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Þara nu se poate ridica decât prin ingineri

ADMITEREA UTM – 2004

UTM – Universitate de prestigiu naþional  ºi internaþional, acreditatã de stat
Corp profesoral de nivel euro-

pean – peste 700 de cadre uni-

versitare, inclusiv cca 500 cu

grade, titluri ºtiinþifico-didactice

de academicieni, doctori habili-

taþi, doctori, profesori ºi confe-

renþiari universitari

Inginerie + management

(pregãtire economicã) –

calificãri necesare pentru a

lucra în condiþiile economiei de

piaþã ºi a fonda întreprinderi

mici ºi mijlocii

Inginerie + limbi moderne:

filiere (grupe) cu studiul

integral în limbile englezã,

francezã, germanã sau spaniolã

Bazã tehnico-materialã impunãtoare: peste 300 de laboratoare

didactico-ºtiinþifice; 70 de clase de calculatoare: proiectarea asistatã

de peste 1500 de calculatoare performante conectate la INTERNET;

uzinã de producþie ºi implementare a tehnologiilor moderne; ate-

liere tehnice; baze de practicã în întreprinderi de stat ºi private

din RM, România, Franþa, SUA, Italia, Germania, Anglia, Belgia,

Rusia, Belarus, Ucraina etc.

Fiecare dintre voi, cu ani în urmã,

þinuþi de mânuþã de pãrinþii voºtri, aþi pãºit

pragul ºcolii sau liceului, în clasa întâi. A

fost mare bucuria pãrinþilor ºi buneilor voºtri,

iar pentru voi – schimbul paradisului

copilãriei pe grijile cotidiene în ipostazã de

elevi.

În spaþiul educativ ºcolar, cu

sârguinþa dascãlilor voºtri, dar ºi în mediul

familial, v-aþi format eu-l personal, aþi

cunoscut tainele ºi farmecul cunoºtinþelor

evolutive, aþi devenit maturi.

ªi iatã, timpul v-a dus pe pista de

decolare, când trebuie sã vã luaþi zborul în

viaþã. Ca altãdatã, la pista de decolare iarãºi

vã pot însoþi pãrinþii, ºi doar atât. Siguranþa,

longevitatea ºi farmecul zborului în viaþã le

veþi asigura doar voi înºivã, fiecare în parte,

alegându-vã corect profesia.

Aþi ajuns la rãscruce de drumuri ºi

Continuare în pag. 7

Ion BOSTAN,

rectorul UTM, academician

al Academiei de ªtiinþe a Moldovei

Dragi elevi-absolvenþi!

trebuie sã vã orientaþi corect, sã vã alegeþi profesia care va constitui

temelia carierei profesionale a voastrã pentru toatã viaþa.

A-þi alege acum viitoarea profesie înseamnã, de fapt, a pune

prima piatrã în temelia carierei profesionale, cãci profesia o alegi

doar pentru viaþa ta de mai departe. Vã gândiþi bine, vã sfãtuiþi cu

pãrinþii, rudele, prietenii.

E bine sã ascultaþi, desigur, ºi cuvântul oamenilor cu

experienþã de viaþã, experienþã profesionalã ºi pedagogicã; oameni

care au simþul iubirii de neam, de þarã, sunt patrioþi. Ei vor binele

tineretului, deoarece ºtiu cã viitorul societãþii, deci al nostru, al

tuturor, depinde de voi.

Vouã, generaþiei tinere, vã aparþine responsabila misiune de a

schimba lumea spre mai bine. Alegând UTM, veþi însuºi profesii

necesare societãþii umane. Aceasta se confirmã prin faptul, cã în

secolul trecut, cele mai importante invenþii ºi descoperiri, de la

maºina de spãlat automatã inventatã (în 1901) pânã la explozia

Internetului (în 1994) se datoreazã creativitãþii inginereºti.

Involuntar, prin gândirea voastrã creativã, vã veþi aduce

contribuþia la progresul tehnico-ºtiinþific al secolului în care am

pãºit, veþi dezvolta ramurile economiei naþionale,veþi diversifica

spectrul de servicii acordate societãþii noastre. Cât de reuºit veþi

izbuti acest deziderat depinde de pregãtirea voastrã profesionalã.

Permiteþi-mi, dragi elevi, ca ºi eu, în calitatea mea de rector al

unei universitãþi de prestigiu în Moldova ºi în strãinãtate, cu un

colectiv de peste 1100 de profesori, colaboratori, ingineri ºi cca. 14

mii de studenþi, sã vã dau un sfat, care cred cã vã va ajuta în

momentul crucial de alegere.

Toate profesiile sunt bune. ªi totuºi unii tineri se conving

mai apoi cã, spre regret, nu au fãcut alegerea corectã. Ce s-a vãzut?…

S-a vãzut cã profesia aleasã nu mai are mare solicitare pe piaþa

muncii, cum, de exemplu, se întâmplã azi cu unele profesii

considerate mai ieri “la modã”, “în vogã”, “foarte cãutate ºi bãnoase”.

Iar mulþi dintre aceºti absolvenþi cu diplomã de facultate, negãsind

un loc de lucru conform specialitãþii, sunt nevoiþi sã accepte alte

angajãri, departe de profesia formatã la facultate. ªi  încã e bine

dacã gãseºti ceva departe de specialitate, cãci, uneori, spre regret,

eºti nevoit sã te înscrii la “indemnizaþii de ºomaj”.

Cu specialitãþile inginereºti, pe care le oferã Universi-

tatea Tehnicã, nu e cazul sã ai asemenea temeri. ªi iatã de ce.

Universitatea Tehnicã pregãteºte specialiºti pentru ramurile

economiei naþionale care au mari perspective, pur ºi simplu nu pot

fi lichidate, dar dezvoltate riguros, în conformitate cu cerinþele

societãþii moderne. Telecomunicaþiile, de exemplu, se dezvoltã cu

paºi siguri, deci mereu e nevoie de cadre tinere. Domeniul ener-

geticii, de asemenea,  se aflã în progres – cadrele tinere ºi aici sunt

solicitate. Industria alimentarã ºi de prelucrare îºi ia un avânt

tot mai sigur, cãci inginerii sunt cei care pot ridica cu paºi rapizi

economia în acest domeniu. Acelaºi lucru putem spune ºi despre

multe întreprinderi profilate în construcþia maºinilor, a

transportului auto, frigotehnicii, construcþiilor industriale ºi

civile ºi ramurii legate de ele – urbanistica ºi arhitectura. Numai

Universitatea Tehnicã oferã toate aceste specialitãþi tehnico-

inginereºti: industria serviciilor – vestimentaþie, ramura

alimentaþiei publice, ramura tehnologiei vinului, a zahãrului

etc. Prin urmare, din ce în ce mai multe cadre inginereºti sunt

cãutate pentru a asigura extinderea producþiei industriale ºi servici-

ilor inginereºti în þarã.

Procentul angajãrii în cîmpul

muncii este cel mai înalt pentru

absolvenþii UTM

La UTM fucnþioneazã Catedra

Militarã: studenþii în paralel pot

sã-ºi satisfacã serviciul militar

obligatoriu
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Puterea didacticã a Universitãþii Tehnice se amplificã

prin deschiderea   celei de-a X-a facultãþi de

Inginerie   Economicã  ºi  Business (FIEB)

Catedrã militarã la UTM

Facultatea va continua tradiþiile

învãþãmântului economic superior în

Republica Moldova, învãþãmânt ce-ºi are

începutul odatã cu deschiderea Institutului

Politehnic din Chiºinãu (1964), astãzi

Universitatea Tehnicã a Moldovei.

În 1976 Facultatea de Economie de la

Institutul Politehnic a fost transferatã la

Universitatea de Stat din Moldova. Însã la

Institutul Politehnic ºi-au continuat

activitatea catedrele responsabile pentru

specialitãþile economico-inginereºti în

industrie, construcþii, transport ºi alte

ramuri ale economiei naþionale.

