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Scop si obiective  

 Validarea a 2 calificari universitare de 

nivel 7  

 Analiza planurilor de invatamant pentru categoriile S1 si 

S5 

 Elaborarea si descrierea planurilor de invatamant 

optimizate  

 Analiza SWOT a planurilor de invatamant optimizate 

 Stabilirea domeniilor si tematicilor de cercetare pentru 

planurile de invatamant optimizate  

 Elaborarea dosarului de validare  

 Inregistrarea in RNCIS a noilor calificari universitare  

 



Oportunitatea unor noi calificari 

 Piata muncii este intr-o dinamica fara 

precedent 

 Deoarece trebuie sa asiguram studentilor 

competente pntru ocupatii care nu sunt inca 

definite 

 Pentru ca traim intr-o societate globalizata 



Specializari cu profil agroalimentar selectate in  

functie de competentele specifice  

 S1 Productie agroalimentara 

1. Biotehnologii aplicate   Facultatea de Inginerie 

Alimentară, Turism şi 

Protecţia Mediului  

Universitatea “Aurel 

Vlaicu” din Arad  

2. Stiinţa şi ingineria 

produselor alimentare 

ecologice 

Facultatea de Inginerie  Universitatea “Vasile 

Alecsandri” Bacau 

 

3. Securitatea şi calitatea 

produselor horticole primare 

Facultatea de 

Horticultură şi 

Silvicultură  

USAMVBT Timisoara  

4. Inginerie alimentară şi 

mediul inconjurator 

Facultatea de Inginerie 

Alimentară, Turism şi 

Protecţia Mediului  

Universitatea “Aurel 

Vlaicu” din Arad  

5. Controlul şi monitorizarea 

produselor agricole 

Facultatea de Ştiinţe 

ale Naturii şi Ştiinţe 

Agricole  

Universitatea Ovidius 

din Constanţa  

6. Calitatea produselor şi 

subproduselor vitivinicole  

Facultatea de 

Horticultură şi 

Silvicultură  

USAMVBT Timisoara  

S5 Managementul calităţii 

produselor agroalimentare  

1. Managementul calităţii 

alimentelor ( Engleza) 

Facultatea de Stiinta si 

tehnologia Alimentelor 

USAMV 

Cluj Napoca  

2. Managementul calităţii 

produselor agroalimentare  
Facultatea de 

Zootehnie 

USAMV  

Iasi 

 

3. Managementul calităţii 

produselor de origine 

animalieră  

Facultatea de 

Zootehnie 

 

USAMV 

Cluj Napoca  

 

4. Asigurarea calităţii şi 

siguranţei alimentelor  

Facultatea de Ştiinţe 

Agricole, Industrie 

Alimentară şi  Protecţia 

Mediului  

Universitatea din Sibiu  



S1 Productie agroalimentara 

 Obiective 
 Analiza disciplinelor de studiu 

 Optimizarea planului de invatamant 

 Descrierea planului de invatamant 

 Rezultate 
 Calificare: Sisteme de procesare si controlul calitatii produselor alimentare  

 Competente profesionale 
 Dezvoltarea de tehnologii şi procese inovatoare pentru industria alimentară  

 Desfăşurarea de activităţi de cercetare în domeniul ingineriei produselor alimentare  

 Realizarea de expertize de specialitate şi acordarea de consultanţă în domeniul agro-alimentar  

 Realizarea managementului integrat  al producţiei agro-alimentare şi al afacerilor  

 Implementarea managementului calităţii pe lantul agro-alimentar 

 Acordarea consultanţei în proiectarea (design) de produse alimentare noi  



Questions/Discussions 

 



Domenii, arii şi tematici de cercetare - 

S1 optimizat 



S5 Managementul calităţii produselor 

agroalimentare  

 Obiective 
 Analiza disciplinelor de studiu 

 Optimizarea planului de invatamant 

 Descrierea planului de invatamant 

 Rezultate 
 Calificare: Managementul calitatii alimentelor  

 Competente profesionale 
 Proiectarea, implementarea şi gestionarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei 

alimentare 

 Desfăşurarea de activităţi de cercetare în domeniul calitaţii şi siguranţei alimentare 

