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HOTĂRÂREA  

Senatului U.T.M. din 30.10.2012 
 

 
Totalurile activităţii de studii  
în a.u.2011/2012 şi sarcinile  
pentru anul universitar curent  
 
În baza raportului prof. univ. P. Todos, prim-prorector şi a dezbaterilor pe marginea acestuia se constată 
următoarele: 
- Senatul, Consiliul de Administraţie în şedinţele sale au examinat diverse probleme ale organizării şi desfăşurării 
activităţii de studii, fiind identificate succesele şi neajunsurile respective; 
- în hotărârile adoptate s-au elaborat măsuri de  perfecţionare continuă a instruirii şi  de intensificare a procesului 
instructiv-educativ, de mobilizare şi orientare a corpului profesoral-didactic şi studenţilor la eficientizarea activităţii 
de studii;  
- s-a asigurat  funcţionalitatea Sistemului de Management al Calităţii, a Sistemului de Credite Transferabile, în baza 
cărora sunt organizate studiile de licenţă şi de masterat;  
- în sesiunile intermediare s-au realizat evaluări curente rezultatele cărora au influenţat evaluările finale;  
- a demarat implementarea planurilor de învăţământ noi (ediţia 2011) pentru studiile de licenţă, ciclul I, precum şi a 
planurilor de învăţământ (modificate) pentru studiile de masterat, ciclul II; 
- s-a realizat autoevaluarea a mai multor specialităţi pentru studiile superioare de licenţă, ciclul I şi pentru studiile 
superioare de masterat, ciclul II; 
- colecţia bibliotecii s-a completat cu aproape 14000 exemplare de carte şi documente cu 1229 de titluri, au 
continuat activităţile de implementare a tehnologiilor informaţionale la deservirea studenţilor cu carte.  
- s-au editat 111 lucrări didactico-metodice cu un volum total de 629 c.t. şi un tiraj de 12295 exemplare;  
- au absolvit studiile şi au susţinut examenul de licenţă 2214 studenţi de la  învăţământul de zi şi 626  de la  
învăţământul cu  frecvenţă redusă cu următorii indici de calitate: probele teoretice cu 80,96% - la învăţământul de 
zi şi cu 64,4% - la învăţământul cu frecvenţă redusă, iar susţinerea proiectelor de licenţă – cu 91,9% şi cu 83,4% 
respectiv; 
- au susţinut tezele de master  496 studenţi;  
- bacalaureatul a fost promovat de 46 studenţi ai anului IC, ceia ce constituie 54,1% din numărul celor participanţi 
la examen. 
Totodată rezultatele activităţii instructiv-educative la ciclul I universitar au rămas nesatisfăcătoare. Reuşita în 
sesiunea de vară la învăţământul de zi a constituit 46,5%, inclusiv:  a. I  – 41%, a. II – 43,8 %; a. III – 49%, anii IV 
şi V, specialitatea „Arhitectură” – 78% şi 30,3% respectiv. La învăţământul cu frecvenţă redusă reuşita a fost doar 
de 22,9 %. Exmatriculările au constituit: 10,9 % din studenţii învăţământului de zi şi 19,2 % din studenţii 
învăţământului cu frecvenţă redusă, în anul precedent aceşti indici fiind de 19,4% şi 33,3% respectiv.  
Reuşita la studiile  superioare de masterat, ciclul II în sesiunea de vară pe facultăţi a variat între 40 - 80 la sută, au 
fost exmatriculaţi 80 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 şi de asigurat responsabilitatea şefilor de catedră, a 
cadrelor didactice privind calitatea şi rezultatele instruirii - Pe parcursul anului universitar; responsabili: 
administraţia universităţii, 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: 

 în şedinţele Consiliului de administraţie să se examineze informaţiile decanilor privind rezultatele 
examinărilor şi reexaminărilor pentru sesiunile de iarnă şi de vară a a.u. 2012/2013 - februarie, septembrie 
2013;  

 în şedinţele Consiliilor facultăţilor să se examineze mersul reexaminărilor pentru sesiunea de vară a a.u. 
2011/2012 (noiembrie 2012), totalurile sesiunii de iarnă a.u. 2012/2013 şi ale reexaminărilor - februarie şi 
aprilie 2013; 

 în şedinţele de catedră să se examineze: rezultatele sesiunilor intermediare - noiembrie 2012, aprilie 2013; 
rapoartele îndrumătorilor de grupă referitor la monitorizarea de către ei a activităţilor de studii a studenţilor - 
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decembrie 2012, aprilie 2013; dările  de seamă ale unor cadre didactice cu rezultate nesatisfăcătoare ale 
studenţilor în sesiunea de iarnă şi sesiunea de vară - februarie, septembrie 2013. 

3. Să se întreprindă activităţi eficiente privind respectarea de către cadrele didactice a prevederilor regulamentare 
ce ţin de evaluarea finalităţilor de studiu şi a competenţelor, 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; responsabili: decanii facultăţilor, şefii de catedră.  
4. A desfăşura în cadrul consultaţiilor recuperarea orelor absentate nemotivat la lecţiile practice (seminarii) – Pe 
parcursul semestrelor; responsabili: şefii de catedră, cadrele didactice. 
5. În şedinţele seminarelor metodice ale catedrelor urmează să fie examinată permanent promovarea metodelor de 
instruire adecvate pregătirii preuniversitare a studenţilor, implementarea formelor efective de predare, inclusiv prin 
utilizarea mijloacelor electronice (a platformei Moodle) - Pe parcursul anului universitar; responsabili: decanii 
facultăţilor, şefii de catedră. 
6. La promovarea prin concurs la posturile de şef catedră, profesor universitar, conferenţiar şi lector superior a 
considera ca obligatorie prezentarea cursurilor predate în format electronic pe platforma Moodle-UTM – Pe 
parcursul anului universitar; responsabili: şefii de catedră, comisia de concurs a Senatului. 
7. A continua activitatea de   formare  psiho-pedagogică a cadrelor didactice, în conformitate cu ordinul Ministrului 
Educaţiei nr. 199 din 04.04.2011  - Pe parcursul anului universitar; responsabili: V. Amariei, prorector  formare 
continuă,  decanii facultăţilor). 
8. A spori atenţia privind organizarea studiilor de masterat, ciclul II şi calităţii acestora, asigurării didactico-metodice 
a instruirii, editării materialelor elaborate şi plasării lor pe site-ul universităţii - Pe parcursul anului universitar; 
responsabili: L. Bugaian, prorector, decanii facultăţilor. 
9. La şedinţa Senatului a examina totalurile evaluării programelor de masterat şi în baza acestora a elabora un 
plan de activităţi privind perfecţionarea instruirii la ciclul II în contextul observaţiilor evaluatorilor programelor 
respective. - Decembrie 2012: responsabilă L.Bugaian, prorector.  
10. A desfăşura implementarea studiilor on-line la disciplinele de instruire universitară, utilizând mijloacele 
disponibile ale proiectului TEMPUS-516 597- 1-2011-1-FR - Pe parcursul anului universitar; responsabil: P. Todos, 
prim-prorector, coordonator proiect. 
11. Controlul executării prezentei hotărâri se impune prim-prorectorului P.Todos. 

                                                                                                                                 
 

Preşedintele Senatului U.T.M. 
Ion Bostan,  acad. AŞM 

 
 

Secretarul Senatului U.T.M. 
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