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PREAMBUL
Preocuparea fundamentală în perioada 2020-2025 va fi creşterea calităţii actului 

didactic.
Integrarea, de facto, a Universităţii în mişcarea europeană a Procesului de la 

Bologna trebuie să meargă dincolo de preluarea unor forme abstracte. Este necesară 
implementarea principiilor unui management academic în măsură să ne asigure o 
existenţă demnă în contextul dezvoltării europene. în consecinţă, întreg programul de 
activitate pe care îl propun este dezvoltat pe baza principiilor cuprinse în Declaraţia de 
la Bologna, a Codului educaţiei al Republicii Moldova, precum şi a actelor normative 
naţionale şi instituţionale.

Ca principiu director, prezentul Program de activitate se doreşte o continuare a 
realizărilor obţinute până în prezent de către întregul colectiv de cadre ştiinţifico- 
didactice şi personalul administrativ al Universităţii, recunoscând contribuţia esenţială 
a D-lor prof. univ., dr. hab. Ion Şişcanu şi Andrei Popa, care, deţinând funcţia de rector 
în au reuşit să coordoneze cu succes activităţile de o complexitate majoră, specifice unui 
management universitar la etapa de edificare şi afirmare a instituţiei.

1. MISIUNEA UNIVERSITĂŢII
1.1 Mutaţiile intervenite în societatea moldovenească şi în cea europeană 

presupun schimbări ale opticii tradiţionale şi implementarea unor noi capacităţi de a 
răspunde cerinţelor actuale prin valorificarea potenţialului de inteligenţă şi creativitate, 
la care se adaugă îmbinarea principiului dobândirii competenţelor academice cu cel de 
formare a unor competenţe profesionale, mult mai uşor de asimilat pe piaţa forţei de 
muncă.

1.2 în esenţă, misiunea Universităţii rămâne aceeaşi, de a armoniza şi completa 
activitatea didactică cu cea de cercetare ştiinţifică, în funcţie de domeniul de activitate, 
cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii 
ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare.

1.3 în cele două decenii de existenţă, Universitatea s-a impus în peisajul academic 
moldovenesc ca resursă relevantă din punct de vedere didactic şi ştiinţific. 
Diversificarea ofertei de educaţie, adaptarea la cerinţele specifice perioadei de tranziţie, 
a condus la recunoaşterea aportului Universităţii în domeniul învăţământului din 
Republica Moldova.

1.4 Universitatea se află într-un moment crucial al evoluţiei sale. Suntem într-un 
moment în care trebuie să conştientizăm faptul că se construieşte un spaţiu european al 
învăţământului superior şi, corespunzător, un spaţiu european al muncii. Orice întârziere 
în procesul de compatibilizare a învăţământului de la noi cu cel din celelalte ţări
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europene va fi greu de recuperat.
1.5 Schimbările care se preconizează în structura învăţământului superior au la 

bază ideea fundamentală că nici un domeniu nu poate să prospere dacă absolvenţii săi 
nu-şi pot găsi locuri satisfăcătoare de muncă. Abordarea schimbărilor din punctul nostru 
de vedere ar trebui să se axeze mai mult pe aspectele interne ale problemei (ce putem 
face noi) şi mai puţin pe cele externe, pe care nu le putem controla sau influenţa. însă 
trebuie să fim conştienţi de faptul că reuşita va depinde şi de condiţiile externe, cum ar 
fi: cadrul normativ, modalitatea de finanţare, contextul general de dezvoltare economică, 
socială şi spirituală a ţării.

1.6 învăţământul există pentru studenţi, pentru a le dezvolta şi asigura 
performanţe profesionale şi un nivel de cunoştinţe care, asimilate, să le permită o 
împlinire profesională şi socială.

1.7 Universitatea este, în primul rând, o instituţie a cărei principală misiune este 
de a promova educaţia şi excelenţa academică şi care, pentru a-şi îndeplini scopul primar 
de transmitere de cunoştinţe şi cercetare, trebuie să se bucure, în condiţiile legii, de 
autonomie universitară. Valenţele multiple ale universităţii o leagă inevitabil de viaţa 
comunităţii, servind nevoilor materiale si spirituale, imprimând şi deschizând direcţii 
noi cercetării şi educaţiei, legate, în mod nemijlocit de lumea înconjurătoare.

1.8 Integrată în realităţile naţionale şi europene Universitatea are datoria de a se 
adapta la scopurile şi obiectivele generate de situaţiile politice, economice, sociale si 
cultural-morale aflate într-o perpetuă schimbare, adaptându-se la timpurile şi la noile 
provocări, inclusiv la pandemii.

