
 

        
 

DECLARAŢIA PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ŞI ANGAJAMENTUL 
RECTORULUI UNIVERSITĂȚII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A 

BANATULUI ”REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 
 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al 
României” din Timişoara s-a consacrat de-a lungul celor peste 70 de ani de existență și tradiție 
academică în mediul universitar și agricol, ca o instituţie de învăţământ superior cu rezultate naţionale 
şi prestigiu în activitatea academică şi agricolă internaţională, care se autodefineşte prin ansamblul de 
activităţi de învăţământ, cercetare şi extensie universitară pe care le desfăşoară ca promotor al 
dezvoltării agriculturii şi ramurilor echivalente la nivelul performanţelor mondiale. 

Sistemul de management al calității din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timişoara vizează satisfacerea cerinţelor studenților și 
angajatorilor pentru toate programele de studii precum și a beneficiarilor tuturor activităților de cercetare 
și servicii, în orice moment al desfășurării acestora, presupunând implicarea totală a întregii comunități 
academice, a tuturor angajaţilor cadre didactice si auxiliare și reprezintă responsabilitatea absolută și 
permanentă a rectorului. Rezultatele se concretizează în prevenirea, ca prioritate opozabilă identificărilor 
neconformităților și cuantificarea performanţelor și conlucrarea studenților, personalului didactic și 
nedidactic pentru orientarea USAMVB Timișoara către obiective şi standarde care vor asigura în viitor 
conformitatea cu conceptul de calitate totală.  

 
Obiective:  

1. Integrarea sistemelor de managementul ale educației, cercetării științifice și servicii de 
consultanță, prin adoptarea instrumentelor integratoare specifice domeniilor cercetării din universitate, a 
programelor de studii în traiectorii de instruire licență-master-studii doctorale și performarea prin 
îmbunătățirea continuă a calității curriculelor universitare, promovarea excelenței în procesul de predare-
învatare-evaluare, de cercetare și servicii de consultanță, evoluția constantă a performantelor studenților, 
asigurarea permanentă a satisfacției studenților și angajatorilor, precum și a receptorilor de know-how 
furnizat de USAMVB Timișoara.   

2. Îmbunătățirea continuă a calității programelor de studii prin evaluări sistematice si armonizarea 
cu cerințele pieței muncii prin auditarea interna anuală și auditări si evaluări externe periodice.  

3. Orientarea spre excelență în cercetarea științifică prin asigurarea auditării interne anuale a 
activității de cercetare  și auditări și evaluări externe periodice. 

4. Orientarea spre procese prin asigurarea calității resurselor umane, recrutarea, dezvoltarea si 
managementul performantelor întregului personalului și evaluarea internă anuală.  

5. Managementul calității proceselor prin implicarea directă, autentică şi continuă  a studenților în 
asigurarea calității acestora, respectiv prin participarea efectivă a studenților  in procesul de predare – 
învățare - evaluare și în procesul de cercetare si in procesele decizionale. 

6. Adaptarea continuă a orientării universității la caracteristica dinamica a mediului economic cu 
preponderență din Euroregiunea DKMT, dar și din Uniunea Europeană, precum și din spațiile economice 
care exced Uniunii Europene, dezvoltarea poziției internaționale, compatibilizarea tuturor activităților 
universității cu standardele si practicile Uniunii Europene în special și cele internaționale în general, 
incluzând asumarea absolută a componentelor sistemului de management al calității implementat, prin 
analiza necesitaților, evaluarea satisfacției angajatorilor și extinderea gradului de cooperare cu statele 
Uniunii Europene precum și cu state non-membre ale acesteia. 

7. Accesul nelimitat al comunității academice la rezultantele sistemului de management al calității  
prin oferirea de informații și date actuale și corecte despre calificările, programele de studii, diplomele, 
personalul didactic și de cercetare, facilitățile oferite studenților și despre orice aspecte de interes pentru 
public, în general, și pentru studenți, în special și dezvoltarea instrumentelor de comunicare a 
informațiilor cu impact asupra calității proceselor universității. 
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