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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 24 aprilie 2018 

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor 

superioare de master în cadrul UTM  

 

În baza informației prezentate de către prorectorul pentru studii conf. univ. dr. S. Andronic privind 

organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master la UTM  

SENATUL CONSTATĂ: 

În ultimii ani contingentul de studenți la UTM este într-o descreștere rapidă. Tot mai puțini 

studenți sunt admiși la ciclul I Licență. Efectele micșorării numărului de studenți ar putea fi 

redresate prin mărirea numărului de studenți la ciclul II Masterat. Pentru aceasta este necesar să 

analizăm situația la acest ciclu de studii pe durata ultimilor cinci ani.  

Evoluția numărului de absolvenți pe ultimii 5 ani demonstrează că la acest capitol atât la facultăți, 

cât și la UTM în general, mari modificări nu există. Numărul absolvenților UTM la ciclul II 

Masterat: 2014 – 543 absolvenți; 2015 – 537 absolvenți; 2016 – 535 absolvenți; 2017 – 559 

absolvenți; 2018 – 471 absolvenți (nu sunt incluși absolvenții de la FIEB). Trebuie, însă, de 

atenționat că totuși există o anumită tendință de micșorare a numărului de absolvenți.  

Evoluția planului de înmatriculare la ciclul II masterat iarăși demonstrează tendința de micșorare 

a contingentului de studenți la acest ciclu: 2013 – 1030 (730 buget + 300 contract); 2014 – 956 (709 

buget + 247 contract); 2015 – 850 (685 buget + 165 contract); 2016 – 790 (690 buget + 100 

contract); 2017 – 683 (583 buget + 100 contract). Gradul de îndeplinire a planului de înmatriculare la 

acest ciclu pe Universitate constituie: 2013 – 73.59 %; 2014 – 76.57 %; 2015 – 86.59 %; 2016 – 92.15 

%; 2017 – 94.44 %. La prima vedere s-ar părea că avem o creștere a îndeplinirii planului, însă nu 

trebuie să uităm că micșorarea planului este și mai mare, de aceea și la acest capitol lucrurile nu stau 

bine.  

Există două surse din care am putea alimenta numărul studenților la Masterat: absolvenții ciclului 

I Licență la UTM (cea mai sigură sursă) și absolvenții altor Universități de la acest ciclu, unde există 

rezerve mare încă nevalorificate. Trebuie, însă, de menționat că numărul absolvenților la ciclul I 

Licență este în descreștere continuă. De exemplu, la UTM în anul 2013 au absolvit 2532 studenți, în 

2014 – 2032, în 2015 – 1889, în 2016 – 1716, în 2017 – 1616. Numărul absolvenților altor 

Universități înmatriculați la UTM la ciclul II Masterat: 2013 – 21; 2014 – 63; 2015 – 52; 2016 – 90; 

2017 – 81. Se observă o mică creștere a acestui număr, însă trebuie de întreprins diverse măsuri 

pentru a mări acest număr cât mai mult. Aici există rezerve forte mari. O îngrijorare foarte mare 

reprezintă și rata absolvenților UTM, licență, înmatriculați la ciclul II Master: în 2013 – 29,11 %; în 

2014 – 32,92 %; în 2015 – 36,02 %; în 2016 – 37,18 %; în 2017 – 34,90 %. Acesta este un procent 

foarte mic în comparație  cu Universitățile europene, unde această rată constituie sub 90 %. 

http://www.utm.md/
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Din analiza efectuată rezultă că noi avem mari neajunsuri legate de calitatea studiilor. Nu sunt 

elaborate materiale didactice pentru studiile de Masterat. S-a constatat că în perioada studiilor de 

masterat a fost elaborat doar un material didactic la FTA.  

