
 
2004 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168. FAX (373 - 2) – 24.90.28, TEL 23.54.48 

                 
 

HOTĂRÂREA 
Senatului U.T.M. din 31 octombrie 2013 

 
Totalurile activităţii de studii  
în a.u.2012/2013 şi sarcinile  
pentru anul universitar curent  
 
În baza raportului prof. univ. P. Todos, prim-prorector UTM şi a dezbaterilor pe marginea acestuia se constată 
următoarele: 
- În şedinţele Senatului, Consiliului de Administraţie s-au examinat diverse aspecte privind  organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de studii şi au fost elucidate succesele şi neajunsurile în acest domeniu  de activitate 
universitară; 
- În hotărârile adoptate s-au trasat măsuri de  perfecţionare continuă a instruirii,   de intensificare a 
procesului instructiv-educativ, de mobilizare şi orientare a corpului profesoral-didactic şi studenţilor la 
eficientizarea rezultatelor acestuia;  
- A fost recertificat Sistemul de Management al Calităţii de către organismul abilitat cu o astfel de funcţie şi în 
continuare s-a asigurat  funcţionalitatea acestuia precum şi a Sistemului de Credite Transferabile;  
- În sesiunile intermediare s-au realizat evaluări curente, rezultatele cărora au fost luate în calcul la etapa 
evaluărilor finale;  
- A continuat implementarea planurilor de învăţământ noi (ediţia 2011) pentru studiile de licenţă, ciclul I, 
precum şi a planurilor de învăţământ (modificate) pentru studiile de masterat, ciclul II; 
- S-a finalizat autoevaluarea programelor pentru studiile superioare de masterat, ciclul II; 
- Colecţia bibliotecii s-a completat cu aproape 14000 exemplare de carte şi documente cu 1754 de titluri, s-
au perfecţionat în continuare activităţile de implementare a tehnologiilor informaţionale la deservirea studenţilor 
cu carte;  
- S-au editat 116  lucrări didactico-metodice cu un volum total de peste 680 c.t. şi un tiraj de peste 10000 
exemplare;  
- Au absolvit studiile şi au susţinut examenul de licenţă 2029 studenţi de la  învăţământul de zi şi 503  de la  
învăţământul cu  frecvenţă redusă cu următorii indici de calitate: probele teoretice cu 82,27% - la învăţământul 
de zi şi cu 70,74% - la învăţământul cu frecvenţă redusă, iar susţinerea proiectelor de licenţă – cu 93,36% şi cu 
88,96% respectiv; 
- au susţinut tezele de master  477 studenţi ai ciclului II;  
Totodată rezultatele activităţii instructiv-educative au rămas nesatisfăcătoare. Bacalaureatul a fost promovat 
doar de 9 studenţi din cei 56, care au urmat instruirea la anul I C. 

Nu s-au înregistrat schimbări pozitive în domeniul reuşitei studenţilor în sesiuni de examene, care în 
sesiunea de vară la învăţământul de zi a constituit 42,5%, inclusiv:  a. I  – 42,6%, a. II – 41,53 %; a. III – 
45,28%, anii IV şi V, specialitatea „Arhitectură” – 34,21% şi 33,61% respectiv. La învăţământul cu frecvenţă 
redusă reuşita a fost de 24,8 %. Exmatriculările au constituit: 1449 (24,6%) studenţi la învăţământul de zi şi 
897 (29 %) la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul precedent aceşti indici fiind de 10,9% şi 19,2% 
respectiv.  

Reuşita la studiile  superioare de masterat, ciclul II în sesiunea de vară pe facultăţi a variat între 40 şi 79  la 
sută. 
Indicii menţionaţi ai reuşitei reflectă, pe de o parte prezenţa unei anumite pasivităţi faţă de studii a mai bine de 
jumătate  din totalul studenţilor, iar pe de altă parte lipsa de insistenţă din partea cadre didactice privind 
intensificarea muncii individuale cu studenţii. Neefectiv s-au realizat consultaţiile. 
În baza celor menţionate Senatul  
 

h o t ă r ă ş t e: 
 
