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HOTĂRÂREA  

Senatului U.T.M. din 30.10.2012 
 

 
Cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ 
şi organizarea cursurilor de  formare continuă la 
FIU 
 
 În conformitate cu solicitările agenţilor economici (91 întreprinderi din industria uşoară) la FIU (resp. de 
formarea continuă dna Svetlana SALOMATOVA prof.univ. dr.), Catedra „Tehnologia confecţiilor din ţesături şi 
tricoturi” şi Catedra „Design şi Tehnologii Poligrafice” au elaborat în conformitate cu Normele metodologice 
aprobate prin Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 549 din 16.11.2005 planuri de învăţământ şi programe pentru 
formarea continuă: 

 Cursuri de recalificare profesională pentru obţinerea calificării profesionale suplimentare la 
specialitatea 542.1. „Ingineria produselor din textile şi piele” cu admitere în baza studiilor 
superioare. Durata cursurilor - 2,5 ani, 120 credite ECTS; 

  Cursuri de perfecţionare multidisciplinară în domeniul tehnologiilor poligrafice (durata cursurilor 
pentru fiecare modul - 200 ore): 
- Design publicitar; 
- Proiectare asistată de calculator; 
- Video procesarea computerizată a imaginei; 
- Grafica asistata de calculator. 

La cursurile de recalificare profesională şi perfecţionare multidisciplinară o atenţie deosebită se acordă 
formării deprinderilor practice în atelierele de producere şi laboratoarele catedrei, acestea alcătuind cca. 60 % din 
durata totală a formării continue. 

Cursurile de recalificare profesională în baza studiilor superioare se vor finaliza cu susţinerea a două 
examene  de absolvire (la disciplinele fundamentale şi de specialitate) şi a proiectului de diplomă pentru obţinerea 
calificării profesionale suplimentare şi eliberarea Diplomei Ministerului Educaţiei.  

Cursurile de perfecţionare multidisciplinară se vor finaliza cu examenul de absolvire şi eliberarea 
certificatului Ministerului Educaţiei de formare continuă în domeniul respectiv. 

În scopul organizării cursurilor de formare continuă la FIU  
 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 
 

1. A aproba planurile de învăţământ şi programele de formare continuă elaborate la FIU: 

 Cursuri de recalificare profesională pentru obţinerea calificării profesionale suplimentare la 
specialitatea 542.1. „Ingineria produselor din textile şi piele”; 

 Cursuri de perfecţionare multidisciplinară în domeniul tehnologiilor poligrafice: 
- Design publicitar; 
- Proiectarea asistată de calculator; 
- Video procesarea computerizată a imaginei; 
- Grafica asistată de calculator. 

2. A prezenta spre înregistrare şi aprobare de către Ministrul Educaţiei planurile de învăţământ şi programele 
de formare continuă nominalizate în p.1 al prezentei Hotărâri; 

3. Cursurile de formare continuă nominalizate în p. 1 a prezentei Hotărâri vor fi organizate la FIU (resp. dna 
Svetlana SALOMATOVA prof.univ. dr.); 

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

                                                                                                                                 Preşedintele Senatului U.T.M. 
          Ion Bostan,  acad. AŞM 

 
              

               Secretarul Senatului U.T.M. 
                Ion Sobor,  prof. univ. dr. ing.  
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