
HOTĂRÂREA
Senatului U.T.M. din 29.06.2010

Formarea continuă a cadrelor didactice ale UTM

În baza examinării informaţiei prezentate de dna M. Vasiliev, conf. univ.dr. Şef Departament
Formare Continuă a Cadrelor Didactice (DFC/CD) Senatul a constatat următoarele:

· DFC/CD  ca  parte  componentă al  Centrului  Universitar  de  Formare  Continuă are  ca  una  din
direcţiile prioritare de activitate formarea cadrelor didactice în domeniul psihopedagogiei a
cadrelor didacice ale UTM indiferent de domeniul de activitate didacică şi disciplinele predate;

· Obiectivele generale ale DFC/CD în anii 2009 - 2010 au fost: formarea abilităţilor de dezvoltare
personală şi profesională a formabililor, actualizarea competenţelor de bază psihopedagogice şi de
specialitate, formarea de noi competenţe, în special, în domeniul de specialitate şi didacticii
moderne;

· Obiectivele operaţionale în anii 2009 – 2010 ale DFC/CD au fost perfecţionarea programelor de
formare continuă la modulele psihopedagogie şi specialitate (pentru cadrele didactice din
instituţiile de învăţământ secundar profesional şi colegii de profil tehnic), promovarea strategiilor
didactice moderne şi inovaţionale psihopedagogice, elaborarea propunerilor privind pregătirea la
UTM a cadrelor didactice (de exemplu, prin sistemul de formare continuă a cadrelor didactice) la
specialitatea „Pedagogia învăţământului profesional tehnic” pentru activitate pedagogică în
instituţiile de învăţământ secundar profesional şi colegii de profil tehnic;

· Pe parcursul ultimilor trei ani la DFC/CD au fost perfecţionate în domeniul psihopedagogiei cca
1150 pers. CD din instituţiile de învăţământ secundar profesional şi colegii de profil tehnic şi 136
pers. CD ale UTM. Din a. 2009 a fost demarat cu suportul logistic şi financiar al Fundaţiei de
Dezvoltare  a  Sistemului  Educaţional  (LED)  din  Lihtenstein  formarea  formatorilor  din  rândul
cadrelor didactice. Au fost formaţi în calitate de formatori 24 pers. CD ale UTM la patru module
de o importanţă deosebită pentru calitatea procesului de studii: predarea cunoştinţelor, formarea
abilităţilor, elaborarea materialelor didactice şi ilustrative, evaluarea rezultatelor academice.
Constatând rezultatele activităţilor DFC/CD în domeniul psihopedagogiei învăţământului
profesional tehnic Senatul menţionează necesitatea extinderii considerabile a activităţilor DFC/CD
în formarea continuă a cadrelor didactice ale UTM, efectuării cercetărilor cu caracter aplicativ în
domeniul perfecţionării didacticii învăţământului profesional tehnic, inclusiv universitar tehnic ca
factor important în asigurarea calităţii procesului de pregătire şi formare profesională continuă a
cadrelor inginereşti.
În scopul extinderii activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice ale UTM, perfecţionării
didacticii învăţământului profesional tehnic, inclusiv universitar tehnic Senatul

HOTĂRĂŞTE:

1. A aprecia activitatea DFC/CD ca satisfacătoare;
2. În scopul ameliorării formării iniţiale şi perfecţionării sistematice a măiestriei pedagogice a CD

ale UTM începând cu a.u. 2010/2011:
· DFC/CD  va  asigura  procesul  de  instruire  a  masternzilor  la  compartimentul

“Psihopedagogie profesională” în conformitate cu planurile de învăţământ la specialităţile
respective;

· DFC/CD va organiza sistematic la propunerile facultăţilor seminare tematice de
perfecţionare a măiestriei padagogice, inclusiv cu antrenarea profesorilor din instituţiile
superioare de învăţământ din ţară şi de peste hotare (în măsura posibilităţilor);
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· DFC/CD va organiza cu implicarea formatorilor din rândul CD ale facultăţilor formaţi
anterior în cadrul Proiectului CONSEPT cu suportul Fundaţiei LED, Lihtenştein taininguri
în domeniile: metodologia predării active- participative a cunoştinţelor teoretice, formarea
abilităţilor practice, elaborarea instrumenteloir didactice de evaluare a rezultatelor
academice (teoria şi practica elaborării şi validării testelor);

· DFC/CD de comun cu Departamentul Resurse Umane, Secretariat şi Relaţii cu Publicul şi
catedrele de profil vor organiza stagiile de formare a CD ale UTM în universităţile din
România (în limitele acordurilor interstatele şi interuniversitare);

3. În scopul facilitării angajării studenţilor şi absolvenţilor UTM în câmpul muncii DFC/CD de
comun cu CENIOP:

· va elabora şi prezenta spre aprobare în termen până la 31.12.2010 la şedinţa Senatului
programul cursului facultativ “Managementul carierei profesionale”;

· vor coordona cursurile facultative la disciplina “Managementul carierei
profesionale”pentru studenţii anului absolvent al ciclului I conform orarului elaborat de
facultăţile respective;

4. A considera oportun crearea la UTM a Consiliului/Seminarului Didactico - Ştiinţific de
Perfecţionare a Învăţământului Profesuional Tehnic, inclusiv uniuversitar (de exemplu, pe lângă
Centrul Universitar de Formare Continuă/ Departamentul Formare Continuă a Cdarelor
Didactice) cu cu participarea tuturor CD ale UTM cu activităţi didactico - ştiinţifice în domeniul
psihopedagogiei profesionale, psihologiei sociale etc.;

5. CFC/DFCCD va elabora şi prezenta spre aprobare la şedinţa Senatului UTM ( din 12.2010)
Regulamentul de funcţionare şi planul activităţilor pentru a. 2011 a Consiliului/Seminarului
Didactico - Ştiinţific de Perfecţionare a Învăţământului Profesuional Tehnic.

6. Responsabil de realizarea 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


