PROIECTE DE FORMARE CADRE IMPLEMENTATE ÎN USAMV Cluj Napoca
- rezultate 2017 În acord cu misiunea asumată de Universitatea noastră, potrivit căreia: “Universitatea
promovează excelenţa în învăţământ, cercetare şi inovare”, precum şi pentru o mai bună
integrare în circuitul de valori universale în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe
cunoaştere, Conducerea Universităţii a urmărit şi în anul 2017 dezvoltarea unor proiecte
importante de formare a cadrelor didactice.
În acest sens, în cadrul activităţilor de perfecționare/specializare a cadrelor didactice în
strainatate suportate din fondurile Facultăţii de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii
noastre, se remarcă Programul de rezidențiat european. Participanţii la acest program vor
dobândi calitatea de specialist european (Diplomat European) într-un domeniu ales, de medicină
veterinară. Pentru aceasta, participantul trebuie să îndeplinească standardele impuse de
instituţia de învăţământ superior gazdă, să realizeze un training in domeniul ales şi să susţină un
examen la sfârşitul perioadei de rezidentiat. Rezidentiatul se desfăşoară pe o perioada de 3-5
ani, în cadrul unui centru de rezidenţiat recunoscut, certificat şi recomandat de instituţia gazdă,
având ca şi coordonator/supervisor cel puţin un Diplomat European în respectivul domeniu.
Acest program de rezidenţiat susţine dezvoltarea profesională a cadrelor didactice cliniciene,
precum şi obţinerea unui renume pe plan European a serviciilor medicale şi de învăţământ
oferite de Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii noastre. De asemenea, pe
lângă prestigiul individual câştigat prin obţinerea Diplomaţiei, susţinerea parrticipării tinerelor
cadre didactice la acest program oferă pentru viitor posibilitatea ca în cadrul Facultăţii să fie
organizate astfel de rezidenţiate, rezidenţii actuali devenind ei mentori şi coordonatori,
formatori de specialişti, fapt ce va creşte în continuare vizibilitatea Facultăţii de Medicină
Veterinară din Cluj-Napoca, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.
În prezent, Universitatea susţine financiar participarea unui număr de 6 cadre didactice la
programe de rezidenţiat internaţionale şi anume:
1. Dr. Pavaloiu Alexandra (Equine Internal Medicine, Wien-Austria 2012 - 2018)
2. Dr. Ober Ciprian (Small animal surgery - Koreth School of Veterinary Medicine, Israel, 20132019)
3. Dr. Taulescu Marian (Pathology - University of Milano, Italia, Prof Paola Rocca - 2013- 2017)
4. Dr. Beteg Florin (Small Animal Surgery Vet Med UNiWien, Astriaprof Gilles Dupre - 20142019)

5. Dr. Bel Lucia - Program diplomatie (ECZM) European College of Zoological Medicine, RomaItalia, 2017-2021
6. Dr. Tabaran Flaviu- Diplomatie Americană– rezidențiat American în Patologie comparata University of Minnesota, USA, 2017-2018.
De asemenea, USAMV Cluj Napoca a susţinut financiar în cursul anului 2017, participarea unor
cadre didactice la forme de instruire, organizate în ţară sau în străinătate, pe teme de interes (de
exemplu, participarea a 2 persoane la un program de instruire în domeniul gogoşilor de mătase,
organizat la Bangalore, India).
În cadrul activităţilor de perfecționare/specializare a cadrelor didactice în strainatate,
Universitatea a încurajat participarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor la importante
conferinţe şi manifestări ştiinţifice de specialitate organizate în străinătate, până în acest
moment înregistrându-se 295 de astfel de participări.
Totodată, în acord cu obiectivul strategic asumat în Planul strategic al Universităţii, privind
creşterea calificării personalului administrative, în cursul anului 2017 Universitatea a susţinut
financiar participarea la diverse cursuri de perfecţionare, organizate în ţară, având ca teme:
modificările legislative aplicabile în domeniul financiar contabil, cursuri de formare (manager
proiect, evaluator riscuri, formator, arhivar).
De semenea, în aplicarea unui alt obiectiv asumat în Planul strategic al Universităţii: “susținerea
personalului didactic şi de cercetare în a urma stagii de specializare europeană/internațională și
de a-și perfecționa competențele de comunicare în limbi străine”, în cursul anului 2017 au fost
organizate un număr de 20 de astfel de stagii.
Având în vedere importanţa deosebită acordată de Conducerea Universităţii îmbunătăţirii
continue a calităţii procesului didactic şi de cercetare din USAMV Cluj Napoca, în anul 2017 un
număr de 28 de persoane, cadre didactice şi membrii ai personalului administrativ, au participat
la cursul: “Implementarea şi auditarea sistemelor de management al calităţii conform cerinţelor
standardelor SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 19011:2011”.
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