Hotărârea Senatului U.T.M. din 31.05.2011
Diseminarea bunelor practici:
Parteneriatul Universitar – Mediul de Afaceri
În baza informaţiei prezentate de domnul S. Andronic, decan FRT, conf. univ. dr. şi dezbaterilor pe
marginea rapoartelor, Senatul menţionează:
Facultatea F.R.T. acordă o importanţa mare relaţiilor de colaborare cu agenţii economici din domeniu. Pe
parcursul a mai multor ani s-au întreprins măsuri privind extinderea acestor relaţii, s-au depus eforturi pentru
stabilirea unui parteneriat de lungă durată cu mediul de afaceri. Aceste activităţi au ca scop ajustarea, racordarea
procesului de instruire la cerinţele ramurii respective şi îmbunătăţirea pregătirii cadrelor inginereşti tinere.
Conştientizând importanţa instruirii practice a studenţilor, FRT a stabilit relaţii de colaborare pentru petrecerea
stagiilor de practică cu mai multe întreprinderi din domeniu.
Din an în an creşte numărul proiectelor de licenţă şi de master elaborate la comanda agenţilor economici.
Prezentarea şi susţinerea acestor teze, de regulă, are loc în prezenţa reprezentanţilor mediului de afaceri şi deseori
contribuie la angajarea ulterioară a absolvenţilor în câmpul muncii.
Se depun anumite eforturi pentru atragerea în activitatea didactică a angajaţilor întreprinderilor de stat şi
private, fapt ce contribuie mult la sporirea calităţii instruirii inginereşti.
Catedrele facultăţilor, în conformitate cu Hotărârile Senatului din 23.03.2010 şi din 26.10. 2010
au inclus în planurile de lucru şi au realizat careva activităţi privind extinderea parteneriatului cu întreprinderile,
inclusiv stagiile cadrelor didactice la întreprinderi, în deosebi a cadrelor didactice tinere.
Deoarece dotarea tehnico-materială a laboratoarelor constituie una dintre cele mai dificile probleme cu care se
confruntă facultatea, administraţia FRT, precum şi şefii catedrelor, desfăşură activităţi de atragere a sponsorizărilor
din partea mediului economic pentru dezvoltarea în continuare a bazei tehnico-materiale a facultăţii. Astfel, în
ultimii ani au fost renovate mai multe laboratoare, au fost create noi laboratoare, înzestrându-le cu echipament
modern.
Totodată, Senatul indică şi unele lacune:
· lipsa contractelor de colaborare cu unii agenţi economici;
· lipsa bazelor de practică;
· nu sunt stabilite relaţii de colaborare cu întreprinderi din ramură din străinătate;
· lasă de dorit participarea agenţilor economici la importante activităţi didactice cum ar fi susţinerea
publică a stagiilor de practică, proiectelor de an, tezelor de licenţă şi de master etc.;
· sunt neîndestulătoare activităţile ce ţin de perfecţionarea cadrelor didactice şi formarea continuă a
angajaţilor agenţilor economici.
Pornind de la cele menţionate,

SENATUL HOTĂRĂŞTE:
A aprecia activitatea de conlucrare a Facultăţii Industria Uşoară cu întreprinderile din ramură cu calificativul bună
1. Şefii catedrelor:
• vor elabora măsuri de sporire a numărului de parteneri şi de diversificare a direcţiilor de colaborare cu
ei şi le vor prezenta spre aprobare Consiliului facultăţii la şedinţa din septembrie 2011;
• vor elabora planuri de activităţi pentru a.u. 2011-2012 privind renovarea şi semnarea noilor contracte
de parteneriat cu agenţii economici tradiţionali precum şi cu noi parteneri (termen de elaborare şi
prezentare spre aprobare -1 noiembrie 2011);
• vor spori eforturile de căutare a locurilor pentru stagii de perfecţionare a cadrele didactice la
întreprinderile din ramură şi vor asigura semnarea acordurilor respective (pe parcursul a.u. 2011-20121
şi 2012-2013);
• pentru fiecare an universitar vor spori numărul proiectelor de an, tezelor de licenţă şi de master cu
elaborarea soluţiilor de realizare a problemelor din domeniu abordate de agenţii economici (către
începutul anului universitar);
• vor elabora planuri de activităţi pentru anii 2012-2014 privind renovarea şi sporirea bazei tehnicomateriale a catedrelor, care se vor prezenta spre examinare şi aprobare Consiliului FRT la şedinţa din
noiembrie 2011.
2. Decanul facultăţii şi şefii catedrelor de profil vor continua activităţile de dezvoltare a Parteneriatului cu mediul
economic, în care scop:

•

în conlucrare cu partenerii vor modifica planurile de studii, vor stabili sarcini reale pentru proiectare de
an şi de licenţă, de atragere a partenerilor la diverse activităţi didactice: susţinerea publică a stagiilor de
practică, proiectelor/ tezelor de an şi de licenţă, tezelor de master etc.(în acest context în luna
octombrie 2011se va realiza o conferinţa practică cu invitarea reprezentanţilor partenerilor);
• vor continua practica de atragere a persoanelor calificate din Mediul de Afaceri în activităţile didactice
şi de cercetare;
• a extinde Parteneriatul Facultate – Mediul de Afaceri, desfăşurând activităţi pentru organizarea bazei
de practică la Î.S. Radiocomunicaţii pentru studenţii specialităţilor „Teleradiocomunicaţii” şi
„Electronică” (1 ianuarie 2012);
• cu susţinerea S.A. Moldtelecom vor dota cu echipament de specialitate trei laboratoare amplasate în
blocurile de studii 1,2 şi 3 (septembrie 2011);
• se va expedia în adresa partenerilor adresări referitor la disponibilitatea facultăţii/catedrelor de a
organiza perfecţionarea angajaţilor companiilor de stat şi private din domeniu (1 octombrie 2011);
3. Controlul executării prezentei hotărâri se impune prim-prorectorului P. Todos.
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