componente ale activităţii universitare: calitatea procesului de învăţământ, calitatea cercetării 
ştiinţifice şi calitatea resurselor umane.  

În conformitate cu regulamentele din domeniul calităţii iniţiate şi aprobate la nivelul 
universităţii, Facultatea de Silvicultură aplică: 

- procedurile privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor 
desfăşurate; 

- procedurile privind evaluarea calităţii corpului profesoral; 

- procedurile privind monitorizarea activităţii de cercetare; 

- procedurile privind evaluarea rezultatelor procesului învăţării. 

Un element de bază în cadrul practicilor pentru asigurarea calităţii este reprezentat de 
evaluarea sistematică, periodică, a cadrelor didactice de către studenţi.  

Scopul acestei evaluări este în primul rând reprezentat de îmbunătăţirea modului de predare 
şi a conţinutului cursurilor, proiectelor şi lucrărilor de laborator.  

Evaluarea calităţii, pentru îndeplinirea scopului stabilit, se realizează prin: 

- monitorizarea inovaţiilor în domeniul predării şi învăţării,  

- identificarea punctelor tari şi a celor slabe ale procesului de predare-învăţare,  

- evidenţierea modului de implicare a studenţilor în activităţile didactice,  

- estimarea numărului de ore pe care le alocă studenţii pregătirii activităţilor didactice, 

- sesizarea unor dificultăţi întâmpinate de studenţi în aprofundarea informaţiilor şi aplicarea 
cunoştinţelor,  

- iniţierea studenţilor în activităţile de cercetare.  



 7 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi se face pe baza unor chestionare elaborate la 
nivelul universităţii. Chestionarele sunt distribuite studenţilor în vederea completării, apoi prelucrate. 
Pe baza rezultatelor prelucrării se întocmeşte un raport final cuprinzând numărul total al cadrelor 
didactice evaluate, al studenţilor evaluatori şi calificativele obţinute.  

Indicatori de performanţă şi rezultate ale auditului intern al calităţii 

Monitorizarea internă a programelor de studii şi monitorizarea externă de 
către specialişti, reprezentanţi ai angajatorilor şi absolvenţi 

În universitate exista un regulament privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 
evaluarea periodică a fiecărui program de studiu şi a diplomelor emise. Regulamentul şi procedurile 
privind iniţierea şi evaluarea programelor de studii este implementat la nivelul Facultăţii de 
Silvicultură.  

Pe parcursul anului s-a analizat modul în care planul de învăţământ răspunde cerinţelor 
formării profesionale actuale, în funcţie de efectele introducerii în anul universitar anterior a unor 
discipline noi sau cele ale reducerii ponderii anumitor discipline. S-au actualizat programele analitice 
al toate disciplinele, la zi şi la ID, respectându-se cerinţele exprimării atât a conţinutului disciplinei, 
cât şi a practicilor asociate predării, învăţării şi evaluării şi a definirii competenţelor şi deprinderilor 
urmărite prin studierea fiecărei discipline.  

Diplomele sunt emise în concordanţă cu cerinţele calificărilor universitare.  

Programele de studiu sunt perfecţionate periodic, prin corelare cu cerinţele pieţei muncii, 
pentru asigurarea competenţelor generale şi profesionale necesare profilului silvic. 

Examinarea şi notarea studenţilor se realizează pe bază de criterii şi tehnici transparente de 
evaluare, aplicate cu consecvenţă şi precizate în Regulamentul privind activitatea profesională a 
studenţilor şi în Regulamentul cadru privind examinarea şi notarea studenţilor, cu proceduri specifice 
programelor de studii. La examinare participă întotdeauna încă un cadru didactic de specialitate. 

Formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor, acoperirea creditelor, bibliografia 
necesară sunt stabilite de către cadrul didactic titular, în programa analitică a disciplinei şi sunt 
aprobate după analiza lor de colectivul departamentului. Tehnicile si metodele de examinare sunt 
aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul semestrului de fiecare titular de disciplină. 

