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UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA 

Procesul-verbal nr. 2 

al Şedinţei Senatului 

mun. Chişinău                                                                                                   28 octombrie 2020 

Prezenţi la Şedinţa Senatului 36 membri din numărul total de 52. 

 

 AGENDA DE LUCRU:  

1. Evaluarea performanței academice a studenților ULIM în anul universitar 

2019-2020. 

Raportor dna Ludmila Zmuncila, Oficiul Suport Academic 

2. Rezultatele admiterii la ciclul I Licenţă şi la programele de master în anul de 

studii 2020-2021. 

Raportor dna Ludmila Zmuncila, Oficiul Suport Academic 

3. Activitatea Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM. 

Raportor dna Irina Botnaru, Director DIB 

4. Studiul inserției absolvenților ULIM în cîmpul muncii în anul universitar 

2018-2019.  

Raportor dna Svetlana Rusnac, Decan Facultatea Științe Sociale și ale Educației 

5. Diverse 

 

Desfăşurarea Şedinţei: 

Dl Ilian GALBEN, rectorul ULIM, a deschis şedinţa ordinară a Senatului Universităţii 

Libere Internaţionale din Moldova anunțând ordinea de zi.  

 

1. Dna Ludmila ZMUNCILA, directorul Oficiului Suport Academic, a 

prezentat spre examinare raportul privind evaluarea performanței academice a 

studenților ULIM în anul universitar 2019-2020 (raportul se anexează). În 

dezbateri asupra raportului au participat: dl Alexandr Cauia, Prorector pentru 

Strategie Academică și Programe de Studii, dna Lilia Mărgineanu, decanul Facultății 

Drept, dl Gholamali Mohammadifard, directorul Centrului de Consiliere Psihologică 

și Orientare în Carieră. 

 

Senatul ULIM a hotărât: 

1. A lua act de informaţia prezentată în raport privind evaluarea performanței 

academice a studenților ULIM în anul universitar 2019-2020. 

2. Decanii şi şefii de catedră, de comun acord cu mentorii grupelor 

academice, vor identifica cauzele numărului mare de restanţe şi disciplinele care 

acumulează cei mai mulţi restanţieri. 

3. În cadrul Consiliilor profesorale, cadrele didactice vor propune măsuri de 

diminuare a numărului de restanțe, care vor fi reflectate în procesele-verbale ale 

ședințelor după fiecare sesiune de examinare. 

4. A atenţiona decanii, şefii de catedră şi cadrele didactice despre necesitatea 

mobilizării întregului potenţial al facultăţilor întru sporirea gradului de motivație a 

studenților și ameliorarea situației privind reușita academică pentru anul universitar 

2019-2020. 
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5. A organiza in cadrul Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în 

Carieră un ciclul de traininguri cu studenții de la Ciclul I- Licența, privind metodele 

eficiente de învățare și realizarea reușitei academice. 

 

2. Dna Ludmila ZMUNCILA, directorul Oficiului Suport Academic, a 

prezentat spre examinare raportul privind rezultatele admiterii la ciclul I Licenţă și 

la programele de master în anul de studii 2020-2021 (raportul se anexează). În 

dezbateri asupra raportului au participat: dl Alexandr Cauia, Prorector pentru 

Strategie Academică și Programe de Studii, dna Lilia Mărgineanu, decanul Facultății 

Drept, dl Valeriu Baeșu, decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, dna Valentina 

Ciumacenco, Prorector Relații Internaționale, dna Carolina Dodu–Savca, decanul 

Facultății Litere, dna Alexandru Grecu, decanul Facultății Informatică, Inginerie, 

Design, Svetlana Rusnac, dna Decanul Facultăţii Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei, dl 

Vasile Socolov, decanul Facultăţii Biomedicină şi Ecologie, dna Viorica Țâcu, 

decanul Facultății Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism. 

 

Senatul ULIM a hotărât: 

1. A lua act de informaţia reflectată în raportul privind rezultatele admiterii 

la ciclul I Licenţă și la programele de master în anul de studii 2020-2021. 

2. Fiecare facultate va examina rezultatele admiterii 2020-2021. Decanii 

Facultăților, până la 30 noiembrie 2020, vor prezenta propuneri în vederea organizării 

campaniei de admitere 2021. 

3. Decanii Facultăților, până la 20 decembrie 2020, vor prezenta proiectul 

unei concepţii/metodologii privind sporirea atractivităţii şi eficienţei programelor de 

studii la ciclurile I şi II. 

4. De organizat, pe parcursul sem. II al anului universitar 2020-2021, la nivel de facultăți, 

întruniri cu studenții absolvenți ai ciclului I - Licență în vederea informării despre 

necesitatea  continuării studiilor la ciclul II – Master. 

5. A utiliza mijloace de promovare a imaginii ULIM, care au demonstrat 

eficiența în cadrul campaniei de admitere 2020 (internet, profesori, studenți și absolvenți 

ULIM) sporind cota admiterii la programe de studii ciclului I - Licență și ciclului II – 

Master cu 10 % (responsabili: rectorat, decanii). 

6. A promova imaginea ULIM și oferta educațională ULIM prin utilizarea 

parteneriatelor cu angajatorii (responsabili: rectorat, decanii). 

 

3. Dna Irina BOTNARU, directorul DIB, a prezentat spre examinare 

raportul privind activitatea Departamentului Informațional Biblioteconomic 

ULIM (raportul se anexează). În dezbateri asupra raportului au participat: dl 

Alexandr Cauia, Prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii, dna 

Valentina Ciumacenco, directorul Centrului Cooperare Internațională, dna Elena Prus, 

Prorector pentru știinţă, dna Svetlana Parmacli, directorul Serviciului Control Proces 

Educaţional. 

 

Senatul ULIM a hotărât: 

1. A aprecia drept satisfăcătoare activitatea Departamentului Informațional 

Biblioteconomic pe parcursului anului calendaristic 2019-2020. 

2. A încuraja structurile universitare și cadrele didactice de a utiliza mai activ 

serviciile și resursele electronice oferite de către Departamentul Informațional 

Biblioteconomic și de a promova acestea în rândul studenților. 

3. A recomanda Departamentului Informațional Biblioteconomic de a diversifica 

promovarea serviciilor informaţionale on-line. 
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4. Dna Svetlana Rusnac, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Decan al 

Facultatății Științe Sociale și ale Educației, a prezentat spre examinare raportul privind 

inserției absolvenților ULIM în cîmpul muncii în anul universitar 2018-2019. 

 

Senatul ULIM a hotărât: 

 

A lua act de informaţia prezentată în raport privind evaluarea inserției absolvenților ULIM 

în cîmpul muncii în anul universitar 2018-2019. 

 

 

 

5. Subiectele incluse în punctul 5 al ordinii de zi au fost prezentate de dl  Valeriu BAEȘU, 

Secretarul Ştiinţific al Senatului. 

[…] 

 

În legătură cu realizarea tuturor subiectelor incluse în ordinea de zi, şedinţa ordinară a 

Senatului ULIM a fost finalizată. 

 

Preşedintele Senatului ULIM                                                                                  Ilian GALBEN, 

                                                                                                                               Rectorul ULIM 

 

Secretarul Ştiinţific                                                                                            Valeriu BAEȘU, 

al Senatului ULIM                                                                                                   dr., conf. univ. 

 
 


