HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 27 septembrie 2011

Cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ
şi organizării formării continue în baza studiilor superioare
În baza informaţiei prezentate de prorectorul V. Amariei, conf. univ. dr. privind planurile de
învăţământ şi organizarea formării continue a cadrelor în baza studiilor superioare Senatul menţionează:
· Catedra „Ecotehnie, Managementul Ecologic şi Ingineria apelor” „UNESCO – COUSTEAU”
în baza Acordului de Colaborare a UTM cu Asociaţia „Moldova Apă – Canal”, firma „WILO
România” SRL a elaborat planurile de formare continuă a personalului cu studii superioare a
specialitatea „Exploatarea sistemelor de alimentaţie cu apă şi canalizare”;
· Catedra „Inginerie şi Management în Transport” în baza cercetărilor efectuate în cadrul
Proiectului de cercetare „TRANS NEW” în Programul Cadru VII şi studierii necesităţilor de
formare continuă a întreprinderilor de transport, expediere a elaborat planurile de formare
continuă în baza studiilor superioare la specialităţile/specializările „Inginerie şi managementul
transporturilor” şi „Logistica în transport şi managementul lanţului de aprovizionare”;
· Catedra Economie şi Management în Construcţii (FIEB) a prezentat spre aprobare de către
Senat planul de învăţământ (anterior aprobat de Ministerul Educaţiei pentru studii cu frecvenţă
la zi) în varianta studii cu frecvenţă redusă de calificare profesională suplimentară în baza
studiilor superioare la specialitatea „Contabilitate”.
Planurile de învăţământ, standardele educaţionale şi programele analitice au foste elaborate în
conformitate cu normele metodologice în vigoare ale Ministerului Educaţiei şi Regulamentul cu privire la
organizarea formării profesionale continue, aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 1224 din
9.11.2004.
La elaborarea planurilor de învăţământ au fost luate ca bază planurile de învăţământ la studiile
superioare de licenţă la specialităţile respective, profilul studiilor superioare de bază absolvite anterior de
cursanţi şi stagiul de activitate practică şi managerială în domeniile respective.
Studiile de formare continuă se vor finaliza cu eliberarea diplomelor Ministerului Educaţiei
respective de recalificare profesională şi calificare profesională suplimentară în baza studiilor superioare.
Reieşind din importanţa implicării active a catedrelor şi facultăţilor în formarea continuă,
dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile
SENATUL HOTĂRĂŞTE:

1. A aproba planurile de învăţământ de formare continuă în baza studiilor superioare:
1.1. Recalificare profesională la specialităţile:
· Exploatarea sistemelor de alimentaţie apă şi canalizare;
· Inginerie şi management în transporturi;
· Logistica de transport şi managementul lanţului de aprovizionare
1.2 Calificare profesională suplimentară la specialitatea „Contabilitate”;
2. Planurile de învăţământ şi programele de formare continuă nominalizate în p.1 a prezentei hotărâri vor
fi prezentate la Ministerul Educaţiei pentru coordonare şi înregistrare în modul stabilit;
3. Organizarea formării continue în conformitate cu planurile de învăţământ şi programele de formare
continuă va fi efectuată prin Centrul Universitar de Formare Continuă şi Centrele specializate de
formare continuă la facultăţile şi catedrele respective;
4. Toate cheltuielile ce ţin de desfăşurarea cursurilor de formare continuă, remunerarea cadrelor didactice
şi a personalului auxiliar antrenat în formarea continuă vor fi achitate din taxele de instruire şi în
conformitate cu devizele de cheltuieli;

5. Senatul UTM recomandă tuturor facultăţilor şi catedrelor implicarea activă în activităţile de formare
continuă.
6. Responsabil de executarea prezentei Hotărâri este prorectorul V. Amariei, conf. univ. dr.
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