Instruirea economicã atât

fundamentalã, cât ºi specialã a viitorilor

ingineri-economiºti a fost ºi rãmâne

unul din punctele forte ale Universitãþii

Tehnice a Moldovei. Absolvenþii ei au

ajuns sã meri te înalte posturi  de

conducere în societate, în economia

naþionalã:  prim-miniºtr i ,  miniºtr i ,

conducãtori  de departamente ºi

concerne, manageri, ºefi ai miilor de

întreprinderi  de producþie.  Acest

fenomen se explicã prin faptul  cã

Catedrã militarã la UTM

Nicolae ÞURCANU

economia modernã se spri j inã pe

tehnologii avansate, pe inovaþii tehnice

ºi manageriale.

Dezvoltarea businessului mic ºi

mijlociu impune pregãtirea cadrelor de

profil economic, dar ºi cu o cunoaºtere

bunã a specificului tehnic ºi tehnologic

din ramurã. Fiecare firmã are nevoie de

manager i ,  contabi l i ,  marketologi ,

ingineri – cadre cu pregãtire economicã

serioasã, care organizeazã procesul de

producþie ºi de prestare a serviciilor, iar

economia þãrii poate prospera prin fondarea

întreprinderilor mici ºi mijlocii cu

proprietari pregãtiþi. Anume aceste

specialitãþi formeazã nucleul Facultãþii de

Inginerie Economicã ºi Business.

În cadrul facultãþii funcþioneazã diferite

ºcoli ºi centre specializate pentru agenþii

economici, oameni de afaceri, absolvenþi ai

liceelor, ºcolilor generale, colegiilor,

inclusiv ºi pentru amplasarea absolvenþilor

UTM în câmpul muncii.

Lista specialitãþilor ºi specializãrilor

Facultãþii de Inginerie Economicã ºi

Business este expusã în paginile urmãtoare.

� ªcoalã duminicalã de “business class”

� Centru de business ºi consultanþã

� Centru “Appointment” – bazã de date

    pentru angajarea în câmpul muncii

� Centru de marketing ºi formare a

     preþurilor

Prin hotãrârea Senatului ºi

conform ordinului rectorului UTM,

dl Ion Bostan, academician al AªM,

încã în noiembrie 2002 la

Universitatea Tehnicã a Moldovei

s-a înfiinþat catedra militarã.

Catedra militarã a UTM este

condusã de dl Nicolae Petricã,

general de brigadã.

La aceastã catedrã studenþii

UTM îºi satisfac serviciul militar

timp de 18 sãptãmâni  ºi obþin grade

militare de sergenþi. Dupã absolvire,

la dorinþã, ei vor putea sã se

angajeze la serviciu în Armata

Naþionalã, în organele de forþã,

vamale, juridice ºi alte unitãþi care

cer cadre cu pregãtire militarã.

Catedra oferã pregãtire militarã

în 4 specialitãþi:

· infanterie,

· transmisiuni,

· geniu,

· comandant de grupã auto.

Baza materialã a catedrei –

uniforme, echipamente,

manuale, sãli de curs, tiruri etc.

– corespunde întru totul

cerinþelor contemporane în

domeniu.  Pânã în prezent

cursurile militare la catedrã au

fost absolvite de peste 800 de studenþi

ai UTM. Studenþii , care trec

catedra militarã, sunt eliberaþi

de serviciul militar obligatoriu.

Decanul FIEB,
 prof. univ., dr.

Profesor universitar, doctor habilitat,

ºeful catedrei “Teorie economicã

 ºi marketing”

Andrei COJOCARU Ilie BLAJ

Profesor universitar, doctor habilitat,

membru-corespondent al AªM, ºeful

catedrei “Economie ºi management

industrial”

Grigore VASCAN

Conferenþiar universitar, doctor în

economie, ºeful catedrei “Economie ºi

management în construcþii”

Tatiana MANOLE

Profesor universitar interimar, doctor

habilitat în economie, ºeful catedrei

“Finanþele ºi contabilitatea firmei”

Catedra militarã vã

aºteaptã, dragi studenþi!
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Decanul – pãrintele facultãþii

Ion STRATAN

Decanul FE, prof. univ., dr.

Alexei TOCA

Decanul FIMCM,  conf., dr.

FACULTATEA DE INGINERIE

ªI MANAGEMENT ÎN

CONSTRUCÞIA DE MAªINI

(FIMCM)

Facultatea a fost fondatã la 30 aprilie 1964

în cadrul Institutului Politehnic din Chiºinãu,

atunci purtând denumirea de Facultatea de

Mecanicã.

Facultatea dispune de cadre didactice ºi bazã

tehnico-materialã pentru pregãtirea cadrelor

inginereºti de înaltã calificare în domeniul

construcþiei de maºini ºi design industrial.

Facultatea este compusã din 7 catedre, în

cadrul cãrora activeazã 1 academician, 2 membri-

corespondenþi ai AªM, 5 doctori habilitaþi, 10

profesori universitari ºi 35 de conferenþiari,

doctori în ºtiinþe tehnice. În cadrul facultãþii sunt

afiliate Colegiul Universitar Tehnic din Chiºinãu

ºi Colegiul Politehnic din Bãlþi.

La dispoziþia studenþilor sunt puse 4 sãli

de calculatoare conectate la o reþea modernã cu

acces la Internet, 30 de laboratoare didactice. Ele

permit profesorilor ºi studenþilor sã desfãºoare o

amplã activitate didacticã ºi ºtiinþificã.

Facultatea întreþine relaþii de colaborare cu

centrele universitare din SUA, Marea Britanie,

Franþa, Germania, România, Rusia, Ucraina.

Pentru a studia mai profund limbile moderne sunt

organizate grupe speciale cu predarea în limbile

englezã, francezã ºi germanã.

Activitatea ºtiinþificã ocupã un loc

important în viaþa facultãþii. În ultimii 5 ani au fost

organizate 6 conferinþe internaþionale cu publicarea

a 14 volume de lucrãri ºtiinþifice.

Anume facultatea noastrã a constituit un

început de bun augur în lumea ºtiinþei prin

academicianul Ion BOSTAN, rectorul

Universitãþii Tehnice din Moldova, ilustru savant,

mândria nu numai a facultãþii, ci ºi a întregii

republici. Departe de baºtinã au dus faima facultãþii

4 inventatori emeriþi ai Republicii Moldova, 4

inventatori de elitã ai României, 7 laureaþi ai

Premiului de Stat în domeniul ºtiinþei ºi tehnicii

din Republica Moldova, 5 laureaþi ai Premiului

Tineretului în domeniul ºtiinþei ºi tehnicii, 2

deþinãtori ai medaliei de aur “Henri Coandã”,

decernate pentru merite deosebite în creativitatea

tehnicã.

Ingineria se impune pretutindeni în lume

ca fiind principalul avanpost ºi etalon al creativitãþii

ºi eficienþei activitãþii umane.

Deci un absolvent al FIMCM este pregãtit

nu doar pentru a fi un simplu inginer. Indiferent

de specializarea absolvitã, facultatea noastrã

asigurã o pregãtire generalã pentru viaþã. Astfel,

orice student este pregãtit în cel puþin 4 direcþii de

interes general:

· Cunoºtinþe ºi abilitãþi în domeniul

specialitãþii respective;

· Cunoaºterea ºi folosirea la nivel avansat

a calculatorului – instrument modern de utilizare

universalã;

· Deprinderi ºi cunoºtinþe în management,

marketing, contabilitate, calitate, logisticã, analiza

economico-financiarã;

· Învãþarea la nivel de utilizator a unei

limbi de circulaþie internaþionalã (engleza, franceza,

germana).

Studenþii facultãþii sunt pregãtiþi

metodologic ºi psihologic pentru a-ºi putea

schimba uºor domeniul de activitate, în caz de

necesitate.

Dragi absolvenþi, toate cele expuse sunt

argumente de a vã adresa îndemnul sã pãºiþi cu

încredere ºi optimism pragul FIMCM în drumul

pe care vã angajaþi pentru formarea profesionalã,

pentru construirea viitoarei voastre cariere.

Gheorghe POPOVICI

Decanul FIMM,  prof . univ.,  int., dr.

FACULTATEA DE INGINERIE ªI

MANAGEMENT ÎN MECANICÃ (FIMM)

Facultatea a fost organizatã odatã cu

fondarea Institutului Politehnic din Chiºinãu, la

30 aprilie 1964, atunci purtând denumirea de

Facultatea de Mecanicã.