 Realizarea controlului calităţii şi siguranţei alimentare    
 Realizarea managementul integrat  al producţiei alimentare şi al afacerilor din domeniul agro-

alimentar  
 Realizarea auditului intern şi extern în domeniul calităţii şi siguranţei alimentare  

 Acordarea consultanţei în proiectarea (design) de produse alimentare noi  



 



Domenii, arii şi tematici de cercetare 

– S5 optimizat 



Analiza SWOT 

Puncte tari  Puncte slabe Oportunitati  Amenintari 

                 Acreditarea şi autorizarea, până 

în prezent a unui număr mare de 

programe de licenţă în domeniile 

aferente profilului Agroalimentar 

Compoziţia şi calitatea unor planuri de 
învăţământ, nu corespund cu cele 

europene, inclusiv la nivel de  exigenţe 

impuse absolvenţilor 

 

Posibilitatea validării şi înregistrării unor 

noi calificări în Registrul national al 

calificărilor din Invătământul Superior ( 

RNCIS) 

 

Interesul absolvenţilor de la licenţă (mai 

ales dacă obţin titlul de inginer)  pentru 

studii master descreşte dacă diplomele 

şi calificările nu sunt recunoscute la nivel 

naţional şi internaţional 

                 Aprobarea, din fonduri bugetare 

a unui procent adecvat de locuri 

pentru admitere la programe 

master în raport cu numărul de 

absolvenţi lai studiilor de licenţă 

(3 şi 4 ani) 

Multi dintre studenţii înmatriculaţi la 

master care au un loc de muncă ( care 
în general nu este în specialitate) , nu 

frecventează programul de studii master 

Descrierea adecvată a calificărilor 

asigurate de ciclul de studii de masterat, 

identificarea corelaţiilor dintre 

competenţe-arii de conţinut, discipline 

de studii şi creditele aferente , prin studii 

de caz oferite de proiectul CALIMAS 

Nivelul scăzut de cunoştinţe şi 

heterogenitatea  profesională  a 

candidaţilor  la studii master fac dificilă 
realizarea unui progres semnificativ în 

doi ani de pregătire masterală, mai ales 

dacă nu se depune şi impune  un efort 

individual susţinut de catre aceştia, 

coordonat adecvat de cadrele didactice 

                 Posibilităţi concrete de a urma 

studii doctorale pe care le oferă 

universităţile vizate de prezentul 

proiect (17 universităţi) în 

domeniile Agricultură, 

Horticultură, Zootehnie, 

Biotehnologii. 

Numărul de absolvenţi ai programelor 
master care au găsit locuri de muncă în 

domeniul precizat este mic (sub 15%) 

Imbunătăţirea compoziţiei şi a calităţii 
unor planuri de învăţământ, care nu  

sunt armonizate cu cele europene, 

poate fi realizată prin proiectul CALIMAS 

 

Lipsa unor colaborări cu universităţi 

renumite din Europa poate inhiba 

dezvoltarea unor programe master 

sustenabile, mai ales a celor finanţate 

din fonduri europene 

                 Imbunatatirea substanţiala a 

situatiei infrastructurii 

universitătilor, cu  echipamente şi 

surse de informare pentru 

activitati didactice si de cercetare 

Studentii nu sunt atraşi de programe 

master datorită unei reputaţii slabe a 

multor programe master (datorate unui 

aport scăzut de cunoaştere 

complementară faţă de programele de 

licenţă) 

 

Constituirea unor scoli master 

interuniversitare la nivel naţional si 

internaţional, regional si sectorial, 
studiide  master în limbi de circulaţie ( 

engleză, franceză, germană) 

Dacă nu este stumulată performanţa 

individuală şi a colectivelor de cercetare, 
în special al tinerilor ( sub 35 de ani) 

aceasta va induce pierderea unor 

potenţiale cadre didactice sau 

cercetătpri formaţi (cu studii doctorale şi 

postdoctorale) 

