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INTRODUCERE 
 
In cadrul Facultății de Zootehnie funcționează̆ patru programe de studii de licență:  

Zootehnie, Piscicultură și acvacultură, Inginerie și management în alimentație publică și 
agroturism, Controlul și expertiza produselor alimentare, toate acestea fiind acreditate de 
ARACIS; totodata,  funcționează̆ și cinci programe de masterat: Nutriția și alimentația 
animalelor, Managementul calității și siguranței alimentelor, Reproducție și ameliorare 
genetică, Managementul exploatațiilor în acvacultură și Managementul producțiilor animale, 
acestea fiind organizate prin Decizia Senatului USAMV Iaşi, aprobate de Ministerul Educației și 
Cercetării și evaluate și acreditate de către ARACIS. 

Toate cele cinci programe de studii universitare de masterat care funcționează în cadrul 
Facultății de Zootehnie sunt organizate și se desfășoară cu respectarea cadrul general de 
organizare și funcționare a domeniilor universitare de masterat stabilite prin actele normative in 
vigoare (Legea Educației Naționale (Art. 153, Art. 154, Art. 155, Art. 156, art. 157), OM nr. 
3753/2011, Ordonanța de urgență 75/2011.), fiind organizate prin Decizia Senatului USAMV 
Iaşi, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării și evaluate și acreditate de către ARACIS. 

Programele de master menționate au funcţionat numai la forma ,,cu frecventa - zi”. 
Programul de masterat Nutriția și alimentația animalelor a a avut la baza un program 

de studii aprofundate postuniversitare cu durata de doua semestre, ulterior modificat in program 
de studii de master cu o durată totală a studiilor de trei semestre, iar din anul 2008, prin 
Hotărârea Senatului USAMV a fost aprobată trecerea, începând cu anul universitar 2009/20010, 
la o durată totală a studiilor de patru semestre.  

 În anul 2011, în conformitate cu prevederile a UG 75/2005 aprobată prin Legea 87/2006 
și a Metodologiei de evaluare externă cu privire la îndeplinirea standardelor de referință, 
Consiliul ARACIS din data de 17.02.2011 a certificat acreditarea studiilor de masterat Nutriția 
și alimentația animalelor. 

Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare 
şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120 şi se 
finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Rolul studiilor 
universitare de masterat este de a contribui la o mai largă cunoaștere a informațiilor obținute în 
urma studiilor de licență sau în oricare alt domeniu. La master se pot înscrie doar cei care au 
finalizat studiile de licență. Fiind privită și ca o formă de învățământ studiu superior, cu un grad 
ridicat specializare, pregătirea prin masterat poate contribui la o specializare care să deschidă 
drumul către alte studii mai avansate, cum ar fi cele de specializare prin doctorat. 

Studiile universitare de masterat la programul Nutriția și alimentația animalelor au ca 
misiune perfecţionarea specialiştilor pentru activităţi caracteristice domeniului nutriţiei şi 
alimentaţiei animalelor. 

În cadrul acestui program de masterat studenţii îşi completează şi perfecţionează 
cunoştinţele în: fiziologia digestiei şi a producţiilor animale, metabolismul energetic şi al 
substanţelor nutritive, controlul calităţii nutreţurilor, prepararea furajelor, folosirea aditivilor 
furajeri, producerea nutreţurilor combinate, optimizarea alimentaţiei animalelor asistată de 
calculator. Complementar, specializarea oferă cunoştinţe cu caracter managerial și de 
comunicare; de asemenea, prin planul de pregătire conceput, cursanţii se perfecţionează şi în 
domeniul cercetării ştiinţifice (aprofundând metodologia cercetarii stiintifice). 
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Pe parcursul acestui program de studii universitare de masterat, studenţii dobândesc 
competente si abilităţi superioare nivelului de licenta, menite să le permită să-şi desfăşoare 
activitatea în unităţi de producţie la nivelul exigenţelor Uniunii Europene, facilitându-le acestora 
ocuparea unor posturi pe piaţa muncii cum ar fi: nutriţionist în fabricile de nutreţuri combinate 
sau unităţi de producţie animalieră, consultanţi în probleme de nutriţie la firmele de 
consultanţă, specialişti în distribuţia şi achiziţia de materii prime furajere şi nutreţuri 
combinate, utilizatori de programe de optimizare a alimentaţiei animalelor şi a bazei furajere, 
consultanţi în legislaţia din domeniul materiilor prime furajere, evaluatori ai calităţii materiilor 
prime furajere, consultanţi de afaceri în domeniu. De asemenea, absolvirea acestor studii 
masterale dă posibilitatea absolvenţilor să-şi continue perfecţionarea profesională la un nivel mai 
înalt în cadrul şcolilor doctorale (ciclul III).  

