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HOTĂRÂREA
Senatului U.T.M. din 26.06.2012
Cu privire la formarea psihopedagogică
a cadrelor didactice
În baza informaţiei prezentate de dna M. Vasiliev, conf. univ. dr., Şef Departament Formnare Continuă a
Cdrelor Didactice Senatul a constatat următoarele:
 Departamenul de Formare Continuă a Cadrelor Didactice pe parcursul anului universitar 2011-2012 a
organizat şi desfăşurat multiple cursuri de formare continuă a cadrelor didactice din instituţiile de
învăţământ secundar profesional, mediu de specialitate şi universitar. în domeniul psihopedagogie, iar de
comun cu facultăţi şi perfecţionarea CD în domeniul de specialitate;
 În cadrul Acordului de colaborare cu Fundaţiei de Dezvoltare a Sistemului Educaţional (LED) din
Lihtenstein au fost organizate traininguri de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul
profesional secundar şi de formare a formatorilor din cadrul Universităţii tehnice.
 În conformitate cu Acordul de colaborare cu WIROC Moldova, a fost formată o grupă de formatori în
domeniul educaţiei antreprenoriale. Ca rezultat formatorii de la CFC au participat la formarea cadrelor
didactice ce predau Bazele antreprenoriatului în învăţământul profesional.
 În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 199 din 04.2011 au fost organizate cursuri de formare
psihopedagogică a cadrelor didactice ale UTM, astfel 35 de profesori de la diferite facultăţi au absolvit
cursuri de 600 ore echivalate cu 30 de credite;
 Calitatea serviciilor oferite de Dep FC CD a fost în permanenţă evaluată de beneficiarii cursurilor de
formare continuă care au apreciat eficienţa acestora şi utilitatea lor cu consecinţe benefice pentru
îmbunătăţirea calităţii procesului instruirii în instituţiile respective (ŞP, colegii);
 Cu implicarea Dep. FC CD în cadrul Proiectului CONSEPT au fost elaborate de comun cu Facultatea
Inginerie şi Management în Industria Alimentară şi Catedra TOAP şi Facultatea Inginerie şi Management
în Construcţia de Maşini planuri de reutilare şi dotare cu echipament modern în domeniile „Alimentaţiei
publice” şi „Sudării”
În scopul extinderei activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice Senatul UTM
HOTĂRĂŞTE:
1. A aprecia activitatea Departamentului FC a CD privind organizarea formării continue a cadrelor didactice
ca fiind bună
2. Dep. FC CD va organiza cursuri de formare iniţială psihopedagogică a masteranzilor şi cadrelor didactice
ale UTM în conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei, cursuri/seminare de perfecţionare a
măiestriei pedagogice, inclusiv prin proiectul CONSEPT de formare a formatorilor (responsabil şef Dep.
FC CD conf. univ. dr. în pedagogie M. Vasiliev);
3. Dep. FC CD va elabora planul şi programele de formare psihopedagogică (30 credite) în conformitate cu
Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 199 din 04.2011 şi va organiza cursuri de pentru cadrele didactice din
învăţământul profesional secundar şi mediu de specialitate, care au studii superioare în alt domeniu decât
cel al educaţiei, începând cu 01.09.2012 (responsabil şef Dep. FC CD conf. univ. dr. în pedagogie M.
Vasiliev).
4. Departamentul FC CD de comun cu CENIOP va semna cu instituţiile de învăţământ preuniversitar de
profil tehnic (ŞP, Colegii) Acorduri – cadru de colaborare în pregătirea şi formarea continuă cadrelor
didactice, manageriale şi maiştrilor de instruire privind acordarea servicuiilor de formare continuă ( dna M.
Vasiliev, Şef Dep FC CD, dl N. Micşanschi, şef secţie Relaţii cu Întreprinderile, CENIOP).
5. Centrul FC de comun cu persoanele responsabile de formare continuă la facultăţi/catedre va elabora noi
programe şi organiza cursuri de formare continuă la necesităţile instituţiilor de învăţământ profesional
secundar şi mediu de specialitate (responsabilii de FC la facultăţi, şefii de catedrelor de profil)
6. Responsabil de asigurarea realizării prezentei Hotărâri este prorectorul V. Amariei, conf.univ.dr.
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