Conform Codului Educației în procesul didactic la Masterat nu pot participa cadrele didactice 

fără titlu. În cadrul UTM, însă, procesul didactic este asigurat de cadre fără titlu în mediu de 14 %, 

iar la unele facultăți acest procent este și mai mare. De exemplu: Ingineria Software și Automatică, 

FCIM – 37,78 %; Termoenergetica și Management în Energetică, FEIE – 32,00 %; Informatică și 

Ingineria Sistemelor, FCIM – 29,51 %; Transporturi, FIMIT – 27,06 %; Telecomunicații, FET – 

26,38 %; Design Industrial și de Produs, FIMIT – 23,22 %; Electroenergetică și Electrotehnică, FEIE – 

19,54 %; Urbanism și design urban, FUA – 15,91 %. Asigurarea procesului didactic de către cadre 

didactice cu titlu la UTM este destul de modestă – doar 11 programe: Inginerie Electrică, FEIE – 3 

programe; Toate Departamentele, FTA – 4 programe; Inginerie și Management Industrial, FIMIT – 

un program; Drept patrimonial, FCGC – un program; Teorie economică și marketing, FIEB – un 

program; Design și tehnologii poligrafice, FTP – un program. 

Un criteriu important este baza tehnico-materială, și anume, asigurarea cu laboratoare a unităților 

de curs. Analizând informația prezentată de facultăți se poate concluziona că și la acest capitol 

situația este alarmantă, chiar dacă nu toate unitățile de curs necesită laboratoare. Din totalul de 407 

unități de curs la UTM doar 185 sunt asigurate cu laboratoare. 

Reușita studenților la ciclul II Masterat in mediu pe Universitate este de aproximativ 68%. Însă, 

având în vedere că la Masterat se înscriu, cu mici excepții, cei mai buni studenți de la ciclul I 

Licență, totuși reușita ar trebui să fie mai mare. Este îngrijorător și numărul mare de masteranzi cu 4 

și mai multe restanțe: în anul universitar 2015/2016 rata acestora a constituit 12,92 %; în 2016/2017 

– 20,34 %; în 2017/2018, sesiunea de iarnă – 18,56 %. Reușita pe programe de studiu este diferită. 

Există programe cu reușită înaltă, mai mare de 90 %. De exemplu, la sesiunea de iarnă în anul 

2017/2018: Sisteme și comunicații electronice, FET – 91,67 % (12); Inginerie mecanică, FIMIT – 

91,67 % (12 studenți); Inginerie și management în sisteme de producție, FIMIT – 100 % (5); 

Managementul sistemelor de inginerie sanitară și protecția mediului, FUA – 100% (3); Urbanism și 

amenajarea teritoriului, FUA – 100 % (5). Dar, există și programe de studiu cu reușita foarte joasă, 

mai mică sau egală cu 50%. De exemplu, la aceeași sesiune: Calculatoare și rețele informaționale, 

FCIM – 50,00 % (30 studenți); Tehnologii informaționale, FCIM – 45,90 % (61); Management 

vitivinicol, FTA – 33,33 % (9); Inginerie structurală, FCGC – 44,44 % (18); Economia afacerilor 

imobiliare, FIEB – 50,00% (12); Design și dezvoltare de produs, FTP – 33,33 % (3). 

O activitate foarte importantă sunt stagiile de practică. Se constată că și aici există probleme. 

Întrucât, majoritatea masteranzilor muncesc, ne așteptam ca majoritatea stagiilor de practică să fie 

realizate în sectorul real. Analiza efectuată demonstrează, însă, o rată destul de ridicată a realizării 

stagiilor de practică la departamente: în anul universitar 2016/2017 la UTM au făcut practica în 

departamente 35,14 %, iar în 2017/2018 – 28,5 %. 

Au fost analizate rezultatele de la evaluările curente și în general evaluarea la acest ciclu de 

studii. În viziunea noastră, a administrației, se pun note mari care nu credem că sunt acoperite de 

cunoștințe. Majoritatea absolută a notelor sunt de 10, 9 sau 8, iar celelalte note constituie o raritate. 

http://www.utm.md/