 
 

CONȚINUTUL PROGRAMULUI DE STUDIU 
 

Activităţile didactice la programul de masterat " Nutritia si alimentatia animalelor ", se 
desfăşoară pe durata a 2 ani , în conformitate cu planul de învăţământ elaborat (fig. 1). Planul 
de învăţământ a fost discutat şi avizat de către Consiliul Facultăţii de Zootehnie, cu respectarea 
Regulamentului pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor 
de studii – licenţă, masterat şi aprobat, ulterior, de Senatul USAMV Iasi. 

Planul de învăţământ, este proiectat în sistemul de credite transferabile, cuprinde patru 
semestre, a câte 14 săptămâni fiecare şi respectiv 120 credite (30 de credite pe semestru). 
Disciplinele de studiu sunt eşalonate logic, iar în fişele disciplinelor sunt definite competenţele 
generale şi de specialitate, în concordanţă cu domeniul “Zootehnie” şi specializarea “Nutritia si 
alimentatia animalelor”. Semestrul al patrulea este destinat practicii de specialitate şi activităţii 
de  cercetare ştiinţifică 

Poziționarea disciplinelor de studiu în planul de învățământ urmează o succesiune logică, 
prin care se asigură posibilitatea însușirii temeinice a cunoștințelor disciplinelor de sinteză, cât și 
a celor complementare. Planul de invatamant are in vedere definirea şi delimitarea precisă a 
competenţelor generale şi de specialitate pe domenii de studii universitare de licenţă, în corelaţie 
cu competenţele corespunzătoare ale studiilor universitare de masterat si este compatibil cu 
cadrul de calificari national si cu alte planuri și programe de studii similare din țară 
(www.usamvb.ro; www.usamvcluj.ro, www.usab-tm.ro) și din alte state ale lumii 
(http://animalscience.psu.edu/; http://www.zut.edu.pl; http://www.eurama.org/ ). 

Planul de învăţământ cuprinde 9 discipline de aprofundare (obligatorii), cu un număr total 
de  812 ore convenţionale (92 % din total) şi 91 credite si respectiv 3 discipline de sinteză, cu 70 
ore convenţionale (8 % din total). Raportul dintre activitatile aplicative (lucrări practice, 
seminarii, proiecte) si cele cele de curs din planul de invatamant al masteratului este de 1,47 
(tabelul1).  Planul de învăţământ la masteratul " Nutritia si alimentatia animalelor " prevede 
stagii de practică si activităti de cerctare stiintifică ce însumează un total de 450 ore (30 ore în 
anul I-semestrul II şi 420 ore în anul II-semestrul II). Pentru elaborarea lucrării de disertaţie sunt 
alocate 60 ore de activitate (2 săptămâni), respectiv 5,5% din total ore de studiu.  

Evaluarea studenţilor la fiecare disciplină se face şi în timpul semestrului respectând 
criteriile ECTS, iar la sfârşitul semestrului prin examen sau colocviu. Planul de învăţământ 
cuprinde 10 examene (66,7% din total) si  5 colocvii (33,3%) 
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Fig. 1 – Planul de invatamant in functiune (an I) 
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 Fig. 1 – Planul de invatamant in functiune – continuare (an II) 
 

Tabelul 1                    Structura disciplinelor din planul de invatamant 
la programul de studii de masterat 
Nutritia si alimentatia animalelor 

Categoria de discipline Nr ore conventionale
activitate didactica % din care ore fizice 

aplicative % curs % 
Discipline de aprofundare 784 88.9 252  266  

Discipline de sinteza 98 11.1 42  28  
Practica de specialitate si 
activitate cercetare 

