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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 23 iunie 2020 

Cu privire la raportul de activitate a   

Departamentului Alimentări cu Căldură, Gaze şi  

Protecţia Mediului pentru perioada anilor 2015-2020 

În baza raportului prezentat de șeful Departamentului Alimentări cu Căldură, Gaze şi Protecția 

Mediului, dr., conf. univ. Vera GUŢUL și a discuțiilor desfășurate 

SENATUL CONSTATĂ: 

Departamentul ACAGPM: 

 Asigură instruirea universitară a studenților de la ciclurile I, II şi III; 

 Participă la elaborarea concepțiilor de instruire la diferite cicluri de studii și a planurilor de 

învățământ; 

 Realizează ore de prelegeri, seminare, lucrări de laborator și proiecte de an la un nivel 

didactico-ştiinţific înalt, inclusiv predate online pe deferite platforme; 

 Organizează regimul de consultații al studenților, inclusiv la învățământul cu frecvență 

redusă; 

 Organizează și gestionează susținerea examenelor de an, examenelor de licență, precum și 

susținerea proiectelor de licență și a tezelor de master; 

 Organizează și participă la manifestări științifice naționale și internaționale; 

 Asigură procesul educațional prin elaborarea materialelor didactico-metodice; 

 Contribuie activ la desfășurarea studiilor de masterat și de doctorat, avizează teze de doctor 

prezentate de alte instituții; 

 Utilizează TIC în procesul de instruire, examinare și evaluare; 

 Realizează procesul instructiv-educaţional prin prisma asigurării calităţii; 

 Participă la organizarea stagiilor, perfecționărilor colaboratorilor atât în cadrul 

întreprinderilor cu profilul specialității, cât și la centre universitare din străinătate; 

 Asigură instruirea universitară în domeniul formării continue, pentru specialiștii din 

economia națională, prin intermediul Centrului Universitar de Formare Continuă; 

 Se implică activ în promovarea studiilor de licenţă, de master şi a studiilor doctorale; 

 Participă la diferite activități educaționale ale îndrumătorilor de grupe academice în scopul 

lărgirii orizontului de cunoștințe al studenților. 

În baza celor comunicate 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 

1. A aprecia activitatea Departamentului Alimentări cu Căldură, Gaze şi Protecţia Mediului 

pentru perioada 2015-2020 ca fiind bună. 

2. A considera ca prioritare direcțiile de dezvoltare ale Departamentului Alimentări cu Căldură, 

Gaze şi Protecţia Mediului pentru perioada anilor 2020-2025 după cum urmează: 
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