HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 26 octombrie 2010

Dezvoltarea parteneriatului
UTM - mediul de afaceri
În baza informaţiei prezentate de dl prorector V. Amariei, conf. univ. dr., şi a examinării acestea Senatul a constatat
următoarele:
· Facultăţile şi catedrele UTM fiind conştiente de importanţa relaţiilor de colaborare cu agenţii economici întreprind
măsuri privind extinderea acestor relaţii pentru o mai bună racordare a procesului de instruire la cerinţele ramurii
respective şi îmbunătăţire a instruirii practice a studenţilor. În mare măsură activizării activităţilor de parteneriat a
contribuit participarea Universităţii noastre în proiectul 144544-Tempus 1- 2008-1- FR JPAES „Dezvoltarea
parteneriatului universitar cu întreprinderile”;
· În cadrul proiectului Tempus Departamentul Managementul Calităţii, CENIOP/Secţia Relaţii cu Întreprinderile,
Centrul de Formare Continuă au fost întreprinse activităţi prind dezvoltarea parteneriatului UTM cu
întreprinderile: studierea satisfacerii aşteptărilor privind calitatea instruirii şi angajare în câmpul muncii; formare a
formatorilor din rândul CD ale UTM pentru formarea în procesul de instruire a competenţelor, organizarea
diferitor cursuri de formare profesională continuă. Experienţa acumulată în cadrul proiectului se diseminează
sistematic altor universităţi (ACEM, USM, UCCM, UASM, US Comrat);
· Pentru o mai bună cunoaştere a aşteptărilor agenţilor economici dar şi îmbunătăţire a organizării stagiilor in
intreprinderi a studenţilor în a.u. 2009/2010 catedrele în conformitate cu Hotărârea Senatului din 23.03.2010 au
inclus în planurile de lucru a catedrelor activităţi privind extinderea parteneriatului cu întreprinderile, inclusiv
stagiile cadrelor didactice la întreprinderi, în deosebi a tinerelor cadre didactice;
· Activităţi deosebit de eficiente au fost întreprinse de către filierele francofone care în cadrul cooperării
interuniuversitare au beneficiat pe parcursul ultimilor cinci ani de suportul AUF în mărime de 355,5 mii Euro,
fiind acordate 135 burse studii şi stagii a cadrelor didactice şi ştiinţifice, burse de masterat, doctorat în cotutelă,
stagii profesionale;
· Au fost perfecţionate planurile de învăţământ pentru studiile universitare la ciclul I licenţă şi ciclul II masterat cu o
mai bună adaptare la cerinţele mediului economic;
· Deosebit de preţioasă este experienţa de elaborare de către catedrele Tehnologia Materialelor de Construcţii/ FUA
şi Geodezie, Cadastru şi Geotehnică/ FCGC a programului de masterat la solicitarea companiei Lafarge Ciment
(Moldova) „Ingineria proceselor şi a materialelor minerale de construcţie” cu lansarea în septembrie 2010 a
acestuia;
· În a.u. 2009/2010 au fost extinse activităţile de formare continuă la Catedra ACGV/FUA, actualmente fiind
organizate trei grupe de formare continuă la solicitările întreprinderilor S.A. „MOLDOVA GAZ. Sunt organizate
studii de recalificare la FIEB la specialitatea „Business şi administrare”;
· Au fost stabilite relaţii de colaborare în organizarea stagiilr şi angajarea ulterioară în câmpul muncii a studenţilor
cu întreprinderile Zonei Economice Libere, Bălţi, inclusiv "Draexlmaier Automitive" SRL, la care vor fi create cca
7mii locuri de muncă.
· Au fost dotate laboratoarele FCIM cu 67 calculatoare de către companiile Orange, S.A. „Moldcel”, „Allied
Testing” srl, lar „Star Net” srl a dotat cu echipament şi calculatoare un laborator ştiinţific. La FRT Companiile
„SIS Solution & Service” srl, S.A „Moldcell”, „ÎTŞ INFORBUSINESS” srl au transmis în sumă totală de cca 100
mii Euro: Centrala telefonică Iskra Tell (Slovenia), SI -2000 laboratoarele: „Studiou Radio şi Televiziune”,
„Comunicaţii Mobile”, „Reţele de Comunicaţii”, „Centrala telefonică Siemens”;
· Noi dotări cu calculatoare şi echipament modern au fost efectuate la FTMIA, FCGC, FE, FIMM, FUA, FIMCM.
La Departamentul FC/CD au fost deschise două săli specializate pentru FC a CD dotate cu calculatoare,
echipament modern şi literatură didactico-metodică în cadrul acordului de colaborare cu Fundaţia Internaţională
LED, Lichtenstein în sumă de cca 380 mii lei;
· A fost semnat un Acord de colaborare a UTM cu întreprinderea de fabricare a automobilelor DACIA, România.
care va servi ca bază de practică a studenţilor pentru diverse specialităţi ale facultăţilor FIMM, FIMCM, FRT, FE,
FCIM . Acest acord prevede crearea tuturor condiţiilor pentru buna desfăşurare a practicii cu conducerea prin cotutelă de către conducătorii de practică de la uzină şi UTM;

·

La iniţiativa Catedrei Microelectronică şi Dispozitive cu Semiconductori/ FCIM a fost fondată şi înregistrată la
Ministerul Justiţiei la 2.09.2010 Asociaţia Obştească ,,Societatea Absolvenţilor în Microelectronică ai Universităţii
Tehnice a Moldovei”.

