
 
 

HOTĂRÂREA 
 

Senatului U.T.M.  din 25.10.11 
 

Totalurile activităţii de studii în a.u.2010/2011 
 şi sarcinile pentru anul universitar curent  

 
În baza raportului prof.univ.P.Todos, prim-prorector al U.T.M. şi a dezbaterilor pe marginea acestuia 

se constată următoarele: 
- Senatul, Consiliul de Administraţie în şedinţele sale au examinat diverse probleme ale organizării şi 
desfăşurării procesului instructiv-educativ, identificând succesele şi neajunsurile respective; 
- în hotărârile adoptate s-au elaborat măsuri de  perfecţionare continuă a instruirii şi  intensificare a 

activităţilor în acest domeniu, de mobilizare şi orientare a corpului profesoral-didactic şi studenţilor la 
eficientizarea activităţii de studii;  
- s-au realizat activităţi de asigurare a funcţionalităţii Sistemului de Management al Calităţii, a 
Sistemului de Credite Transferabile, în baza cărora sunt organizate studiile de licenţă şi de masterat;  
- în carnetele de note şi suplimentele la diplomă s-a indicat acumularea normativă a creditelor de studii;  
- pentru a eficientiza atestările, examenele parţiale şi a accentua rolul lor în evaluările curente şi finale  s-
au realizat sesiuni intermediare;  
- la anul I L a fost desfăşurată instruirea conform planului de învăţământ recomandat de Ministerul 
Educaţiei, având ca scop susţinerea obligatorie a bacalaureatului;  
-  s-au  elaborat  noi  planuri  de  învăţământ  pentru  ciclul  I  la  ambele  forme  de  învăţământ  şi  au  fost  
modificate  planurile de învăţământ pentru studiile de masterat, ciclul II; 
- colecţia bibliotecii s-a completat cu peste 17.000 exemplare de carte şi documente cu 1122 de titluri, au 
continuat activităţile de implementare a tehnologiilor informaţionale la deservirea studenţilor cu carte.  
- s-au editat 118 lucrări didactico-metodice cu un volum total de 668 c.t. şi un tiraj de 12.130 exemplare;  
- au absolvit studiile şi au susţinut examenul de licenţă 2355 studenţi de la  învăţământul de zi şi 688  de 
la  învăţământul cu  frecvenţă redusă cu următorii indici de calitate: probele teoretice cu 83,4% - la 
învăţământul de zi şi cu 66,9% - la învăţământul cu frecvenţă redusă, iar susţinerea proiectelor de licenţă 
– cu 92,1% şi cu 87,6% respectiv;  
- bacalaureatul l-au promovat 378 studenţi, ceia ce constituie 75% din numărul celor participanţi la 
examen. 

Totodată rezultatele activităţii instructiv-educative la ciclul I universitar sunt nesatisfăcătoare. Reuşita 
în sesiunea de vară la învăţământul de zi a constituit 43,5%, inclusiv:  a. I U – 39,6%, a. II U- 44,9 %; III 
U – 47,6. La învăţământul cu frecvenţă redusă ea a fost doar de 23,6 %. Au fost exmatriculaţi 19,4 % din 
studenţii învăţământului de zi şi 33,3 % din studenţii învăţământului cu frecvenţă redusă. Reuşita  la 
studiile  de  masterat  în  sesiunea  de  vară a  variat,  în  cadrul  facultăţilor,    de  la  între  40-80  %,  au  fost  
exmatriculaţi 209 studenţi. 

 
În baza celor menţionate Senatul h o t ă r ă ş t e:  
 

1. De realizat un control sistematic al procesului de studii, să fie asigurată responsabilitatea şefilor de 
catedră şi a cadrelor didactice privind calitatea şi rezultatele instruirii (pe parcursul anului universitar - 
administraţia universităţii şi decanii facultăţilor). 

