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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 27 martie 2018 

Aprobarea planurilor de învăţământ ediţia 2018  

pentru programele de studii superioare de master, ciclul II 

 

În baza raportului conf. univ., dr. Serghei Andronic, prorector pentru studii şi a dezbaterilor 

pe marginea acestuia 

SENATUL CONSTATĂ: 

➢ Procesul de elaborare a planurilor de învăţământ pentru programele de studii superioare 

de master, ciclul II a fost lansat în vederea adaptării structurii acestora la prevederile 

Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I – Licenţă, ciclul II – Master, studii 

integrate, ciclul III - Doctorat), aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1045 din 29 

octombrie 2015 şi realizării prevederilor planului operaţional al UTM pentru anul 2018. 

➢ Procesul a fost divizat în câteva etape, stipulate în ordinul rectorului UTM nr. 198-r din 

12.03.2018. În conformitate cu acest ordin au fost formate grupuri de lucru pentru 

elaborarea planurilor de învăţământ. 

➢ Au fost elaborate 44 planuri de învăţământ, din care 6 pentru programe noi de master.  

➢ 42 planuri de învăţământ au fost elaborate în conformitate cu rigorile impuse programelor 

de master de cercetare şi 2 - programelor de master profesional.   

➢ DMAAC a realizat expertizarea planurilor de învăţământ elaborate.  

În baza celor menționate 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 

1. A aproba planurile de învăţământ elaborate pentru programele de studii superioare de 

master, ciclul II şi a le înainta pentru coordonare MECC, după cum urmează:  

Nr. crt. Denumirea programului de master 

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii 

1 Sisteme şi comunicaţii electronice  

2 Mentenanța şi managementul reţelelor de telecomunicații 

3 Securitatea informaţiei în sisteme şi reţele de comunicaţii 

Facultatea de Energetică şi Inginerie Electrică 

4 Electroenergetică 

5 Energie şi mediu 

6 Inginerie şi managementul calităţii 

7 Inginerie electrică 

Facultatea de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

8 Inginerie biomedicală 

9 Microelectronică şi nanotehnologii 

10 Managementul aplicațiilor informaţionale 

11 Calculatoare şi reţele informaţionale 

12 Tehnologia informaţiei 

13 Securitate informaţională 
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14 Tehnologia informației pentru afaceri 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

15 Calitatea şi siguranța produselor alimentare 

16 Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering 

17 Management viti-vinicol 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

18 Management şi exploatarea transportului 

19 Siguranța şi ecologizarea transportului rutier 

20 Ingineria Produsului și a Proceselor în Construcția de Mașini 

21 Inginerie mecanică 

22 Inginerie şi management în sisteme de producţie 

23 Design industrial 

24 Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile 

Facultatea de Urbanism şi Arhitectură 

25 Design interior 

26 Planificare urbană și regională 

27 Managementul sistemelor de inginerie sanitară și protecția mediului 

28 Drumuri, Materiale și Mecanizare în Construcții 

29 Ingineria instalaților de asigurare a microclimei în clădiri 

Facultatea de Construcții, Geodezie şi Cadastru 

30 Geomatică şi cadastru 

31 Drept imobiliar și cadastral 

32 Evaluare și administrare imobiliară 

33 Inginerie antiincendii şi protecție civilă 

34 Managementul proiectelor în construcții 

35 Inginerie structurală 

Facultatea de Inginerie Economică şi Business 

36 Administrarea afacerilor, 90 

37 Administrarea afacerilor, 120 

38 Economia afacerilor imobiliare, 120 

39 Marketing industrial, 90 

40 Marketing industrial, 120 

Facultatea de Textile şi Poligrafie 

41 Design şi dezvoltare de produs 

42 Inginerie şi managementul afacerilor în industria ușoară 

43 Design vestimentar şi textil 

44 Design şi tehnologii poligrafice 

 

2. Controlul executării prezentei hotărâri se impune prorectorului pentru studii conf. univ., 

dr. Andronic Serghei. 

 

 

 

 

_________________ 

Viorel BOSTAN, 

profesor universitar, doctor habilitat, 

Președintele Senatului

________________ 

Spiridon RUSU, 

conferențiar universitar, doctor, 

Secretar Științific al Senatului 
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