La facultate îºi fac studiile cca. 900 de

studenþi la secþia zi ºi 450 – la secþia fãrã frecvenþã.

Ei sunt îndrumaþi cu dãruire de cãtre 113 cadre

didactice, inclusiv 5 doctori habilitaþi, 8 profesori

universitari, 56 de conferenþiari, doctori în ºtiinþã.

Facultatea este structuratã pe catedrele:

Utilaj Tehnologic Industrial, Transportul Auto,

Inginerie ºi Management în Transport, Geometrie

Descriptivã ºi Desen, Matematica Superioarã.

În cadrul facultãþii se incorporeazã: Centrul

de Calcul, Centrul de microproducere ºi instruire

“Automobilistul”, Centrul de  microproducere ºi

instruire “Frigotehnica”.

La facultate sunt afiliate Colegiul de

Transport din Chiºinãu ºi Colegiul Feroviar din

Bãlþi.

Avem 20 de laboratoare didactice ºi de

cercetare, 4 sãli de calcul dotate cu 50 de

calculatoare conectate la Internet, 6 automobile

pentru studiu ºi instruire, bibliotecã, colecþie de

literaturã ºtiinþificã, sãli de lecturã, cantinã

studenþeascã.

FIMM colaboreazã fructuos cu instituþiile

de învãþãmânt ºi întreprinderile din R. Moldova,

România, Ucraina, Rusia, Olanda, Slovenia.

Studenþii noºtri obþin permis de conducere

a automobilului, au posibilitatea sã-ºi

perfecþioneze cunoºtinþele în cadrul practicilor de

producþie ºi tehnologice la întreprinderile din R.

Moldova, România, Rusia, Slovenia, Franþa,

Germania etc.

Mulþi dintre absolvenþii facultãþii noastre

exercitã actualmente funcþii de miniºtri ºi

viceminiºtri, conducãtori de departamente,

manageri de întreprinderi, preºedinþi de asociaþii

ºi firme, ingineri-ºefi ºi directori tehnici sau

comerciali, ingineri pentru exploatarea ºi repararea

transportului auto, ofiþeri ºi conducãtori de secþii

ºi departamente la Poliþia Rutierã de Stat, ingineri-

mecanici, ºefi de secþii în industriile alimentarã,

uºoarã ºi de ambalare a produselor, cadre didactice

în ºcolile profesionale, unitãþile de învãþãmânt

colegial ºi universitar, colaboratori ºtiinþifici în

instituþiile de cercetãri ºtiinþifice, colaboratori în

organele de supraveghere de stat.

Dragi absolvenþi, dacã vreþi sã vã implicaþi

nemijlocit în cele mai prestigioase ºi specifice

ramuri ale Republicii Moldova, care vã oferã

posibilitatea sã fiþi angajaþi în orice moment în

muncã pentru dezvoltarea economiei þãrii noastre,

cea mai bunã ºansã vã oferã Facultatea de Inginerie

ºi Management în Mecanicã.

Serghei ANDRONIC

Decanul FRT, conf., dr.

FACULTATEA

 DE RADIOELECTRONICÃ

 ªI TELECOMUNICAÞII (FRT)

Pentru absolvenþii pasionaþi de

Radioelectronicã ºi Telecomunicaþii în toate

aspectele, de radio ºi televiziune, transmisiuni

optoelectronice, comunicaþii mobile, tehnica

audio-video, sisteme radioelectronice în

automatizarea diverselor procese, electronica în

transporturi ºi aviaþie, microprocesoare ºi

computere în reþelele de telecomunicaþii,

protecþia informaþiei ºi comunicarea prin

Internet, rãspunsul la întrebarea “Cum sã

procedez?” este urmãtorul: Facultatea de

Radioelectronicã ºi Telecomunicaþii a UTM este

unica în republicã care, conform cerinþelor

actuale, dispune de cadre didactice ºi bazã

materialã adecvate pentru pregãtirea cadrelor

inginereºti de înaltã calificare în domeniul

radioelectronicii ºi telecomunicaþiilor, la

specialitãþile nominalizate în numãrul curent al

ziarului.

Un aspect important al domeniilor

nominalizate mai sus constã în faptul cã practic

în toate ramurile economiei naþionale se

utilizeazã mijloace radioelectronice ºi de

comunicaþii. Dezvoltarea acestor domenii se

caracterizeazã atât prin producerea

echipamentului, cât ºi prin prestarea unei game

largi de servicii la care contribuie cu succes

absolvenþii facultãþii, posedând o amplã

pregãtire teoreticã ºi practicã. La facultate îºi

desfãºoarã activitatea profesori de calificare

înaltã în domeniile corespunzãtoare.

Facultatea dispune de cca. 35 de

laboratoare înzestrate cu standuri de sisteme

radioelectronice, microprocesoare, elemente ºi

dispozitive electronice, staþii de transmisiune,

radio ºi televiziune, sisteme optoelectronice etc.

La facultate se pregãtesc ingineri în sistemele

radioelectronice ºi telecomunicaþii cu studierea

aprofundatã a managementului referitor la

domeniu. La solicitarea studenþilor se studiazã

aprofundat limbile moderne (engleza, franceza,

germana), cu predarea în aceste limbi a unor

discipline de specialitate.

Facultatea acordã o atenþie deosebitã

problemei angajãrii absolvenþilor (tinerilor

specialiºti). Fiecãrui absolvent i se propune un

loc de muncã la urmãtoarele întreprinderi,

asociaþii, ministere ºi departamente:

* Moldtelecom ºi filialele Moldtelecom

din Chiºinãu ºi raioane;

* Ministerele Transporturilor ºi

Comunicaþiilor, al Industriei, al Apãrãrii ºi al

Afacerilor Interne;

* Voxtel, Moldcell, Sun TV;

* Compania de Stat “Teleradio

Moldova”, agenþii de informaþie ºi publicitate;

* Asociaþii  de producþie ºi prestãri

servicii, organe municipale, instituþii de

învãþãmânt;

Staþii radio, studiouri ºi centre de

radioteleviziune;

* Avia ºi auto servicii electronice,

inclusiv radiotehnice.

 FACULTATEA DE

ENERGETICÃ (FE)

Istoria învãþãmântului superior în domeniul

energetic ºi electrotehnic în R. Moldova îºi are

începutul în anul 1959, odatã cu crearea secþiei

„Inginerie Tehnicã” în cadrul Universitãþii de Stat.

Prima promoþie de ingineri a avut loc în decembrie

1964. De atunci pânã în prezent facultatea a pregãtit

circa 7330 de ingineri.

Facultatea de Energeticã asigurã cu specialiºti

domeniile energeticii ºi electrotehnicii ºi alte ramuri

ale economiei naþionale. Absolvenþii F.E. au

competenþe atât în specializarea obþinutã, în

programare ºi utilizarea calculatorului, cât ºi în

domeniul limbilor strãine, deoarece existã grupe

speciale cu studiul aprofundat al limbilor englezã,

francezã, spaniolã.

În prezent la facultate îºi fac studiile 900 de

studenþi: 640 la secþia cu frecvenþa la zi; 260 la

secþia fãrã frecvenþã.

Facultatea de Energeticã întreþine relaþii de

colaborare cu întreprinderile ºi organizaþiile

subordonate Ministerului Energeticii al Republicii

Moldova precum ºi cu întreprinderile Grupului

Union Fenosa.

Facultatea  întreþine relaþii de colaborare cu

Universitatea Paul Sabatier din Toulouse, Institutul

Politehnic din Grenoble ºi Institutul Naþional de

ªtiinþe Aplicate din Lyon, Franþa, Facultatea de

ªtiinþe Aplicate din Mons, Belgia, Universitatea

Patras, Grecia, Universitatea della Calabria, Italia,

Universitatea Tehnicã din Varna, Bulgaria, cu

centre universitare din România cum ar fi:

Universitatea „Politehnica”, Bucureºti,

Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi”, Iaºi,

Universitatea Tehnicã din Timiºoara, Universitatea

din Craiova, Universitatea „Transilvania”, Braºov

precum ºi cu Centrele Universitare din Rusia ºi

Ucraina.

Studenþii utilizeazã 5 sãli de calculatoare

conectate la o reþea modernã cu Internet, o

bibliotecã ºi 30 de laboratoare didactice.

