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UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA 

Procesul-verbal nr. 3 

al Şedinţei Senatului 

mun. Chişinău                                                                                                   25 noiembrie 2020 

Prezenţi la Şedinţa Senatului 42 membri din numărul total de 52. 

 

 AGENDA DE LUCRU:  

1. Evaluarea activității de internaționalizare a proceselor universitare în anul 

academic 2019 – 2020. 

Raportor dna Valentina Ciumacenco, Prorector Relații Internaționale 

2. Autoevaluarea calității cercetării ştiinţifice la ULIM în anul universitar 2019 

– 2020. 

Raportor dl Vitalie Gamurari, Prorector pentru Cercetare Știinţifică  

3. Studiu sociologic în baza sondajului de opinie a studenților și profesorilor 

privind calitatea proceselor universitare în anul universitar 2019-2020. 

Raportor dna Svetlana Rusnac, Decanul Facultății Științe Sociale și ale Educației  

 

4. Diverse. 

 

Desfăşurarea Şedinţei: 

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

Libere Internaţionale din Moldova anunţând ordinea de zi.  

 

1. Dna Valentina CIUMACENCO, prorector relații internaționale, a prezentat spre 

examinare raportul „Evaluarea activității de internaționalizare a proceselor universitare în 

anul academic 2019 – 2020” (raportul se anexează). 

 

Senatul ULIM a hotărât: 

1. A aproba Raportul de evaluare a activității de internaționalizare a proceselor 

universitare în anul academic 2019 – 2020. 

2. A depune eforturi în vederea avansării ULIM în clasamentul U-Multiranking 

(ediția 2021), conform indicatorilor de internaţionalizare. 

3. A încuraja participarea mai activă la programe internaţionale în rândul studenților 

și cadrelor didactice. 

4. A elabora programe speciale pentru îmbunătățirea competențelor lingvistice a 

cadrelor didactice și personalului administrativ. 

5. A dezvolta  programe de tip dublă diplomă și joint. 

6. A revizui criteriile de colaborare prin acorduri inter-instituţionale în vederea 

activării acordurilor inactive. 

7. A numi coordonatori care vor gestiona inițiativele/activitatea ULIM-ului în cadrul 

asociațiilor internaționale, la care este membră. 

8. Actualizarea continuă și traducerea în limbile rusă/engleză/franceză a site-urilor 

facultăților (cu precădere a informațiilor de interes pentru studenții străini). 
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2. Dl Vitalie GAMURARI, prorector pentru cercetare științifică, a prezentat spre 

examinare raportul „Autoevaluarea calității cercetării ştiinţifice la ULIM în anul universitar 

2019 – 2020” (raportul se anexează). În urma prezentării raportului au fost evidențiate 

următoarele concluzii: analiza dinamicii investigaționale pentru perioada 2019 – 2020 aduce în 

discuție un set de probleme relevante tradiționale, dar și noi, repoziţionate avantajos în circuite 

naționale și internaționale; experiența  acumulată pe parcursul anului de studii 2019 – 2020 a 

demonstrat – o dată în plus - că instituirea, în cadrul ULIM, a trei distincte profiluri de 

investigare științifică (cu direcții strategice și centre /institute de cercetare, cu secții și proiecte 

științifice multidimensionale) a constituit un moment important în diversificarea și amplificarea 

procesului de antrenare a studenților și cadrelor didactice în investigarea științifică a diferitelor 

tipuri de fenomene, evenimente și procese; este de datoria Școlilor Doctorale ULIM să valorifice 

potențialul investigațional acumulat, ameliorând activitatea teoretică și praxiologică a profilurilor 

de cercetare; rezultatele cercetării sunt reflectate, în primul rând, în cadrul manifestărilor și 

publicațiilor instituționale ULIM (unele dintre care trebuie să-și lichideze urgent restanțele). 

 

Senatul ULIM a hotărât: 

1. A aproba Raportul de autoevaluare a calității  cercetării științifice  la ULIM  pentru 

anul universitar 2019 - 2020. 

2. A identifica parteneriate instituționale și colaborări internaționale în vederea 

sincronizării  cu gândirea inovativă și elaborării proiectelor de cercetare. 

3. A supune (re)acreditării revistele instituționale ULIM ne-acretitate la zi. 

4. A solicita Consiliului Științific ULIM actualizarea problemelor/temelor de cercetare în 

concordanță cu tendințele internaționale și cerințele societății.  

5. A solicita Facultăților să valorifice în deplină măsură  potențialul investigațional, să 

sporească caracterul de actualitate și coerent al cercetărilor, să dezvolte pluralismul metodologic. 

6. A solicita Facultăților identificarea unei persoane responsabilă de activitatea științifică. 

7. A încuraja, tutora și stimula cadrele didactice să se implice mai activ  în procesul de 

antrenare a tinerilor profesori și a studenților din  ciclurile I, II și III în procesul de inițiere în 

cercetarea științifică. 

8. A solicita conducerii ULIM sprijinirea specialiștilor din sfera de cercetare, în special a 

celor performanți și celor tineri. 

9. A informa comunitatea ştiinţifică şi a asigura vizibilitatea publică despre rezultatele 

cercetării prin organizarea evenimentelor, publicarea materialelor, plasarea informaţiilor pe site-

ul universității. 

 

3. Dna Svetlana RUSNAC, dr., conf. univ., decanul Facultăţii Ştiinţe Sociale și ale 

Educaţiei, a prezentat raportul „Studiu sociologic în baza sondajului de opinie a studenţilor și 

profesorilor privind calitatea proceselor universitare în anul universitar 2019-2020” (raportul 

se anexează). Cercetarea opiniei studenților se realizează anual în conformitate cu prevederile 

normative, stipulate în documentele relevante organizării activității educaționale în învățământul 

universitar, regulamentele interne ULIM, în special cu Regulamentul privind organizarea 

sondajului anonim al opiniei studenților cu referință la calitatea studiilor la ULIM. Sondajul 

anonim al opiniei studenților are drept scop asigurarea feed-back-ului serviciilor educaționale și 

activităţilor didactice pentru a menține și îmbunătăți performanța și a asigura calitatea 

educațională de excepție în strictă conformitate cu rigorile Procesului de la Bologna. 

 

Senatul ULIM a decis: 

 

1. A lua act de rezultatele studiului sociologic în baza sondajului de opinie a studenţilor 

și profesorilor privind calitatea proceselor universitare în anul universitar 2019-2020. 
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2. A analiza rezultatele în cadrul ședințelor catedrelor și consiliilor profesorale, 

elaborând măsuri curente şi globale de îmbunătăţire a calităţii activităţii educative. 

3. A elabora modificări în metodologia realizării sondajului de opinie a studenților, 

întrunind eforturile echipelor Consiliului de asigurare a calității și ale Senatului Studențesc și a le 

prezenta pentru aprobare în ședința Senatului ULIM din februarie 2021. 

 

4. Subiectele incluse în punctul 4 al ordinii de zi au fost prezentate de dl Valeriu 

BAEȘU, Secretarul Ştiinţific al Senatului. 

 

[…] 

 

Preşedintele Senatului ULIM                                                                                 Ilian GALBEN, 

                                                                                                                             Rectorul ULIM 

 

Secretarul Ştiinţific                                                                                            Valeriu BAEȘU, 

al Senatului ULIM                                                                                                   dr., conf. univ.  

 

 
 


