
HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 23 februarie  2010

Cu privire la rezultatele desfăşurării programelor de masterat,
studii superioare ciclul II – prima promoţie

În baza raportului prezentat de prorectorul studii masterat şi doctorat, prof. univ., dr. hab. L.Bugaian,
privind rezultatele primei promoţii de masterat

SENATUL CONSTATĂ:

1.  Întru organizarea finalizării  studiilor superioare de  masterat  la  ciclul  II  şi  susţinerii  tezelor de
masterat în anul universitar 2009/2010 au fost realizate următoarele activităţi:

· A fost elaborat ghidul pentru elaborarea tezelor de masterat.
· Au fost monitorizate denumirea temelor tezelor de masterat în scopul încadrării lor în

domeniile studiate.
· A fost pregătită infrastructura pentru realizarea etapei finale de susţinere a tezelor de

masterat:
o comisiile de susţinere a tezelor în cadrul facultăţilor;
o aprobaţi preşedinţii comisiilor de examinare a tezelor;
o instruiţi secretarii referitor la procedura de desfăşurare a susţinerii tezelor de masterat

şi completarea actelor corespunzătoare susţinerii tezelor de masterat.
· A fost implementat programul Decanat-masterat (Departamentul Informatizare şi Servicii

Tehnice Informaţionale).
· Temele  tezelor  de  masterat  şi  graficul  de  susţinere  a  tezelor  de  masterat  au  fost  plasate  pe

site-ul UTM.
· În perioada 13.01.2010 – 24.01.2010 a fost organizată susţinerea tezelor de masterat în cadrul

facultăţilor UTM.
· Susţinerea a fost organizată în prezenţa tuturor membrilor comisiei de examinare a tezelor de

masterat.
· Rapoartele preşedinţilor de comisie de examenare a tezelor reflectă că au fost elaborate în

corespundere cu standardele şi normele în vigoare, cu unele abateri nesemnificative.

2. În calitate de rezultate a primei promoţii de masterat pot fi enumerate următoarele:
· În 2008 la studii de masterat, ciclul II au fost înmatriculaţi 430 studenţi, inclusiv 264 buget,

169 contract, din care:
o 337 (240 – buget, 97 – cu taxă) au urmat programe de masterat cu durată de 90

credite;
o 93 (25 bugetari şi 68 contractieri) – programe de masterat cu durată de 120 credite,

vor finaliza în iunie 2010.
· Din 337 studenţi, care aveau să finalizeze în 2009, pe parcursul anilor de studii au fost

exmatriculaţi din diverse motive (12 propria dorinţă şi 14 cauze academice) 26 studenţi (11 –
bugetari, 15 - contractieri), ce constituie 7,6%;

· Din restul 93, ce vor finaliza în iunie 2010, – 10 au fost exmatriculaţi (3 – bugetari, 7 –
contractieri) sau 10,8%;

· Promoţii au fost organizate în cadrul a 21 programe de masterat din cele 34 anunţate la
concursul de înmatriculare;

· La susţinerea tezelor de masterat au fost admişi 262 de studenţi (194 bugetari, 68 contractieri)
din cei 311 pe listă;

· Restul 49 de studenţi masteranzi (15,7%) nu au fost admişi pentru neîndeplinirea completă a
planului de studii;

· Din studenţii admişi la susţinerea tezei de masterat 6 nu sau prezentat la susţinerea tezei
(FIEB - 2, FIMCM - 2, FTMIA -1, FEn - 1).

· Au susţinut teza cu succes 256 de masteranzi, ce constituie 97,7% din cei admişi la susţinere.



3. Rezultatele obţinute şi chestionarea masteranzilor absolvenţi demonstrează necesitatea unei
îmbunătăţiri continue a organizării şi desfăşurării studiilor superioare ciclul II masterat, anume:

· Optimizarea structurii planurilor de învăţământ şi a conţinutului programelor de studii în
scopul evitării repetării materialului studiat la ciclul I;

· Actualizarea informaţiei utilizate pe parcursul studiilor;
· Invitarea specialiştilor de la întreprinderi în scopul comunicării cu practica şi necesităţile ei;
· Individualizarea sarcinilor pentru lucrul individual;
· Implicarea în activitatea cu masteranzii a profesorilor cu experienţa ştiinţifică şi practică;
· Asigurarea cu locuri de practică pe specialitate;
· Însoţirea obligatorie a disciplinelor cu material didactic: o scurtă prezentare a conţinutului în

format de PP sau note de curs, lista referinţelor bibliografice, inclusiv Internet;
· Înzestrarea catedrei cu tehnică de calcul şi programe moderne;
· Promovarea mai activă a studiilor de masterat printre studenţii ciclului I, absolvenţii U.T.M.,

popularizat în mediul public şi cel privat.

În contextul celor comunicate
SENATUL HOTĂRĂŞTE:

1. A aprecia activitatea cu privire la desfăşurarea programelor de masterat, studii superioare
ciclul II – prima promoţie ca satisfăcătoare.

2. În scopul perfecţionării continuă, îmbunătăţirii calităţii studiilor, corespunderii cunoştinţelor
şi abilităţilor competenţelor declarate în programele de masterat şi reieşind din cerinţele
economiei naţionale, decanii facultăţilor şi şefii de catedră vor coordona:

· reevaluarea planurilor de învăţământ pentru ciclul II în scopul evitării dublării
materialului cu cel studiat la ciclul I;

· individualizarea sarcinilor, monitorizarea şi evaluarea lucrului individual;
· completarea suportului didactic a disciplinelor desfăşurate la masterat;
· organizarea dezbaterilor asupra planurilor de învăţământ şi a programelor de studii cu

specialiştii de la întreprinderi în scopul comunicării cu practica şi determinării
necesităţilor ei;

· discutarea rapoartelor comisiilor de examinare a tezelor de masterat în scopul
îmbunătăţirii procesului de elaborare şi susţinere a tezelor de masterat.

Termen – 15 mai 2010; Responsabili: Decanii facultăţilor şi şefii de catedră, C. Lozovanu –
Şef adjunct Departamentul didactico-metodic, ciclul II, masterat.

3. În scopul pregătirii pentru acreditarea programelor de masterat se va organiza autoevaluarea
programelor de masterat de către catedrele ce desfăşoară studii de masterat. Rapoartele de
autoevaluare vor fi discutate în cadrul catedrelor şi aprobate la Consiliul facultăţilor.
Termen – 1 iunie 2010; Responsabili: Decanii facultăţilor şi şefii de catedră, C. Lozovanu –
Şef adjunct Departamentul didactico-metodic, ciclul II, masterat.

4. În scopul standardizării cerinţelor către realizarea practicii de a finaliza elaborarea
Regulamentului privind realizarea practicii de către masteranzi.
Termen – 1 aprilie 2010. Responsabil: C. Lozovanu – Şef adjunct Departamentul didactico-
metodic, ciclul II, masterat.

5. Decanii facultăţilor, şefii catedrelor vor promova mai activ masteratul în scopul completării
numărului normativ de studenţi (15). Termen – 1 august 2010.

Controlul executării prezentei hotărâri se impune, prof. univ., dr. hab. dnei L. Bugaian, prorector
studii masterat şi doctorat.

Preşedintele Senatului U.T.M.
Ion Bostan,  acad. AŞM

Secretarul Senatului U.T.M.
Ion Sobor,  dr., conf. univ.


