
Hotărârea Senatului U.T.M. din 29.03.2011

Participarea studenţilor la guvernarea
universitară în contextul procesului Bologna

În baza raportului d-lor D. Ungureanu, prorector, A. Alexei, preşedintele Comitetului sindical al
studenţilor, Senatul constată următoarele:

În contextul procesului Bologna, la care a aderat şi R. Moldova, în UTM este asigurată
participarea studenţilor la guvernarea universitară. La 29 mai 2007 la prima sa şedinţă a fost
validat  primul  Senat  al  Studenţilor  UTM.  La  facultăţi  au  fost  create  Consiliile  Studenţeşti.
Participarea studenţilor la guvernarea universitară este asigurată şi prin includerea studenţilor şi
masteranzilor în componenţa Consiliilor Ştiinţifice ale facultăţilor, precum şi a Senatului UTM.
Puternică şi activă este organizaţia sindicală a studenţilor – cea mai veche organizaţie cu tradiţii
bogate. Se menţionează activitatea sindicatelor studenţeşti, care sunt implicaţi în guvernarea
căminelor şi organizează viaţa culturală a studenţilor în modul cel mai activ, dar ele nu acoperă
tot spectrul de interese ale studenţilor.

Totodată,  structurile de autoguvernare existente, ca cele ale Senatului Studenţilor şi
Consiliilor Studenţeşti nu sunt atât de viabile şi nu au prea multă claritate în domeniile lor de
activitate. O veritabilă autoguvernare studenţească poate fi numai în cazul în care studenţii vor
conştientiza importanţa şi necesitatea ei şi vor demonstra dorinţa să participe la această
activitate, îi vor acorda suportul şi atenţia cuvenită.

Dintre obiectivele primordiale ale organizaţiilor/structurilor studenţeşti nu pot lipsi
instruirea şi formarea multilaterală profesională.

Trebuie de recunoscut că în UTM lipseşte cu desăvârşire pregătirea studenţilor pentru
participarea lor în structurile de autoguvernare, precum şi dezvoltarea capacităţii de
autorealizare. În acest sens o importanţă primordială o are activitatea extracurriculară, care mai
este, pe de altă parte, un obiectiv fundamental şi în procesul instructiv-educativ, căruia în UTM
nu i se acordă atenţia cu În baza celor expuse
                                                               Senatul hotărăşte:
1. A aprecia participarea studenţilor la guvernarea universitară în contextul procesului

Bologna ca fiind insuficientă.
2. A se lua măsuri urgente întru pregătirea şi participarea studenţilor UTM la autoguvernare

în sensul instruirii şi formării continue multilaterale şi profesionale, în care scop:
2.1  Să se iniţieze în mod urgent pregătirea studenţilor către autoguvernare şi să se intensifice

instruirea şi formarea multilaterală a personalităţii viitorilor ingineri prin dezvoltarea de
către catedre a activităţii extracurriculare, în contextul Hotărîrii Senatului din 21.12.2010
„Totalurile activităţii Administraţiei UTM în a. 2010 şi sarcinile pentru a. 2011”, p.2.6.4;
(responsabili şefii catedrelor, termen – iunie 2011)

2.2  Să se recomande Comitetului Sindical al Studenţilor crearea în cadrul comitetului a unei
Comisii, care să aibă ca obiective probleme de instruire şi formare multilaterală a
studenţilor. (responsabil dl A. Alexei, termen – aprilie 2011)

2.3  Să se acorde atenţia şi sprijinul cuvenit, organizaţiilor studenţeşti de tipul BEST Chişinău,
care promovează educaţia complementară şi autodezvoltarea, relaţiile dintre studenţi,
companii şi universităţi, oferind oportunităţi pentru dezvoltarea personală a studenţilor şi
sprijinul în găsirea celui mai înalt potenţial al lor prin desfăşurarea şcolilor de vară,
festivalurilor şi concursurilor tehnice etc. (responsabil dl. D. Ungureanu, termen -
permanent)

3. În scopul activizării şi stimulării studenţilor în participarea în organele de guvernare a
universităţii să se realizeze următoarele:
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3.1 Consiliile Ştiinţifice ale facultăţilor, Senatul UTM să implice permanent studenţii membri
în pregătirea întrebărilor discutate şi a proiectelor de hotărîri.(responsabili: decanii
facultăţilor, secretarul Ştiinţific al Senatului, termen - permanent)

3.2 De prevăzut o şedinţă în an, în care studenţii-membri ai Consiliilor Ştiinţifice ale
facultăţilor şi ai Senatului UTM să prezintă starea lucrurilor la UTM în viziunea acestora
(calitatea studiilor, viaţa socială, cultură, sport ş.a). (responsabili: decanii facultăţilor,
secretarul Ştiinţific al Senatului, termen - anual)

3.3 Comitetul Sindical al studenţilor de comun cu conducerea orăşelului studenţesc al UTM,
să vină cu propuneri de modificare a Regulamentului de funcţionare a căminelor
studenţeşti, privind lărgirea atribuţiilor Comitetelor Studenţeşti ale căminelor.
(responsabili: dl. A. Alexei, d-na E. Filipov, termen – aprilie 2011)

3.4 Alegerile monitorilor, membrilor Consiliilor ştiinţifice ale facultăţilor şi Senatului UTM
din partea studenţilor să fie organizată fără implicarea administraţiei, ci cu participarea
organizaţiilor studenţeşti. (responsabili: decanii facultăţilor, Comisia de alegeri a
Senatului, A. Alexei)

3.5 Crearea Consiliilor studenţeşti la facultăţi din monitorii grupelor academice şi membrii
Biroului Sindical Studenţesc al facultăţii. (responsabili: decanii facultăţilor, A. Alexei,
termen – mai 2011)

3.6 Pentru transmiterea experienţei de organizare şi soluţionare a diferitor probleme din
cadrul facultăţilor, a practica la facultăţi şedinţe comune ale consiliilor facultăţilor şi
studenţeşti. (responsabili: Preşedinţii consiliilor facultăţilor, începând cu a.u. 2011-2012)

3.7 De instituit în cămine şi în blocurile de studii serviciul studenţilor, responsabil de
supraveghere a respectării regulamentului de ordine interioară şi a consumului raţional de
resurse energetice şi apă. (responsabili: dl. P. Spînu, prorector, dl. A. Alexei, termen –
aprilie 2011)

3.8 Comitetul Sindical al studenţilor cu suportul Administraţiei UTM să organizeze seminare
de instruire a activului studenţesc cu privire la  activităţile curriculare şi extracurriculare
universitare, drepturile şi obligaţiunile studenţilor. (responsabili: D. Ungureanu, prorector,
A. Alexei, preşedintele CSS, termen – anual în septembrie-octombrie)

3.9 A interveni către Guvern cu propunerea  a introduce în regulamentul de acordare a
burselor a unei ponderi pentru activitatea extracurriculară. (responsabil: A. Alexei,
preşedintele CSS, termen – mai 2011)

3.10 A plasa pe site-ul universităţii informaţi dedicate bunelor practici  în domeniul
activităţilor extracurriculare, completarea şi modificarea informaţiilor  în fiecare an.
(responsabili: D. Ungureanu, prorector, N. Secrieru, şef  departament, începând cu a.u.
2011-2012)

4. Comisia Senatului pentru premii, la desfăşurarea concursului „Cel mai bun student al anului”
va lua în consideraţie şi rezultatele participării studenţilor la olimpiade şi concursuri.
(responsabili: Comisia Senatului, termen – începând cu a.u. 2011/2012)

5. Controlul executării prezentei hotărâri se impune prorectorului D. Ungureanu.

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

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


