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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 25 martie 2014 
 
Cu privire la evaluarea internă a programelor de studii 

 superioare de masterat, ciclul II și înlăturarea lacunelor depistate.  
 
În baza raportului prezentat de prorectorul studii masterat şi doctorat, prof. univ., dr. hab. L. Bugaian, privind 
rezultatele monitorizării şi  înlăturării lacunelor depistate în rezultatul evaluării interne a programelor de studii 
superioare de masterat, ciclul II şi a discuţiilor desfăşurate în contextul subiectului examinat 

 
SENATUL CONSTATĂ: 

 
1. În scopul realizării hotărârii Senatului din 18 decembrie 2012 a fost organizat procesul de monitorizare a 

situației privind înlăturarea lacunelor depistate în cadrul evaluării interne a programelor de studii superioare de 
masterat, ciclul II.  

2. În perioada februarie – martie 2014 au avut loc 10 ședințe de lucru cu decani, șefii de catedră, responsabilii pe 

masterat de la toate facultățile UTM cu obiectivele: 

 monitorizarea îndeplinirii deciziei Senatului din 18 decembrie 2012; 

 depistarea problemelor caracteristice studiilor de masterat şi a direcţiilor de bază de intervenţie;  

 aprecierea nivelul de pregătire a programelor de studii superioare ciclul II masterat pentru evaluare 
externă. 

3. În calitate de rezultate ale monitorizării  pot fi enumerate următoarele: 

 Procesul de monitorizare a demonstrat că pe parcursul ultimului an s-au efectuat îmbunătățiri privind 
studiile de masterat ca răspuns la:  

o evaluarea efectuată în cadrul departamentului masterat; 
o solicitările studenţilor, extrase din sondaje; 
o solicitările pieţii; 
o necesitatea de ajustare la programele internaţionale pentru a oferi studenţilor mobilitate. 

4. Procesul de monitorizare, de asemenea, a arătat că toate programele sunt autorizate de către Ministerul 

Educaţiei al RM și: 
o corespund cadrului normativ existent;  
o întrunesc majoritatea cerinţelor înaintate;  
o au definite misiunile şi obiectivele studiilor; 
o conţinuturile programelor de studii corespund domeniilor generale de studii; 
o realizarea procesului de studii se desfăşoară respectând cerinţele de calitate şi pot fi recomandate 

pentru evaluare externă. 

5. Monitorizarea procesului de organizare și realizare a programelor de studii superioare, ciclul II, masterat a 

arătat că mai sunt lacune care la moment servesc drept oportunități de îmbunătățire, unele fiind specifice unor 
programe de masterat, altele fiind caracteristice tuturor programelor, din care pot fi menţionate: 

 Conţinutul unor discipline şi forma de predare a materiei nu în fiecare caz contribuie la formarea 
competenţelor şi abilităţilor solicitate de mediul industrial şi economic; 

 Neclaritatea pe piața muncii privitor la absolvenții ciclul I și II diminuează motivarea față de studiile la ciclul 
II, masterat;   

 Stagiile de practică fiind organizate dispersat și fără impact substanțial asupra rezultatelor cercetării; 

 Unele formațiuni de studii fiind mici în comparație cu numărul stabilit de actele normative;  

 Dotarea tehnico-materială a proceselor de instruire şi cercetare în cadrul programelor de masterat rămâne 
a fi insuficientă; 

 Din cauza numărului redus de masteranzi antrenaţi în activitatea de cerecetare propriu-zisă, numărul de 
lucrări valorificate în publicaţii sunt sub limita potenţialului de care dispun masteranzii; 

 masteranzii nu au acces permanent la materialele didactice pentru procesul de studii. 

În contextul celor comunicate 
SENATUL HOTĂRĂŞTE: 

1. Procesul de monitorizare și evaluare a programelor de studii superioare de masterat, ciclul II  a fost 
organizat în baza hotărârii Senatului din 18 decembrie 2012 privind înlăturarea lacunelor depistate în 
rezultatul evaluării interne şi poate fi apreciat la nivel  satisfăcător. 
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2. În scopul ameliorării calităţii procesului de instruire și concretizării competențelor solicitate de piața muncii 
e necesar de a considera de importanţă majoră evaluările efectuate de echipele de monitorizare ale UTM,  

solicitările pieţii și a studenţilor, evidenţiate prin organizarea de sondaje în mediul angajatorilor, inclusiv a 

studenților absolvenți din anul curent și a absolvenții anilor trecuți. Termen de realizare - pe parcursul 
anului de studii,  Responsabili: decanii, şefii de catedră, responsabilii  programelor de masterat; 

3. De a analiza cererea reală pentru programele de studii în scopul raționalizării mărimilor formațiunilor de 
studii. Termen - pe parcursul anului de studii,  Responsabili: decanii, şefii de catedră; 

4. De a actualiza conţinutul disciplinelor predate prin prisma competenţelor pe care urmează să le formeze 
masterandului. Termen de realizare – permanent,  Responsabili: decanii, şefii de catedră, responsabilii 
programelor de masterat; 

5. De a elabora criteriile pentru unificarea structurii  programelor de masterat. Termen de realizare - pe 
parcursul anului de studii,  Responsabili: şef adjunct DDM, dna Irina Tutunaru, conf. univ., dr. şef DMC;  

6. De a continua completarea infrastructurii de cercetare pentru studii și cercetare. Termen - permanent, 

Responsabili: administrația universității, decanii, şefii de catedră;  
7. De a consolida cooperările cu mediul economic. Termen – permanent,  Responsabili: decanii, şefii de 

catedră; 

8. De a mări numărul de masteranzi implicați în activități de cercetare. Termen – permanent,  Responsabili: 
decanii, şefii de catedră, responsabilii programelor de masterat; 

9. De a începe plasarea materialelor didactice cel puțin la nivel de 20% pe platforma MOODLE. Termen – 1 
septembrie 2014,  Responsabili: şefii de catedră, responsabilii programelor de masterat;  

10. De a include în planurile catedrei activități ce ar realiza decizia Senatului din 25 martie 2014. Termen – 1 
septembrie 2014,  Responsabili: şefii de catedră, responsabilii programelor de masterat;  

11. De a completa rapoartele de autoevaluare cu realizările obţinute ultimul timp. Termen - permanent,  
Responsabili: decanii, şefii de catedră, responsabilii programelor de masterat; 

12. De a monitoriza implementarea măsurilor propuse prin decizia Senatului din 25 martie 2014. Termen - pe 
parcursul anului de studii,  Responsabili: şef adjunct DDM, dna Irina Tutunaru, conf. univ., dr.; şef DMC, 
dlA. Chiciuc, conf. univ., dr.;   

13. Controlul executării prezentei hotărâri se impune, prorectorului studii masterat şi doctorat, dnei L. Bugaian, 
prof. univ., dr. hab.   

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


