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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 22 septembrie 2020 

Despre aprobarea modificărilor la  

Regulamentul privind organizarea evaluării  

activităţii de învăţare a studenţilor la UTM  

și la 

Regulamentul privind organizarea studiului  

individual al studenţilor la UTM 

În baza informaţiei prezentate de către șefa Direcției Management Academic și Asigurarea 

Calității, conf. univ., dr. Stela Balan 

SENATUL CONSTATĂ: 

1. Aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de licență (ciclul I) și 

integrate la Universitatea Tehnică a Moldovei la 25.02.2020, care a înlocuit Regulamentul 

privind organizarea studiilor în baza Sistemului Național de Credite de Studiu la Universitatea 

Tehnică a Moldovei, ediţia 2018, impune racordarea altor acte normative interne la cerinţele 

acestuia; 

2. Modificările în Regulamente sunt elaborate în baza actelor normative în vigoare: 

− Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, 

nr. 319-324, art. 634); 

− Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de licenţă (ciclul I) şi integrate, 

aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării nr. 1625 din 12.12.2019; 

− Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate la 

Universitatea Tehnică a Moldovei, aprobat de Senatul UTM la 20.02.2020, PV nr. 7. 

3. Cu referire la Regulamentul privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor la 

Universitatea Tehnică a Moldovei: 

− A fost introdusă o noțiune nouă „evaluare periodică”, care înlocuiește noțiunea anterioară 

„evaluare curentă”, dar cu un alt mod de formare a notei. Astfel, sunt menționate 

principalele tipuri de evaluări aplicate în scopul formării notei generale la disciplină: 

evaluări periodice, evaluare curentă, a activităţii individuale şi în cadrul examenului de 

finalizare a disciplinei; 

− S-a introdus noțiunea de evaluare semestrială, finalizată cu o notă formată în baza 

evaluărilor prezentate anterior, parte componentă a notei generale la disciplină/modul; 

− A fost prezentat modul de formare a notei pentru evaluări periodice şi curente, şi studiu 

individual; 
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