2. MANAGEMENTUL UNIVERSITAR
2.1 Modernizarea planurilor de învăţământ la nivelul tuturor facultăţilor şi 

specialităţilor, spre a veni în întâmpinarea cerinţelor impuse de piaţa muncii, în 
contextul evoluţiei europene în domeniile de specializare ale Universităţii.

2.2 Implementarea în universitate a acţiunilor necesare aplicării Declaraţiei de la 
Bologna, pentru a favoriza integrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a forţei de muncă 
şi creşterea competitivităţii învăţământului promovat de Universitate.

2.3 Pe baza experienţei acumulate în anii universitari precedenţi, se va efectua 
analiza aplicării generalizate ECTS şi se vor stabili transformările curriculare necesare 
integrării în Spaţiul European al învăţământului Superior. Se va asigura astfel 
posibilitatea de opţiune a studenţilor în alegerea disciplinelor, mobilitatea între 
specializări înrudite şi recunoaşterea creditelor anterioare obţinute în alte universităţi 
comparabile din punct de vedere al standardelor didactico - ştiinţifice.

2.4 Vor fi adaptate programele de studii la procesele de digitalizare ale spaţiului 
educaţional.

2.5 Vor fi promovate noi specializări solicitate de mediul social şi economic. Vor 
fi create condiţiile necesare şi se vor iniţia demersuri în privinţa înfiinţării studiilor de 
masterat adaptate la necesităţile pieţei muncii.
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2.6 Planurile de învăţământ şi programele analitice vor fi reactualizate periodic, 
astfel încât cunoştinţele transmise studenţilor să fie în conformitate cu noutăţile 
ştiinţifice din domeniu.

2.7 Practica de specialitate va fi reanalizată şi vor fi identificate modalităţi de 
desfăşurare a practicii care vor stimula aplicarea competenţelor însuşite.

2.8 Educaţia adulţilor şi formarea continuă vor fi obiective esenţiale.
2.9 Calitatea procesului de învăţământ va fi sprijinită şi prin:

>  Utilizarea criteriilor moderne de evaluare, care să încurajeze în primul rând
creativitatea şi aplicabilitatea abilităţilor profesionale.

>  Accentuarea componentei practice a cursurilor cu caracter teoretic oferite
studenţilor.

>  Acoperirea disciplinelor cu materiale didactice relevante şi adaptate contextului.
2.10 Va fi promovat un management pe bază de obiective ierarhizate de la cele 

mai generale şi semnificative ale universităţii, apoi ale facultăţilor, departamentelor şi 
catedrelor, serviciilor funcţionale şi administrative până la cele individualizate pentru 
fiecare cadru de conducere sau angajat. Aceste obiective rezultă din misiunea, scopul şi 
viziunea organizaţiei şi vor fi elaborate într-un dialog permanent cu cadrele de 
conducere şi personalul angajat avându-se în vedere corelarea rezultatelor obiectivelor 
cu recompensele sau sancţiunile aplicate.

2.11 Se va urmări o promovare mai insistentă a imaginii universităţii prin 
utilizarea tuturor mijloacelor disponibile.

3. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
3.1 Sporirea numărului de cadre didactice implicate în activitatea de cercetare 

ştiinţifică şi acreditarea ştiinţifică a Universităţii.
3.2 Eficientizarea colaborării cu instituţii similare din ţară şi străinătate.
3.3 Creşterea numărului de studii publicate în revistele de specialitate, a 

monografiilor, manualelor, lucrărilor metodice.
3.4 Sporirea prestigiului ştiinţific al publicaţiilor ştiinţifice a Universităţii.
3.5 Organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, continuând 

tradiţia Universităţii şi sporirea acestora cu noi manifestări. In acest context este 
rezonabilă extinderea participării cadrelor ştiinţifico-didactice la conferinţe şi 
congrese atât naţionale cât şi internaţionale.

3.6 îmbunătăţirea prestaţiei ştiinţifice prin amplificarea legăturilor cu cecetători 
şi colective de cercetare din străinătate

3.7 Mediatizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică prin crearea unui sistem de 
pagini web eficiente la nivel de universitate, facultate, departamente, catedre şi cadre 
ştiinţifico-didactice.

4. ACTIVITATEA STUDENŢILOR
4.1 Sprijinirea structurii de reprezentare a studenţilor la nivelul Universităţii prin
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implicarea reprezentanţilor studenţilor în procesul decizional. Reprezentanţii studenţilor 
vor fi consultaţi în problemele care vizează interesele lor imediate şi de perspectivă.

