Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

HOTĂRÂRI
ședința nr. 4 din 25 februarie 2016
1. În baza raportului privind rezultatele sesiunii de examinare în semestrul I al anului de studii
2015-2016 examinat, în vederea eficientizării procesului de studii și sporirea reușitei academice,
Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de informația prezentată de dna Revenco Adelina, șeful secției Studii.
2. Decanatele și catedrele vor depune diligențe pentru mobilizarea studenților intru lichidarea
restanțelor pînă la 15 martie curent.
3. Se vor analiza rezultatele sesiunii de evaluare în cadrul şedinţelor Consiliilor de calitate ale
facultăților în vederea identificării unor noi modalităţi de eficientizare a activităţilor de
învăţare.
4. Se vor examina rezultatele sesiunii de evaluare în cadrul Comisiei pentru instruire şi asigurare
a calităţii a Senatului studențesc în scopul implicării mai active a studenților în procesul
instructiv.
5. Se vor identifica noi proceduri de verificare a introducerii notelor pe platformă pentru a
exclude erorile din borderourile de examinare.
6. Se vor eficientiza activitățile de promovare a ofertei educaționale în scopul îmbunătățirii
calității abiturienților, care solicită UnAȘM pentru continuarea studiilor.
2. În temeiul art. 104 alin. (1) lit. b) a Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din
17.07.14 și Hotărîrii nr. 1 din 23 februarie 2016 a Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională,
Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă Raportul privind executarea bugetului Universității Academiei de Științe a Moldovei
pentru anul 2015.
3. În temeiul art. 104 alin. (1) lit. b) a Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din
17.07.14 și Hotărîrii nr. 2 din 23 februarie 2016 a Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională,
Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității Academiei de Științe a Moldovei
pentru anul 2016.
4. În baza informației privind rezultatele admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III, în
anul academic 2015-2016, și în scopul eficientizării procesului de organizare și desfășurare a admiterii
pentru anul academic 2016-2017, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei,
HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de informația privind rezultatele admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III, în
anul academic 2015-2016.
2. Consiliul Științific va elabora și va prezenta spre aprobare la Senat proiectul Metodologiei
instituționale de repartizare a granturilor doctorale în cadrul școlilor doctorale, pînă la
10.03.2016.
3. Școlile doctorale, Secția cercetare, doctorat și formare continuă vor organiza competiția
internă a proiectelor de cercetare pentru anul academic 2016-2017, în strictă conformitate cu
Metodologia de desfășurare a competițiilor proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor
doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin ord. Ministerului Educației nr. 86 din 08.02.16
(resp. șef Secție, directorii școlilor doctorale).

4. Secția cercetare, doctorat și formare continuă va elabora, pînă la 01.07.16, propuneri de
completare și modificare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea admiterii la
studii superioare de doctorat, ciclul III (resp. Oltu Claudia, șef Secție).
5. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în seama dnei dr. Potîng Tatiana,
prorector pentru cercetare și managementul calității.
5. În temeiul Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15
iulie 2004, ca urmare a examinării raportului de autoevaluare pe profilul științific Genetică funcțională
și bioinformatică, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă raportul de autoevaluare pe profilul științific Genetică funcțională și bioinformatică.
6. În conformitate cu prevederile Regulamentului privind desfășurarea studiilor superioare de
doctorat, ciclul III, și ordinului Ministerului Educației nr. 85 din 08.02.2016, Senatul Universității
Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Metodologia instituțională de desfășurare a competiției proiectelor științifice și de
repartizare a granturilor doctorale de la bugetul de stat în cadrul consorțiilor academic
universitare administrate de Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, conform Anexei.
2. Se va organiza concursul intern al proiectelor științifice, conform Metodologiei nominalizate,
în perioada 21-31 martie 2016 (resp: directorii școlilor doctorale).
3. Se vor prezenta la Ministerul Educației, pînă la 11.04.2016, dosarele de participare la
competiția națională de repartizare a granturilor doctorale între școli doctorale (resp: Claudia
Oltu, șef Secție cercetare, doctorat și formare continuă).
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri revine dnei dr. Potîng Tatiana, prorector pentru
cercetare și managementul calității.
7. În scopul reglementării activității de elaborare, aprobare și monitorizare a programelor de studii
și a activității subdiviziunilor Universității Academiei de Științe a Moldovei, Senatul Universității
Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea
programelor de studii
2. Se aprobă Regulamentul de funcţionare a centrului de cercetare a Universității Academiei de
Științe a Moldovei
3. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea bibliotecii Universității
Academiei de Științe a Moldovei
8. În scopul facilitării aplicării avantajelor platformei educaționale e-learning, Senatul
Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă Ghidul ”Utilizarea tehnologiilor informaţionale de comunicare în procesul de
predare-învăţare-evaluare şi management instituţional”
9. În vederea stabilirii criteriilor unice de elaborare și evaluare a lucrărilor științifice și științificodidactice, Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Metodologia de elaborare și evaluare a lucrărilor științifice și științifico-metodice
editate de UnAȘM, conform Anexei.
2. Șefii de catedre, conducerea Centrului de Genetică Funcțională vor familiariza cadrele
didactico-științifice și științifice cu prevederile prezentei Metodologii.
3. Controlul asupra executării prevederilor Metodologiei respective revine dnei dr. Potîng
Tatiana, prorector cercetare și managementul calității.
10. În temeiul art. 103 alin. (3), lit. h) a Codulului educaţiei al Republicii Moldova (nr. 152 din
17.07.2014) și în baza deciziei Adunării generale a membrilor Consiliilor facultăților și a
reprezentanților studenți din Senat (proces verbal nr. 2 din 22 februarie 2016), Senatul Universităţii
Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se confirmă substituirea dnei Velișco Natalia, dr., șef catedra Fizică și Chimie, facultatea Științe
Exacte cu dna Clapco Steliana, dr., conferențiar universitar catedra Biologie, cercet. șt. coordonator
Centrul universitar de Genetică Funcțională.

