
 
 

 

 
Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

 

HOTĂRÂRI  
ședința nr. 5 din 24 februarie 2015 

 

 

1. În contextul sporirii calității desfășurării sesiunii și a rezultatelor acesteia, Senatul 

Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

1. 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; 

2. Se vor discuta la Ședințele catedrelor despre obligativitatea profesorilor de a prezenta curricula 

disciplinei la examen; 

3. Se vor analiza rezultatele sesiunii de examinare în cadrul Comisiei pentru instruire şi asigurare 

a calităţii a senatului studențesc în scopul implicării mai active a studenților în procesul 

instructiv; 

4. Se vor implementa noi tehnologii de verificare a fixării notelor pe platformă pentru a exclude 

erorile în timpul sesiunii. 

  

2. În temeiul art. 89 alin. (5) și (6) și art. 99 alin. (4) din Codul educaţiei al Republicii Moldova 

nr. 152 din 17.07.2014, în scopul reducerii cheltuielilor asociate desfășurării examenului de licență 

(remunerarea muncii membrilor comisiilor, consumabile etc.) și ca urmare a examinării deciziilor 

Consiliilor facultăților privind forma de evaluare finală a studiilor de licență, Senatul Universității 

Academiei de Științe HOTĂRĂȘTE: 

1. Evaluarea la finalizarea programului de studii superioare de licență va consta în susținerea tezei 

de licență cuantificată cu 5 credite de studii ECTS (începând cu anul de studii 2014-2015), cu 

excepția specialității 222.1 Limba și literatura română, limba engleză/franceză la care examenul 

de finalizare a studiilor cuantificat cu 5 credite, va include adițional tezei de licență și proba de 

examinare la specialitate (limba și literatura română/ limba străină). 

2. De a spori cerințele de realizare a tezelor de licență astfel, încât sa fie pus în evidență nivelul de 

pregătire generală și formare profesională și anume: 

- de majorat durata de timp acordată comunicării în faţa Comisiei pentru susţinerea 

examenului de licenţă de la 10 până la 15 minute;  

- de adresat întrebări  care pun în evidență nivelul cunoştinţelor şi competenţelor în domeniul 

general de studii; capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniul de 

formare profesională, aptitudinea de muncă în echipă în funcţie de cerinţele de moment și de 

autoinstruire  continuă; 

- de a majora ponderea capitolului Rezultate si discuții prin care va fi apreciată abilitatea 

studentului de a colecta, interpreta şi analiza datele proprii, formulând concluzii şi propuneri 

relevante de ordin social, ştiinţific etc.; 

- de a aprecia competența raportorului  în comunicarea informaţiei, ideilor, problemelor şi 

soluţiilor atât audienţelor de specialişti, cât şi de nonspecialişti având în calitate de criteriu 

conținutul, originalitatea și calitatea machetării grafice a prezentării publice.   

3. Secția Studii și managementul calității va coordona și monitoriza procesul de organizare și 

desfășurare a evaluării la finalizarea programului de studii superioare de licență. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dr. conf. univ. Port Angela, 

prorector pentru activitatea didactică.  



3. În vederea stabilirii modului de colaborare dintre comunitatea academică, beneficiarii 

serviciilor educaționale oferite de Universitatea Academiei de Științe a Moldovei și piața muncii, în 

urma examinării Regulamentului privind activitatea de tutoriat, ghidare și consiliere în carieră, 

elaborat în baza Regulamentului-cadru de funcționare a Centrului de ghidare și consiliere în carieră 

(Ordin ME nr.970 din 10.09.2014), Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Regulamentul privind activitatea de tutoriat, ghidare și consiliere în carieră (Anexă).  

 

4. În vederea realizării obiectivului strategic de dezvoltare a universității – 2. Creşterea 

vizibilităţii UnAŞM (conform Planului de acțiuni privind implementarea strategiei de dezvoltarea 

secţiei studii şi managementul calităţii în perioada 2013-2018, aprobat la ședința Senatului UnAȘM 

din nr. 1 din 5 septembrie 2013) și în scopul creşterii numărului şi calităţii candidaţilor la programele 

de studii ale UnAŞM, Senatul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE:   

1. În anul universitar 2014-2015, se vor realiza următoarele activități: 

 Organizarea Zilei uşilor deschise, la 17 mai, 2015. 

 Participarea la târguri de meserii, expoziţii tematice organizate de ministerele de resort. 

 Elaborarea materialelor de promovare a ofertei educaţionale (pliante, afişe, panouri, spoturi 

publicitare etc.). 

 Actualizarea site-ului www.edu.asm.md.  

 Promovarea ofertei educaţionale “Caravana, UnAŞM” (vizite în 60-80 licee şi colegii). 

2. Se va constitui grupul de lucru responsabil de organizarea/desfășurarea evenimentelor și 

perfectarea rapoartelor de dare de seamă. 

3. Se vor aloca mijloace financiare necesare pentru realizarea acțiunilor propuse. 

4. Executarea hotărîrii se pune în responsabilitatea prorectorului pentru act. didac. dr. Port A., 

prorectorului în probleme de admin. și gospod. Erhan A., șefului secției Contabilitate și finanțe, 

Rață V. 

 

5. În temeiul art. 28 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova Nr. 259 din  

15.07.2004 Senatul Universității Academiei de Științe prin vot unanim HOTĂRĂȘTE: 

A acorda Alteţei Sale Regale Radu, Principe al României titlu de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii Academiei de Ştiințe a Moldovei.  

 

 

 

Preşedinte al Senatului, 

dr. hab., prof. univ., acad., rector      DUCA Maria         

 

 

Secretar Ştiințific al Senatului,                                                                                            

dr., conf. cercet.       CLAPCO Steliana 