                 Participarea unor studenţi la 

programe internaţionale de tip 

Socrates-Erasmus, Leonardo – 

sunt stimulate indeosebi schimburi 

interuniversitare  la nivel master 

Competenţele şi calificările suplimentare 

aduse de programele master nu sunt 

recunoscute pe piaţa muncii 

Dezvoltarea capacităţilor manageriale 

din universităţi şi a unor strategii 

coerente pe termen scurt si mediu 

pentru noi calificări oferite de 

programele masterale 

Subfinantarea invatamantului universitar, 

reducerea numarului de locuri bugetate 



Cadrul institutional si legislativ 

 Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS)  
 Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior este parte integrantă a Cadrului Naţional al Calificărilor şi 

reprezintă instrumentul  care stabileşte structura calificărilor din învăţământul superior.  

 CNCIS descrie calificările corespunzătoare celor trei cicluri stabilite de 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi de Legea nr. 288/2004 

privind organizarea studiilor universitare: licenţă, masterat şi doctorat  

 studiile universitare de licenţă corespund nivelului 6 de calificare din Cadrul 

European al Calificărilor (CEC); 

 studiile universitare de masterat corespund nivelului 7 de calificare din CEC; 

 studiile universitare de doctorat corespund nivelului 8 de calificare din CEC. 

 Calificarea reprezintă un rezultat formal al unui proces de evaluare şi de 

validare, care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o 

persoană a obţinut rezultate ca urmare a învăţării la anumite standarde  

 



Modelul conceptual – metodologic de validare a 

calificărilor din învăţământul superior  

 Elementele esenţiale ale modelului conceptual -metodologic  

 Matricea CNCIS:  cuprinde nivelurile de calificare, rezultatele învăţării exprimate prin 

cunoştinţe, abilităţi şi competenţe, precum şi descriptorii de nivel pentru calificările din 

învăţământul superior. 

 Grila 1: fundamentată pe matricea CNCIS, reprezintă un instrument de analiză, descriere 

şi evaluare a unei calificări obţinute printr-un program de licenţă, de masterat sau de 

doctorat. Ea cuprinde: denumirea domeniului/programului de studii, denumirea şi nivelul 

calificării, descriptorii de nivel ai competenţelor profesionale şi transversale, precum şi 

standardele minimale de performanţă. Grila 1 reprezintă suportul pentru identificarea 

ocupaţiilor posibile.  

  

Grila 2: se fundamentează pe Grila 1 şi reprezintă suportul pentru identificarea 

corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi competenţele transversale şi ariile de 

conţinut, disciplinele de învăţământ şi creditele alocate. 



 



Validarea unei calificari universitare 

 Etapa I – Descrierea  domeniului/ programului de studii prin competenţe 

profesionale şi competenţe transversale  (se completează Grila 1); 

 Etapa a II-a – Identificarea, pentru fiecare program de studii, a corelaţiilor 

dintre competenţe şi arii de conţinut, discipline de studiu şi creditele 

aferente acestora din urmă (se completează Grila 2); 

 Etapa a III-a – Elaborarea planului de învăţământ al programului de studii, 

în concordanţă cu competenţele care definesc calificarea; 

 Etapa a IV-a – Elaborarea  fişelor disciplinelor, în concordanţă cu planul de 

învăţământ şi competenţele care definesc calificarea  

  

 După parcurgerea acestor patru etape, documentele rezultate (Grila 1, Grila 

2, planul de învăţământ şi fişele disciplinelor) se transmit la ANC, în vederea 

validării şi înscrierii în RNCIS. 



 



 



 



Concluzii 

 USAMVCN a realizat dosarele de aplicatie si 

inscriere in RNCIS pentru urmatoarele 

calificari: 

1. Managementul calitatii alimentelor 

2. Sisteme de procesare si controlul calitatii 

alimentelor  



Va multumesc! 

 

 

 



Questions/Discussions 

 



 



Domenii, arii şi tematici de cercetare - 

S1 optimizat 



Domenii, arii şi tematici de cercetare 

– S5 optimizat 



 



 



 



 


