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învăţământul superior timişorean are o istorie de 75 de ani.

Ne-am afirmat drept una dintre şcolile de elită ale României în domeniul agriculturii şi le 

mulţumim tuturor celor care au făcut acest lucru posibil.

în acelaşi timp este obligaţia noastră să fim pregătiţi pentru a răspunde provocărilor actuale 

prin elaborarea unei strategii adaptată condiţiilor economice actuale.

Planul pe care vi-1 propun trebuie văzut, în acest context, ca document strategic pentru 

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere, acesta fiind un punct de plecare în strategia de 

funcţionare şi dezvoltare a facultăţii.

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din cadrul USAMVB „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara, reprezintă cadrul educaţional pentru formarea şi dezvoltarea viitoarelor 

generaţii de specialişti în domeniul zootehniei şi al biotehnologiilor agricole din ţara noastră.

Societatea are dreptul de a aştepta de la sistemul de educaţie din învăţământul superior 

agricol formarea unei elite capabile să coordoneze destinele agriculturii din România, să conducă la 

progresul ei ştiinţific, tehnic şi economic. Viitorul omenirii depinde de educaţie, astfel că universităţii 

îi revine datoria asigurării unei educaţii care să constituie temelia durabilă a punerii cunoaşterii 

ştiinţifice şi experienţei acumulate în slujba progresului.

Datorită globalizării sistemului de învăţământ superior din întreaga lume, facultăţile trebuie 

să răspundă exigenţelor dezvoltării socio-economice şi culturale prin formarea de specialişti 

capabili să se integreze şi să circule în reţeaua internaţională.

Planul strategic expus se doreşte a fi deschis către oportunităţi de îmbunătăţire continuă a 

activităţii didactice, de cercetare şi administrative din cadrul facultăţii, un plan ancorat în realitate, 

adecvat unui mediu academic de valoare, întemeiat pe transparenţă şi dialog, de cooperare 

interumană şi profesională, o misiune care să ducă la realizarea proiectelor comune şi la coagularea 

unui climat de încredere şi respect reciproc.

Principalul obiectiv pentru perioada 2020-2024 îl constituie calitatea activităţii didactice, 

urmărindu-se crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea uni act didactic de înaltă calitate, 

acesta trebuind să fie sub cupola exigenţelor profesionale care să corespundă exigenţelor mediului
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economic, trebuind să fie adaptat la schimbările continue ale pieţei muncii caracterizată prin 

dinamism şi competitivitate.

în cadrul facultăţii trebuie creat un cadru adecvat pentru dezvoltarea comportamentelor 

inovatoare în sfera activităţilor de cercetare ştiinţifică pentru obţinerea de rezultate remarcabile 

care, pe de-o parte, să extindă cunoaşterea ştiinţifică în domeniul zootehniei cât şi în domeniul 

biotehnologiilor agricole, iar pe de altă parte, să atragă surse de finanţare care să contribuie la 

consolidarea bazei materiale a Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere şi, implicit, a 

Universităţii sub cupola căreia ne desfăşurăm activitatea.

Planul strategic propus pentru perioada 2020-2024 se integrează în Strategia de dezvoltare 

a USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara, urmărind îmbunătăţirea continuă a calităţii 

actului didactic, a activităţii de cercetare ştiinţifică, a extensiei universitare prin diseminarea 

rezultatelor cercetării către mediul privat, creşterea valorii resursei umane din cadrul facultăţii 

precum şi creşterea vizibilităţii facultăţii atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Obiectivul principal este acela ca Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere să 

devină o facultate flexibilă şi competitivă atât la nivel naţional cât şi internaţional, iar educaţia, 

cercetarea, inovarea, extensia universitară, resursa um ană ş i vizibilitatea facultăţii sunt 

punctele esenţiale pentru atingerea acestui obiectiv.

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE FACULTĂŢII DE BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere, parte integrantă a USAMVB din 

Timişoara, a aderat la principiile „Procesului Bologna" odată cu celelalte instituţii de învăţământ 

superior din România şi a adoptat Sistemul European de Credite de Studii Transferabile (ECTS), 

fapt care o racordează la aria europeană de învăţământ superior.

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din Timişoara are ca misiune 

fundamentală formarea specialiştilor de tip ingineresc pentru unul dintre cele mai complexe 

domenii ale economiei naţionale. Aceştia au o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să 

gestioneze problemele tot mai complexe din zootehnia şi agricultura românească, în conformitate 

cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene.
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Misiunea Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere prin activităţile didactice şi 

de cercetare desfăşurate în cadrul specializărilor din structură, se referă la :

• asigurarea cu cadre didactice specializate a învăţământului preuniversitar;

. perfecţionarea absolvenţilor, prin masterat, în domeniile zootehnie şi biotehnologii şi, prin 

doctorat, în domeniile zootehnie şi agricultură;

. perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (definitivat, grad II şi 

grad 1);

. perfecţionarea specialiştilor din unităţile economice şi învăţământul preuniversitar prin 

cursuri post-universitare organizate în cadrul facultăţii sau în cadrul unităţilor economice 

(la cerere);

. activitatea de cercetare fundamentală şi de cercetare contractuală prin programele de 

finanţare guvernamentală şi europene;

. asigurarea cu carte de specialitate în diferite domenii din zootehnie, biotehnologii, 

piscicultură.

