ACTIVITATI SI REALIZĂRI ATINSE PE PERIOADA 2 DE RAPORTARE

(16 Ianuarie 2012- 31 Mai 2013)
Activitatea

Rezultate obtinute

Livrabile / tip de indicator
indeplinit
2.1. Alcatuirea unor PSM- Formele finale a 8 PSM-cadru Anexa 2.1.1. Programele de studii
cadru pentru 8 tipuri de (PSM1-PSM8)
selectate PSM 1- PSM 8
specializari care se inscriu
in profilul AA
2.2. Definirea, pentru Fisele cu concepte cheie si Anexa
2.2.1.
Prezentarea
fiecare specializare PSM- descriptori la PSM1-PSM8, cf conceptelor cheie si a descriptorilor
cadru (PSM1-PSM8), a normelor CNCIS
generic
specifici
calificarilor
conceptelor-cheie,
aferente
programelor
master
descriptorilor
generici
selectate PSM1-PSM8.
specifici, a competentelor
de
cunoastere
si
functionale,
si
a
corelatiilor
dintre
competente-arii
de
continut-discipline
de
studii si credite
2.3.
Activitati
de
consultare si 2 sesiuni de
analiza benchmarking, cu
experti internationali si
nationali,
cu
agenti
economici

Sesiune
de
analiză Anexa
2.3.1. Sesiune de
benchmarking
cu
agenţi benchmarking la USAMVB
economici
(USAMVB Timisoara cu agentii economici.
Timisoara)
Sesiune
Benchmarking cu
expert străin invitat (USAMVB
Timisoara)
Consultari cu ocazia Conferinţei
CASEE ( USAMV Cluj)
Consultări cu experţii EUA (
vizita de monitorizare) si cu
agenti economici cu ocazia
vizitei de monitorizare EUA
(USAMV Cluj-Napoca)

Anexa 2.3.2. Sesiunea de
benchmarking la USAMVB
Timisoara cu un expert invitat
din Grecia, profesor Athanasios
Salifoglou.
Anexa 2.3.3. Sesiunea de
consultări şi benchmarking
CASEE in Cluj-Napoca
Anexa 2.3.4. Sesiunea de
consultări şi benchmarking EUA
in Cluj-Napoca

2.4.
Completarea
formularelor de aplicatie
in
scopul
validarii
calificarilor, pentru citeva
specializari PSM selectate,
conform
metodologiei
ACPART, cu propuneri de
includere
in
registrul
calificarilor din RO

Formulare
de
aplicatie
completate pentru 6 specializari
PSM, in scopul validarii
calificarilor, la Autoritatea
Nationala de Calificări si
includere in Registrul Naţional
RNCIS.

3.1. Definirea directiilor
principale CDI specifice
profilului AA si selectia
unor tematici europene
prioritare,
accesibile
pentru
elaborare
de
proiecte de dizertatie (la
nivel
masterat)
in
universitati de profil din
RO ( baza de date)

Raport
privind
directiile
principale de cercetare in
domeniul Agroalimentar
,
compatibile
cu
directiilor
europene

Anexa 2.4.1. Dosare aferente
programelor de studii PSM 1 si
PSM5 (USAMV Cluj-Napoca)
Anexa 2.4.2. Dosare aferente
programelor de studii PSM 2 si
PSM4 (USAMVB Timișoara)
Anexa 2.4.3. Dosare aferente
programelor de studii PSM 3 si
PSM6 (USAMV Iași)

Anexa 3.1.1. Lista domeniilor si
a subdomeniilor prioritare de
cercetare agroalimentară in
variantă Excell (plasată pe site
www.calimas.usamvcluj.ro )
Teme de cercetare la care au Anexa 3.1.2. Lista temelor de
participat si masteranzii
cercetare
dela universităţile
Lista lucrărilor de dizertaţie pe partenere la care au participat si
profil agroalimentar, susţinute masteranzii
Anexa 3.1.3. Lista lucrărilor de
în ultimii doi ani.
dizertaţie
pe
profil
agroalimentar,
susţinute
în
ultimii doi ani.

