
SENATIJL
UNIVERSITATBA TEHNICA A MOLDOVEI

2004 Chisiniu, bd. $tefan cel Mare Si Sfint, 168. FAX (373 - 2) - 24.90.28, TEL 23.54.48

Hotararea Senatului din 25.11.2014

Rezultatele im plementarii proiectul ui TEMPUS -51 6597-201 I
< Crearea unei relelei de studii online in domeniul gtiintelor
tehnice gi economice t CRUNT 2011-2014

In baza raportului dlui prim-prorector P. Todos, coordonatorul proiectului TEMPUS - 516597 - 2011,
Senatul constata:
. lmplementarea metodologiilor 9i tehnicilor e-learning in procesul de studii reprezinti o

oportunitate dar 9i o sarcini de perspectivi pentru universitafile moldave.
. Activitilile desfegurate in cadrul proiectului Tempus-s16597-201 '1 ,,CRUNT" au permis crearea
premizelor 9i condifiilor necesare (baza materiala, potenlialul uman gi didactico - metodic) pentru

implementarea pe scard largi a invSlimAntului online in universitelile din Republica Moldova, dar sunt
necesare noi eforturi pentru a susline desfigurarea 9i dezvoltarea in continuare a acestui proces.
. Sunt necesare cercetari suplimentare privind diferite aspecte de eficientizare si organizare a
procesului de studii online, in particular, in domeniul asigurarii interne a calitSlii cursurilor online,
metodologiei 9i criteriilor de evaluare externi ti de acreditare a sistemelor de e-learning.
. Pentru o implementare multilaterall a tehnologiilor noi bazate pe TICE este nevoie de a

dezvolta in continuare la facultili gi catedre baza tehnica de suport (table interactive, video-proiectoare,
funclionarea sigure a relelei internet in blocurile de studii 9i cdmine), desfegurarea claselor de
calculatoare 9i relelei internet in toate cdminele studentegti, de a ridica cultura informalionala a
studentilor si profesorilor.
. Este necesar de a crea 9i consolida un Laborator universitar didactico-metodic pentru
promovarea e-learning-ului, care va asigura perenitatea proiectului Tempus prin difuzarea si

dezvoltarea experienlei acumulate in proiect, va ghida activitdlile de implementare a tehnologiilor 9i
tehnicilor moderne in procesul de studii la universitate.. Se mentioneaza, c6 pe parcursul de elaborare si realizare a proiectului a persistat o conlucrare
excelentd in cadrul grupurilor interuniversitare de lucru, a echipei de coordonare 9i o suslinere totali din
partea administratiei universit5lilor partenere din RM cit 9i din UE.

SENATUL HOTAMSTE:

1 . A apreciazalconsidera rcalizarca sarcinilor proiectului ca bune
2. A aproba Regulamentul de organizare si func{ionare a <Laboratorului de promovare a invSldmdntului
eJearning la UTM )
3. Se reconfirma obligativitatea certificatului de promovare a cursurilor de e-learning la trecerea prin
concurs a cadrelor didactice la posturile de lector, conferentiar si profesor.
4. A institui 9 premii anuale ale Senatului pentru cele mai bune cursuri elearning ale cadrelor didactice
UTM. Regulamentut cu privire la selectarea si organizarea concursului va fi elaborat de catre Comisia
respectiva a Senatului.
5. Controlul executarii prezentei hotdr6ri se impune, prof. univ. Petru Todos, prim-prorector.

Pregedintele Senatului
lon Bostan, academician ASM

Secretarul gtiinfific al Senatului
lon Sobpr, prof. univ., dr.
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