
HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 26.01.2010

Rezultatele anchetării „Absolventul U.T.M. în viziunea angajatorului”
 realizată  în cadrul Proiectului Tempus JEP- 144544-2008  “Dezvoltarea
de parteneriate cu întreprinderile din R. Moldova”

În baza informaţiei prezentate de conf.dr.ing. Andrei Chiciuc, şeful Departamentului de Management al
Calităţii, privind realizarea activităţii grupului de lucru nr. 1 din cadrul proiectului Tempus JEP- 144544-
2008 “Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din R. Moldova”, Senatul menţionează că respectiva
activitate din cadrul proiectului menţionat a fostă realizată în conformitate cu programul de lucru.
A fost elaborată metodologia şi chestionarele de identificare a satisfacţiei angajatorilor şi absolvenţilor
studiilor universitare. În scopul testării metodologiei şi chestionarelor a fost desfăşurată intervievarea
principalilor angajatori şi a absolvenţilor specialităţilor „Tehnologia produselor alimentare” şi „Ingineria
produselor textile şi din piele”. Rezultatele sondajelor au fost analizate la şedinţele de catedră şi, în baza
opiniilor exprimate, elaborate măsuri corective şi de îmbunătăţire continuă a procesului de instruire a
specialiştilor calificaţi.
Funcţionalitatea metodologiei şi chestionarelor a fost testată, iar viabilitatea demonstrată şi în alte
instituţii de învăţământ superior din R. Moldova, după cum urmează: Universitatea de Stat din Moldova,
Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Cooperatist Comercială şi Universitatea de
Stat din Comrat.
În scopul facilitării prelucrării chestionarelor şi generării rapoartelor a fost elaborat soft-ul specializat
„Sondaj”.

În contextul celor expuse
SENATUL HOTĂRĂŞTE

1. A aproba activităţile grupului de lucru nr. 1 din cadrul proiectului Tempus JEP- 144544-2008
“Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din R. Moldova” privind elaborarea şi testarea
metodologiei şi chestionarelor (1) „Absolventul instituţiei de învăţământ superior în viziunea
Angajatorului” şi (2) „Instituţia de învăţământ superior în viziunea Absolventului”.

2. A aproba metodologia şi chestionarele elaborate în scopul identificării opiniei partenerilor
universitari vis-a-vis de calitatea studiilor la UTM, precum şi ajustării programelor de învăţământ
la realităţile pieţii forţei de muncă.

3. Începând cu semestrul II al anului de învăţământ 2009/2010, catedrele de profil vor desfăşura
activităţi ce ţin de chestionarea întreprinderilor şi absolvenţilor, la specialităţile de care acestea
sunt responsabile.

4. Rezultatele chestionărilor şi măsurile corective planificate vor fi discutate la şedinţele consiliilor
ştiinţifice ale facultăţilor până la 15 octombrie 2010.

5. Departamentul de Management al Calităţii va asigura instruirea şi consultarea responsabililor de la
facultăţi / catedre privind desfăşurarea sondajelor de opinii şi prelucrarea statistică a acestora.

6. Responsabil pentru executarea prezentei Hotărâri este prim-prorectorul P. Todos.
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