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HOTĂRÂREA
Senatului U.T.M. din 26 februarie 2013
Cu privire la rezultatele evaluării
interne a programelor de masterat
În baza raportului prezentat de prorectorul studii masterat şi doctorat, prof. univ., dr. hab. L. Bugaian,
privind rezultatele evaluării interne a programelor de masterat şi a discuţiilor desfăşurate în contextul
subiectului examinat s-a constatat:
1. În scopul realizării hotărârii Senatului din 27.12.11 şi Ordinului Rectorului nr. 65r din 02.02 2012 a fost
organizat procesul de autoevaluare a programelor de masterat ce a avut ca obiectiv evaluarea şi asigurarea
calităţii studiilor de masterat. În perioada februarie 2012 – decembrie 2012 au fost supuse evaluării interne 32
programe de masterat. 6 programe de masterat au fost evaluate în anul 2011, fiind prezentate şi discutate la
şedinţele Senatului. 4 programe sunt în primii ani de desfăşurare, care nu au avut absolvenţii la momentul
evaluării interne.
2. Autoevaluarea fost efectuată în baza cerinţelor ghidului „Criterii, indicatori şi proceduri de evaluare a
programelor de studii în învăţământul superior ciclul I – studii licenţă, ciclul II – studii master”.
3. Rapoartele au fost discutate în cadrul şedinţelor Comisiei Senatului „Procesul de instruire şi asigurare a
Calităţii” cu implicarea responsabililor de calitate de la facultăţi.
În calitate de rezultate pot fi enumerate următoarele:
• 32 programe de masterat au fost evaluate. In mediu programele de masterat au acumulat între 60-80
puncte din 90 posibile. Concluzia generală este că acestea sunt autorizate de către Ministerul Educaţiei al
Republicii Moldova, corespund cadrului normativ existent, întrunesc majoritatea cerinţelor înaintate, au definite
misiunile şi obiectivele studiilor, conţinuturile programelor de studii corespund domeniilor generale de studii,
realizarea acestora se desfăşoară respectând cerinţele de calitate şi pot fi recomandate pentru evaluare
externă.
4. Evaluarea programelor de masterat a scos în evidenţă lacune, unele fiind specifice programei de masterat,
alte fiind caracteristice tuturor programelor, din care pot fi menţionate:
• rapoarte incomplete, în multe cazuri lipsea sau nu era inclusă informaţia justificativă;
• divizarea disciplinelor de specialitate în obligatorii şi opţionale nu este una optimală;
• asigurarea didactică a programelor de masterat este insuficientă;
• structura personalului didactic a programelor de masterat este inadecvată cerinţelor;
• laboratoarele sunt dotate insuficient;
• puţine elaborări ştiinţifice publicate de către masteranzi.
În contextul celor expuse
SENATUL HOTĂRĂŞTE:
1. Procesul de evaluare a fost organizat respectând cerinţele ghidului „Criterii, indicatori şi proceduri de
evaluare a programelor de studii în învăţământul superior ciclul I – studii licenţă, ciclul II – studii master” şi
poate fi apreciat la nivel satisfăcător.
2. În scopul asigurării şi consolidării calităţii studiilor de masterat de elaborat planuri de acţiuni întru
eliminarea lacunelor pe marginea evaluărilor efectuate. Termen - pe parcursul anului de studii, Responsabili:
decanii, şefii de catedre;
3. De a implementa planul de acţiuni în scopul pregătirii finale pentru evaluarea externă. Termen - pe
parcursul anului de studii, Responsabili: decanii, şefii de catedre;
4. De a monitoriza procesul de implementare a planurilor de acţiuni de perfectare a rapoartelor de evaluare.
Termen - pe parcursul anului de studii, Responsabili: şef adjunct DDM, dnei Irina Tutunaru, conf. univ., dr.; şef
DMC, dlui A. Chiciuc, conf. univ., dr.;
5. Controlul executării prezentei hotărâri se impune, prorectorului studii masterat şi doctorat, dnei L. Bugaian.
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