
HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 30 noiembrie  2010

Cu privire la rezultatele evaluării interne a Programelor de Studii:
„Calculatoare”, din cadrul Facultăţii  Calculatoare, Informatică  şi Microelectronică

În baza raportului prezentat de şeful catedrei „Calculatoare”  a FCIM, conf. univ., dr. hab.       E.
Guţuleac, raportului Comisiei Senatului şi a discuţiilor desfăşurate în contextul subiectului examinat,
Senatul constată:

Rezultatele evaluării interne ale Programului de Studii, reflectate în raportul de autoevaluare
elaborat de catedra de profil „Calculatoare”, au scos în evidenţă următoarele:

Programul de Stiudii „Calculatoare” este autorizat prin acreditare şi funcţionează conform
actelor normative în vigoare şi corespund Cadrului Naţional al Calificărilor.

Misiunea şi obiectivele acestui Program sunt formulate în corespundere cu standardele
educaţionale. Planul de învăţământ este structurat organic după formă şi conţinut şi corespunde
integral prevederilor Planului-cadru.

Curriculum-ul disciplinelor elaborate corespund metodologiei curriculare, iar modularitatea
concentrică şi liniară a disciplinelor de studii respectă logica internă a Programului.

Catedra de profil, responsabilă de Programul de Studii „Calculatoare”, susţine şi promovează
aplicarea practică a rezultatelor cercetărilor individuale în cursurile titulate – fapt ce contribue la
orietarea studenţilor spre învăţarea activă.

Stagiile de practică, organizate şi desfăşurate  în corespundere cu regulamentele în vigoare,
asigură substanţial formarea şi dezvoltarea competenţelor.

Conţinutul disciplinelor de studii specialităţii Calculatoare şi competenţele formate, precum şi
rezultatele obţinute, reflectă pregătirea profesională a studenţilor în corespundere cu cerinţele pieţei
muncii atât la nivel naţional, cât şi cel internaţional, fiind concretizat prin faptul că în 6 luni după
absolvire circa 95%  din ei se angajează în câmpul muncii.

 Metodologia evaluării rezultatelor academice este conformă cu misiunea şi obiectivele
Programului şi asigură interconexiunea dintre obiectivele curriculare şi rezultatele învăţării prin
intermediul mecanismelor ce asigură stabilitatea şi/sau echilibrul acestora.

Valorificarea conţinutului Programului de Studii este asigurată de cadre didactice angajate
conform prevederilor legale, ponderea cărora cu titluri şi grade ştiinţifice la specialitatea
„Calculatoare”  este de 51,54 % limita admisibilă. Totodată, vârsta medie a corpului didactic titulari
ai catedrei Calculatoare este de 50,54 ani.

Rata de absolvire, din numărul total de studenţi înmatriculaţi la specialităţile examinate,
constitue: 61,04% cu frecvenţă la zi  şi 37,77% cu frecvenţă redusă.

Catedra „Calculatoare” atribuie o deosebită atenţie activităţilor de cercetare ştiinţifică, aceasta
fiind reflectată în planurile dezvoltării strategice şi în planurile operaţionale ale catedrei şi cadrelor
didactice, fiind valorificate prin susţinerea tezelor:  1 doctor habilitat în tehnică (2008) şi 1 doctor în
tehnică (2009); conducerea doctoranzilor, elaborarea documentelor normative; contracte ştiinţifice cu
agenţii economici şi finanţate din surse bugetare şi internaţionale; participări la forurile ştiinţifice
naţionale şi internaţionale; proiecte şi teze elaborate în baza cercetărilor proprii etc.

Activităţile instructiv-educaţionale şi de cercetare sunt desfăşurate în spaţiile blocului de studii,
care asigură la limita inferioară necesităţile uzuale. Totuşi, facultatea CIM dispune de laboratoare
dotate cu echipament relativ modern; săli specializate de instruire; un centru de calcul cu 17 săli de
calculatoare conectate la Internet.

La facultatea CIM şi catedra Calculatoare au fost întreprinse activităţi privind implementarea
Sistemului de Management al Calităţii în procesul de instruire, diversificate după formă şi conţinut.
Acestea au fost preconizate prin: asumarea de cadrele didactice a obligaţiilor individuale care rezultă
din poziţia profesională a acestora; promovarea autoexigenţei cadrelor didactice privind calitatea
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prestaţiei profesionale; instaurarea unei democraţii participative, care să permită pluralismul de opinii,
iniţiativă şi comunicare între cadrul didactic-student.

Totodată, analiza rezultatelor autoevaluării Programului denotă faptul, că catedra „Calculatoare”
de  profil  şi  administraţia  FCIM  dispun  de  rezerve  nevalorificate  până în  prezent,  care,  fiind
materializate, vor contribui substanţial la ameliorarea calitativă a Programului de Studii.

În contextul celor nominalizate, Senatul

HOTĂRĂŞTE:

1. A aprecia activitatea desfăşurată de catedra de profil „Calculatoare”, în realizarea Programului
de Studii  ca fiind  satisfăcătoare;

2. A examina în cadrul şedinţei catedrei „Calculatoare” rezultatele autoevaluării Programelor de
Studii, în vederea elaborării planului strategic de măsuri corective a domeniilor ce pot fi ameliorate în
Program şi amplificarea celor reuşite, cu examinarea şi aprobarea pe parcursul semestrului de
primăvară a. u. 2010-2011 a planului respectiv la Consiliul facultăţii CIM;

3. A analiza în cadrul seminarelor metodice ale catedrelor de profil FCIM conţinutul programelor
de învăţământ, în vederea racordării acestora la exigenţele privind asigurarea calităţii de formare
profesională, ţinând cont de promovarea în cadrul facultăţii  CIM a Programelor de Studii la ciclul II;

4.  În  scopul  ameliorării  calităţii  procesului  de  instruire,  şefii  de  catedră C,  ATI,  ME şi  AI  vor
coordona activităţile de adoptare şi realizare de către titularii cursurilor a măsurilor de actualizare a
conţinutului lucrărilor de laborator şi aplicaţiilor practice, asigurându-le cu suport didactico-metodic şi
materiale intuitive corespunzătoare;

5. Şefii de catedră ai FCIM vor întreprinde măsuri adecvate în asigurarea disciplinelor de
specialitate cu suport didactic, inclusiv prin elaborarea manualelor, ciclurilor de prelegeri, notelor de
curs  etc.

6. Controlul îndeplinirii prezentei Hotărâri se impune prim prorectorului prof. univ. dr.
P. Todos.

Preşedintele Senatului U.T.M.
Ion Bostan,  acad. AŞM

Secretarul Senatului U.T.M.
Ion Sobor,  prof. univ. dr. ing.