În anul 2001 la facultate a fost deschis un

centru de informaticã al Grupului „Union Fenosa”

înzestrat cu cele mai moderne calculatoare.

În cadrul Facultãþii de Energeticã s-au format

cunoscute personalitãþi: Dumitru Braghiº,              ex-

prim-ministru; Valerian Cristea, viceprim-

ministru; Pentru Chiriac, preºedintele

Confederaþiei Sindicatelor ; Ion Dosca,ex-campion

mondial al jocului de dame, Mihail Codin –  dr.

hab. în sociologie, vicepreºedinte al Academiei de

ªtiinþe Sociologice ºi Umanistice (Moscova),

membru al Uniunii Scriitorilor din Rusia;

Valentin Gherih – ºeful serviciului regimurilor de

funcþionare ale SEE al dispeceratului           central

al Rusiei; Oleg Tereºco – dr.hab., prof. univ.

directorul institutului de perfecþionare

a funcþionarilor de stat din Rusia; Vasile Pleºcan –

directorul general al Î.S. „Moldelectrica”;

Valerii Usatâi, Serghei Boreþ – businessmani

vestiþi în þarã.

Facultatea a devenit un centru important de

colaborãri ºi manifestãri ºtiinþifice. În ultimii 6 ani

în cadrul facultãþii au fost organizate 4 conferinþe

internaþionale în sisteme electromecanice ºi

energetice, la care au participat peste  800 de

delegaþi din diferite þãri. Lucrãrile ºtiinþifice

prezentate au fost publicate în 11 volume.

Se poate ferm constata cã absolvenþii facultãþii

nu cunosc frica ºomajului, ba dimpotrivã deseori

au posibilitate de a alege din multiplele oferte.

Încadrarea activã a absolvenþilor în câmpul

muncii contribuie la sporirea rapidã a nivelului de

viaþã mult aºteptat de fiecare cetãþean al Republicii

Moldova. Vã aºteptãm la facultatea noastrã, ea

determinã într-o anumitã mãsurã politica tehnicã

din Republica Moldova.
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Studii cu fi nanţare din bugetul de stat (fără plată)                       Burse buget (proiect)
Specialitatea Telecomunicaţii cu specializările:................................................................. 40
1. Radiocomunicaţii şi transmisiuni de date,
2. Radio şi televiziune,
Specialitatea Sisteme Radioelectronice cu specializările: ............................................. 25
1. Electronica în aviaţie,
2. Securitatea în sistemele informaţionale.
Specialitatea Sisteme Optoelectronice .................................................................................. 20
Specialitatea Inginerie şi Management cu specializarea: .............................................. 10
1. Inginerie şi management în telecomunicaţii.

Studii cu fi nanţare din bugetul de stat (fără plată) 
Specialitatea Calculatoare cu specializările: ...................................................................... 20
1. Calculatoare şi reţele,
2. Sisteme de operare şi programare.
Specialitatea Microelectronica cu specializările:............................................................... 20
1. Microelectronică şi dispozitive semiconductoare,
2. Electronica şi informatica medicală,
Specialitatea Automatica şi Informatica cu specializările:............................................. 20
1. Automatizarea proceselor tehnologice,
2. Informatica industrială.
Specialitatea Tehnologii Informaţionale:................................................................................ 20
Specialitatea Informatica cu specializarea:
1. Informatica şi limbi moderne aplicate. ................................................................................ 20 
Specialitatea Informatica (fi liera framcofonă).

Studii cu fi nanţare din bugetul de stat (fără plată)                                            
Specialitatea Tehnologia Păstrării şi prelucrării Cerealelor . ............................................ 20
Specialitatea Tehnologia Panifi caţiei . ..................................................................................... 20
Specialitatea Tehnologia Păstrării şi Prelucrării Fructelor şi Legumelor. .................... 20
Specialitatea Tehnologia Vinului şi a Produselor Obţinute prin Fermentare ............ 30
Specialitatea Tehnologia Zahărului şi Substanţelor Zaharoase . .................................. 20
Specialitatea Tehnologia Laptelui şi Produselor Lactate . ................................................ 20
Specialitatea Tehnologia Cărnii şi Produselor din Carne................................................... 20
Specialitatea Tehnologia Produselor Alimentaţiei Publice ................................................15

Studii cu plată (prin contract)
Specialitatea Biotehnologii Industriale 
Specialitatea Tehnologia Vinului şi a Produselor Obţinute prin Fermentare cu 
specializarea:
1. Tehnologia  berii şi a băuturilor răcoritoare.
Specialitatea”Tehnologia” (fi liera francofonă).

FACULTATEA DE CALCULATOARE, IN FOR MAT ICĂ 
ŞI MICROELECTRONICĂ (FCIM)

Studii cu fi nanţare din bugetul de stat (fără plată)                        Burse buget (proiect)
Specialitatea  Electroenergetica cu specializările: ............................................................. .50
1. Sisteme şi reţele electroenergetice,
2. Energetică industrială.
Specialitatea Electromecanica cu specializările: ................................................................ 40
1. Acţionări electrice automatizate în procese tehnologice,
2. Proiectarea, montarea şi exploatarea maşinilor şi aparatelor electrice.
Specialitatea Termoenergetica . ................................................................................................. 25
Specialitatea Metrologie, Standarde, Control şi Certifi carea producţiei .................... 20
Specialitatea Inginerie şi Management cu specializarea: ............................................... 10
1. Inginerie şi management în energetică.

Studii cu fi nanţare din bugetul de stat (fără plată) 
Specialitatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini cu specializările: ......................... 40
1. Tehnologia fabricării automatizate,
2. Proiectarea asistată de calculator în construcţii de maşini.
Specialitatea Construcţii de Echipamente şi Maşini Agricole ........................................ 20
Specialitatea Maşini-unelte şi Scule . ....................................................................................... 20
Specialitatea Inginerie şi Management cu specializarea: ............................................. 25
1. Inginerie şi management în construcţia de maşini.
Specialitatea Design Industrial .................................................................................................. 15
Specialitatea Inginerie Inovaţională şi Transfer Tehnologic ............................................ 25

Studii cu plată (prin contract)

Specialitatea Design Industrial cu specializările:
1. Designul ambalajelor şi grafi că inginerească,

Specialitatea Tehnologia Prelucrării Materialelor cu specializarea:
1.Tehnologia şi utilajul sudării.

Studii cu fi nanţare din bugetul de stat (fără plată)
Specialitatea Maşini şi Aparate în Industria Alimentară ................................................... 25
Specialitatea Maşini şi Aparate în Industria Uşoară ........................................................... 20
Specialitatea Maşini şi Instalaţii Frigorifi ce  .......................................................................... 20
Specialitatea Inginerie şi Management cu specializarea: .............................................. 15
1. Inginerie şi Management în Transporturi.
Specialitatea Transport Internaţional  .................................................................................... 20
Specialitatea Transportul Auto cu specializările: .............................................................. 20
1. Exploatarea tehnică a transportului auto,
2. Diagnosticarea computerizată şi omologarea transportului auto.
Specialitatea Utilajul şi Tehnologia Ambalării Produselor ...............................................  20

Studii cu plată (prin contract)
Specialitatea Transport Auto cu specializarea:
1. Securitatea rutieră şi dreptul în transportul auto.

UNIVERSITATEA
TEHNICĂ DIN MOLDOVA

universitate acred i tată de stat, 
garant al vi i toru lui ti n er e tu lui!

Peste 1200 de burse de stat, destinate studenţilor din republică, vor fi  la UTM

Veniţi la studii: inginerie, tehnologie, informaticã, econ omie, 
management, drept, construcþii, ur ban ism, arhitecturã, de sign

Formele de studii: cu frecvenţă la zi, fără frecvenţă şi serală

UTM, universitate acreditată de stat
(Hotărârea Gu ver nu lui RM nr. 223 din 21.03.01), anunţă 
ad mi te rea pentru anul universitar 2004-2005 la studii 
fără plată (buget de stat), sau cu plată (prin contract).

