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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 19 aprilie 2022 

Cu privire la participarea studenţilor în  

activitatea universitară: studii, cercetare, viața  

studențească a spiritului de inițiativă și a poziției civice 

În baza informației prezentate de Ana-Maria CÂRJĂ, reprezentant al Senatului Studențesc al 

UTM 

SENATUL CONSTATĂ: 

● Unele organizații studențești care desfășoară activități pentru comunitatea studențească UTM, 

nu posedă spațiu dedicat pentru ședințele curente; 

● Senatul Studențesc al UTM organizează anual sondaje de opinie privind calitatea studiilor și 

condițiilor pentru studenți; 

● Până în prezent au beneficiat de Burse de Performanță doar sportivii care reprezintă imaginea 

UTM în competiții sportive la diverse nivele; 

● Studenții UTM participă la Conferințele Științifice universitare, naționale, internaționale, 

precum și în Proiecte de cercetare din cadrul Programului de Stat. În anul 2021 în aceste 

activități au participat 316 studenți; 

● La Concursul „Creația Deschide Universul” organizat la 24 septembrie 2021 au fost prezentate 

peste 100 de lucrări de creație studențească; 

● Organizațiile studențești participă direct în diversificarea vieții de student la UTM. Acestea 

realizează evenimente și activități pentru studenții de la UTM privind dezvoltarea abilităților 

tehnice și soft skills; 

● În cadrul UTM activează 4 asociații obștești: FAF ONG, BEST Chișinău, Clubul Ingineresc 

MicroLab, Liga Studentelor în Inginerie; 

● MicroLab și FAF ONG organizează evenimente și activități de dezvoltare a abilităților 

conform domeniului de formare, în special pentru studenții Facultății Calculatoare Informatică 

și Electronică; 

● În anul academic 2021-2022 echipa Liga Studentelor în Inginerie a organizat 5 evenimente, 

implicând peste 200 de studenți, recrutând 20 de membri. A oferit 5 webinare și peste 25 ore 

de studiu; 

● Organizațiile de studenți din UTM au colaborat în acest an mai mult decât în anii precedenți. 

LSI a susținut FAF ONG, BEST Chișinău la proiectele Programmer’s Day Conference și Ebec 

2022; 

● În anul universitar 2021-2022 echipa BEST a organizat 9 evenimente, implicând peste 200 de 
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studenți, recrutând 48 de membri. A oferit 8 training-uri și peste 131 ore de studiu: Unity 

development, Augmented reality, funding, Comunicare ș.a.; 

● În cadrul UTM se desfășoară cu succes activitatea de voluntariat, odată cu obținerea Statutului 

de Instituție Gazdă de Voluntariat. Până în aprilie 2022 au fost emise 11 carnete de voluntariat 

și 60 certificate nominale de voluntariat; 

● Se atestă lipsa spațiilor de alimentare în blocurile de studii UTM, ceea ce creează disconfort și 

lipsește studenții de un serviciu fundamental și necesar zi de zi; 

● În căminele studențești ale UTM nu există spații comune de recreere și petrecere a timpului 

liber în grupuri mari. 

Reieșind din cele constatate 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 

1. A aprecia raportul despre participarea studenților în procesele de studii, cercetare și viață 

studențească cu calificativul foarte bine; 

2. Asigurarea cu spațiu pentru desfășurarea activităților sau altor necesități a Organizațiilor 

Studențești din cadrul UTM: Sindicatul Studențesc, BEST-Chișinău, Liga Studentelor în 

Inginerie ș.a. Termen de realizare: septembrie 2022. Responsabil: DSAS; 

3. Oferirea Burselor de Performanță conform categoriilor stabilite în regulament. Termen de 

realizare: pe parcursul anului de studii 2022-2023. Responsabil: DSAS; 

4. Mediatizarea avantajelor de participare în cadrul Conferinței Ştiinţifice a Studenților 

Masteranzilor și Doctoranzilor, întru creșterea gradului de participare. Termen de 

realizare: pe parcursul anului de studii 2022-2023. Responsabili: Senatul Studențesc, 

Direcția Investigații Ştiinţifice UTM; 

5. Diversificarea oportunităților de activități extra universitare în rândul studenților UTM prin 

susținerea și îndrumarea studenților în formarea grupurilor de interese ca proiect pilot, iar 

ulterior a organizațiilor studențești pe diverse domenii: arte, alimentație publică, economie, 

drept, construcții, telecomunicații, energetică ș.a. Astfel oferind oportunități de dezvoltare 

profesională în mai multe domenii conform profilului facultăților din cadrul UTM. Termen 

de realizare:  septembrie-noiembrie 2022. Responsabil: DSAS al UTM; 

6. Oferirea suportului informațional în realizarea evidenței contabile a organizațiilor 

studențești. Termen de realizare: pe parcursul anului de studii 2022-2023. Responsabili: 

DSAS și Direcția Managementul Resurselor;  

7. Inițierea unei campanii de advocacy prin care să accentuăm necesitatea prezenței fetelor la 

facultățile inginerești din UTM. Includerea unei prezentări publice în procesul de orientare 

profesională în licee din partea LSI. Termen de realizare: mai 2022/2023. Responsabili: 

Liga Studentelor în Inginerie și Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră UTM; 

8. Aplicarea pct. 41 din Regulamentul privind Activitatea de Voluntariat la Universitatea 

Tehnică a Moldovei - Universitatea poate acorda anual până la 5 credite de studiu 

transferabile pentru stagiile de practică în domeniile conexe profilului și specialității de 

studiu a voluntarului. Termen de realizare: pe parcursul anului de studii 2022-2023. 

Responsabili: DSAS și Direcția Management Academic și Asigurarea Calității; 
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