
 
 

HOTĂRÂREA 
Senatului UTM din 31 ianuarie  2012 

 
Cu privire la evaluarea Programului de studii 
444.3 Informatică Aplicată  
 
În baza Raportului de autoevaluare al Programului de studii la specialitatea 444.3 Informatică Aplicată, prezentat 
de şeful catedrei „Informatică Aplicată” , conf. univ., dr. Vasile Moraru, al  Raportului Comisiei de evaluare, 
prezentat de conf. univ. dr. Valentina Bulgaru, şi a discuţiilor desfăşurate în contextul subiectului examinat, 
 

SENATUL CONSTATĂ: 
 
Activităţile colectivului catedrei pentru realizarea Programului de studii 444.3 Informatică Aplicată sunt în 
concordanţă cu actele normative în vigoare. Programul de studii este elaborat cu respectarea prevederilor incluse 
în Cadrul Naţional al Calificărilor şi în conformitate cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională. Misiunea 
şi obiectivele Programului de studii sunt în corespundere cu standardele educaţionale, corespund tendinţelor 
generale în domeniul respectiv şi reflectă cerinţele părţilor interesate (studenţi, absolvenţi, angajatori).  
Planul de învăţământ corespunde integral cerinţelor stabilite de Plan-cadru pentru studii superioare. Disciplinele de 
studii sunt în strictă concordanţă cu obiectivele consemnate în Planul de învăţământ, au o ordine logică, respectă 
legăturile interdisciplinare şi sunt asigurate cu suport metodic adecvat. Stagiile de practică, organizate şi 
desfăşurate  în corespundere cu regulamentele în vigoare, asigură substanţial formarea şi dezvoltarea 
competenţelor. Materialele referitoare la Programul de studii şi activitatea catedrei sunt amplasate pe site-ul 
catedrei. 
Catedra dispune de personal didactic calificat în domeniul de formare profesională şi corespunde specificului 
Programului de studii 444.3 Informatică Aplicată. Ponderea cadrelor didactice cu grade şi titluri ştiinţifice este de 
46,6 %. Vârsta medie a titularilor este de 48 ani. In perioada  analizată au fost promovaţi prin concurs două 
persoane în postul de conferenţiar universitar şi două persoane în postul de lector superior. 
Baza materială proprie a catedrei şi a facultăţii C.I.M. dispune de săli de predare şi laboratoare d idactice care 
facilitează procesul de predare – învăţare - evaluare. Raportul procentual dintre numărul absolvenţilor şi numărul 
studenţilor înmatriculai la anul I se încadrează în limitele acceptabile  şi este de 59,5%. Rata angajării în câmpul 
muncii conform calificării obţinute constituie aproximativ 90 %. 
Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată la catedră în ultimii cinci ani însumează peste 115 lucrări ştiinţifice, 
susţinerea a patru teze de doctor, conducerea a şase doctoranzi. Trei profesori din cadrul catedrei sunt abilitaţi cu 
drept de conducere a doctoratului. Actualmente în cadrul catedrei îşi fac studiile 28  de masteranzi. 
Totodată, analiza Raportului  de autoevaluare denotă anumite probleme ce ţin de reducerea interesului tinerilor 
absolvenţi de valoare în alegerea unei cariere didactice, scăderea numărului de candidaţi la admitere, participarea 
nesatisfăcătoare la cursuri şi alte activităţi didactice a unora dintre studenţi. În contextul celor nominalizate, 
  

SENATUL HOTĂRĂŞTE 
 
1. Activitatea catedrei  „Informatică Aplicată” în realizarea Programului de studii se apreciază ca fiind bună. 
2. A elabora şi examina în cadrul şedinţei catedrei „Informatică Aplicată” şi la Consiliul facultăţii C.I.M. un plan de 
acţiuni corective şi preventive în baza rezultatelor autoevaluării  Programului de Studii, în vederea perfecţionării şi 
modernizării procesului de management şi asigurare a calităţii (responsabili: şeful catedrei, decanul F.C.I.M). 
3. A moderniza laboratorul de Audiovideotehnică al catedrei  „Informatică Aplicată” cu tehnică corespunzătoare 
(responsabili: şeful catedrei, decanul F.C.I.M.). 
4. Controlul îndeplinirii prezentei Hotărâri se impune prof. univ. dr. P. Todos, Prim prorector U.T.M. 

 
 
Preşedintele Senatului U.T.M. 
Ion Bostan,  acad. AŞM 
 
 
Secretarul Senatului U.T.M. 
Ion Sobor,  prof. univ. dr. ing.                          

 

 