FACULTATEA DE RADIOELECTRONICĂ 
ŞI TELECOMUNICAŢII (FRT)

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MAN AGE MENT
ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI (FIM CM)

FACULTATEA DE ENERGETICĂ (FE)

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT 
ÎN MECANICĂ (FIMM)

La toate specialităţile cu fi nanţare de la bugetul 
de stat se admit studenţi
prin contract (cu plată).

FACULTATEA DE TEHNOLOGIE ŞI MANAGEMENT
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ (FTMIA)
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FACULTATEA DE INGINERIE ECONOMICĂ
ŞI BUSINESS (FIEB)

* Învăţămînt universitar de 4 ani (secţia zi) şi de 5 ani (secţia f/f şi serală) - pentru 
deţinătorii diplomelor de bacalaureat şi absolvenţii de colegii;
* Învăţămînt universitar de 5 ani (secţia zi) şi de 6 ani (secţia f/f şi serală) - pentru 
absolvenţii şcolilor medii de cultură generală.

* Română, rusă; 
* Grupe specializate cu instruirea în franceză, engleză, germană şi spaniolă.

1. Pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală - examen la limba şi 
literatura română şi o probă la disciplina de profi l după cum urmează:
- Matematica la toate specialităţile Facultăţii de Inginerie Economică şi Business;
- Chimia la toate specialităţile Facultăţii de Tehnologia şi Managementul în Industria 
Alimentară;
- Desenul artistic la specialităţile “Arhitectura”, “Design industrial”, “Design 
vestimentar, “Designul interiorului” ;
- Limba engleză sau limba franceză la specialitatea “Informatica” cu specializarea 
„Informatică şi limbi moderne aplicate”;
- Istoria românilor şi universală la specialitatea  “Drept” cu specializarea “Drept 
Patrimonial”;
- Matematica sau fi zica la celelalte specialităţi.

2. Pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat - media generală de studii (media 
examenelor de bacalaureat şi media pe 3 ani de studii din anexa diplomei de 
bacalaureat) şi o probă la disciplina de profi l după cum urmează:
- Matematica la toate specialităţile Facultăţii de Inginerie Economică şi Business;
- Chimia la toate specialităţile Facultăţii de Tehnologia şi Managementul în Industria 
Alimentară;
- Desenul artistic la specialităţile “Arhitectura”, “Design industrial”, “Design 
vestimentar", “Designul interiorului” ;
- Limba engleză sau limba franceză la specialitatea “Informatica” cu specializarea 
„Informatică şi limbi moderne aplicate”;
- Istoria românilor şi universală la specialitatea  “Drept” cu specializarea “Drept 
Patrimonial”;
- Matematica sau fi zica la celelalte specialităţi.

3. Pentru absolvenţii de colegii - o probă la specialitatea solicitată.

Actele vor fi  prezentate de la 1 iulie până la 15 iulie inclusiv.
Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 16 iulie - 25 iulie inclusiv.

UTM organizează cursuri de pregătire de la 17 iunie (durata - o lună); 
de la 1 iulie (durata - 2 săptămâni).

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN MOLDOVA, 
ACREDITATĂ DE STAT, VĂ ASIGURĂ STUDII PERFORMANTE.

UTM vă aşteaptă!
COMISIA DE ADMITERE: 
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, blocul de studii nr.1, tel. 23-51-85

Decanatul pentru formarea contingentului de studenţi:
mun. Chişinău, bd. Dacia, 39, blocul de studii nr.9, tel. 77-36-50

Studii cu fi nanţare din bugetul de stat (fără plată)
Specialitatea Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Ţesături. .................................. 20
Specialitatea Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Piele şi din Înlocuitori . ...... 20
Specialitatea Modelarea şi Tehnologia Tricotajelor............................................................. 20
Specialitatea Tehnologii Poligrafi ce.......................................................................................... 20
Specialitatea Design Vestimentar . ...........................................................................................   5

Studii cu plată (prin contract)
Specialitatea Inginerie şi Management cu specializarea:
1. Inginerie şi management în industria uşoară.

Studii cu fi nanţare din bugetul de stat (fără plată)
Specialitatea Construcţii Civile, Industriale şi Agricole ..................................................... 45
Specialitatea Exploatări Miniere (Geotehnica şi Exploatarea Minieră).. ...................... 20
Specialitatea Geodezie, Topografi e şi Cartografi e............................................................... 20
Specialitatea Evaluarea Imobilului ........................................................................................... 20
Specialitatea Drept cu specializarea:
1. Drept patrimonial. ........................................................................................................................ 10
Specialitatea Protecţia antiincendiară..................................................................................... 25
Specialitatea Tehnologia Prelucrării Lemnului. .................................................................... 20

Studii cu fi nanţare din bugetul de stat (fără plată)
Specialitatea Arhitectura cu specializările:.......................................................................... 15
1. Arhitectură,
2. Urbanism.
Specialitatea Ingineria Gospodăriilor Comunale................................................................. 20
Specialitatea Gospodărirea şi Protecţia Apelor. ................................................................... 20
Specialitatea Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. .................................................... 20
Specialitatea Inginerie şi Management cu specializarea:
1. Inginerie şi management în protecţia mediului................................................................ 20
Specialitatea Căi ferate, Drumuri şi Poduri ............................................................................ 20
Specialitatea Tehnologia Materialelor şi Articolelor de Construcţie............................. 20
Specialitatea Tehnologia Produselor din Ceramică şi Sticlă. ........................................... 20
Specialitatea Maşini şi Instalaţii pentru Construcţii............................................................ 20

Studii cu plată (prin contract)
Specialitatea Designul Interiorului.
Specialitatea Restaurare.
Specialitatea Cadastrul şi Organizarea Teritoriului cu specializările:
1. Cadastru,
2. Organizarea teritoriului.

Studii cu fi nanţare din bugetul de stat (fără plată)
Specialitatea Managementul cu specializarile:
1. Economie şi Management în Industria alimentară,.......................................................... 20
2. Economie şi Management în Construcţii,. ........................................................................... 15
Specialitatea Marketing cu specializarea:
1. Marketing în industrie................................................................................................................. 15

Studii cu plată (prin contract)
Specialitatea Managementul cu specializarea:
1.Economie şi Management în Comerţ.
Specialitatea Finanţe cu specializarea:
1. Finanţele şi Contabilitatea Firmei.
Specialitatea Relaţii Economice Internaţionale.

Înmatricularea în bază de contract la toate specialităţile se va efectua conform 
numărului de locuri planifi cate . Taxele la studii în bază de contract  sunt accesibile şi 
variază în funcţie de forma de învăţământ şi de specialitate.
Facilităţi:
* Scutiţi de plată vor fi  studenţii care obţin note performante.

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR DE COLEGII!
Durata de studii la UTM pentru absolvenţii de colegii poate 

fi  redusă în baza planurilor individuale de învăţămînt.

UTM DISPUNE DE:
*  Corp profesoral califi cat: peste 700 de lectori, inclusiv cca 500 cu titluri 
ştiinţifi co-di dac tice de academicieni, doctori habilitaţi, doctori în ştiinţe, 
profesori şi conferenţiari uni ver si tari;
* Bază tehnico-materială impunătoare: 300 de laboratoare didactico-ştiinţifi ce, 
70 de clase de computere; Proiectare asistată de peste 1500 de computere 
moderne, conec tate la INTERNET; o uzină de producţie şi implementare a 
tehnologiilor avansate; ateliere de producţie;
*  Baze de practică în producţie; anual peste 400 de studenţi îşi fac prac ti ca în 
străinătate - România, Franţa, Canada, Germania, Italia, Rusia, Ucraina, etc;
*  Studii de masterat şi doctorat;
*  Baze de sport, secţii de sport pe interese, discoteci, colective artistice pentru 
cоntecul popular, de estradă, dans, fanfară, TVC;
*  9 cămine studenţeşti; cantine, bufete etc.
*  Puncte medicale, Profi lactoriu şi Baze de odihnă la mare şi în Codri pentru 
re fac e rea sănătăţii studenţilor şi colaboratorilor;
*  Biblioteci şi săli de lectură la toate facultăţile.

