
Hotărârea Senatului U.T.M. din 31.05.2011

Formarea competenţelor studenţilor
în Managementul carierei profesionale
şi angajarea  în cîmpul muncii

În baza informaţiei prezentate de  Directorul Centrului – CENIOP dl. S. Dîntu, conf. univ.dr. şi a
dezbaterilor respective Senatul constată că angajarea absolvenţilor la lucru  constituie o problemă–cheie
în activităţile Universităţii. Centrul CENIOP continuă activităţile concepute anterior în cadrul Proiectului
Tempus.  În  scopul  obţinerii  unei  profesii  dorite,  se  efectuează activităţi  de  orientare  profesională a
absolvenţilor liceelor şi colegiilor, iar pentru angajarea reuşită şi creşterea în carieră, studenţilor şi
masteranzilor se acordă asistenţă consultativă privind situaţia pe piaţa muncii din republică şi mediul
economic în ansamblu, se organizează cursuri de instruire extracurriculară „Managementul carierei
profesionale” şi Tîrguri ale locurilor de muncă vacante. La dispoziţia studenţilor şi masteranzilor este
pusă o bază electronică solidă a tuturor întreprinderilor din republică, inclusiv a întreprinderilor partenere,
cu care Universitatea a încheiat Convenţii de colaborare.

În rezultatul activităţilor întreprinse conform informaţiilor prezentate la CENIOP de catedrele de
profil cca. 85 % din absolvenţii studiilor de licenţă promoţia 2010 au fost angajaţi în cîmpul muncii sau
continuă studiile de masterat concomitent avînd un loc de muncă.

S-a menţionat că, deşi studenţi şi masteranzii care au audiat cursurile extracurriculare
„Managementul carierei profesionale” apreciază utilitatea lor, numărul de studenţi înscrişi la aceste
cursuri este limitat.

S-a menţionat necesitatea participării mai active a profesorilor catedrelor de specialitate şi a
studenţilor la Tîrgurile locurilor de muncă organizate în cadrul UTM. Atenţe sporită  necesită
monitorizarea angajării absolvenţilor universităţii în cîmpul muncii. Se tărăgănează crearea Asociaţiilor
Absolvenţilor pe specialităţi. Exemplu bun de urmat este Asociaţia Absolvenţilor în domeniul
microelectronicii şi dispozitivelor cu semiconductori (preşedinte al Asociaţiei a fost ales dl prof.univ.dr.
V. Şontea, şef catedră MDS/FCIM).
        În  scopul eficientizării serviciilor de consiliere şi de plasare în cîmpul muncii a studenţilor Senatul

HOTĂRĂŞTE:

1. A considera activităţile privind formarea competenţilor studenţilor şi asistenţa acordată  pentru
plasarea absolvenţilor  în cîmpul muncii _satisfăcătoare;

2. Centrul universitar CENIOP va intensifica activităţile de orientare  profesională şi de consiliere în
carieră acordîndu-se o atenţie deosebită angajării în cîmpul muncii a absolvenţilor universităţii ( dl. S.
Dîntu, dl. I. Negru, dl  N. Micşanschi );

3. A considera oportună elaborarea de către Catedra Ştiinţe socio-umane şi Departamentul Formare
Continuă a Cadrelor Didactice a cursului facultativ „Managementul carierei profesionale” cu
includerea acestuia în planurile de învăţămînt şi orarul prelegerilor pentru studenţii anului III începînd
cu anul de studii 2011-2012. (Catedra Ştiinţe Socio-umane, Dep. FC CD, decanii facultăţilor);

4.  Centrul universitar CENIOP va continua organizarea în termeni rezonabili a Tîrgurilor locurilor de
muncă vacante, inclusiv  a Tîrgurilor virtuale pe site-ul Centrului (dl. S. Dîntu, dl  N. Micşanschi );

5. Se stabileşte că în scopul participării masive a studenţilor şi profesorilor la Tîrgurile locurilor de
muncă vacante, în ziua Tîrgului, în cadrul Universităţii nu se vor organiza alte manifestaţii, precum şi
activităţi didactice şi examene pentru studenţii absolvenţi (Dep. Didactico - Metodic, decanii, şefii de
catedre);
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6. Facultăţile şi catedrele de profil vor asigura prezenţa studenţilor la Tîrgurile locurilor de muncă cu
CV-urile completate, precum şi a profesorilor la mesele rotunde organizate cu participarea
reprezentanţilor întreprinderilor (decanii, şefii de catedre);

7. A se studia posibilitatea plasării operative de către întreprinderi a informaţiei privind locurile
disponibile pentru stagiile de practică şi locurile vacante de muncă nemijlocit pe portalul UTM ( Şef
Dep. Informatizare conf. univ. dr. N. Secrieru );

8. Facultăţile şi catedrele de specialitate vor organiza începînd cu promoţia anului curent, monitorizarea
nominală documentată a angajării la lucru a absolvenţilor Ciclului I şi Ciclului II conform
formularelor elaborate de către Dep. RUSRP de comun cu CENIOP (decanii facultăţilor, şefii de
catedre);

9. A include în sistemul Decanat, începînd cu promoţia anului 2011, informaţia privind  monitorizarea
angajării la lucru a studenţilor şi masteranzilor - situaţia la data de 1 martie  anual (Şef Dep.
Informatizare conf. univ. dr. N. Secrieru, decanii facultăţilor).

10. Decanii facultăţilor pînă la 25.12.2011 vor întreprinde măsuri privind crearea şi organizarea
acivităţilor asociaţiilor absolvenţilor pe facultăţi/specialităţi/domenii.

11. În scopul sporirii încadrării absolvenţilor în câmpul muncii a se practica invitaţia reprezentanţilor
agenţilor economici la susţinerea tezelor de licenţă, afişându-se  anual pe cite-ul  Centrululi CENIOP
temele  tezelor de licenţă, orarul şi locul susţinerii.

12. Responsabil de realizarea prezentei Hotărâri este prorectorul V. Amariei, conf. univ. dr.

Preşedinte al Senatului U.T.M.,
acad. A.Ş.R.M. prof. univ. I. Bostan

Secretar ştiinţific al Senatului,
prof. univ. dr. I. Sobor


