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Hotărârea Senatului UTM 
din 01.07. 2014 

 
Cu privire la  racordarea tematicii  tezelor de licenţă  
şi masterat la cerinţele agenţilor economici  

 

 În baza informaţiei prezentate de dl prim-prorector Petru Todos, prof.univ. privind racordarea 
tematicii tezelor de licenţă şi de masterat la cerinţele agenților economici, Senatul menţionează:  

 Proiectarea de licenţă şi masterat este o parte componentă importantă a formării specialiştilor; 

 Asigurarea calităţii instruirii, prin prisma inserţiei cât mai rapidă în câmpul muncii a absolvenţilor 

şi adaptării acestora la cerinţele şi aşteptările mediului economic, se  realizează, inclusiv, prin 

racordarea tematicii tezelor de licenţă/master la cerinţele agenţilor economici în care se 

desfăşoară stagiile de practică de licenţă a studenţilor; 

 Facultăţile au stabilit relaţii de colaborare cu majoritatea întreprinderilor din domeniu, acestea 

asigurând locuri de practică în producţie şi de licenţă pentru toţi studenţii; 

 La majoritatea facultăţilor tematica tezelor de licenţă / master este stabilită prin dialog direct cu 

specialiştii şi managerii întreprinderilor în cadrul: 

o meselor rotunde organizate la Târgul locurilor de muncă (din cadrul UTM); 

o vizitelor la întreprindere a şefilor de catedre şi cadrelor didactice; 

o stagiilor de practică în producere şi tehnologice; 

o discuţiilor cu Preşedinţii Comisiilor pentru examenul de licenţă, care de regulă sunt 

directori de întreprinderi din domeniu, ingineri şefi; 

o la propunerea specialiştilor de la întreprinderi.           

 Ţinând cont de necesitatea îmbunătăţirii continue a calităţii formării specialiştilor la toate 
Programele de studii de la UTM, Senatul adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

1. A continua fortificarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile / organizaţiile din 
mediul socio-economic al R Moldova în vederea creşterii numărului de teze de licenţă/ 
masterat elaborate de studenţii UTM la solicitarea acestora.  

2. A stabili una din sarcinile de bază a stagiilor de practică din anul 3: analiza proceselor 
tehnologice cu identificarea vulnerabilităţilor existente la întreprinderi, acestea servind ca 
tematică pentru cercetările ce urmează a fi desfăşurate în cadrul proiectării tezelor de an şi 
licenţă/masterat. Responsabili: şefii catedră de specialitate. 

3. A stabili termenul de nominalizare a temelor tezelor de licenţă la începutul anului 4 de studii, 
odată cu finalizarea stagiilor de practică din anul 3 (studii de licenţă). Responsabili: şefii 
catedră de specialitate. 

4. Pornind de la importanţa deosebită a stagiului de practică tehnologică atât pentru formarea 
aptitudinilor practice a studenţilor cât şi pentru documentarea în vederea realizării viitoarelor 
proiecte de an şi de licenţă, şefii catedrelor de profil vor examina necesitatea/posibilitatea 
extinderii duratei stagiilor de practică la anul 3 până la 6-8 săptămâni. Responsabili: şefii 
catedră de specialitate. 

5. A recomanda catedrelor utilizarea platformei electronice Moodle (sau oricărei alteia) pentru 
monitorizarea desfăşurării stagiilor de practică şi elaborarea tezelor de licenţă/masterat. 
Departamentul de Informatizare va organiza seminare de instruire/şcolarizare a cadrelor 

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI 

S E N A T U L 



 2 

didactice privind utilizarea modulelor / instrumentelor de instruire la distanţă. Responsabil şef 
dep. N. Secrieru 

6. A recomanda şi susţine prezentarea rezultatelor cercetărilor desfăşurate pe parcursul 
elaborării tezelor de licenţă/masterat în cadrul conferinţelor studenţeşti. Responsabili: şefii 
catedră de specialitate. 

7. Senatul exprimă îngrijorarea în legătură cu  monopolul pe care îl exercită Ministerul 

Construcțiilor în domeniul formării continue. Este necesară o examinare a stării actuale  de 

către toate organele competente din țară, la mijloc fiind securitatea vieții omului. UTM trebuie 

să asigure formarea continuă în domeniul construcțiilor. UTM se va adresa instituţiilor 

competente privind formarea continuă în domeniul construcțiilor.  Responsabil: V. Amariei, 
prorector.  

8. A recomanda includerea cursului de Antreprenoriat / Administrarea Afacerii în cadrul 
programelor de masterat, precum şi organizarea acestuia pentru studenţii de la ciclul licenţă 
prin intermediul Centrului de Formare Continuă a UTM. 

9. A plasa pe situl UTM raportul în cauză. Responsabil: secretarul ştiinţ. al Senatului I. Sobor 

10. Responsabil de monitorizarea realizării prezentei hotărâri este prim-prorector Petru Todos. 
 

 
Preşedintele Senatului  
Ion Bostan, academician AŞM 
 
  
Secretarul ştiinţific al Senatului  
 Ion Sobor, prof. univ., dr.         