FACULTATEA DE INDUSTRIE UŞOARĂ (FIU)

FACULTATEA DE URBANISM ŞI ARHITECTURĂ (FUA)

LA FORMELE DE STUDII FĂRĂ FRECVENŢĂ ŞI SERALĂ
STUDIILE SE EFECTUEAZĂ 

ÎN BAZĂ DE CON TRACT LA TOATE SPECIALITĂŢILE

FACULTATEA DE CADASTRU, GEODEZIE 
ŞI CONSTRUCŢII (FCGC)

Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (prin contract)

Specialităţile:
1. Tehnologia prelucrării materialelor,
2. Maşini-unelte şi scule,
3. Design industrial

Adresa colegiului:  str. Voluntarilor, 1.
Tel.: 47 05 00

Colegiul Tehnic din Chişinău
(În componenţa UTM – Facultatatea IMCM)

LIMBILE DE STUDII

Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ 
universitar UTM organizează:

Studii de masterat
A doua diplomă de studii universitare
Cursuri de perfecţionare şi recalifi care

TERMENELE DE STUDII

CONCURSUL DE ADMITERE

Burse buget (proiect)
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Decanul – pãrintele facultãþii

FACULTATEA DE

TEHNOLOGIE ªI MANAGE-

MENT ÎN INDUSTRIA

ALIMENTARÃ (FTMIA)

În ce constã industrializarea produse-

lor alimentare? Pentru a rãspunde la aceas-

tã întrebare m-aº referi la rãspunsul unui

mare sculptor, care spunea cã pentru o

capodoperã el ciopleºte tot ce e în plus.

Un inginer în fabricarea produselor ali-

mentare are o misiune complicatã. El tre-

buie nu numai sã “ciopleascã surplusul”,

dar deseori sã completeze ceea ce lipseºte

ºi de fiecare datã în diferite mãsuri, pentru

a asigura o calitate bunã ºi stabilã pentru o

anumitã perioadã de timp.

Pentru a deveni un inginer calificat în

domeniul fabricãrii produselor alimentare,

sunt necesare cunoºtinþe profunde în chi-

mie, deoarece orice transformare ce are loc

în produsele alimentare la direct sau

indirect este legatã de procesele chimice,

fizico-chimice, biochimice. De asemenea,

sunt necesare cunoºtinþe bune ºi în mate-

maticã, fizicã, mecanicã, pentru a putea

înþelege esenþa procedeelor tehnologice. Se

cer cunoºtinþe profunde în disciplinele

economice ºi de marketing, pentru a putea

organiza eficient producerea ºi de a comer-

cializa profitabil ceea ce s-a produs.

Fãcând studii la FTMIA, veþi avea po-

sibilitatea de a vã perfecþiona cunoºtinþele

ºi în limbile moderne, în special cei care

vor reuºi sã-ºi aleagã filiera francofonã Tec-

hnologies Alimentaires, în cadrul cãreia în

anul 2002 am avut prima promoþie de ingi-

neri în domeniul industriei alimentare cu

instruirea în limba francezã.

Studiile la filierã vã oferã o posibilitate

de a vã familiariza cu cele mai moderne

tehnologii din þãrile francofone ºi industrial

dezvoltate, cum ar fi Franþa, Canada, Bel-

gia etc.

Cei care vor dori sã-ºi perfecþioneze

cunoºtinþele în domeniu îºi vor putea con-

tinua studiile postuniversitare la Masterat,

în cadrul cãruia de asemenea predau profe-

sori din diferite þãri (Franþa, Belgia etc.).

La facultate îºi desfãºoarã activitatea

un colectiv profesoral bine pregãtit, care s-

a perfecþionat în diferite þãri dezvoltate,

cum ar fi SUA, Belgia, Franþa, Italia,

Portugalia, Ungaria, Bulgaria, România, apt

de a asigura o pregãtire în domeniu la cel

mai înalt nivel.

Nu uitaþi cã alimentele sunt vital nece-

sare omului, indiferent de condiþiile în care

s-ar afla, iar cei care le produc au o misiune

nobilã.

Cei care au ales FTMIA la sigur vor

avea satisfacþie profesionalã ºi vor contri-

bui la dezvoltarea economiei naþionale.

Grigore MUSTEAÞÃ

Decanul FTMIA, conf., dr.

Facultatea de Industrie Uºoarã pregãteºte

cadre inginereºti de înaltã calificare la profilul

“Tehnologia Industriei Uºoare”, specialitãþile

“Modelarea ºi tehnologia confecþiilor din þesãturi”,

“Modelarea ºi tehnologia confecþiilor din piele ºi

înlocuitori”, “Modelarea ºi tehnologia tricotajelor”,

“Tehnologii poligrafice”, specialitatea “Inginerie

ºi management cu opþiunea  “Inginerie ºi

management în industria uºoarã”, la profilul “

“Design”, specialitatea “Design vestimentar”.

Facultatea dispune de laboratoare înzestrate

FACULTATEA DE CALCULATOARE,

INFORMATICÃ ªI

MICROELECTRONICÃ (FCIM)

Asigurã pregãtirea specialiºtilor în do-

meniile de vârf ale ºtiinþei ºi tehnicii con-

temporane – ºtiinþa sistemelor ºi calcula-

toarelor, electronica ºi comunicaþiile, aces-

tea constituind suportul viitoarei societãþi

informaþionale.

În cadrul facultãþii activeazã 9 profe-

sori universitari, doctori habilitaþi, 70 de

conferenþiari, doctori în ºtiinþã.

Studenþii au posibilitatea de a-ºi face

studiile la specialitatea aleasã în una din

limbile moderne (englezã, francezã ºi ger-

manã) ºi a obþine burse de studii în univer-

sitãþile din SUA, Franþa etc.

La specialitãþile Automatica ºi informatica,

Microelectronica, Tehnologii informaþionale,

FACULTATEA DE CADASTRU,

GEODEZIE ªI CONSTRUCÞII

(FCGC)

Pregãtirea inginerilor în domeniul

construcþiilor s-a început pentru prima datã în

Republica Moldova în 1959, la facultatea de

ingineri-tehnicieni din cadrul Universitãþii de

Stat din Chiºinãu. În 1964, în baza acestei

facultãþi a fost fondat Institutul Politehnic cu

5 facultãþi, inclusiv facultatea de ingineri-

constructori ºi au fost pregãtiþi pânã în prezent

peste 9350 de  ingineri-constructori, geodezi,

ingineri-evaluatori ºi economiºti, care activeazã

în diverse ramuri ale economiei naþionale ºi

peste hotare.

Actualmente în cadrul facultãþii îºi fac stu-

diile peste 750 de studenþi la secþia de zi ºi 415

– la secþia fãrã frecvenþã.

Actualmente la facultate funcþioneazã 5 cat-

edre de specialitate ºi una generalã, la care ac-

tiveazã 69 de profesori, între care: 3 prof. univ.

dr. hab. ºi 37 de conf. univ. dr. ing.

Facultatea dispune de o bazã materialã

bunã, înzestratã cu utilaj modern:

· Sãli de curs;

· Centre de calcul;

· Laboratoare metodice ºi de cercetãri;

· Laborator de încercãri ale articolelor ºi

elementelor de construcþii;

· Laborator de încercãri ale materialelor

de construcþii  la acþiunea sarcinii  ºi  a

temperaturii de scurtã ºi lungã duratã;

· Laborator de metrologie, tensometrie ºi

mãsurãri prin ultrasunet;

· Laborator de tehnologii moderne în

construcþii;

· Laborator de geodezie, topografie, foto-

grammetrie ºi altele;

· Laborator de analizã a materialelor geo-

logice;

· Laborator de încercãri ale solurilor pentru

fundaþii;

· Laborator de evaluare a bunurilor imo-

bile înzestrat cu utilaj de ultimã performanþã;

· Salã de sport.

Constantin SPÂNU

Decanul  FIU, conf., dr.

FACULTATEA DE

INDUSTRIE UªOARÃ (FIU)

cu tehnicã modernã, în care studenþii îºi

desãvârºesc aptitudinile ºi cunoºtinþele obþinute

în cadrul cursurilor teoretice, devenind specialiºti

de performanþã în domeniile proiectãrii artistice,

proiectãrii inginereºti ºi fabricaþiei tehnologice a

îmbrãcãmintei, prezentarea de modã, managemen-

tul firmei, procese tehnologice în industria

poligraficã.

