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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 19 aprilie 2022 

Cu privire la susținerea inițiativelor studențești  

benefice procesului de studii, dezvoltării profesionale,  

a spiritului de inițiativă și a poziției civice 

În baza informației prezentate de Anatol ALEXEI, șeful Direcției Sociale și Activități 

Studențești (DSAS) a UTM 

SENATUL CONSTATĂ: 

• prin crearea organizației “Liga Studenților Internaționali” se facilitează integrarea 

studenților internaționali în cadrul activităților universitare și se va asigura o mai bună 

soluționare a problemelor cu care ei se confruntă; 

• concursul de proiecte studențești ”UNIVERSITATEA MEA”, până la moment, din cauza 

pandemiei, nu s-a organizat anual și este necesară o campanie de informare a studenților 

pentru lansarea concursului în anul 2023; 

• este binevenită realizarea unor training-uri de ”Formare de formatori” din rândul studenților, 

iar ulterior formatorii să realizeze ”Training-uri de la Student la Student” pe tematici de 

dezvoltare personală: ”Time management”, ”Team Building”, ”Public speaking”, ”Soft skills” 

- ce vor spori capacitățile studenților de a-și organiza mai bine timpul, de a activa în echipă, 

de a se expune coerent în public și abilitatea de a-și promova avantajele calitative personale, 

care sunt necesare atât pentru activitățile universitare, cât și pentru cariera profesională 

ulterioară; 

• este necesar de a acorda suport în organizarea training-urilor ”Scrierea și managementul 

proiectelor” pentru conducerea organizațiilor studențești din cadrul UTM, ca ulterior membrii 

organizațiilor să posede cunoștințe cum se scrie și se aplică proiecte către finanțatorii naționali 

și internaționali pentru realizarea activităților studențești din cadrul universității; 

• un grup de studenți de la diferite facultăți au început procesul de creare a unei emisiuni video 

ce va include 3 formate de bază: știri, interviuri, informații utile pentru studenți și abiturienți, 

cu scopul reflectării vieții studențești și promovării universității; 

• cu scopul sporirii implicării în viața universitară și activităților extra-curriculare se propune 

ca anual să fie acordate un număr mai mare de Burse de Performanță oferite de universitate 

conform regulamentului aprobat. 

Reieșind din cele constatate 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 

1. A implica mai activ studenții internaționali în activități extra-curriculare din cadrul 

universității și a acorda suport în soluționarea problemelor cu care ei se confruntă. 

Responsabili: Serviciul Activități Studențești din cadrul DSAS și Senatul Studențesc al 

UTM; 
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