1. A efectua controlul sistematic şi riguros al procesului de studii şi de a  asigura responsabilitatea şefilor de 
catedră, a cadrelor didactice privind calitatea şi rezultatele instruirii - Pe parcursul anului universitar; 
responsabili: administraţia universităţii, decanii facultăţilor. 
2. În scopul monitorizării activităţii cadrelor didactice, inclusiv şi a îndrumătorilor de grupă, în domeniul instruirii 
şi organizării muncii de sine stătătoare a studenţilor urmează: 
- în şedinţa Consiliul de Administraţie să se examineze rezultatele sesiunii intermediare din semestrul de 
toamnă a studenţilor anului I la disciplinele „Matematică” şi „Fizică” – noiembrie 2013; 
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- în şedinţele Consiliului de administraţie să se examineze informaţiile decanilor privind rezultatele 
examinărilor şi reexaminărilor pentru sesiunile de iarnă şi de vară a a.u. 2013/2014 - februarie, septembrie 
2014;  

- în şedinţele Consiliilor facultăţilor să se examineze mersul reexaminărilor pentru sesiunea de vară a a.u. 
2012/2013, totalurile sesiunii de iarnă a.u. 2013/2014 şi ale reexaminărilor - noiembrie 2013, februarie şi aprilie 
2014; 
- în şedinţele de catedră să se examineze: rezultatele sesiunilor intermediare - noiembrie 2013, aprilie 2014; 
rapoartele îndrumătorilor de grupă referitor la monitorizarea de către ei a activităţilor de studii a studenţilor - 
decembrie 2013, aprilie 2014; dările  de seamă ale unor cadre didactice cu rezultate nesatisfăcătoare ale 
studenţilor în sesiunea de iarnă şi sesiunea de vară - februarie, septembrie 2014. 
3. Să se întreprindă activităţi eficiente privind respectarea de către cadrele didactice a prevederilor 
regulamentare ce ţin de evaluarea finalităţilor de studiu şi a competenţelor, în baza examinării evaluărilor 
curente şi finale să se elaboreze măsuri de ameliorare a situaţiei în domeniul reuşitei studenţilor, activizării lor 
în munca de sine stătătoare - Pe parcursul anului universitar; responsabili: decanii facultăţilor, şefii de catedră.  
4. A reorienta tematica seminarelor metodice ale catedrelor pentru a.u.2013/2014 în scopul  examinării şi 
promovării metodelor de instruire adecvate pregătirii preuniversitare a studenţilor, implementării formelor 
efective de predare, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice (a platformei Moodle) – noiembrie 2013 şi în 
continuare  pe parcursul anului universitar; responsabili: decanii facultăţilor, şefii de catedră. 
5. Comisia de concurs a Senatului, şefii de catrdră sa asigure îndeplinirea Hotăririi Senatului din ... referitor la 
trecerea prin concurs a cadrelor didactice doar cu condiţia ca  cursurile predate de aceştea sunt elaborate in 
format electronic şi plasate pe platforma Moodle-UTM. Pe parcursul anului universitar; responsabili:şefii de 
catedră. 
6. A finaliza activitatea de   formare  psiho-pedagogică a cadrelor didactice tinere ale universităţii, în 
conformitate cu ordinul Ministrului Educaţiei nr. 199 din 04.04.2011  - Pe parcursul anului universitar; 
responsabili: V. Amariei, prorector  formare continuă,  decanii facultăţilor. 
7. A spori atenţia privind organizarea şi calitatea studiilor de masterat, ciclul II, asigurarea didactico-metodice a 
instruirii prin editarea materialelor elaborate şi plasarea lor pe site-ul universităţii - Pe parcursul anului 
universitar; responsabili: L. Bugaian, prorector, decanii facultăţilor. 
8. A continua instruirea formatorilor privind realizarea studiilor on-line la disciplinele de instruire universitară, 
utilizând experienţa acumulată în cadrul proiectului TEMPUS-516597- 1-2011-1-FR - Pe parcursul anului 
universitar; responsabili: P. Todos, prim-prorector, coordonator proiect; decanii facultăţilor. 
9. A promova cu insistenţă dezvoltarea parteneriatului real cu întreprinderile / mediul de afaceri la nivel de 
Universitate, Facultate, Catedră. Activităţile vor  fi planificate, realizate şi monitorizate la nivel de Universitate, 
Facultate, Catedră. (responsabili: prorectorii, decanii, şefii de catedre). 
10. Controlul executării prezentei hotărâri se impune prim-prorectorului P.Todos. 
 
 

       Preşedintele Senatului UTM  
       Ion Bostan, Acad. AŞM 
 
       Secretarul Senatului UTM  
       Ion Sobor, prof. univ,. dr.         