(450)  150 
(300) 

 -  

TOTAL 882 100,0 434 100 294 100 
Discipline obligatorii 854 96,8 Raport  

ore activitati aplicative / ore curs 
434/294 = 1,47 Discipline opționale 28 3,2 

TOTAL 882 100,0 
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Tabelul 2 
OBIECTIVELE DE FORMARE, COMPETENŢELE SPECIFICE ŞI 

STRUCTURA DISCIPLINELOR SPECIALIZĂRII 
 

Obiectivele de formare Competenţe specifice Discipline de formare 
Obiective cognitive 
a. Aprofundarea cunoştinţelor 
referitoare la nutriţia şi alimentaţia 
animalelor. 
b. Aprofundarea cunoştinţelor 
referitoare la fiziologia digestiei şi a 
producţiilor animale. 
c. Cunoaşterea biotehnologiilor 
moderne şi aplicaţiile lor în 
domeniul Nutriţiei şi alimentaţiei 
animalelor 

Identifică modul de metabolizare al 
hranei la animalele de fermă 

Metabolismul energetic şi al 
subst.  nutritive la animale 

Identifică factorii ce intervin în 
procesul de digestie al diferitelor specii 
de animale de interes zootehnic 
Îmbunătăţeşte valorificarea hrane prin 
intermediul utilizării aditivilor furajeri 
în alimentaţia animalelor 

Fiziologia digestiei şi a 
producţiilor animale  
Aditivi furajeri 

Obiective aplicative 
a. Cunoaşterea şi înţelegerea 
factorilor care stau la baza sporirii 
producţiilor animale. 
b. Aprofundarea cunoştinţelor 
referitoare la tehnologiile de 
producere a nutreţurilor combinate 
şi speciale. 
c. Însuşirea de cunoştinţe privind 
tehnica de optimizarea a limentaţiei 
animalelor dostice asistata de 
calculator. 
d. Cunoaşterea modului de 
organizarea a unui laborator de 
control a calităţii nutreţurilor  
e. Însuşirea tehnicilor de lucru 
specifice laboratoarelor de control a 
calităţii nutreţurilor 

Aplică tehnicile de conservare şi 
preparare a nutreţurilor în vederea 
creşterii gradului de valorificare a 
acestora de către animale 

Metode de conservare şi 
preparare a nutreţurilor 
Producerea nutreţurilor 
combinate şi speciale 

Aplică tehnologiile de alimentaţie 
specifice fiecărei specii şi categorii de 
animale 

Probleme speciale de alimentaţie 
pe specii 

Verifică calitatea materiilor prime 
furajere Controlul calităţii nutreţurilor 

Aplică tehnologiile de optimizarea a 
alimentaţiei animalelor de fermă 

Alimentaţia animalelor în 
exploataţii ecologice 
Optimizarea alimentaţiei la 
rumegătoare / Optimizarea 
alimentaţiei la monogastrice 
Aplicaţie practică în optimizarea 
alimentaţiei la rumegătoare / în 
optimizarea alimentaţiei la 
monogastrice 

Obiective de comunicare 
a. Formarea competenţelor în sfera 
cercetării ştiinţifice. 
b. Implicarea în cercetarea 
ştiinţifică din domeniu. 
c. Înţelegerea şi însuşirea tehnicilor 
de elaborare a documentaţiei pentru 
proiectele de finanţare. 

Aplică corect metodologia de elaborare 
a lucrărilor ştiinţifice 

Metodologia cercetării ştiinţifice 
Comunicare şi negociere 
 

 
Participă la realizarea proiectelor de 
finanţare pentru sectorul piscicol Elemente de management al 

calităţii 

 
Concordanţa dintre conţinutul programului şi cerinţele pieţei muncii: 

Competenţele absolventului Locuri de muncă posibile 
Controlul calitatii si evaluarea valorii nutritive a 
nutreturilor 
Managementul  nutriţiei  si alimentatiei animalelor 
de fermă  
Managementul producerii nutreturilor combinate 
Cercetare ştiinţifică în domeniul nutritiei si 
alimentatiei animalelor 
Competenţe didactice şi de comunicare 
internaţională 
Elaborare de proiecte de finanţare în domeniul 
zootehniei, indeosebi in sectorul furajer 
Consiliere pe probleme de nutritie si alimentatie 
Producerea şi conservarea furajelor  
Elemente de management al calitatii   
 