2. În scopul monitorizării activităţii cadrelor didactice, inclusiv şi a îndrumătorilor de grupă, în domeniul 
instruirii şi organizării muncii de sine stătătoare a studenţilor urmează: 
§ la şedinţele Consiliului de administraţie să se examineze informaţiile decanilor privind rezultatele 

sesiunilor repetate de examene (noiembrie 2011, martie 2012), sesiunilor de iarnă şi de vară 
(februarie, septembrie 2012);  

 

 



§ la şedinţele Consiliilor facultăţilor să se examineze mersul reexaminărilor (noiembrie 2011), 
totalurile sesiunii de iarnă şi ale reexaminărilor (februarie şi aprilie 2012); 

§ la şedinţele de catedră să se examineze: rezultatele sesiunilor intermediare (noiembrie 2011, 
aprilie 2012); rapoartele îndrumătorilor de grupă referitor la monitorizarea de către ei a 
activităţilor de studii a studenţilor (decembrie 2011, aprilie 2012); dările  de seamă ale cadrelor 
didactice cu rezultate nesatisfăcătoare ale studenţilor în sesiunea de iarnă şi sesiunea de vară 
(februarie, septembrie 2012) . 

3. Să se monitorizeze  implementarea în instruire a noului Regulament de organizare a studiilor în 
învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu (pe parcursul anului universitar – 
P. Todos, prim-prorector; V. Ursu, şef DDM; decanii facultăţilor). 

4. Să se întreprindă activităţi eficiente privind respectarea de către cadrele didactice a prevederilor 
regulamentare ce ţin de evaluarea finalităţilor de studiu şi a competenţelor şi în baza examinării 
evaluărilor curente şi finale să se elaboreze măsuri de ameliorare a situaţiei în domeniul reuşitei 
studenţilor, activizării lor în munca de sine stătătoare (pe parcursul anului universitar - decanii 
facultăţilor; şefii de catedră).  

5. De reorientat tematica seminarelor metodice ale catedrelor spre  promovarea  metodelor de instruire 
adecvată pregătirii preuniversitare a studenţilor şi implementării formelor noi de predare a materialului 
didactic, inclusiv prin realizarea cursurilor în Pawer Point (noiembrie 2011 - decanii facultăţilor, şefii de 
catedră). 

6. Să se asigure  formarea psiho-pedagogică a cadrelor didactice, in conformitate cu ordinul Ministrului 
educaţiei nr. 199 din  04.04.2011,  (Centrul de formare continuă – V. Amariei,  decanii facultăţilor,  pe 
parcursul a.u.) 

7. Să se acordare  o atenţi sporită organizării eficiente  şi calităţii instruirii la masterat, ciclul II, asigurării 
didactico-metodice a acestor studii,  editării materialelor elaborate, plasării lor pe site-ul universităţii (pe 
parcursul anului universitar – L. Bugaian, prorector; C. Lozovanu, şef adjunct DDM, decanii 
facultăţilor). 

8. Să se asigure crearea bazei tehnice şi metodice cât şi formarea potenţialului uman  necesar pentru 
implementarea experimentală a studiilor on-line, la un număr limitat de discipline, utilizând mijloacele 
disponibile ale proiectului TEMPUS-516 597- 1-2011-1-FR (P. Todos –coordonatorul proiectului, pe 
parcursul anului universitar). 

9. Să se asigure redactarea şi editarea standardelor educaţionale pentru domeniul general de studii 
„Inginerie şi activităţi inginereşti” (până la 1 martie 2012, A. Chiciuc, şef DMC). 

10. A continua prezentarea spre examinare de către Senat a Rapoartelor de autoevaluare a Programelor de 
licenţă, precum şi a Programelor de masterat (pe parcursul anului universitar – DDM. DMC, şefii 
catedrelor)  

11. Controlul executării prezentei hotărâri se impune prim-prorectorului P.Todos. 
 

 
                      Preşedinte al Senatului UTM 

     Ion BOSTAN, academician AŞM 
 
                                                                                       

 Secretar ştiinţific al Senatului UTM 
                                                                               Ion SOBOR, prof. dr. ing. 
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