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HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 17 noiembrie 2020

Cu privire la raportul de activitate a Facultății
Textile și Poligrafie pentru perioada anilor 2016-2020
În baza raportului prezentat de către conf. univ., dr. Valentina Bulgaru, decan FTP și a
dezbaterilor pe marginea acestuia
SENATUL CONSTATĂ:
➢ Facultatea Textile şi Poligrafie a activat în perioada 2016-2020 în corespundere cu Obiectivele
strategice ale UTM şi obiectivele operaționale stabilite anual la nivel de universitate, facultate
şi departamente;
➢ Rezultatele implementării planurilor operaționale anuale ale facultăţii au fost raportate la
şedinţele Consiliului de administraţie al UTM;
➢ În această perioadă au fost acreditate pentru o perioadă de 5 ani trei Programe de studii de
licenţă: Ingineria Produselor Textile şi din Piele - în 2016 de către Agenţia pentru asigurarea
calităţii programelor de studii AQAS din Germania şi în 2019 de către ANACEC programele
Design Vestimentar Industrial şi Design şi Tehnologii Poligrafice. Programele de studii
Inginerie şi Management în Industria Ușoară şi Arte Decorative nu au fost înaintate spre
acreditare din cauza numărului foarte mic de studenţi;
➢ Au fost elaborate noi Planuri de studii pentru 6 programe de licenţă conform noului
Nomenclator (2016-2017) şi pentru studii de masterat la 4 Programe (2018). Programul de
master DDP a fost adaptat la Programul de master similar de la Universitatea Tehnică Gh.
Asachi din Iaşi în vederea posibilităţii obţinerii de către studenţi a dublei diplome;
➢ Programele de master au fost evaluate de către Comisia de evaluare internă a UTM în anul
2019, decizia fiind înaintarea spre Acreditare de catre ANACEC a 2 programe de master Design
si Dezvoltare de Produs şi Design şi Tehnologii Poligrafice;
➢ Actualmente personalul ştiinţifico-didactic titular la facultate constituie 23 persoane, care
acoperă 83,4% din unităţile didactice distribuite facultăţii. Din aceste 23 persoane 9 sunt
conferențiari universitari, doctori în ştiinţă, ceea ce constituie 39,1%, 5 doctoranzi şi 2 persoane
cu doctoratul finalizat fără susţinerea tezei de doctor. Raportat la a.u.2016/2017 numărul
personalului ştiinţifico-didactic titular s-a diminuat cu 10 persoane;
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➢ Activităţile întreprinse în vederea reducerii sarcinii didactice au condus la reducerea șarjei
didactice de la 1020,06 ore convenționale în a.u. 2018/2019 la 899,5 ore convenționale în anul
universitar curent.
➢ Contingentul de studenţi actualmente constituie 283 persoane la ciclul I licenţă, din care 194
studenţi la învăţământul cu frecvenţă şi 89 studenţi la învăţământul cu frecvenţă redusă,
atestând o diminuare faţă de a.u. 2016/2017 cu circa 42 % la învăţământul cu frecvenţă şi cu
circa 33% la învăţământul cu frecvenţă redusă. Reducerea contingentului se datorează
micșorării numărului de studenţi admişi la studii cu circa 30% la învăţământul cu frecvenţă şi
cu circa 32% la învăţământul cu frecvenţă redusă;
➢ Pentru a menţine contingentul de studenţi s-au realizat acţiuni privind sporirea calităţii
procesului de instruire prin actualizarea conţinuturilor disciplinelor predate și a surselor
bibliografice recomandate, precum şi prin diversificarea metodelor de predare-învăţareevaluare. La fel, studenţii au fost implicați în diverse activităţi extra curriculare organizate la
ZipHouse: Concursul ”Z-GENETATION’ FASHION SHOW”, FASHION HACHATON,
Conferința Internațională ”MOLDOVA IN FASHION”, module/seminare/training-uri în
domeniul Fashion și Textile etc. precum şi la evenimente naţionale şi internaţionale: Festivalul
International de Modă ARTPODIUM, C.I.E. ”MOLDEXPO”, „Moldavian Design Week” şi
Concursul tinerilor designeri ”PECHERSKI KASHTANY” organizat anual de Universitatea
Națională de Tehnologii și Design din Kiev (Ucraina);
➢ Reușita în sesiunile de iarnă pentru studiile superioare de licență a crescut de la 67,86% în a.u.