Instruirea se efectueazã atât la studii de zi, cât

ºi la fãrã frecvenþã.

Graþie numãrului considerabil de oferte de

locuri de muncã în economia Republicii Moldova,

toþi absolvenþii facultãþii sunt încadraþi cu uºurinþã

în unitãþile de producþie de profil din republicã.

Decanul  FCGC, prof. univ., dr. hab.

Vizavi de corpul de studii al facultãþii se

aflã cãminul studenþesc.

La facultate funcþioneazã doctorantura, care

asigurã perfecþionarea postuniversitarã a

specialiºtilor din universitãþi, centre de cercetãri

ºi de producþie la specialitãþile:

· Elemente de construcþii;

· Mecanica corpului solid;

· Mecanica structurilor;

· Tehnologia în construcþii;

· Evaluarea bunurilor imobile;

· Geologia inginereascã.

Facultatea are foarte bune relaþii de colabo-

rare cu:

· Universitatea Tehnicã de Construcþii,

Bucureºti;

· Academia de ªtiinþe Economice, Bucureºti;

· Universitatea Tehnicã “Gh. Asachi”, Iaºi;

· Universitatea Tehnicã, Cluj-Napoca;

· Universitatea “Transilvania”, Braºov;

· Universitatea Tehnicã, Timiºoara;

· Universitatea de Construcþii, Odesa;

· Universitatea de Construcþii, Kiev;

· Universitatea de Construcþii, Moscova;

· Universitatea de Construcþii, Sankt-Peters-

burg;

· ªcoala Superioarã de poduri ºi ºosele,

Paris;

· Colegiul Regal din Marea Britanie;

· ªcoala Regalã Tehnicã din Suedia.

Fiind urmaºi ai romanilor ºi dacilor, moºte-

nim geniul lor de mari arhitecþi ºi constructori,

calitãþi foarte necesare la momentul actual. Ne-

voia de specialiºti în domeniul arhitecturii ºi ur-

banismului este practic nelimitatã atât în Moldo-

va, cât ºi în întreaga lume.

Facultatea de Urbanism ºi Arhitecturã pre-

gãteºte arhitecþi, ingineri ºi conducãtori de lu-

crãri care concep construcþiile, le realizeazã, le

întreþin, le consolideazã ºi le modernizeazã. Lo-

cuinþe, amenajãri ale teritoriului, instituþii de în-

vãþãmânt, spitale ºi policlinici, centre culturale ºi

de sport, hoteluri, construcþii pentru industrie ºi

agriculturã, magazine, centrale energetice, dru-

muri, strãzi, cãi ferate, poduri, autostrãzi, castele

de apã, rezervoare, garaje subterane, reþele ºi uti-

litãþi, alimentãri cu apã, reþele electrice ºi termice,

gazoducte, lucrãri cu caracter edilitar ºi multe

altele reprezintã domeniile în care absolvenþii

noºtri se vor afirma, lãsându-ºi amprenta în isto-

ria þãrii.

Activitatea de creaþie a studenþilor este susþi-

nutã de proiectarea asistatã de calculator, în cadrul

cãreia studenþii au posibilitatea sã utilizeze reþele

de calculatoare, servicii Internet, sã simuleze

procesele pentru a efectua analize aprofundate ºi

a stabili soluþii optime.

Creaþia tehnicã ºi artisticã merge mânã în

mânã cu cercetarea. Pentru investigaþiile necesa-

re Facultatea de Urbanism ºi Arhitecturã dispune

de o importantã bazã de cercetare, fiind susþinutã

în aceastã direcþie de uniunile de creaþie din

republicã ºi de întreprinderile specializate din do-

meniu.

Dupã absolvirea cursurilor teoretice ºi prac-

tice ºi susþinerea proiectului de diplomã scris sub

conducerea unui profesor de specialitate, arhitecþii,

inginerii ºi conducãtorii de lucrãri posedã un

bagaj de cunoºtinþe teoretice ºi practice suficient

pentru amplasarea în câmpul  muncii din sectorul

de stat ºi cel privat.

Arhitecþii ºi inginerii din domeniul urbanis-

mului sînt specialiºti de elitã, recunoscuþi ºi peste

hotarele republicii, care realizeazã obiective

importante ºi care creeazã condiþii de viaþã agrea-

bile pentru locuitorii oraºelor ºi satelor din þarã.

Nistor GROZAVU

Decanul  FUA, conf., dr.

FACULTATEA DE URBANISM

ªI ARHITECTURÃ (FUA)

Ion BALMUª

Decanul FCIM, conf., dr.

Calculatoare studiile se efectueazã ºi la secþiile

fãrã frecvenþã ºi seralã.

Sub egida Agenþiei Universitãþilor Franco-

fone, începând cu anul universitar 1997-98, la

facultate funcþioneazã filiera francofonã

“Informatica”. Studiile la filierã se efectueazã în

limba francezã.

Diplomele absolvenþilor filierei vor fi

echivalente cu cele din þãrile francofone

(aproximativ 60 de þãri). Studenþii filierei au

posibilitatea sã-ºi continue studiile în Franþa,

Canada etc. Anual 10-14 studenþi îºi desfãºoarã

practica de varã în Franþa.

Începând din anul universitar 2001-2002, la

facultate funcþioneazã filiera anglofonã “ªtiinþa

calculatoarelor ºi electronica” cu studierea

disciplinelor în limba englezã.

FCIM participã la realizarea multiplelor

acorduri de colaborare ºtiinþificã ºi didacticã

încheiate între Universitatea Tehnicã din Moldova

ºi universitãþile din alte þãri.

Aceste acorduri prevãd un schimb reciproc

de studenþi ºi profesori, investigaþii ºtiinþifice

comune, coordonarea metodelor ºi programelor

de instruire.

La dispoziþia studenþilor se aflã 14 sãli

amenajate cu calculatoare Pentium, conectate într-

o reþea modernã cu acces la Internet, laboratoare

didactice ºi de cercetare dotate cu echipament

modern.

Ion CIUPAC
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ðåñóðñîâ; Òåïëîãàçîñíàáæåíèå è âåíòèëÿöèÿ;
Èíæåíåðèÿ è ìåíåäæìåíò â îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû; Àâòîìîáèëüíûå è
æåëåçíûå äîðîãè è ìîñòû; Òåõíîëîãèÿ
ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è
èçäåëèé;  Òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà
êåðàìè÷åñêîé è ñòåêîëüíîé ïðîäóêöèè;
Ñòðîèòåëüíûå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå;
Ðåñòàâðàöèÿ*; Äèçàéí èíòåðüåðà*; Êàäàñòð
è çåìëåóñòðîéñòâî*;

Ôàêóëüòåò Ýêîíîìè÷åñêîé Èíæåíåðèè è Áèçíåñà

Ýêîíîìèêà è ìåíåäæìåíò â ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè; Ýêîíîìèêà è ìåíåäæìåíò
â ñòðîèòåëüñòâå ; Ìàðêåòèíã â
ïðîìûøëåííîñòè; Ýêîíîìèêà è ìåíåäæìåíò
â òîðãîâëå*;  Ôèíàíñû è áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò ôèðìû*; Ìåæäóíàðîäíûå
ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ*.

ÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ ÎÒÌÅ-
×ÅÍÍÛÅ ÇÂÅÇÄÎ×ÊÎÉ, ÏÐÈÅÌ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒÑß ÒÎËÜÊÎ ÍÀ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ.

ÍÀ ÇÀÎ×ÍÎÅ  È ÂÅ×ÅÐÍÅÅ
ÎÒÄÅËÅÍÈß ÏÐÈÅÌ ÎÑÓÙÅÑ-
ÒÂËßÅÒÑß ÍÀ ÂÑÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ.

Çà÷èñëåíèå íà êîíòðàêòíîé îñíîâå
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà çàïëàíèðîâàííûå ìåñòà.
Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äîñòóïíàÿ è âàðüè-
ðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèàëüíîñòè è
ôîðìû îáó÷åíèÿ.

