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Facultatea de Agricultur  

Aprecierea studen ilor asupra mediului de înv  are. 
Programul de masterat Managementul înregistr rii sistematice în contextul dezvolt rii rurale- 

2018 

In U.S.A.M.V.B.T., pentru evaluarea mediului de înv  are se aplic  Chestionarul privind 

evaluarea mediului de înv  are de c tre studen i (Anexa 1, cod USAMVBT-PG 001 FR040-01, 

Ed.2/Rev. 1), iar centralizarea datelor se realizeaz  utilizând Centralizatorul chestionarelor 

pentru evaluarea mediului de înv  are de c tre studen i (Anexa 2, cod USAMVBT-PG 001 

FR040-02, Ed.2/Rev. 1). 

La evaluare, au participat studen ii Facult  ii de Agricultur , de la programul de masterat 

Managementul înregistr rii sistematice în contextul dezvolt rii rurale (M.I.S.), anul II. 

Rezultatele evalu rii sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 

Centralizarea rezultatelor evalu rii mediului de învä are de c tre studen ii de la masterat, 

specializarea Managementul înregistr rii sistematice în contextul dezvolt rii rurale 

Specializare An de studiu % Evaluare peste 2 Satisfac ie 
I* II** II*** general  

M.I.S. II 94,117 100 94,117 96.078 
*- Procesul de înv  are - înv  are/predare 
** -Spa ii _i resurse de înv  are 

- Facilit  i _i servicii *** 

Intocmit RAC-F, 
S.I. dr. NEAC U Alina 
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Facultatea de Agricultur  

Aprecierea studen ilor asupra mediului de înv  are. 
Programul de masterat Biologie Aplicat  în Agricultur  - 2018 

In U.S.A.M.V.B.T.,. pentru evaluarea mediului de înv jare se aplic  Chestionarul privind 

evaluarea mediului de înv  are de c re studen i (Anexa 1, cod USAMVBT-PG 001 FR040-01, 

Ed.2/Rev. 1), iar centralizarea datelor se realizeaz  utilizând Centralizatorul chestionarelor 

pentru evaluarea mediului de înv tare de c re studen i (Anexa 2, cod USAMVBT-PG 001 

FR040-02, Ed.2/Rev. 1). 
La evaluare, au participat studen ii Facultä ii de Agricultur , de la programul de masterat 

Biologie Aplicat  în Agricultur , anul II. Rezultatele evalu rii sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 

Centralizarea rezultatelor evalu rii mediului de înv  are de c tre studen ii de la masterat, 

specializarea Biologie Aplicat  în Agricultur  (B.A.A.) 

Specializare An de studiu % Evaluare pestee2 Satisfactie 
I* I1** III*** general  

B.A.A. II 90 100 100 96.666 

*- Procesul de înv  are înv  are/predare 
** 

- Spa ii _i resurse de înv  are 
***- Facilit  i _i servicii 

Intocmit RAC-F, 
.1. dr. NEAC U Alina 

LOCAL ..... ****" ****** 
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FACUATATEA GRICIALTURA 

Facultatea de Agricultur  

Aprecierea studen ilor asupra mediului de înv  are 

MASTER, domeniul AGRONOMIE -2018 

In U.S.A.M.V.B.T., pentru evaluarea mediului de înv  are se aplic  Chestionarul privind 

evaluarea mediului de înv tare de c tre studen i (Anexa 1, cod USAMVBT-PG 001 FR040-01, 

Ed.2/Rev. 1), iar centralizarea datelor se realizeaz  utilizând Centralizatorul chestionarelor 

pentru evaluarea mediului de înv  are de c tre studen i (Anexa 2, cod USAMVBT-PG 001 

FR040-02, Ed.2/Rev. 1). 

La evaluare, au participat studen ii Facult  ii de Agricultur , domeniul de master 

Agronomie, de la urm toarele specializ ri: Agricultur  ecologic  (A.E.), Tehnologii sustenabile 

pentru culturi de câmp (T.S.C.), Utilizarea durabil  a terenurilor agricole (U.D.T.A.), Protec ie _i 

expertizare fitosanitar  (P.E.F.). Rezultatele evaluärii sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 

Centralizarea rezultatelor evalu rii mediului de înv  are de cätre studen ii de la master, domeniul 

Agronomie 2018 

Specializare An de studiu % Evaluare peste 2 Satisfac ie
I* II** III*** general a 

A.E. II 83,333 100 100 94.444 

T.S.C. II 83,333 100 100 94,444 

U.D.T.A. II 100 85,714 100 95,238 

P.E.F II 100 100 100 100 

*- Procesul de înv  are - înv  are/predare 
** 

- Spa ii  i resurse de înv jare 
** Facilit  i _i servicii 

Intocmit RAC-F, 
S.I. dr. NEAC^U Alina 
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