3.2.
Conceperea
si Ghidul de bune practici in Anexa 3.2.1. Ghidul de bune
realizarea unui ghid de activitatea
CDI
specifică practici in activitatea CDI - Forma
bune
practici
in programelor PSM
finala
activitatea CDI specifica
programelor
PSM
selectate, in sistem tutorial
3.3.
Realizarea
(si
implementarea)
unui
website specific ce include
Ghidul de bune practici si
baza de date specifica
profilului
AA
pentru
proiecte
de cercetareinovare din RO si UE, utila
in
asigurarea
sustenabilitatii proiectului

Realizarea website-ului specific
ce include Ghidul de bune
practici pentru activităţi CDI si
Baza de date cu domenii,
subdomenii si teme de cercetare
specifice fiecarei universitati
partenere, pe site-ul proiectului
CALIMAS

Anexa 3.3.1. Print screen (de pe
Website
www.calimas.usamvcluj.ro ) cu
localizarea Ghidului de Bune
practice, baza de date online in
care sunt inserate domeniile si
subdomeniile CDI specifice
fiecarui partener

Anexa 4.1.1. Analize SWOT –
specifice pentru fiecare dintre
programele
PSM
selectate
PSM1-PSM8.

4.1. Analiza SWOT a
proceselor specifice de
asigurare a calitatii aferente
activitatilor formative si de
cercetare cu profil AA

Analiza SWOT a proceselor
specifice de asigurare a
calitatii , cf. planurilor de
învăţământ din fiecare categorie
PSM1-PSM8

4.2.
Implementarea
sistemului de asigurare a
calitatii adaptat PSMcadru
selectate
si
realizarea unui dosar de
autorizare
pe
baza
standardelor si indicatorilor
de perfomanta ARACIS.

Aplicarea
standardelor
si Anexa 4.2.1. Componente ale
indicatorilor ARACIS pentru un dosarului de autorizare a unui
dosar de autorizare
program master ( Food Quality

4.3.
Aplicarea
unor
proceduri de evaluare a
calitatii PSM de catre
studenti, absolventi, cadre
didactice si specialisti din
mediul economic, utilizind
un sistem electronic de
chestionare.

Elaborarea
de
chestionare Anexa 4.3.1. Sistem electronic
specifice
pentru
agenţi de chestionare pentru mediul
economici şi masteranzi
economic si masteranzi.

De facut la 1 specializare/ management)
partener cite un model de dosar metodologiei
vigoare.
de autorizare master
(cf
noii
ARACIS).

Chestionare
proiect

metodologii

online

pe

Lista persoanelor care
raspuns la chestionare.

conform
ARACIS
în

m

site Anexa

4.3.2.
Intrebările
conţinute în cele două tipuri de
chestionare. Lista persoanelor
au
care au raspuns la chestionare.

4.4. Activitati specifice de Intilnirea partenerilor pentru Anexa 4.4.1. Procesul verbal al
rezultatelor
si întâlnirii, lista de prezenţă şi
monitorizare
si analiza
management a proiectului planificarea activităţilor din 24 imagini din timpul întâlnirii de
Februarie 2012, 1 martie 2013

5.1.
Informare
si Roll up-ul realizate
publicitate
privind Afise
proiectul CALIMAS
Simpozioane/ workshopuri si

sesiuni de benchmarking
unde s-a facut prezentarea
proiectului CALIMAS

management din 24 Februarie
2012.
Anexa 4.4.2. Procesul verbal al
întâlnirii, lista de prezenţă şi
imagini din timpul întâlnirii de
management din 1 Martie 2013.
Anexa 5.1.1. Realizarea roll-upului specific si afise de
prezentare a proiectului în zone
de trafic intens
Anexa 5.1.2. Upgradarea si
actualizarea
website-ului
http://www.calimas.usamvcluj.ro
completat cu paginile aferente

activităţilor şi realizărilor din
proiect
Anexa
5.1.3.
Lista
simpozioanelor, workshopurilor
si sesiunilor de benchmarking
unde s-a facut prezentarea
proiectului
CALIMAS,
cu
imagini

