Hotărârea Senatului U.T.M. din 31.05.2011
Privind Diseminarea bunelor practici:
Parteneriatul Universitate - Mediul de Afaceri
(Experienţa Facultăţii Industria Uşoară)
În baza raportului prezentat de Dnul C. Spânu, conf.univ. dr., decan al Facultăţii Industria Uşoară privind
experienţa acumulată de către facultate în domeniul parteneriatului cu întreprinderile de profil din Republica
Moldova Senatul constată gradul înalt de colaborare bilaterală avantajoasă atât pentru mediul de afaceri cât şi
pentru facultate.
Parteneriatul FIU cu unităţile de producţie este unul din factorii importanţi ai asigurării eficiente a instruirii
inginerilor la un înalt nivel atât teoretic cât şi practic. Baza parteneriatului cu întreprinderile o constituie trasarea
de comun acord a strategiilor de instruire a cadrelor inginereşti în corespundere cu necesităţile actuale ale
industriei, reieşind din practicile de organizare a procesului modern de producere, nivelul de înzestrare tehnologică
a unităţilor de producere, opţiunile acestora pe piaţă.
Întru realizarea acestor deziderate strategice Facultatea Industria Uşoară a întreprins un şir de măsuri
organizatorice printre care:
1. Vizite şi stagii ale cadrelor didactice la întreprinderi, participarea cadrelor didactice în consiliile tehnice
(artistice) ale întreprinderilor.
2. Participarea cadrelor didactice la organizarea şi petrecerea modulelor de perfecţionare a personalului de la
întreprinderi.
3. Participarea specialiştilor din cadrul întreprinderilor în calitate de membri ai Comisiei pentru Examenul de
Licenţă, şi conducerea de către aceşti specialişti a unor teze de licenţă ale căror teme prezintă interes pentru
întreprinderi.
4. Participarea specialiştilor din întreprinderi în calitate de cadre didactice la facultate (activitate prin cumul).
Actualmente FIU întreţine şi dezvoltă relaţii de parteneriat cu peste 112 întreprinderi din branşă. La constituirea
laboratoarelor FIU au contribuit eminent: SA “Ionel” or. Chişinău, SA “Dana” or. Soroca, SA “Noul Stil” or.
Soroca, SA “Zorile”, FSCR “Cristina MoldRom Simpex” SRL.
În cadrul Parteneriatului FIU cu întreprinderile din domeniu o însemnătate notorie o are menţinerea relaţiilor de
parteneriat cu Asociaţia Patronală a Întreprinderilor din Industria Uşoară (APIUS) care a contribuit şi contribuie la
apropierea întreprinderilor de necesităţile învăţământului superior întreprinse între facultate şi întreprinderi.
Facultatea Industria Uşoară, este implicată în Proiectul 144544-Tempus 1-2008-1-FR JPAES Parteneriatul cu
întreprinderile din R Moldova. În cadrul acestui proiect sau efectuat vizite la întreprinderi în scopul realizării unor
sondaje de opinie a angajatorilor şi absolvenţilor. Realizând obiectivele proiectului facultatea a participat la
elaborarea noii abordări de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică în producere in vara anului 2010.
Totodată, constatăm şi unele probleme:
1. Multe întreprinderi din ramură lucrează în sistem „lohn”, condiţii în care decizia despre admiterea
studenţilor în secţiile de producere nu mai aparţine integral conducerii întreprinderii, dar depinde în mare
măsură de clienţii străini. În aceste cazuri acordul pentru petrecerea stagiilor de practică în producţie din
partea majorităţii întreprinderilor se obţine doar în baza relaţiilor personale sau numai pentru studenţii
secţiei cu frecvenţă redusă care sunt angajaţi la întreprinderile în cauză.
2. Nu întotdeauna unităţile de producere reacţionează pozitiv la propunerile facultăţii de a forma grupe de
perfecţionare a cadrelor fie în incinta facultăţii sau la întreprinderi.
3. În rezultatul sondajelor efectuate de către personalul Facultăţii Industria Uşoară în rândul absolvenţilor
angajaţi la întreprinderi s-au identificat şi un şir de probleme cu care se confruntă aceştia printre care:
§ Dificultăţi la angajarea şi încadrarea în mediul de producere.
§ Discordanţa dintre aşteptările absolvenţilor şi oferta angajatorilor (posturi, salarii, spaţiu locativ)
§ Lipsa unei experienţe reale de aflare în situaţii de concurenţă, caracteristice mediului industrial.
În baza celor expuse
Senatul hotărăşte:

1. A aprecia activitatea de conlucrare a Facultăţii Industria Uşoară cu întreprinderile din ramură cu calificativul
bună
2. În scopul optimizării parteneriatului dintre facultate şi întreprinderile de profil pe diverse domenii şi consolidării
realizărilor atinse conducerea facultăţii, şefii de catedre de profil urmează să întreprindă următoarele:
§ A educa continuu studenţii în spiritul apartenenţei la viaţa economică şi înţelegere a rolului pe care îl are
fiecare angajat în dezvoltarea întreprinderii şi ramurii.
§ A acorda o atenţie sporită instruirii practice a viitorilor specialişti;
§ A dezvolta la studenţi capacităţi organizatorice şi de adaptare, care le-ar uşura integrarea şi activitatea în
mediul de producere;
§ A dezvolta la studenţi spiritul de iniţiativă , capacitatea de influenţare şi convingere;
§ A dezvolta la studenţi capacităţi de comunicare inteligentă, activitate în echipă şi ridicare a responsabilităţii
– calităţi de importanţă pentru viitorul specialist;
3. Şefii catedrelor, TCŢT – conf.univ.dr. Angela Scripcenco, MCŢT-conf.univ.dr. Stela Balan, MTCPconf.univ.dr. Valentina Bulgaru, DTP-conf.univ. dr. Viorica Scobioală, DV- Elena Mustaţă vor întreprinde
măsuri de sporire a numărului de întreprinderi încadrate în procesul de conlucrare cu facultatea în domeniul
confecţiilor, tricotajelor, poligrafiei. În acest scop:
§ Vor organiza întâlniri periodice cu reprezentanţii întreprinderilor cu scopul diversificării direcţiilor de
colaborare (mese rotunde, participări la susţinerea Proiectelor de an, Rapoartelor pentru stagiul de practică
în producţie, Tezelor de licenţă).
§ Vor continua organizarea vizitelor studenţilor la întreprinderile din ramură cu scopul familiarizării cu
mediul de producere, organizării şi desfăşurării unor lucrări de laborator în cadrul disciplinelor de
specialitate, studiul utilajelor tehnologice performante, studiul tehnologiilor avansate aplicate de investitorii
străini.
§ Vor organiza stagiile de perfecţionare a cadrelor didactice la întreprinderile ramurii prin semnarea de
acorduri respective.
§ Vor întreprinde măsuri pentru sporirea numărului tezelor de licenţă şi master cu caracter aplicativ
direcţionate spre rezolvarea problemelor inginereşti reale din cadrul unor întreprinderi concrete.
§ Vor desfăşura activităţi îndreptate la renovarea bazei tehnico – materiale ale catedrelor prin sponsorizări,
donaţii a utilajelor din partea întreprinderilor – parteneri.
§ Vor invita reprezentanţii mediului de afaceri să participe la conferinţele ştiinţifice organizate la Facultate
în vederea efectuării unor investigaţii ştiinţifice în parteneriat şi realizarea unor proiecte comune.
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