Metodele de predare-învăţare se axează pe dialogul cu studenţii, pe importanţa laturii 
formative în activitatea didactică care, alături de cea informativă, stimulează învăţarea creativă şi 
contribuie la îmbunătăţirea permanentă a cunoştinţelor, a calităţilor şi competenţelor studenţilor. Un 
rol important în aprecierea nivelului de pregătire revine activităţii desfăşurate de studenţi pe tot 
parcursul semestrului.  

Din fisele disciplinelor se observă că fiecare curs este astfel proiectat încât să îmbine 
predarea, învăţarea şi examinarea. La majoritatea disciplinelor sunt solicitate contribuţii personale 
ale studenţilor prin intermediul referatelor şi proiectelor. 

Criteriul nr. 1 (PI) PREDARE ȘI ÎNVĂŢARE 

Standardul PI 1 Asigurarea resurselor umane 

La nivelul Facultăţii de Silvicultură există o preocupare permanentă pentru asigurarea 
resurselor umane necesare derulării la standarde de calitate a activităţilor de predare şi învăţare. 

(P) I 1.1. Personal de predare şi de cercetare cu norma de bază 

Numărul total de membri ai personalului de predare şi de cercetare ştiinţifică cu norma de 
bază/titulari în universitate, conform statelor de funcţii pentru ultimii 5 ani universitari, pe grade 
didactice şi de cercetare, se prezintă în tabelul 1. 
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Numărul cadrelor didactice şi de cercetare titulare din Facultatea de Silvicultură 

Tabelul 1 

Grad didactic sau de cercetare 
2015 -
2016 

2016 -
2017 

2017 -
2018 

2018 -
2019 

2019 -
2020 

Asistent universitar 0 1 1 1 1 

Şef de lucrări 18 17 17 17 17 

Conferenţiar universitar 10 9 9 9 10 

Profesor universitar 1 2 2 2 2 

 

(P) I 1.2. Personal de predare şi de cercetare asociat 

Numărul total de cadre didactice şi de cercetare asociate/care deţin relaţii contractuale pe 
perioadă determinată cu instituţia, în ultimii 5 ani universitari, pe grade didactice şi de cercetare, se 
prezintă în tabelul 2. 

 
Facultatea de Silvicultură: Personal didactic şi de cercetare asociat  

Tabelul 2 

Grad didactic sau de cercetare 
2015 -
2016 

2016 -
2017 

2017 -
2018 

2018 -
2019 

2019 -
2020 

Asistent universitar 0 0 0 0 0 

Şef de lucrări 6 6 6 6 6 

Conferenţiar universitar 0 0 0 0 0 

Profesor universitar 0 0 0 0 0 

Asistent cercetare 1 3 3 3 0 

Cercetător ştiinţific 1 0 0 0 0 

 

Standardul PI 2 Curriculum şi calificări 

 

Facultatea asigură organizarea de programe de studii al căror curriculum este adecvat 
nevoilor de formare ale studenţilor şi oferă acestora şanse cât mai mari în inserţia pe piaţa muncii 
prin calificările obţinute în urma absolvirii programelor de studii. 

 
Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru programele de studii 

ale Facultăţii de Silvicultură (2019) 
Tabelul 3 

Cod 
variabilă 

Variabila de ierarhizare 
Valori pentru programele 

de studii de 

licenţă master 

(P) I 2.1 Specializări  3 2 

(P) I 2.11 Absolvenţi cu diplomă de finalizare a studiilor 88 13 

 Absolvenţi fără diplomă de finalizare a studiilor 16 31 

(P) I 2.12 Studenţi înmatriculaţi în primul an, total din care: 138 68 

 pe locuri bugetare 83 66 

 pe locuri cu taxă 55 2 

(P) X 17 Locuri scoase la concurs, total din care: 163 82 

 pe locuri bugetare 90 62 

 pe locuri cu taxă 73 20 

(P) X18 Candidaţi înscrişi 203 61 
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Criteriul nr. 2 (C) CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Standardul C1 Rezultate obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică 

Facultatea de Silvicultură are în vedere implicarea în activitatea de cercetare ştiinţifică prin 
creşterea permanentă a rezultatelor efectiv obţinute la nivelul programelor sale de studii. 

Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru  
Facultatea de Silvicultură (2019) 

Tabelul 4 

Cod 
variabilă 

Variabila de ierarhizare 
Valori 

rezultate  

(P) C 1.1 Lucrări indexate ISI Web of Knowledge 9 

(P) C 1.2 Articole indexate BDI 13 

(P) C 1.5 Cărţi la edituri CNCSIS  7 

 Contracte de cercetare cu finanţare naţională derulate 3 

 Contracte de cercetare cu finanţare internaţională derulate 1 

Criteriul nr. 3. Relaţiile universităţii cu mediul extern 

Standardul SS1. Relaţia cu mediul socio-economic 
Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru  

Facultatea de Silvicultură (2019) 
Tabelul 5 

Cod 
variabilă 

Variabila de ierarhizare Valori 

(P) C 2.5 Venituri din prestări de servicii şi furnizare de produse (lei) 368.014 

(P) R 3.1 Acorduri/parteneriate cu sectorul socio-economic 13 

(P) R 3.3 Popularizarea ştiinţei: participanţi la conferinţe deschise 
publicului 

180 

(P) X 15.a Angajabilitate1: Numărul de absolvenţi care s-au angajat la 12 
luni după finalizarea studiilor de 

 

 licenţă 43 

 master  10 

 doctorat 1 

 
Standardul SS2. Internaţionalizare 

Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru  
Facultatea de Silvicultură (2019) 

Tabelul 6 

Cod 
variabilă 

Variabila de ierarhizare Valori 

(P) S 3.7 Mobilităţi studențești (incoming): 6 

 Număr studenţi sprijiniţi prin programele guvernamentale 
destinate etnicilor români 

- 

(P) S 3.8 Şcoli de vară / iarnă internaţionale: participanţi 2 / 24 

(P) R 1.5 Mobilitatea cadrelor didactice (out-going):  

 - personal de predare şi de cercetare cu normă de bază 5 

 - personal aflat în relaţii contractuale de muncă pe perioadă 
determinată   

- 

(P) I 1.6b Personal format în alte universităţi din România,  cu diplomă de:  

 licenţă 15 

 master 2 

 doctorat 16 

 Personal cu diplome de licenţă, master sau doctor eliberată de 
o altă universitate din străinătate 

4 
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Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea şi formarea 
personalului 

Pentru ansamblul programelor de studii din Facultatea de Silvicultură, raportul dintre 
numărul cadrelor didactice şi numărul de studenţi echivalenţi unitari este aproximativ 1/14, iar cel al 
numărului de posturi didactice din statele de funcţiuni şi numărul de studenţi echivalenţi unitari este 
aproximativ 1/10. Sunt respectate, aşadar, cerinţele normative cele două rapoarte încadrându-se în 
intervalul considerat optim pentru realizarea obiectivelor programelor de studii şi pentru asigurarea 
standardelor calităţii academice.  

La nivelul resursei umane, direcţiile de acţiune ale facultăţii sunt: 

- selecţia şi avansarea în cariera didactică a celor mai performante cadre, prioritar a celor tinere; 

- asigurarea oportunităţilor de promovare în ierarhia universitară bazată pe evaluarea calităţii 
activităţii didactice şi de cercetare; ajustarea criteriilor de apreciere a personalului didactic în 
vederea recunoaşterii mai pregnante a rolului activităţii didactice; 

- asigurarea unei structuri de personal echilibrate pe grade didactice şi în raport cu numărul de 
studenţi, cu preocupare preferenţială pentru ocuparea prin titularizare a posturilor de asistent 
universitar; 

- promovarea unei politici de atragere în colectiv a specialiştilor din domeniul silviculturii şi al 
ştiinţei mediului pentru a asigura o structură de personal adaptată cerinţelor de calitate a 
procesului didactic. 

Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral  

Procedura de evaluare colegială este aplicată anual în cadrul departamentului Facultăţii de 
Silvicultură în conformitate cu Regulamentul şi procedurile privind evaluarea periodică a calităţii 
corpului profesoral aprobat la nivelul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava.  

Evaluarea anuală (pentru anul calendaristic 2019) s-a desfășurat prin distribuirea fişelor de 
evaluare colegială membrilor corpului profesoral al facultăţii, pe grupe de discipline înrudite.  

Aprecierile din fişă au avut la bază criterii generale de evaluare: implicarea în viaţa facultăţii 
şi asumarea sarcinilor la nivelul departamentului pregătirea şi perfecţionarea continuă pentru 
calitatea activităţilor didactice prestate, precum şi,  în mod deosebit, deontologia profesională a 
fiecărui cadru didactic şi calităţile acestuia puse în evidenţă ca membru al departamentului.  

În urma distribuirii şi completării fişelor menţionate ca urmare a evaluării colegiale, 18 cadre 
didactice au avut punctaje ce au permis atribuirea calificativului Foarte bine, 10 cadre au primit 
calificativul Bine şi două cadre didactice au fost evaluate cu calificativul Satisfăcător.  

Evaluarea de către studenţi priveşte activitatea tuturor cadrelor didactice, la toate 
disciplinele şi formele de instruire şi constituie o componentă esenţială în asigurarea şi evaluarea 
calităţii din universitate. În vederea realizării acestui aspect al evaluării au fost distribuite fişele 
conforme cu regulamentul instituit la nivelul universităţii, fişe care au fost completate de către 
studenţi. Informaţiile au fost centralizate şi prelucrate. În urma distribuirii şi completării fişelor 
menţionate, 29 de cadre didactice au avut punctaje ce au permis atribuirea calificativului Foarte bine, 
un singur cadru didactic primind calificativul Bine. 

Prin procedura de evaluare efectuata de directorul de departament au rezultat 29 calificative 
Foarte bine şi un calificativ Bine, ceea ce atestă calitatea deosebită a corpului profesoral.  



 11 

Centrarea pe student a activităţilor didactice şi accesibilitatea resurselor 
pentru învăţământ, cercetare, dezvoltare 

Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, 
conforme cu programul de studiu, forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite. Metodele 
de predare-învăţare, adaptate specificului fiecărei discipline sunt prezentate în programele analitice. 
Toate disciplinele la zi si la ID sunt acoperite cu cursuri în variantă electronică, şi majoritatea 
titularilor au curs şi lucrări de laborator tipărite. 

Facultatea dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe deosebite în 
învăţare (în baza Regulamentului de acordare a burselor de studiu) şi de recuperare a celor cu 
dificultăţi în învăţare (program de activităţi tutoriale şi de consultaţii). 

Resursele si serviciile oferite studenţilor Facultăţii de Silvicultură asigură buna desfăşurare a 
procesului didactic şi de cercetare. Facultatea de Silvicultură asigură resurse de învăţare pentru toate 
programele de studii, în format clasic sau electronic (cursuri, caiete de lucrări practice sau îndrumare 
de laborator, CD-uri didactice, planşe, programe informatice specifice). 

Acestea se găsesc în biblioteca tehnică a universităţii şi în cea a facultăţii, precum şi la 
departament, în laboratoarele didactice şi de cercetare ştiinţifică. Studenţii au acces gratuit la toate 
aceste resurse.  

Biblioteca proprie a Facultăţii de Silvicultură are peste 600 titluri de carte de specialitate şi 6 
colecţii de periodice. Sunt abonamente la reviste străine de specialitate ("Forestry" şi "Journal of 
Forestry"). Există un raport optim între resursele de învăţare disponibile şi numărul de studenţi. 