Necătând la avansările în domeniul parteneriatului cu mediul economic a catedrelor şi facultăţilor există necesitatea
extinderii domeniilor de colaborare şi dezvoltare a relaţiilor de parteneriat cu mediul de afaceri ca una din premizele
asigurării calităţii formării cadrelor inginereşti, cercetării, oferirea serviciilor de formare continuă, consalting etc. şi, ca
rezultat, a aportului Universităţii în dezvoltarea economiei ţării.
Ţinând cont de interesele comune ale UTM şi a întreprinderilor de a asigura calitatea formării cadrelor inginereşti
conform cerinţelor agenţilor economici şi a pieţei muncii şi în acelaşi timp reieşind din interesele agenţilor economici
de a asigura calitatea şi competitivitatea producţiei/serviciilor care pot fi realizate doar în cadrul dezvoltării în
continuare a relaţiilor de parteneriat , Senatul UTM
HOTĂRĂŞTE:
1. Facultăţile şi catedrele vor elabora şi realiza măsuri privind consolidarea şi extinderea relaţiilor de parteneriat cu
agenţii economici cu examinarea rezultatelor la şedinţele de catedră, Consiliile facultăţilor şi vor fi incluse obligatoriu
în raporturile prinvid activitatea in perioda dărilor respective de seamă ( decanii şi şefii de catedre – sistematic);
2. Ţinând cont de experienţa universităţilor din UE, inclusiv INP, Toulouse; AGROCAMPUS Rennes, Universitatea
din Gand Belgia, Franţa, Universitatea BOKU Vienna, Austria privind managementul activităţilor de parteneriat cu
mediul de afceri, a examina posibilităţile de modificare a structurii organizaţioanle şi coordonare a activităţilor de
parteneriat cu agenţii economici, în deosebi privind îmbunătâţirea instruirii practice a studenţilor. Aceste funcţii ar
putea fi executate de o persoană responsabilă cu experienţă în calitate de cadru didactic care ar exercita funcţiile de
coordonator a activităţilor de parteneriat în cadrul CENIOP (fişa de post urmează a fielaborată şi aprobată în modul
stabilit);
3. Toate structurile universitare responsabile de activităţile în cadrul proiectului proiectului Tempus144544-Tempus
1- 2008-1- FR JPAES Departamentul Managementul Calităţii, CENIOP, Centrul de Formare Continuă, Facultatea
Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, FIU, FCGC vor realiza prevederile proiectului nominalizat în
vederea dezvoltării parteneriatului cu întreprinderile ( responsabilii de departamente, decanii facultăţilor);
4. Catedrele vor prelua experienţa FCGC şi FUA privind elaborarea şi lansarea noilor programe de masterat în baza
studierii necesităţilor întreprinderilor (şefii de catedre – sistematic începând cu a.u.2010/2011);
5. În scopul examinării chestiunilor organizatorice şi asigurării schimbului de experienţă în dezvoltarea
parteneriatului UTM cu mediul de afaceri a recomanda organizarea conferinţelor universitare anuale, cu genericul
“Dezvoltarea parteneriatului UTM cu mediul de afaceri: realizări, schimb de experienţă, căi de extindere” cu
participarea reprezentanţilor tuturor facultăţilor, întreprinderilor asociaţiilor profesionale, Asociaţiei absolvenţilor
(urmeaza a fi creată), altor instituţii de învăţământ din ţară şi depeste hotare;
6. Facultăţile vor propune candidaturile potenţialior fondatori în componenţa Asociaţiei Obşteşti a Absolvenţilor
UTM (urmează a fi creată) iar Departamentul Resurse Umane, Secretariat şi Relaţii cu Publicul de comun cu
CENIOP, vor efectua activităţile organizatorice privind fondarea şi înregistrarea acestea (decanii facultăţilor în termen
până la 15 .11.2010);
7. Deschiderea în ziarul “Mesager Universitar” şi pe site-ul www.utm.md a unei pagini special dedicate
Parteneriatului UTM - mediul de afaceri (responsabili: redactor şef dna M. Romanciuc, şef Dep. Informatizare dl N.
Secrieru, conf.univ.dr.)
8. Controlul executării prezentei hotărâri se impune prim-prorectorului P. Todas.
Preşedinte al Senatului UTM,
acad., prof. univ. I. Bostan
Secretar ştiinţific al Senatului,
prof. univ., dr. I. Sobor

