Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

HOTĂRÂRI
ședința nr. 2 din 11 noiembrie 2014
1. În temeiul Hotărîrii de Guvern nr. 857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia naţională de
dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”, în scopul stimulării financiare
și motivării cadrelor didactice de a utiliza platforma e-learning și alte facilități TIC în procesul
de instruire, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se vor oferi suplimente lunare în valoare de 150 lei pentru utilizarea platformei
educaționale UnAȘM la nivelul materialului inițial (conținut în format word sau PPT,
sarcini practice, activități individuale, glosar etc.) și crearea testelor de evaluare, fără
atestarea unei actualizări continui.
2. Se vor oferi suplimente lunare în valoare de 300 lei pentru utilizarea platformei
educaționale UnAȘM și completarea permanentă a conținuturile (introducerea
categoriilor suplimentare, actualizarea conținuturilor, comunicarea prin utilizarea
platformei).
3. Se vor oferi suplimente lunare în valoare de 350 lei pentru utilizarea platformei
educaționale UnAȘM, completarea permanentă a conținuturile, precum și management
educațional (elaborarea testului final, susținerea on-line a examenului din sesiunea de
vară/toamnă cu generarea automată a rezultatelor în % etc.).
4. Se vor oferi suplimente lunare în valoare de 150 lei pentru utilizarea tablei interactive la
mai mult de 50% din cursul de lecții.
5. Prevederile menționate vor fi incluse în regulamentele interne ale UnAȘM cu privire la
stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale.
6. Monitorizarea permanentă a gradului de utilizare a resurselor TIC, cu perfectarea
rapoartelor statistice, se pune în sarcina secției Studii și managementul calității.
7. În vederea respectării pct. 6.7. Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei
Naționale de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020” privind
implementarea practicilor anticorupție bazate pe utilizarea mijloacelor TIC de evaluare a
rezultatelor învățării, secția Studii și managementul calității va elabora o procedură de
implementare a practicilor de evaluare și notare bazate pe utilizarea mijloacelor TIC.
8. În temeiul respectării prevederii 6.1. (includerea în programele de dezvoltare strategică a
măsurilor de modernizare / înlocuire a calculatoarelor și produselor software cel puțin o
data în trei ani) secția Logistica și secțis Contabilitate și finanțe vor perfecta o notă
informativă privind renovarea fondului de calculatoare și produselor software și
includerea în bugetul anual a cheltuielilor pentru implementarea TIC.
9. Controlul executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dr. Port Angela, prorect. act.
didactică.
2. În temeiul prevederilor art. 46 a Legii învățămîntului Nr. 547 din 21.07.1995 al. (3)
privind ponderea reprezentanţei studenților în organele colective de conducere ale instituţiei de
învăţămînt și în baza demersurilor Consiliilor studenţești ale facultăţilor, Senatul Universităţii
Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:

1. Se substituie studenții ciclului I-III Colodii Nadejda; Acciu Adriana; Munteanu
Anastasia; Beşliu Anastasia; Paladi Liuba; Mitric Aliona; Nechifor Victoria din componența
nominală a Senatului a UnAȘM, prin următorii studenți:
- Podgornîi Daniel, ciclul I specialitatea chimie, anul II;
- Ciochină Mariana, student, ciclul II, anul I, program masterat Bioeconomie și economie
ecologică;
- Curagau Mihai, student, ciclul I, anul I, specialitatea Geografie;
- Badrajan Vladimir, student anul I, specialitatea Filozofie;
- Guțu Alexandra, studentă anul I, specialitatea Limba şi literatura română, limba
engleză.
- Acciu Adriana, doctorand a. I, CBM, UnAȘM;
- Nicolau Elena, doctorand a.II, Institutul de Chimie, AȘM
2. Se substituie studenții ciclului I-III Morăraşu Ecaterina; Costîșina Ecaterina; Șectacova
Tatiana din componența nominală a Consiuliului de Administrație a UnAȘM, prin următorii
studenți:
- Bîrcă Tamara, studentă anul I, specialitatea Limba şi literatura română, limba engleză;
- Ana Cîșlari, student, ciclul II, anul I, program masterat Biologie;
- Tabără Olesea, doctorand a. I, CBM, UnAȘM;
3. Se substituie studenții ciclului II Crudu Vasile și Rău Elena din componența nominală a
Comisiei de Etică a UnAȘM, prin următorii studenți:
- Morăraşu Ecaterina, ciclul I, speciaitatea matematica, anul III, secretar.
- Gutium Sofia, studentă anul I, specialitatea Filosofie.
4. Se substituie studenții Ursu Liliana și Chicaroş Ilinca din componența nominală a
Consiliului de Asigurare a Calităţii, prin următorii studenți:
 Covali Tamara, masteranda anul I, program de masterat Comunicare și mediere
interculturala;
 Fratea Adrian, student anul II, specialitea Geografie.
5. Se aprobă componența nominală a Senatului UnAȘM, Consiuliului de Administrație a
UnAȘM, Comisiei de Etică, Consiliului de Asigurare a Calităţii, conform Anexelor 1-4.
3. În temeiul art. 30 al Legii învăţămîntului Nr. 547 din 21.07.1995, cu modificările şi
completările introduse prin LP nr. 239 din 18 octombrie 2013, Hotarîrii Consiliului Suprem
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică nr. 1 din 17 ianuarie 2012 cu privire la instituirea
școlilor doctorale, cu modificările și completările ulterioare (Hot. CSȘDT 210 din 25 septembrie
2014) și în baza deciziilor ședințelor lărgite ale conducătorilor de doctorat pe domenii (procese
verbale), Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă componența școlilor doctorale instituite în baza parteneriatului Universității
Academiei de Științe a Moldovei și a institutelor de cercetare din cadrul Academiei de
Științe a Moldovei, după cum urmează:
- Școala doctorală Științe Biologice și Agricole: Universitatea Academiei de Științe a
Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de
Zoologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Institutul de Ecologie,
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, Grădina Botanică (Institut);
- Școala doctorală Matematică și Știința Informației: Universitatea Academiei de
Științe a Moldovei, Institutul de Matematică și Informatică al AȘM, Universitatea de
Stat din Tiraspol (Facultatea de Fizică, matematică şi tehnologii informaţionale);
- Școala doctorală Științe Chimice și Tehnologice: Universitatea Academiei de Științe a
Moldovei, Institutul de Chimie;
- Școala doctorală Științe Fizice și Inginerești: Universitatea Academiei de Științe a
Moldovei, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică și
Nanotehnologii „D. Ghițu”, Institutul de Energetică;

2.
3.

- Școala doctorală Științe Geonomice: Universitatea Academiei de Științe a Moldovei și
Institutul de Geologie și Seismologie;
- Școala doctorală Științe Umaniste: Universitatea Academiei de Științe a Moldovei,
Institutul de Istorie, Institutul de Filologie, Institutul Patrimoniului Cultural;
- Școala doctorală Științe Juridice, Politice și Sociologice: Universitatea Academiei de
Științe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice și Politice;
- Școala doctorală Științe Economice și Demografice: Universitatea Academiei de
Științe a Moldovei și Institutul Național de Cercetări Economice.
UnAŞM, în calitate de instituţie de învăţămînt superior, va coordona organizarea
procesului de studii de doctorat în cadrul şcolilor doctorale.
Se aprobă rezultatele alegerilor organelor de conducere ale Școlilor doctorale (Consiliile
Școlilor doctorale, directorii, secretarii științifici) propuse în cadrul ședințelor consiliilor
științifice ale instituțiilor din sfera științei și inovării pe domenii cu participarea
conducătorilor de doctorat.
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