Transparenţa informaţiilor de interes public  

Facultatea de Silvicultură oferă informaţii actuale, conforme cu realitatea, despre specializări, 
programe de studiu, diplome, personal didactic şi de cercetare, facilităţi oferite studenţilor, prin 
intermediul site-ului www.silvic.usv.ro, prin pliante, broşuri, afişe, precum şi la avizierul facultăţii. 

Anual, raportul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este făcut public prin afişare 
şi în format electronic, iar propunerile de îmbunătăţire a asigurării calităţii în educaţie sunt urmărite 
îndeaproape pentru implementare la termenele prevăzute.  

Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii şi a indicatorilor de 
performanţă utilizaţi în vederea ierarhizării universităţii / programelor de 
studii 

Facultatea dispune de structuri, strategii şi procedee concrete pentru managementul şi 
asigurarea calităţii activităţilor de predare, învăţare şi cercetare. 

Sunt necesare în continuare eforturi pentru conştientizarea la nivel individual a necesităţii 
depunerii unui efort suplimentar de obiectivizare, analiză şi diagnosticare a posibilităţilor de 
îmbunătăţire a calităţii procesului educaţional.  

Monitorizarea programelor de studii 

Activitatea de monitorizare a programelor de studii are caracter permanent şi permite 
adaptarea continuă a programelor de studii la transformările din societate, la cerinţele pieţei şi la 
acumulările în planul cunoaşterii. La fiecare reactualizare a planului de învăţământ şi a programelor 
analitice se urmăreşte asigurarea compatibilităţii cu programele de studii similare din ţară şi din UE. 

Recomandări: 

- revizuirea  cursurilor care sunt editate de mai mult de patru ani; 
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- publicarea cât mai rapidă a cursurilor care nu sunt în prezent disponibile decât în format electronic; 

- analiza în cadrul departamentului, pe grupe de discipline, a suprapunerilor ce ar putea interveni 
prin abordarea unor discipline noi, în urma actualizării planurilor de învăţământ; 

- prezentarea periodică şi discutarea în cadrul departamentului a programelor analitice şi a 
cursurilor nou editate; 

- încheierea unui număr mai mare de acorduri de tip ERASMUS şi favorizarea mobilităţilor 
studenţilor și cadrelor didactice în universităţi partenere din străinătate. 

Activitatea de cercetare 

Se poate evidenția ca un fapt pozitiv tendinţa de creştere a numărului publicaţiilor în reviste 
științifice prestigioase, cotate ISI Thomson Reuters. Pe de altă parte este sesizabilă încă o reticenţă în 
asumarea unor responsabilităţi în domeniul cercetării şi al activităţilor adiacente procesului didactic. 
Această situație este determinată și de lipsa unei finanțări consecvente și previzibile a programelor 
naționale de cercetare și de inconstanța lansării competițiilor de proiecte.  

Implementarea şi monitorizarea procedurilor de evaluare a activităţii ştiinţifice a condus în 
mod clar la conştientizarea importanţei elaborării unor lucrări ştiinţifice de calitate, care să poată fi 
publicate în reviste incluse în baze de date internaţionale sau recunoscute la nivel naţional în 
domeniul Silvicultură.  

Ca urmare a proiectelor de cercetare în derulare au fost disponibile fonduri pentru deplasări 
în străinătate şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale.  

Măsuri: 

- continuarea monitorizării pozitive şi active a cercetării desfăşurate de colectivul facultăţii; 

- realizarea unor sesiuni interne de prezentare a rezultatelor activităţii ştiinţifice obţinute în cadrul 
proiectelor;  

- evidenţierea rezultatelor activităţii ştiinţifice şi discutarea lor în cadrul departamentului sau pe 
grupuri de cadre didactice reunite după criteriile compatibilităţii şi convergenţei preocupărilor de 
cercetare, astfel încât concluziile să deschidă posibile direcții de continuare, chiar şi în lipsa unor 
finanţări suplimentare. 

Autoevaluarea cadrelor didactice  

Facultatea dispune de personal didactic care corespunde standardelor în raport cu numărul 
total al studenţilor. Calificarea personalului didactic corespunde specificului programelor de studiu şi 
obiectivelor de calitate propuse.  

