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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 03 aprilie  2012 

Cu privire la aprobarea planului de învăţământ şi a curriculumului 

 pentru formarea continuă a cadrelor didactice din ciclurile  

gimnazial şi liceal la modulul „Fizica şi didactica Fizicii şi Astronomiei”  

 

 În baza informaţiei prezentate de A. Rusu, conf. univ. dr., şef catedră Fizică  privind planul de învăţământ 

şi curriculumul pentru organizarea formării continue a cadrelor didactice din ciclurile gimnazial şi liceal la modului 

„Fizica şi didactica fizicii şi Astronomiei” Senatul menţionează:  

1. Dintre toate universităţile din Republica Moldova UTM are nevoie de cei mai mulţi absolvenţi ai liceelor 

ce posedă cunoştinţe trainice la Fizică; 

2. Actualmente pregătirea preuniversitară a studenţilor anului I la Fizică este de un nivel foarte scăzut. Unele 

din cauzele pregătirii nesatisfăcătoare a absolvenţilor liceelor sunt: 

 calitatea joasă a predării Fizicii în gimnazii şi îndeosebi în licee; 

 utilizarea insuficientă a metodelor moderne de predare, inclusiv a demonstraţiilor şi lucrărilor de 

laborator şi practice; 

 utilizarea insuficientă a calculatorului în procesul de studii;  

 Insuficienţa elementelor de cercetare la efectuarea lucrărilor de laborator şi practice. 

3. Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la disciplina Fizica necesită o 

îmbunătăţire cardinală; 

4. Experienţa acumulata de catedra de Fizică a UTM în elaborarea manualelor de Fizică şi culegerilor de 

probleme pentru ciclul liceal, lucrărilor de laborator şi practice asistate de calculator, altor materiale 

didactice permite organizarea eficientă a cursurilor de perfecţionare a profesorilor şcolari. 

Planul de învăţământ şi Curriculumul la modulul „Fizica şi Didactica Fizicii şi Astronomiei” au fost elaborate 

în conformitate cu Normele metodologice în vigoare ale Ministerului Educaţiei, luându-se în consideraţie 

curriculumul la Fizică şi Astronomie pentru clasele liceale.  

Pornind de la cele menţionate mai sus 

SENATUL HOTĂRĂŞTE : 

1. A aproba planul de învăţământ şi curriculumul pentru formarea continuă a cadrelor didactice din ciclurile 

gimnazial şi liceal la modulul „Fizica şi didactica Fizicii şi Astronomiei”; 

2. Planul de învăţământ şi curriculumul pentru formarea continuă nominalizate în p.1 vor fi prezentate la 

Ministerul Educaţiei pentru coordonare şi înregistrare în modul stabilit; 

3. Argumentarea privind necesitatea şi utilitatea organizării cursurilor de formare continuă a cadrelor 

didactice din ciclurile gimnazial şi liceal la modului „Fizica şi didactica fizicii şi Astronomiei” va fi 

elaborată de Catedra Fizică şi Departamentul FC a CD şi transmisă în adresa Ministerului Educaţiei şi 

tuturor liceelor din Republica Moldova; 

4. Formarea continuă a cadrelor didactice din ciclurile gimnazial şi liceal la modulul „Fizica şi didactica 

Fizicii şi Astronomiei” va fi organizată de Departamentul FC a CD la catedra de Fizică a UTM conform  

planului de învăţământ şi curriculumul aprobat de Ministerul Educaţiei; 

5. Toate cheltuielile ce ţin de desfăşurarea cursurilor de formare continuă, remunerarea cadrelor didactice şi a 

personalului auxiliar antrenat în formarea continuă vor fi achitate din taxele de instruire şi în conformitate 

cu devizele de cheltuieli; 

6. Responsabil de executarea prezentei Hotărâri este prorectorul V. Amariei, conf. univ. dr. 
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