
 

HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 28 februarie  2012 

 

 

Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de  practică a studenţilor Facultăţii de Energetică şi  

Facultăţii de Cadastru, Geodezie şi Construcţii 

  

În baza rapoartelor prezentate de decanul FE, conf. univ., dr. I. Stratan şi decanul FCGC, conf. 

univ., dr. V. Toporeţ, şi a discuţiilor desfăşurate în contextul subiectului examinat,  

Senatul constată: 
În cadrul celor 3 catedre de specialitate a FE şi 6 a FCGC este organizată instruirea studenţilor, 

respectiv: în cadrul FE – la 5 şi FCGC - la 8 specialităţi, diversificate, atât după domeniile generale de 

studii şi de formare profesională, cât şi prin conţinutul şi formele de organizare şi desfăşurare a stagiilor 

de practică. 

Instruirea practică a studenţilor are loc în strictă corespundere cu planurile de învăţământ şi graficele 

anuale de studii (cu excepţia practicii „Topografice” la specialitatea Construcţii şi Inginerie Civilă, 

desfăşurată eşalonat, începând cu luna aprilie, din cauza numărului insuficient de echipament geodezic). 

Toate stagiile de practica, cu excepţia celor didactice, se desfăşoară în întreprinderile, firmele de 

producere şi/sau unităţile economice de Stat sau întreprinderi şi firme particulare cu care Universitatea 

Tehnică a Moldovei are încheiate contracte de colaborare respective. 

Activităţile de instruire practică sunt asigurate cu suport metodic la nivelul corespunzător. Astfel, 

catedrele de specialitate au editat şi reeditat în ultimii 5 ani, după cum urmează: la FE - 6 şi la FCGC - 27 

îndrumări metodice privind desfăşurarea stagiilor de practică, dintre care 4 - în format electronic. 

Conţinutul  materialului elaborat corespunde integral obiectivelor şi scopului urmărit de stagiile de 

practică, fiind totodată, evidenţiată individualizarea sarcinilor şi cerinţelor faţă de darea de seamă – fapt 

ce permite stagiarilor manevrări extinse în valorificarea obiectivelor stagiilor, ţinând cont de condiţiile 

diversificate şi modificările accentuate şi frecvente din mediul industrial şi economic din ţară. 

Susţinerea dărilor de seamă, sub aspectul testării bagajului de cunoştinţe însuşit de student, 

capacitatea acestuia de a lega noţiunile teoretice de activitate practică, felul în care studentul percepe şi 

analizează diferitele aspecte practice, economice şi ştiinţifice etc., se desfăşoară public în cadrul 

catedrelor de specialitate (de regulă în cadrul grupei academice respective), fiind, totodată, utilizate 

diverse forme de prezentare a rezultatelor stagiilor.  

Analiza situaţiei pivind instruirea practică a studenţilor, constată, că această activitate se află 

permanent în atenţia administraţilor FE şi FCGC. Astfel, la Consiliile Facultăţilor sunt analizate dările de 

seamă a şefilor de catedră privind organizarea stagiilor (luna aprilie, mai) şi rezultatele desfăşurării 

acestora (luna octombrie). Dările de seamă examinate constată gradul înalt de conştientizare de către 

studenţi a importanţei instruirii prin intermediul stagiilor – fapt confirmat, inclusiv prin rezultatele 

aprecierii stagiarilor, atît de conducătorii din cadrul UTM, cît şi de cei din mediul industrial.  

Pentru ameliorarea calităţii instruirii practice, inclusiv în scopul identificării rezervrlor 

nevalorificate de către colectivele catedrelor şi adoptării măsurilor corective (în cazul evidenţierii 

acestora), administraţia Facultăţii a solicitat Departamentul Managementul Calităţii de a elabora un 

chestionar, în scopul testării nivelului de satisfacţie a studenţilor cu formele şi metodele de organizare, 

desfăşurare şi susţinere a stagiilor de practică. Rezultatele acestui sondaj (care se realizează la moment la 

facultate) vor fi examinate în cadrul şedinţelor Seminarelor Metodice a catedrelor şi Consiliului Facultăţi 

cu adoptarea măsurilor adecvate de optimizare a activităţilor de organizare şi desfăşurare a stagiilor de 

practică. 

În contextul celor nominalizate, Senatul 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. A aprecia activitatea catedrelor şi a administraţiei FE şi FCGC în domeniul organizării şi 

desfăşurării stagiilor de practică a studenţilor ciclului I de instruire (licenţă), ca  satisfăcătoare; 
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2. În scopul integrării eficiente a studenţilor în mediul industrial şi economic pe perioada stagiilor, 

asigurării unui control eficient din partea catedrei şi, implicit -  ameliorarea calităţii de instruire practică a 

viitorilor specialişti, catedrele de specialitate vor selecta prioritar bazele de practică, care dispun de 

capacitate de angajare în muncă remunerată şi, care oferă posibilităţi de angajare a unui număr de, cel 

puţin, 7-10 studenţi-stagiari. Termen – în lunile aprilie-mai al anului universitar.  Responsabili – şefii 

catedrelor de specialitate, responsabilii pentru organizarea stagiilor de practică ai facultăţilor şi 

catedrelor;   

3. Catedrele de specialitate vor întreprinde măsurile corespunzătoare în asigurarea cu suport 

didactico-metodic a tuturor stagiilor de practică, inclusiv a celor de sinteză.  Termen – până la sfârşitul 

a.u. 2011-2012. Responsabili – şefii catedrelor de specialitate;   

4. În scopul monitorizării calităţii instruirii practice şi identificării rezervelor nevalorificate în acest 

domeniu de instruire, a realiza testarea nivelului de satisfacţie a studenţilor cu formele şi metodele de 

organizare, desfăşurare şi susţinere a stagiilor de practică, prin aplicarea sondajului „Stagii practice”, 

elaborat de Departamentul Managementul Calităţii. 

Rezultatele sondajului urmează a fi examinate în cadrul seminarelor metodice ale catedrelor, în 

scopul perfecţionării şi actualizării continue a conţinutului programelor stagiilor de practică şi racordării 

acestora la realizările tehnico-ştiinţifice, manageriale şi economice actuale din domeniile respective de 

instruire. Termen – în lunile aprilie-mai a. c., începând cu a. u. 2012-2013 - în lunile octombrie-

noiembrie. Responsabili – administraţiile facultăţilor, şefii catedrelor de specialitate şi Departamentul 

Managementul Calităţii;   

5. Controlul privind realizarea prezentei hotărâri se impune prim - prorectorului dlui prof. univ., dr. 

P. Todos. 

 

 

 

Preşedintele Senatului U.T.M. 

Ion BOSTAN,  acad. AŞM 

 

 

Secretarul Senatului U.T.M. 

Ion SOBOR,  prof. univ. dr. ing.                         