Exploatatii de productie zootehnica  
Unitati de producere, preparare si conservare/depozitatre a 
nutreturilor sau materiilor prime furajere 
Laboratoare de control a calitatii nutreturilor 
Societăţi comerciale pentru creşterea animalelor 
Direcţii pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
Agenţia Naţională de Consultanţă pentru Agricultura 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură 
Institute şi staţiuni de cercetare cu profil zootehnic 
Învăţământul gimnazial, liceal, universitar 
Consultanţă şi extensie în zootehnie 
Reprezentanţe în România a firmelor cu profil zootehnic – 
indeosebi de comercializare de premixuri, materii prime si 
aditivi furajeri 
Fabrici de producere a nutreţurilor combinate 
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Finalizarea studiilor de masterat s-a realizat printr-un examen de disertaţie pentru care se 
acordă 10 credite, sustinut în formele prevăzute de „Regulamentul privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului de licenţă/disertaţie” aprobat de Senat. În baza examenului de 
disertaţie, se obţine Diploma de master în  " Nutritia si alimentatia animalelor ".  

Pe baza planurilor de învățământ au fost elaborate fișele disciplinelor în care sunt 
precizate obiectivele disciplinei, conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de 
curs, seminar şi activităţi aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a studenţilor, bibliografia 
minimală. Anual, titularii disciplinelor de studiu au obligația de a revizui conținutul programelor 
analitice, în scopul actualizării, completării și perfecționării, după caz. 

În planurile de învăţământ, ca şi în fişele disciplinelor, este prevăzută forma de verificare 
a masteranzilor după parcurgerea fiecărei discipline; astfel, masteranzii au de susţinut un număr 
de 8 examene (61,5%) şi 5 colocvii (38,5%).  Evaluarea masteranzilor la fiecare disciplină se 
face şi în timpul semestrului respectând criteriile ECTS, iar la sfârşitul semestrului se realizează 
evaluarea finală, prin examen sau colocviu. 

Cadrele didactice echilibrează cele două forme de activități curs și lucrări practice creând 
oportunități de învățare axate pe activitățile de grup ce favorizează cooperarea și întrețin 
competiția constructivă. Cadrele didactice folosesc metode moderne și adecvate de predare care 
asigură însușirea cunoștințelor specifice fiecărei discipline. 

Resursele de studiu sunt adecvate fiecărei discipline, existând cărți și reviste de 
specialitate în biblioteca universității și bibliotecile disciplinelor cât și materiale specifice pentru 
fiecare activitate; există preocupări permanente pentru imbunatatirea conţinutului programului de 
studii prin introducerea abordarilor si cunoştinţelor noi, rezultate din cercetarea ştiinţifică de 
profil din ţară şi din străinătate.  

 
 

PERSONALUL DIDACTIC 
 

Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea cu prioritate în cadrul programului de 
masterat "Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor" în conformitate cu Statul de funcţiuni 
şi personal didactic sunt specialişti consacraţi în domeniu, cu recunoaştere în mediul academic 
naţional şi internaţional.  

La programul de masterat " Nutritia si alimentatia animalelor ", procesul didactic in 
anul 2019 a fost efectuat numai de cadre didactice cu norma de bază în U.S.A.M.V. Iaşi, cu titlul 
de Doctor în specialitatea posturilor ocupate (tab.3); din totalul cadrelor didactice, doi au 
calitatea de Conducători de doctorat (22,2%) în domeniul Agronomie sau Zootehnie . Toate 
cadrele didactice au ocupat posturile prin concurs, în conformitate cu cerințele Legii educației 
naționale nr. 1/2011 

Din totalul de 13 discipline  prevăzute în planul de învăţământ al programului de masterat 
în cauză (exceptand Practica de specialitate), 8 discipline (61,5%) sunt predate de 
profesori/conferentiari universitari iar restul de 5 discipline (38,5%) sunt predate de sef 
lucrări/lectori universitari cu titlul de Doctor în specialitatea postului. 
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Tabelul 3                    Cadrele didactice cu normă de predare la programul de masterat 
"Nutritia si alimentatia animalelor" 