2. Se confirmă lista membrilor Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională a Universității
Academiei de Științe a Moldovei, după cum urmează:
1. Bumacov Vasile, dr. hab., prof. univ., ex-ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare,
2. Rață Violeta, șef secție Contabilitate și finanțe, UnAȘM
3. Prohnițchii Valeriu, ex-consilier al Prim-ministrului RM, economist
4. Romanciuc Vera, consultant principal al Direcției generale economie, patrimoniu și finanțe
al Ministerului Educației
5. Boțan Igor, dr., directorul executiv al Asociaţiei pentru democraţie participativă ADEPT
6. Romanciuc Lidia, dr., directorul Centrului Proiecte Internaţionale, AȘM
7. Duca Maria, acad., rector, UnAȘM
8. Paduraru Galina, dr. conf. univ., conferențiar universitar la catedra Limbi și literaturi,
facultatea Științe Socioumanistice, UnAȘM
9. Clapco Steliana, dr., conferențiar universitar la catedra Biologie, cercet. șt. coordonator în
cadrul Centrului universitar de Genetică Funcțională, facultatea Științe ale Naturii, UnAȘM.
11. În baza Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master
(aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 464 din 28 iulie 2015) și a demerselor Decanilor facultăților,
Senatul Universității Academiei de Științe a Moldovei, HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă președinții comisiilor pentru susținerea tezelor de masterat după cum urmează:
- Domeniul general de studii 22. Ştiinţe umanistice 31. Ştiinţe politice
Program de masterat Globalizarea: istorie, politici, culturi europene
Program de masterat Securitate Naţională
Program de masterat Comunicare și mediere interculturală
Președinte BRAGA Lilia Ion - doctor, conferențiar cercetător, domeniul științific Științe
Filosofice, cercetător științific coordonator în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și
Politice al Academiei de Ştiințe a Moldovei.
- Domeniul general de studii 22. Ştiinţe umanistice
Program de masterat Lingvistica contrastivă în context multilingv
Președinte PLĂMĂDEALĂ Ion Tudor – profesor universitar, doctor habilitat, domeniul
ştiinţific Științe Filologie, cercetător principal, șef sector Limba și literatura contemporană din
cadrul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiințe a Moldovei.
- Domeniul general de studii 42. Ştiinţe ale naturii
Program de masterat Biologie
Program de masterat Biologie Moleculară
POSTOLACHE Gheorghe Gavril – doctor habilitat, domeniul ştiinţific Biologie, șef de
laborator Geobotanică și Silvicultură, Grădina Botanică (Institut) Academiei de Ştiințe a
Moldovei.
- Domeniul general de studii 42. Ştiinţe ale naturii
Program de masterat Ştiinţe ale Mediului
Program de masterat Bioeconomie și economie ecologică
SOFRONI Valentin Efim – doctor habilitat, domeniul ştiinţific Științe Geografice, profesor
universitar, catedra Georgafie Generală, Universitatea de Stat din Tiraspol.
- Domeniul general de studii 44. Ştiinţe exacte
Program de masterat Matematică şi Informatică
Program de masterat Informatica Aplicată
CIUBOTARU Tudor Ștefan – doctor, conferenţiar universitar, domeniul științific Științe
Matematice, directorul Centrului Tehnologii Informaționale al Universității de Stat din
Moldova.
- Domeniul general de studii 44. Ştiinţe exacte
Program de masterat Chimia
RUSU Vasille Ion - doctor habilitat, domeniul ştiinţific Ştiinţe Chimice, şef de laborator
Chimie Coordinativă al Institututului de Chimie al Academiei de Ştiințe a Moldovei
Preşedinte al Senatului,
dr. hab., prof. univ., acad., rector

DUCA Maria

Secretar Ştiințific al Senatului, dr.

ȘESTACOVA Tatiana

