
           
 

HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 28 februarie  2012 

 

 

Activitatea îndrumătorilor de grupe academice la facultăţile  IMCM şi IMT şi  

măsuri de ameliorare a educaţiei tineretului 

 

În baza informaţiei prezentate de dnii dr. conf. univ. Cartofeanu Vasile decan FIMT, dr. conf. univ. Toca A. decan 

FIMCM şi dezbaterilor pe marginea rapoartelor,  

 

Senatul menţionează: 

 Activitatea conducătorilor de grupă reprezintă un atribut al politicii educaţionale centrat pe rezolvarea problemelor 

studenţilor, precum şi un instrument de suport şi îndrumare a acestora cu scopul de a uşura integrarea tinerilor studenţi în 

învăţământul universitar 

 Facultăţile IMT şi IMCM.  acordă o atenţie suficientă activităţilor îndrumătorilor de grupă şi educaţiei studenţilor atât în 

aspectul formării profesionale cât şi în aspectul formării unei personalităţi intelectuale.  

 Pe parcursul mai multor ani au fost întreprinse măsuri de îmbunătăţire a lucrului de educaţie, de reorientare a conţinutului 

si a formelor activităţilor educaţionale, inclusiv a îndrumătorilor de grupă. 

 Conducătorii de grupă sunt riguros selectaţi şi activează în conformitate cu planurile aprobate la început de an şi în 

conformitate cu un orar integrat în orarul activităţilor didactice. 

 Activităţile conducătorilor de grupă sunt diverse şi se referă la uşurarea adaptării studenţilor la noul sistem de studii, la 

crearea colectivului grupei, promovarea activităţilor cu caracter social, cultural, sportiv, promovarea activităţilor de 

cercetare ştiinţifică şi inovare, formarea parteneriatului cu părinţii studenţilor etc. 

Totodată Senatul indică la unele lacune: 

 Efectele întâlnirilor îndrumătorilor de grupe nu întotdeauna sunt la nivelul aşteptat atât din cauza absentării unor 

studenţi cât şi din cauza nerespectării obligaţiunilor din partea unor conducători de grupă; 

 Se manifestă abandonuri şcolare şi pierderi suficient de mari ale contingentului de studenţi la anii 1, 2 şi 3 în 

mare măsură legate de lipsă de comunicare cu persoane în care studentul este obişnuit să aibă încredere – 

îndrumătorul de grupă; 

 Nu există un ghid al activităţii îndrumătorului de grupă, în care profesional ar fi descrise situaţii frecvent întâlnite 

în relaţiile student-îndrumător, student-profesor şi sugerate căi de rezolvare; 

 Odată cu trecerea la distribuirea suplimentului la salariu centralizat facultăţile nu mai pot stimula suplimentar 

îndrumătorii de grupă cum o făceau selectiv anterior. 

Pornind de la cele menţionate, 

Senatul hotărăşte: 

 

1. Să fie elaborat Ghidul îndrumătorului de grupă cu prezentarea pentru aprobare la Senat (Comisia permanentă a 

Senatului pentru munca educaţională, termen – iunie 2012); 

2. A institui la anii 2 şi 3 funcţia de îndrumător de an pe specialităţi, care ar deveni o legătură de încredere dintre student 

şi facultate, măsură capabilă să diminueze abandonarea neîntemeiată a studiilor (Administraţia U.T.M.); 

3. Decanii facultăţilor, şefii de catedre de profil vor selecta mai riguros îndrumătorii de grupă, vor verifica frecvent 

activităţile lor, vor promova diseminarea practicilor bune la Consiliile facultăţilor şi şedinţele catedrelor (Decanii, 

şefii de catedră, pe parcursul a. u.)  

4. Decanii facultăţilor, îndrumătorii de grupă vor intensifica conlucrarea cu biblioteca Universităţii, ca partener 

important în procesul instructiv-educativ (Decanii facultăţilor, directorul bibliotecii) 

5. A practica sondaje de evaluare a activităţilor îndrumătorilor de grupă (comisiile de calitate a facultăţilor, după 

finalizarea anului de studii în prima decadă a lunii septembrie) 

6.  Controlul executării prezentei hotărâri se impune prim-prorectorului T. Todos. 

 

 

Preşedintele Senatului U.T.M. 

Ion BOSTAN,  acad. AŞM 

 

 

Secretarul Senatului U.T.M. 

Ion SOBOR,  prof. univ. dr. ing.                         

 

 