2015/2016 la 80,19 în anul univ. 2018-2019 la învățământul cu frecvență și de la 17,9% la
48,67% la învățământul cu frecvență redusă;
➢ La fel, se atestă o dinamică pozitivă în reușita studenţilor în sesiunile de vară, care a crescut de
la 61,0% la 86,5% la învățământului cu frecvență şi de la 17,3 % la 38,16% la învățământul cu
frecvență redusă, atestând o creștere de cca 25% și, respectiv, 21% pe forme de învățământ;
➢ Au fost menținute şi dezvoltate relațiile de colaborare cu majoritatea întreprinderilor de
confecții, încălțăminte şi marochinărie, edituri şi tipografii din ţară pentru a spori calitatea
stagiilor de practică. La fel, au fost încheiate noi Acorduri de colaborare cu întreprinderi de top
din România, organizând vizite de studiu şi stagii de practică pentru 81 studenți;
➢ Au fost analizate rezultatele sondajelor de opinie ale studenţilor şi absolvenţilor, în baza cărora
s-au elaborat acţiuni de îmbunătăţire a procesului de formare profesională care au fost incluse
în planurile operaționale anuale ale facultăţii;
➢ La studii superioare de master cu diplomă dublă la programul Design şi dezvoltare de produs 3
studenţi au finalizat cu succes studiile în anul precedent, obținând diplomă dubla, iar alţi 4
studenţi sunt actualmente la anul 2 la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi (România);
➢ Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare la Facultatea Textile și Poligrafie, în perioada
2016-2020, s-a desfășurat în cadrul sarcinii științifico-didactice și prin realizarea a trei proiecte
naționale și internaționale;
➢ Tematica lucrărilor de cercetare la FTP este aliniată la Strategia UTM în domeniul Cercetării-
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Dezvoltării-Inovării și vizează două direcții: 1. Materiale, produse și tehnologii inovative în
textile și poligrafie; 2. Dezvoltarea și consolidarea patrimoniului național sub aspecte de design
ecologic-bionic și de diversificare a produselor industriale.
Rezultatele cercetărilor științifice în perioada 2016-2020 au fost prezentate la conferințe
naționale și internaționale, la saloane de inventică și expoziții de creativitate, precum și
transferate către beneficiari. Astfel, total publicații ştiinţifice – 340, din care:
▪ 3 capitole în monografii și culegeri;
▪ 22 articole în reviste internaționale recunoscute;
▪ 11 articole în reviste naționale;
▪ 89 articole în culegeri la conferințe internaționale;
▪ 6 articole în culegeri la conferințe naționale;
▪ 96 teze ale comunicărilor științifice la conferințe internaționale;
▪ 35 teze ale comunicărilor științifice la conferințe naționale;
În octombrie 2017 a fost organizat al IV-lea Simpozion Internațional: „Creativitate.
