
Hotărîrea Senatului U.T.M. din 29.03.2011

Cu privire la evaluarea Programului de studii
 524.1-Electromecanica

In baza raportului de autoevaluare al Programului de studii 524.1-Electromecanica, prezentat
de şeful catedrei Electromecanică şi Metrologie conf., dr. Ilie Nuca, al raportului  Comisiei de
evaluare, prezentat de conf.,dr. Angela Scripcenco,   şi  discuţiilor desfăşurate pe marginea  subiectului
examinat

SENATUL CONSTATĂ:

Catedra Electromecanică şi Metrologie desfăşoară o activitate multilaterală pentru realizarea
Programului de studii 524.1-Electromecanica. Programul  este autorizat şi funcţionează conform
actelor normative în vigoare. Misiunea şi obiectivele Programului de studii  corespund  Cadrului
Naţional al Calificărilor,  tendinţelor europene şi mondiale în domeniul respectiv,  reflectă cerinţele
necesităţile părţilor interesate  (studenţi, absolvenţi, angajatori). Catedra aplică eficient mecanismul de
actualizare Programului de studii prin sondaje ale studenţilor, absolvenţilor și angajatorilor.

Planul  de învăţământ este în concordanţă cu misiunea şi obiectivele Programului, corespunde
integral prevederilor Planului-cadru.  Strategiile didactice la majoritatea disciplinelor sunt orientate
spre învăţarea activă a studentului, tematica proiectelor și tezelor de an este individualizată și are
caracter aplicativ. La catedră se practică elaborarea proiectelor cu elemente de cercectare ştiinţifică şi
la comanda agenților economici, ceea ce influenţează pozitiv formarea competenților specifice la nivel
de aplicare, evaluare şi interpretare.  Toată informaţia referitoare la Programul de studii şi activitatea
generală este plasată     pe site-ul catedrei.

Procesul de predare - învăţare - evaluare la Programul de studii 524.1-Electromecanica se
realizează la un nivel didactic înalt cu utilizarea diverselor strategii pedagogice moderne. Calificarea
profesională a corpului profesoral-didactic  (peste 55% deţin titluri şi grade ştiinţifice) corespunde
cerinţelor domeniului de formare profesională.  Catedra dispune de 11 laboratoare de studii şi 2 săli
pentru asigurarea disciplinelor de specialitate. A fost creat un nou laborator de microcontrolere
industriale şi echipamente de automatizare performante de ultima generaţie.

Activitatea ştiinţifică a catedrei a fost marcată prin realizarea a 5 proiecte instituţionale şi transfer
tehnologic şi a 2 proiecte internaţionale. Rezultatelor cercetării sunt utilizate la elaborarea cursurilor şi
lucrărilor de laborator,  tezelor de an şi licenţă. Cei mai buni studenţi sunt implicaţi în activitatea de
cercetare  şi participă la conferinţe ştiinţifice.

Politica neformală  de parteneriat cu agenţii economici i-a permis catedrei  organizarea stagiilor  de
practică ale studenţilor orientate spre rezolvarea problemelor reale şi  angajarea a peste  90 % din
absolvenţi în câmpul muncii. Mobilitatea externă a studenţilor a fost realizată prin stagii de practică în
România, Suedia şi Belgia, studii de doctorat în Franţa, seminare în domeniul energiilor regenerabile
în Germania prin diverse proiecte Tempus, AUF, colaborări internaţionale.

Absolvenţii specialităţii 524.1-Electromecanica îşi pot continua studiile la ciclu 2-masterat în
cadrul Programului 524-Inginerie electrică, iar mai apoi la ciclu 3, unde 5 cadre didactice ale catedrei
sunt abilitate cu drept  de conducere a doctoratului.

Totodată,  se constată anumite probleme ce ţine de  formarea contingentului de studenţi la anul unu
al specialităţii, iar unele cadre didactice ale catedrei – absolvenţi ai doctoranturei nu sunt motivaţi în
finalizarea şi susţinerea tezelor de doctorat.

SENATUL HOTĂRĂŞTE:
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1. Activitatea catedrei Electromecanică şi Metrologie în realizarea Programul de studiu 529.1-
Electromecanică se apreciază cu calificativul „bună”.

2. Cu titlul de  experiment, în a.u. 2011/12, concursul de admitere la facultatea   de Energetică va
fi declarat în cadrul întregii facultăţi. (Responsabili:  Decanul FE, Secretarul Responsabil al
Comisiei de Admitere UTM).

3. Cu titlul de  experiment, a reduce cu 0,5 sarcina didactica  (cu compensarea deferenţei de 0,5
salariu  din contul special)  din a.u. universitar corespunzător pentru cadrele didactice ale
catedrei  EMM - absolvenţi ai doctoranturei pentru finalizarea tezei de doctorat. (Responsabili:
Decanul FE, Şeful catedrei EMM).

4. Controlul executării prezentei hotărâri se impune prof. univ., dr. Petru Todos, Prim prorector
U.T.M.

Preşedinte al Senatului U.T.M.,
acad. A.Ş.R.M. prof. univ. I. Bostan

Secretar ştiinţific al Senatului,
prof. univ. dr. I. Sobor