Autoevaluarea cadrelor didactice se face anual, iar rezultatele sunt analizate şi interpretate 
în vederea asigurării calităţii actului didactic şi de cercetare. 

Măsuri şi recomandări: 

- îmbunătăţirea şi, mai ales, simplificarea procedurilor de autoevaluare prin analiza relevanţei 
indicatorilor propuşi în fişa de autoevaluare în cuantificarea justă a activităţii; 

- realizarea unui echilibru între evaluarea activităţii ştiinţifice şi a celei didactice, în prezent sistemul 
de evaluare a activităţii ştiinţifice fiind mult mai obiectiv şi clar decât sistemul de evaluare a 
activităţii didactice. 
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Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

Exista un formular de evaluare de către studenţi a tuturor cadrelor didactice, aprobat de 
Senat, care se aplică şi ale cărui rezultate sunt confidenţiale, fiind accesibile doar decanului, 
rectorului şi persoanei evaluate. 

Recomandare: 

- fiecare cadru didactic ar trebui sa aibă propriul sau sistem de evaluare a activităţii didactice de 
către studenţi, pentru un feed-back obiectiv şi rapid asupra calităţii procesului de învăţământ. 

Măsuri: 

- comisia a propus discutarea în departament a oportunităţii îmbunătăţirii sistemului de evaluare, 
precum şi definirea unor modalităţi de implementare a unei evaluări mult mai obiective (individuală, 
anonimă şi opţională) a procesului de învăţământ de către studenţi. 

Evaluarea colegială 

Evaluarea colegiala este organizata periodic, fiind bazată pe criterii generale şi pe preferinţe 
colegiale. Rezultatul este, în majoritatea cazurilor, cel aşteptat. 

Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale 

Examinarea şi notarea studenţilor se realizează pe baza unor criterii, regulamente şi tehnici 
care sunt riguros şi consecvent aplicate. Procedeele de examinare şi evaluare sunt centrate pe 
rezultatele învăţării şi anunţate studenţilor din timp şi în detaliu. 

Învăţarea creativă este stimulată prin elaborarea de lucrări independente bazate pe 
cunoştinţele însuşite riguros. Numărul relativ mic de studenţi facilitează o învăţare centrată pe 
student şi pe competenţe şi asigură un învăţământ de calitate superioară.  

Recomandări: 

- includerea în proporţie cât mai mare a rezultatelor evaluării activităţii studenţilor la seminarii şi 
laboratoare în procesul final de notare; 

- introducerea unor referate opţionale care să stimuleze creativitatea. 

Măsuri: 

- analiza periodică în cadrul departamentului şi pe grupe de discipline a modalităţilor de îmbunătăţire 
a centrării pe student a activităţilor didactice, inclusiv prin intermediul referatelor şi proiectelor. 

Dezvoltarea bazei materiale 

Resursele şi serviciile oferite studenţilor sunt adecvate şi relevante pentru facilitarea învăţării 
şi pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate. Programul de investiţii realizate la nivelul 
universităţii a permis extinderea spaţiilor proprii de învăţământ.  

Dotarea laboratoarelor de cercetare a fost dezvoltată în domeniile geomaticii, al proceselor 
biologice fundamentale din ecosistemele forestiere, al biometriei și auxologiei, precum și al ecologiei 
aplicate, iar în perspectivă se urmărește și dezvoltarea celorlalte direcţii incluse în programele de 
cercetare ale facultăţii. 

Transparenţa informaţiilor de interes public 

Informaţiile difuzate public privind calificările şi programele de studiu oferite de facultate 
este completă şi disponibilă electronic şi în formă tipărită. S-a editat un material de prezentare a 
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Facultăţii de Silvicultură care completează informaţiile referitoare la structura şi activităţile 
desfăşurate de facultate disponibile în formă electronică. 

Decan, 
 

Conf. dr. ing. Sergiu Andrei Horodnic 

 


