
 
2004 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168. FAX (373 - 2) – 24.90.28, TEL 23.54.48 

                 
 

HOTĂRÂREA 
Senatului U.T.M. din 30 aprilie 2013 

 
Realizarea activităţilor  planificate în  
cadrul proiectului 516597-TEMPUS-1-2011-1-FR  
 
In baza raportului prezentat de dl Prof. P. Todos  - coordonator al proiectului 516597-TEMPUS-1-

2011-1-FR   și discuțiilor desfășurate asupra subiectului examinat, Senatul constată, că activitățile în 

cadrul proiectului se desfășoară în strictă conformitate cu calendarul de realizare  a proiectului și în 

limitele surselor bugetare planificate. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au creat premizele 
necesare pentru demararea unui proces de implementare pe scară largă a metodelor de instruire 
bazate pe TICE. S-a realizat:  

 constituirea infrastructurii pentru susținerea platformelor de instruire online (un cluster de 

servere și trei clase de calculatoare cu tot echipamentul necesar); 

 selectarea platformei Moodle, instalarea  și configurarea la necesitățile UTM;  

 instruirea creatorilor de cursuri online (17 cadre didactice);  

 creată baza metodică de suport a profesorilor și studenților pentru activitatea cu platforma 
Moodle;  

 implementarea în procesul de studii a unui  set 70 de cursuri și un alt set se află în 
dezvoltare;  

 sunt înrolați în studiile online peste 1800 studenți de la diverse facultăți și ani de studii. 

Implementarea metodologiilor și tehnicilor e-learning în procesul de studii reprezintă o 

oportunitate dar și o sarcină de perspectivă pentru colectivul UTM. 
 
În baza celor expuse SENATUL  

HOTĂRĂȘTE 
 

1. A considera activitatea desfășurată în cadrul proiectului 516597-TEMPUS-1-2011-1    ca 
satisfăcătoare. 

2. În scopul asigurării implementării multilaterale a rezultatelor proiectului, și în deosebi după 

finalizarea proiectului, a crea în cadrul universității centrul didactico-metodic instruire online. 

3. Echipa de proiect va elabora și prezenta Senatului spre aprobare până la 25 iunie curent statutul 

centrului, structura și statele de funcție. 

4. Echipa de proiect va elabora și prezenta Senatului spre aprobare setul de criterii și metodologia 

de evaluare a calității cursurilor online până la 25 septembrie 2013. 

5.  Administrația Universității și a facultăților  vor întreprinde măsuri de stimulare morală și susținere 

materială a cadrelor didactice activ implicate în elaborarea și implementarea cursurilor online. 

6.  În scopul implementării multilaterale a metodologiilor TICE în procesul de studii Administrația 

Universității, centrul didactico-metodic instruire online și facultățile  vor întreprinde măsuri pentru 

dezvoltarea bazei tehnice de suport: table interactive, video-proiectoare, o funcționare sigură a 

rețelei internet (în blocuri de studii și cămine), desfășurarea claselor de calculatoare și rețelei internet 

în toate căminele studențești.                                                                                                                          
 

Preşedintele Senatului UTM  
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