Tehnologie. Marketing.”- CTM 2017, pentru care a fost obținut Proiect de finanţare a
manifestărilor ştiinţifice;
Peste 40 lucrări prezentate la 19 expoziții și saloane internaționale de inventică apreciate cu 31
medalii de aur, argint și bronz, 22 de diplome de excelență și 3 premii speciale;
6 desene și modele industriale înregistrare la AGEPI;
Cooperarea internațională pe dimensiunea academică a fost dezvoltată prin:
▪ mobilitate studenți și cadre didactice prin programul Erasmus+: outgoing: 6 studenți, 3 cadre
didactice; incoming: 1 student, 3 cadre didactice;
▪ mobilitate studenți și cadre didactice prin acorduri de cooperare bilaterală – 22 studenți, 15
cadre didactice;
▪ programe de studii cu dublă diplomă la master – 1 program, 3 absolvenţi şi 4 studenți în
procesul de studii;
▪ stagii de practică ale studenţilor în companii din străinătate – 13 studenți;
▪ vizite de studiu ale grupurilor de studenți la întreprinderi din străinătate - 72 studenți, 17
cadre didactice;
▪ stagii de perfecționare a cadrelor didactice în companii de peste hotare- 3 cadre didactice;
▪ cursuri pentru studenți susținute de cadre didactice și specialiști de peste hotare - 45;
▪ 3 cadre didactice ale FTP au susţinut cursuri în universități de peste hotare;
▪ participarea cadrelor didactice și a studenților la workshop-uri, training-uri și cursuri de
formare continuă susținute de experți străini în cadrul CEADT ZIPHouse și FTP;
În anul 2020, cadrele didactice ale FTP şi-au perfecționat abilitățile în vederea utilizării
diverselor instrumente de predare on-line; au elaborat materiale didactice, inclusiv video-uri
pentru asigurarea lucrărilor practice şi de laborator; au asigurat instruirea preponderent pe
platformele MS Teams, Cisco Webex şi Moodle, asigurând calitatea procesului de predareînsușire în condiţiile pandemice;
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➢ În perioada 2016-2020 s-au realizat acţiuni în vederea consolidării bazei tehnico-materiale a
facultăţii, inclusiv prin atragerea sponsorizărilor din partea partenerilor. Cele mai relevante au
fost: licența pentru utilizarea soft -ului Gemini CAD, Iaşi, România şi licența pentru utilizarea
soft-ului JULIVI, Kiev, Ucraina, ambele specializate în proiectarea vestimentației.
În baza celor menţionate,
SENATUL HOTĂRĂŞTE:
A aprecia rezultatele activității Facultății Textile și Poligrafie pentru perioada anilor 2016-2020
cu calificativul bună;
2. Elaborarea și implementarea acţiunilor de sporire a numărului de studenţi înmatriculaţi la FTP,
precum şi de minimizare a pierderilor de studenți ai anului I. Responsabili: decan, şef
departament;
3. Examinarea în cadrul ședințelor departamentului şi Consiliului facultăţii a etapelor de realizare
a acţiunilor ce ţin de sporirea în continuare a reuşitei la studii şi a calităţii procesului de instruire
și de menținere a contingentului de studenţi etc. Responsabili: decan, şef departament;
4. Elaborarea planurilor de învăţământ pentru studii superioare ciclul I, licenţă în vederea
asigurării trunchiului comun pentru anii I - II în scopul compatibilizării planurilor de
învăţământ ale UTM cu cele din spațiul european, a facilitării mobilității academice şi
optimizării organizării procesului de studii. Responsabili: decan, şef departament. Termen:
martie 2021;
5. Asigurarea evaluării externe în vederea acreditării programelor de studii superioare de master
la programele de studii DDP şi DTP, ciclul II. Responsabili: decan, şef de departament,
responsabil de master;
6. Elaborarea şi plasarea pe platforma Moodle a materialelor didactice pentru cursurile
universitare la toate programele FTP. Responsabili: şef de departament şi şefii de programe
de studii;
7. Încurajarea şi susţinerea cadrelor didactice în vederea efectuării studiilor doctorale/finalizării
și susținerii tezei de doctorat. Responsabili: şef departament, responsabil pentru cercetarea
ştiinţifică;
8. Implicarea mai activă a personalului științifico-didactic în accesarea de fonduri naționale și
internaţionale pentru cercetarea științifică prin elaborarea proiectelor de cercetare bilaterale sau
în consorţiu și a proiectelor de transfer tehnologic. Responsabili: şef departament, responsabil
pentru cercetarea ştiinţifică;
9. Organizarea Simpozionului Internațional „Creativitate. Tehnologie. Marketing.”, ediția a V-a;
Termen – octombrie-noiembrie 2021. Responsabili: responsabil pentru cercetarea ştiinţifică,
șef departament, decan;
10. Dotarea în continuare a laboratoarelor de studiu şi de cercetare cu echipamente moderne.
Responsabili: decan, şef departament, responsabil pentru cercetarea ştiinţifică;
1.
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11. Dotarea laboratoarelor de machetare computerizată și proiectare asistată de calculator cu
calculatoare performante. Responsabili: decan, şef departament;
12. Dezvoltarea spectrului de activități în cadrul CEADT ZipHouse cu implicarea activă a cadrelor
didactice și studenților FTP;
13. 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