 
Nr.crt. Nume şi prenume Gradul didactic Doctor în ştiinţe Conducător de doctorat 

1 Pop Ioan Mircea Prof. univ. Da Da 
2 Boisteanu Paul Prof. univ. Da Da 
4 Pop Cecilia Prof. univ. Da Nu 
5 Teusan Vasile Prof. univ. Da Nu 
6 Simeanu Daniel Conf. univ. Da Nu 
7 Radu-Rusu Cristina Şef lucr. univ. Da Nu 
8 Diaconu Carmen Lector univ  Da Nu 
9 Avarvarei Simona Lector univ. Da Nu 

  
 

STUDENȚII: ADMITERE ȘI REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII 
 

Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza diplomei de licenţă (finalizare ciclu I)  
sau a altor acte de studii echivalente şi sunt admişi exclusiv pe baza competenţelor lor 
academice. Regulamentul de admitere este prezentat pe site-ul universităţii (www.uaiasi.ro).  

La programul de studii de masterat Nutritia si alimentatia animalelor au fost 
inmatriculați în anul I pentru anul universitar 2018-2019 un numar de 23 de studenți;  totodata, in 
anul universitar 2018-2019 au fost 9 studenti inscrisi in anul II la acest program de studii – dintre 
acestia 8 (89%) acestia au absolvit anul II putandu-se prezenta la sustinerea disertatiei. La 
examenul de disertatie, in sesiunea iunie 2019 sau prezentat 5 absolventi (62,5%), 
promovabilitatea fiind de 100%, acestia obtinand note cuprinse intre  8.00-10 (tab.4): in sesiunea 
septembrie 2019 nu s-au prezentat absolventi din aceasta promotie. 

Rezultatele obținute de catre studentii masteranzi pe parcursul in anul 2019 pot fi 
considerate bune si foarte bune, atat in sesiunile de examen cat si la finalizarea studiilor. 

Percepţia de către studenţi a mediului de învăţare/dezvoltare oferit în cadrul programelor 
de masterat este una pozitivă, conform rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către aceştia.  
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ         Tabelul 4 
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE  
           

SITUAŢIA STATISTICĂ 
PRIVIND REZULTATELE LA EXAMENE LA DATA DE 31 IULIE  2019 

 

A
nu

l u
ni

v.
 

co
m

pa
ra

tiv
 

To
ta

l s
tu

de
nţ

i 
în

sc
riş

i 

Studenţi promovaţi, din care cu medii: Stud. cu min. 
40 credite 

Nepromovaţi Pr. 
şcolarităţii 

Stud. cu sit. 
neîncheiată TOTAL 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 An 

suplimentar Exmatriculaţi

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

MASTER  - NUTRIŢIA ŞI ALIMENTAŢIA ANIMALELOR
ANUL I 

2019 23 7 30,5 - - - - - - 3 42,9 4 57,1 14 60,9 - - 2 8,6 - - - - 
2018 15 9 60,0 - - - - 3 38,3 5 55,6 1 11,1 - - - - 6 40,0 - - - - 

ANUL II 
2019 9 8 88,9 - - - - 1 12,5 2 25,0 5 62,5 - - - - 1 11,1 - - - - 
2018 13 8 61,5 - - - - 2 25,0 4 50,0 2 25,0 - - - - 4 30,8 - - 1 7,7 

TOTAL MASTER  - NUTRIŢIA ŞI ALIMENTAŢIA ANIMALELOR

2019 32 15 46,9 - - - - 1 6,7 5 33,3 9 60,0 14 43,7 - - 3 9,4 - - - - 
2018 28 17 60,7 - - - - 5 29,4 9 53,0 3 17,6 - - - - 10 35,7 - - 1 3,6 

                                     
 
                                   DECAN,                                                                                                                                                        Secretar facultate, 
            Prof.univ.dr.Paul-Corneliu BOIŞTEANU  Ing. Rodica GOLDAN 
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S I T U A Ţ I A    S T A T I S T I C Ă 
privind rezultatele la examenul de disertaţie –  iunie 2019 

                         

Facultate / 
Specializare 

An. univ. 
comp 

Nr. 
stud. 