Principalele obiective asumate de Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere din 

Timişoara, din care face parte programul de studii Zootehnie, pentru îndeplinirea acestor misiuni 

sunt:

. permanenta pregătire profesională şi ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor;

. asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico - materiale şi nivelului de 

absorbţie al pieţei de forţă de muncă;

. dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico - materiale pentru asigurarea unui proces de 

învăţământ modern şi pentru susţinerea activităţii ştiinţifice;

. creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice;

. specializarea postuniversitară a absolvenţilor prin masterat şi doctorat;

. actualizarea instruirii absolvenţilor din zona de influenţă a Facultăţii de Bioingineria 

Resurselor Animaliere din Timişoara, prin cursuri de specializare;

. acordarea de consultanţă agenţilor economici în domeniul zootehniei şi producţiilor 

animaliere;
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• asigurarea cu bibliotecă tehnică prin editarea de cursuri, îndrumătoare de laborator, 

culegeri de probleme, în cadrul editurilor universitare sau centrale, materiale tipărite 

şi/sau electronice;

• integrarea procesului de învăţământ cu cel european.

Realizarea misiunilor se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

1. Formarea de ingineri competenţi în domeniile zootehnie şi biotehnologii, capabili să 

conducă procese tehnologice şi, respectiv, biotehnologice complexe, care să le permită obţinerea în 

folosul societăţii de produse şi servicii competitive financiar, nepoluante pentru mediu şi de calitate 

superioară.

2. Formarea de cercetători în ştiinţele zootehnice şi biotehnologice, performanţi în 

domeniul lor de activitate.

Planul strategic al Facultatii de Bioingineria Resurselor Animaliere este destinat cadrelor 

didactice şi de cercetare, şi managementului activităţii academice la nivel de departamente, unităţii 

de cercetare-dezvoltare-inovare al facultăţii

MANAGEMENTUL ACTIVITATII ACADEMICE

Obiectivul urmărit este punerea în valoare a activităţii academice a cadrelor didactice şi de 

cercetare, precum şi sintetizarea acesteia la nivelul departamentelor şi al centrelor de cercetare- 

dezvoltare-inovare din cadrul facultăţii.

Experienţa pe care profesorii o aduc cu ei în sala de curs nu este doar aceea a unor 

excelenţi dascăli, ci şi a unor profesionişti care au contact permanent cu mediul de afaceri, în 

calitate de practicieni sau traineri. Cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru dezvoltarea 

profesională rapidă a absolvenţilor facultăţii sunt asigurate nu numai în contextul cursurilor şi al 

stagiilor de practică oficiale, ci şi în cadrul unor proiecte studenţeşti dinamice, inedite pentru 

spaţiul universitar din România. Activitatea academică şi proiectele de amploare ale facultăţii şi 

ale studenţilor acesteia trebuiesc susţinute de mediul de afaceri, prin parteneriatele realizate de 

facultate cu diverse instituţii ale statului precum şi cu firme private care activează în domeniul 

zootehniei şi al biotehnologiilor agricole.
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Obiectivele propuse pentru formarea de specialişti competitivi pe piaţa muncii sunt:

- creşterea calităţii programelor de studii şi asigurarea convergenţei cu valorificarea 

capacităţilor dobândite de absolvenţi în funcţie de nevoile societăţii;

- regândirea curriculei la programele de licenţă şi masterat, înfiinţarea de noi programe în 

funcţie de cerinţele mediului socio-economic;

- dezvoltarea infrastructurii adecvată tehnologiilor moderne

- realizarea transferului către societate a valorilor umane, ştiinţifice, profesionale în scopul 

creşterii aprecierii faţă de inginerul zootehnist şi biotehnolog;

- asigurarea condiţiilor corecte de promovare şi de dezvoltare a cadrelor didactice;

- asigurarea mobilităţii cadrelor didactice din facultate şi a cadrelor didactice invitate prin 

modularea sistemului de învăţământ;

- practicarea unei politici prudente în privinţa cifrei de şcolarizare, dar şi în dimensionarea 

programelor de studii;

- realizarea suportului de curs la fiecare materie şi implementarea unui sistem unitar de 

evaluare;

- sistemul de management al calităţii procesului de învăţământ va fi perfecţionat prin 

discuţii colegiale între membrii Facultăţii şi schimburi de experienţă cu membrii altor 

facultăţi din ţară şi străinătate.
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Facultatea este locul formării profesionale, locul dezvoltării responsabilităţii şi moralităţii. 

Facultatea este un loc în care cei ce urăsc ignoranţa se străduie să cunoască, iar cei ce înţeleg 

adevărul se chinuie să-ifacă şi pe alţii să-l cunoască.

Studentul reprezintă până la urmă arbitrul final al calităţii învăţământului din cadrul 

facultăţii şi respectiv a universităţii. Trebuie să existe un parteneriat cadru didactic -  student.