4.2 îmbunătăţirea condiţiilor de studiu prin:
>  Asigurarea cu materiale didactice performante.
>  Extinderea şi modernizarea permanentă a reţelelor de calculatoare şi a

accesului la Internet.
>  îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în bibliotecă precum şi creşterea
>  substanţială a fondului de împrumut.
>  Facilităţi de însuşire eficienta a limbilor de circulaţie internaţională.
y  Promovarea şi stimularea mobilităţilor studenţeşti.

4.3 Impulsionarea cercetării ştiinţifice studenţeşti. Activizarea cercurilor
ştiinţifice studenţeşti şi participarea studenţilor la sesiuni de comunicări şi concursuri 
studenţeşti la nivel regional, naţional şi internaţional.

4.4 Consultarea opiniei studenţilor privind procesul de învăţământ, modalităţile 
de reprezentare, condiţiile de viaţă şi de studiu.

4.5 Dezvoltarea unui cadru organizat de mediatizare a ofertei de locuri de muncă 
pentru absolvenţi. Instituirea unui sistem de baze de date pentru contact şi comunicare 
cu şi între absolvenţii universităţii.

5. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A UNIVERSITĂŢII
5.1 îmbunătăţirea sistemului de organizare a universităţii în acord cu principiile 

contemporane şi formarea culturii organizaţionale orientată spre performanţă.
5.2 Realizarea unui studiu privind cultura organizaţională şi remodelarea acesteia 

în scopul promovării gândirii inovative, creatoare, propice schimbării şi adaptării la 
noile principii care guvernează societatea contemporană.

5.3 Reconfigurarea organigramei universităţii la realităţile existente, incluzând 
toate compartimentele funcţionale şi administrative, evidenţiind clar şi corect nivelele 
de subordonare, sistemul decizional, sistemul informaţional.

6. RELAŢIA CU MEDIUL SOCIAL
6.1 Promovarea unei politici de colaborare şi întrajutorare cu celelalte instituţii 

de învăţământ superior, instituţii de stat sau private identificând obiectivele şi 
preocupările comune cu beneficii reciproce.

6.2 Identificarea şi derularea unor activităţi care să creeze o imagine reală şi 
completă a competenţelor şi resurselor de care dispune Universitatea în vederea 
valorificării acestora în parteneriate şi contracte de colaborare, cercetare, consultanţă 
sau asistenţă.

7. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI FINANCIARE
7.1 Implementarea unui sistem corect şi eficace de evaluare a rezultatelor 

profesionale şi ştiinţifice ale cadrelor ştiinţifico-didactice. Drept consecinţă se va realiza
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un sistem de salarizare adecvat, bazat pe competenţă şi profesionalism.
7.2 Acoperirea necesităţilor departamentelor şi catedrelor cu cadre de înaltă 

calificare potrivit normelor stabilite.
7.3 Aplicarea unui management modern şi profitabil spre a atrage studenţi, 

deoarece resursele bugetare ale universităţii vor depinde, mai ales, din ianuarie 2021, 
de numărul de studenţi.

7.4 Identificarea de noi surse de finanţare din:
>  cercetare aplicativă şi dedicată; studii, sondaje, anchete;
>  formare continuă;
>  învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă;
>  publicaţii;
>  consultanţă; asistenţă tehnică şi de specialitate;
>  organizarea de manifestări culturale şi ştiinţifice.

7.5 Instituirea unei strategii permanente de diminuare a cheltuielilor prin:
>  comasarea activităţilor didactice;
’>  raţionalizarea, dimensionarea corectă a planurilor de învăţământ;
>  economisirea de materiale consumabile;
>  reducerea consumurilor nejustificate la energie electrică, gaze etc.;
>  renegocierea unor contracte de prestări de servicii, chirii;
>  promovarea unor campanii de protecţie a clădirilor, dotărilor etc.

7.6 Asigurarea transparenţei privind modul de alocare şi de utilizare a resurselor 
financiare.

8. BAZA MATERIALĂ
8.1 îmbunătăţirea dotării tuturor sălilor de curs.
8.2 Dotarea sălilor de lectură conform cerinţelor contemporane. Biblioteca 

trebuie să-şi ocupe locul în circuitul de specialitate prin promovarea interschimburilor, 
conectarea la reţelele de biblioteci, abonarea la publicaţiile de prestigiu. Se va urmări 
obţinerea de acces la publicaţiile electronice relevante

8.3 Asigurarea creşterii permanente a fondului de carte al Bibliotecii.
8.4 Perfecţionarea continuă a infrastructurii digitale a Universităţii.
8.5 Iniţierea lucrărilor de reparaţie a căminului de pe strada 31 august.

5