Nr. 
absolventi 

Nr. absolventi inscrisi la 
examen 

Nr. 
absolventi 
prezentati 

Nr. 
absolventi 
promovati 

Din care, cu medii Nr. absol-
venti 

nepromovati 
6,00 - 
6,99 

7,00 - 
7,99 

8,00 - 
8.99 9,00 - 9,99 10,00 

Nr. % Prom. 
2019 % Alte Total Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Nutriția și 
alimentația 
animalelor 

2018/2019 9 8 88.9 5 62.5 1 6 6 100.0 6 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 100.0 0 0.0 0 0.0 

2017/2018 13 8 61.5 1 12.5 0 1 1 100.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 

                         
 

S I T U A Ţ I A    S T A T I S T I C Ă 
privind rezultatele la examenul de disertaţie –  septembrie 2019 

                         

Facultate / 
Specializare 

An. univ. 
comp 

Nr. 
stud. 

Nr. 
absolventi 

Nr. absolventi inscrisi la 
examen 

Nr. 
absolventi 
prezentati 

Nr. 
absolventi 
promovati 

Din care, cu medii 
Nr. absol-

venti 
nepromovati 6,00 - 6,99 7,00 - 

7,99 8,00 - 8.99 9,00 - 9,99 10,00 

Nr % Prom. 
2019 % Alte Total Nr. % Nr % Nr % Nr. % Nr % Nr % Nr % Nr. % 

Nutriția și 
alimentația 
animalelor 

2018/2019 9 8 88.9 0 0.0 2 2 2 100.0 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0 1 50.0 0 0.0 

2017/2018 13 8 61.5 1 12.5 0 1 1 100.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 

                      
DECAN,              Secretar facultate,        

Prof. univ. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU            Ing. Rodica GOLDAN      
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CONCLUZII ȘI MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII 
Evaluarea programului de studii de masterat Nutritia si alimentatia animalelor a 

evidențiat o multitudine de aspecte pe baza carora, în concluzie, se poate aprecia că 
programul de studii de masterat analizat are următoarele puncte tari: 
 Functioneaza in cadrul unei universitati de traditie si cu recunoastere nationala si 

internationala; 
 Facultatea de Zootehnie in cadrul careia functioneaza a fost  clasata în nivelul A, 

conform evaluării ARACIS și fiind prima dintre facultățile de profil din România;  
 Personal didactic implicat in programul de studii este valoros si are competenta 

necesara; 
 Beneficiaza de o bază materială foarte bună (spatii didactice si de cercetare, 

laboratoare, dotari, spații în campus, sursele de documentare, facilități pentru studenți 
etc); 

 Informatizare, acces la Internet, acces la biblioteci on-line, site www.uaiasi.ro ; 
 Recunoaștere națională și internațională a rezultatelor cercetărilor (granturi, lucrări 

științifice) în majoritatea domeniilor; 
 Organizarea anuala a unui simpozion stiintific international si a unui simpozion 

stiintific studentesc. Existența in cadrul facultatii a unei reviste situată în perioada de 
evaluare ISI și a unei publicații cotate B+; 

 Colaborările cu companii, organizații din țară și din străinătate si relația cu mediul 
economic și socio-cultural din zonă; 

 Existenta si anvergura relațiilor de colaborare interuniversitare la nivel national si 
international și implicarea in programe europene; 

 

Elemente de revăzut 
• reactualizarea planului de învăţământ al programului de studii; 
• implicarea studentilor-masteranzi in activitatea de cercetare si dezvoltare inclusiv prin 

alocarea de resurse interne pentru proiecte de cercetare destinate special acestora; 
• valorificarea mai eficientă la nivel internaţional a rezultatelor cercetării; 

 

Consideram ca pentru anul 2019 activitatea desfasurata in cadrul programului de 
studii de masterat Nutritia si alimentatia animalelor a corespuns cerintelor si standardelor 
specifice invatamantului superior din Romania si a avut o contributie pozitiva la creșterea 
eficienței și competitivității procesului de formare profesională a viitorilor specialisti din 
domeniu in cadrul USAMV Iasi. 

 
            Responsabili program de studii, 

Prof. univ. dr. Mircea POP  


