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Hotărârea Senatului UTM 

din 23.09. 2014 
 

Cu privire la extinderea activităţilor de 
formare continuă a Catedrei Limbi Moderne 
 
În baza deciziei Consiliului de Administraţie „Cu privire la necesitatea stringentă de studiere de către cadrele 
didactice a limbii engleze” din 3.02. 2014 Catedra Limbi Moderne a elaborat o serie de măsuri privind extinderea 
activităţilor de formare continuă: elaborarea planurilor de învăţământ şi a programelor de studiere a limbilor 
moderne a cadrelor didactice ale UTM cu scopul creării premiselor pentru predarea ulterioară a disciplinelor de 
specialitate în limba engleză, cursuri de studiere aprofundată extra-curriculară a limbilor moderne de către studenţii 
UTM şi persoanele cointeresate din exteriorul UTM. 
Planurile de învăţământ pentru cursurile de formare continuă/studiere a limbilor moderne: engleză, germană, 
spaniolă, italiană şi franceză au structură modulară cu durata modulului de 72 ore, fiecare modul fiind orientat la 
nivelul respectiv de cunoaştere şi comunicare. Fiecare modul de instruire include testările curente, intermediare şi 
examinarea/testarea finală. 
În scopul creării premiselor pentru studiere de către cadrele didactice şi studenţii UTM a limbii engleze, şi a altor 
limbi moderne, predarea ulterioară a disciplinelor de specialitate în limba engleză 
   

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 
1. A aproba planurile de învăţământ de formare continuă/ studiere a Limbilor moderne: 
1.1. Limba engleză. Modulul 1. „Elementary English”; 
1.2. Limba engleză. Modulul 2. „Elementary English”; 
1.3. Limba engleză. Modulul 1. „English for beginners and fals beginners”;  
1.4. Limba engleză. Modulul 2. „English for beginners and fals  beginners”; 
1.5. Limba engleză. Modulul 1. „English file for pre-intermediate”; 
1.6. Limba engleză. Modulul 2. „English file for pre-intermediate”; 
1.7. Limba engleză. Modulul 1 „English for intermediate students”; 
1.8. Limba engleză. Modulul 2 „English for intermediate students”; 
1.9. Limba engleză. Modulul 1 „English for advansed students”; 
1.10. Limba engleză. Modulul 2 „English for advansed students”; 
1.11. Limba engleză. Modulul 1 „English File for upper-intermediate students”; 
1.12. Limba engleză. Modulul 2 „English File for upper-intermediate students”; 
1.13. Limba germană Modulul „Deutsch fur Anfanger”; 
1.14. Limba germană Modulul „Deutsch fur Fortzetzer”; 
1.15. Limba italiană Modulul „La lingua italiana. Corso elementare”; 
1.16. Limba spaniolă Modulul „Curso de espanol. Nivel inicial”; 
1.17. Limba franceză. Modulul „Le francais pour le niveau A 1 du Cadre europeen commun  de reference  
1.18. Limba franceză. Modulul „Le francais pour le niveau B 1 du Cadre europeen commun  de reference  
1.19. Limba franceză. Modulul „Le francais pour les apprenants A 2 du Cadre europeen  commun de reference  
2. Decanii facultăţilor vor prezenta listele cadrelor didactice recomandate pentru înscrierea la cursurile de studiere 
a limbii engleze, reieşind din necesitatea predării ulterioare a disciplinelor de specialitate în limba engleză. 
3. Cursurile de studiere a limbii engleze de către cadrele didactice ale UTM vor fi organizate de Catedra Limbi 
Moderne. 
4. În scopul organizării de către Catedra Limbi Moderne a cursurilor pentru cadrele didactice ale UTM conform p. 2 
a prezentei Hotărâri Catedrei Limbi Moderne i se va repartiza suplimentar sarcina didactică (unităţi didactice). 
5. Cursurile de studiere a limbilor moderne de către alte categorii de cursanţi decât cele menţionate în p. 2 a 
prezentei Hotărâri vor fi organizate de Centrul Universitar de Formare Continuă de comun cu Catedra Limbi 
Moderne cu remunerarea cadrelor didactice şi achitarea altor cheltuieli ce ţin de organizarea cursurilor în 
conformitate cu devizele de cheltuieli;  
6. Responsabil de executarea prezentei Hotărâri este prorectorul V. Amariei, prorector pentru formare continuă şi 
relaţii internaţionale, conf. univ. dr. 

Preşedinte al Senatului UTM,  
acad., prof. univ. Ion Bostan 

 
Secretar ştiinţific al Senatului,  
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