Pentru funcţionalitatea acestui parteneriat consider importantă realizarea următoarelor 

activităţi:

• Concentrarea atenţiei pe nevoile studenţilor;

• Implicarea mai activă a studenţilor în actul decizional;

• Cooptarea studenţilor în comisiile de lucru ale Consiliului Facultăţii;

• Stimularea participării acestora la evaluarea cadrelor didactice;

• Crearea unui cadru mai bine organizat pentru accesul la cercetare;

• Conştientizarea importanţei participării la acţiuni de voluntariat;

• Mobilizarea participării studenţilor la schimburi de experienţă de tip naţional sau 

internaţional.

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE, INOVARE ŞI EXTENSIE

UNIVERSITARĂ

Cercetarea ştiinţifică, inovarea şi extensia universitară, alături de activitatea didactică,

trebuie să fie centrul în jurul căruia trebuie să graviteze preocupările tuturor cadrelor didactice din

facultate, prin promovarea unui set complex de măsuri având ca rezultat întărirea capacităţii 
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facultăţii pentru a putea participa la rezolvarea unor probleme actuale acute ale agriculturii 

româneşti, cu impact important la nivel economic şi social, punându-se, în acest fel, în mişcare 

cooperarea dintre departamente, discipline şi specialişti, creându-se liantul atât de necesar între 

lumea ştiinţifică şi mediul economic.

Pentru creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice, inovării şi extensiei 

universitare la nivel de facultate, avem în vedere următoarele ţinte:

• elaborarea unui plan strategic de cercetare al Facultăţii de Bioingineria Resurselor 

Animaliere cu teme din domeniile de vârf ale cercetării agricole;

• dezvoltarea unor nuclee de cercetare în facultate prin alocarea de resurse suplimentare;

• dezvoltarea unei culturi a cercetării interdisciplinare, susţinerea proiectelor de cercetare 

comune cu facultăţi de profil din ţară şi străinătate;

• consolidarea parteneriatelor în domeniul cercetării cu agenţii economici, în vederea 

dezvoltării unei cercetări aplicative;

• stimularea obţinerii titlului de abilitat pentru cadrele didactice (cadre didactice în nr. de 6, 

reprezentând 24% din numărul total de cadre didactice din FBIRA au susţinut teza de 

abilitare în perioada 2016-2020);

• cooptarea de studenţi în colectivele de cercetare în scopul formării lor ca cercetători;

• creşterea vizibilităţii internaţionale a facultăţii (participări la congrese, simpozioane 

internaţionale, publicaţii);

• demararea procedurii de acreditare BPE a departamentului de cercetare din cadrul 

Staţiunii Didactice Experimentale;
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MANAGEMENTUL RESURSEI UMANE

Resursele umane, alături de baza materială, sunt factori determinanţi pentru progres, iar 

promovarea şi perfecţionarea continuă a angajaţilor, reprezintă o prioritate.

Pentru valorificarea optimă a potenţialului uman al facultăţii, propunem următoarele

măsuri:

• Identificarea printre absolvenţii facultăţii noastre sau a altor instituţii de prestigiu a 

omului potrivit, la locul potrivit şi la timpul potrivit;

• Adecvarea motivării personalului prin corelarea sistemului de recompensă cu 

performanţele obţinute de facultate pe seama contribuţiei individuale;

• Respectarea structurii piramidale în ierarhia disciplinelor/departamentelor în vederea 

evitării promovărilor masive sau a sincopelor în acest proces;

• Orientarea fiecărui angajat către autoperfecţionare;

• Asigurarea unui climat de implicare şi de valorificare a potenţialului fiecărui membru al 

facultăţii;

• Stimularea mobilităţii internaţionale a cadrelor didactice.

VIZIBILITATEA FACULTĂŢII

Vizibilitatea internaţională este una din strategiile prioritare ale programului managerial al 

facultăţii. Participarea la evenimente internaţionale (simpozioane, conferinţe, congrese, workshop- 

uri) va fi un permanent obiectiv pentru toţi membrii facultăţii.
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De asemenea, se propune un redesign al web-site-ului facultăţii care să găzduiască informaţii legate 

de activitatea didactică, cercetarea ştiinţifică, activităţile de consultanţă pe care cadrele didactice şi 

departamentele le oferă.

> consolidarea acordurilor de parteneriat existente şi extinderea relaţiilor 

internaţionale prin stabilirea de noi acorduri de colaborare internaţională cu alte facultăţi 

din domeniu şi afaceri;

> cooptare în procesul formativ-educativ a unor personalităţi ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale;

>  dezvoltarea relaţiilor cu universităţile de profil la nivel naţional şi internaţional, 

pentru a stimula mobilitatea cadrelor didactice, a cercetătorilor şi a studenţilor;

>  extinderea cooperării prin „visiting professor” şi stimularea personalului didactic 

din facultate pentru obţinerea acestui statut în universităţile străine.

Planul strategic propus pentru următorii patru ani este conceput ca o parte integrantă a 

planului strategic al USAMVB pentru perioada 2020-2024 fiind destinat prognozării, organizării şi 

desfăşurării activităţilor în cadrul Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere.

Timişoara,

03.04.2020
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