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ ÝÊÇÀÌÅÍÛ

1. Âûïóñêíèêè ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ øêîë ñäàþò  ýêçàìåí ïî ðóìûí-

ñêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå è îäèí
ýêçàìåí ïî ïðîôèëþ:

- ìàòåìàòèêà äëÿ âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé
Ôàêóëüòåòà Ýêîíîìè÷åñêîé Èíæåíåðèè è
Áèçíåñà;

- õóäîæåñòâåííûé ðèñóíîê äëÿ
ñïåöèàëüíîñòåé Àðõèòåêòóðà, Ðåñòà-
âðàöèÿ, Äèçàéí;

Èíôîðìàòèêà è ïðèêëàäíûå èíîñòðàííûå
ÿçûêè; Èíôîðìàòèêà (íà ôðàíöóçñêîì
ÿçûêå).

Ôàêóëüòåò Òåõíîëîãèè è Ìåíåäæìåíòà

â Ïèùåâîé Ïðîìûøëåííîñòè:

Òåõíîëîãèÿ õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè
çåðíîâûõ; Òåõíîëîãèÿ õëåáîïå÷åíèÿ;
Òåõíîëîãèÿ õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè
ôðóêòîâ è îâîùåé; Òåõíîëîãèÿ âèíà è
ïðîäóêòîâ áðîæåíèÿ; Òåõíîëîãèÿ ñàõàðà è
ñàõàðèñòûõ ïðîäóêòîâ; Òåõíîëîãèÿ ìîëîêà
è ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ; Òåõíîëîãèÿ ìÿñà
è ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ; Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêòîâ
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ; Ïðîìûøëåííûå
áèîòåõíîëîãèè*; Òåõíîëîãèÿ ïèâà è
ïðîõëàäèòåëüíûõ íàïèòêîâ*.

Ôàêóëüòåò Ëåãêîé

Ïðîìûøëåííîñòè:

Ìîäåëèðîâàíèå è òåõíîëîãèÿ øâåéíûõ
èçäåëèé; Ìîäåëèðîâàíèå è òåõíîëîãèÿ
èçäåëèé èç êîæè è çàìåíèòåëåé; Ìîäåëè-
ðîâàíèå è òåõíîëîãèÿ òðèêîòàæíûõ èçäåëèé;
Ïîëèãðàôè÷åñêèå òåõíîëîãèè; Èíæåíåðèÿ
è ìåíåäæìåíò â ë¸ãêîé ïðîìûøëåííîñòè*;
Äèçàéí îäåæäû.

Ôàêóëüòåò Êàäàñòðà, Ãåîäåçèè

è Ñòðîèòåëüñòâà:

Ïðîìûøëåííîå, ãðàæäàíñêîå è
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ñòðîèòåëüñòâî;
Ãåîäåçèÿ, òîïîãðàôèÿ è êàðòîãðàôèÿ; Îöåíêà
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà; Èìóùåñòâåííîå
ïðàâî; Òåõíîëîãèÿ îáðàáîòêè äåðåâà;
Ïðîòèâîïîæàðíàÿ çàùèòà; Ýêñïëóàòàöèÿ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.

Ôàêóëüòåò Ãðàäîñòðîèòåëüñòâà

è Àðõèòåêòóðû:

Àðõèòåêòóðà; Èíæåíåðèÿ êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà; Õîçÿéñòâîâàíèå è çàùèòà âîäíûõ

Ýíåðãåòè÷åñêèé Ôàêóëüòåò:

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà;Ýëåêòðîìåõàíèêà;

Òåðìîýíåðãåòèêà; Ìåòðîëîãèÿ, ñòàíäàðòèçàöèÿ,

êîíòðîëü  è ñåðòèôèêàöèÿ ïðîäóêöèè;

Èíæåíåðèÿ è ìåíåäæìåíò â ýíåðãåòèêå

Ôàêóëüòåò Èíæåíåðèè

è Ìåíåäæìåíòà â Màøèíîñòðîåíèè:

Òåõíîëîãèÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ;
Cåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ìàøèíîñòðîåíèå

è îáîðóäîâàíèå;
Ñòàíêè è èíñòðóìåíòû; Èíæåíåðèÿ è

ìåíåäæìåíò â ìàøèíîñòðîåíèè; Ïðîìûø-
ëåííûé äèçàéí; Òåõíîëîãèÿ îáðàáîòêè
ìàòåðèàëîâ*; Èíîâàöèîííàÿ èíæåíåðèÿ è
òåõíîëîãè÷åñêèé òðàíñôåð. Äèçàéí óïàêîâêè
è èíäóñòðèàëüíàÿ ãðàôèêà*.

Ôàêóëüòåò Èíæåíåðèè

è Ìåíåäæìåíòà â Ìåõàíèêå:

Ìàøèíû è àïïàðàòû â ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè; Ìàøèíû è àïïàðàòû â
ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè; Õîëîäèëüíûå
ìàøèíû è óñòàíîâêè; Îáîðóäîâàíèå è
òåõíîëîãèÿ óïàêîâêè ïðîäóêöèè; Àâòî-
òðàíñïîðò; Èíæåíåðèÿ è ìåíåäæìåíò íà
òðàíñïîðòå; Ìåæäóíàðîäíûå ïåðåâîçêè;
Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ è ïðàâî íà
àâòîòðàíñïîðòå*.

Ôàêóëüòåò Ðàäèîýëåêòðîíèêè

è Òåëåêîììóíèêàöèè:

Òåëåêîììóíèêàöèè; Ðàäèîýëåêòðîííûå
ñèñòåìû; Îïòîýëåêòðîííûå ñèñòåìû;
Èíæåíåðèÿ è ìåíåäæìåíò â òåëåêîì-
ìóíèêàöèÿõ.

Ôàêóëüòåò Âû÷èñëèòåëüíîé Òåõíèêè,

Èíôîðìàòèêè è Ìèêðîýëåêòðîíèêè:

Âû÷èñëèòåëüíàÿ  òåõíèêà; Ìèêðîýëå-
êòðîíèêà; Àâòîìàòèêà è èíôîðìàòèêà;
Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè;

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÌÎËÄÎÂÛ

ñ ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèåé (ðåøåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÌ nr. 223 îò 21.03.01)
Oáúÿâëÿåò  ïðèåì íà 2004-2005 ó÷åáíûé ãîä  íà áþäæåòíîé /áåñïëàòíîé/ èëè êîíòðàêòíîé /ïëàòíîé/

îñíîâå íà ñëåäóþùèå ôàêóëüòåòû è ñïåöèàëüíîñòè:

Dragi elevi-absolvenþi!
Computerul ºi informatizarea

societãþii sunt la început de cale. Calcula-

torul – un  instrument de lucru cu forþe de

calcul uimitoare, a intrat masiv pretutindeni

în viaþa noastrã. În acest domeniu se cer tineri

ingineri tot mai mulþi ºi mai mulþi, iar Uni-

versitatea Tehnicã poate satisface aceste

cerinþe mereu crescânde. Absolvenþii noºtri

imediat dupã absolvire sunt invitaþi în diferite

firme, întreprinderi, organizaþii din þara noastrã

ºi de peste hotare.

Nici un absolvent al Universitãþii

Tehnice nu întâmpinã dificultãþi la anga-

jare, iar acest aspect este foarte important când

e vorba de a opta pentru o profesie sau alta.

Acum la noi, precum ºi în þãrile lumii, se relevã

tendinþa de creºtere substanþialã a cererii

pieþei muncii în ingineri. Specialitãþile

inginereºti sunt cele mai solicitate dintre

toate celelalte profesii. E ºi firesc. Inginerul

este principala forþã creatoare a societãþii

umane, el lucreazã în economia realã, or,

tocmai ea intereseazã în primul rând orice stat,

inclusiv Moldova. Drept confirmare,

sondajele sociologice din ultimii ani ne

demonstreazã cã angajarea absolvenþilor

Universitãþii Tehnice trece în top pe locul

întâi, apoi vin pedagogii cu o diferenþã de 25

– 30 la sutã. Iatã de ce an de an tot mai mulþi

absolvenþi vin sã facã carte la UTM.

În aceastã ordine de idei trebuie sã vã

mai spun, dragi elevi-absolvenþi, cã noi, la

Universitatea Tehnicã, perfecþionãm încon-

tinuu planurile ºi programele de învãþãmânt,

în conformitate cu exigenþele moderne, astfel

ca studenþii sã fie pregãtiþi nu numai pe linie

pur inginereascã, dar ºi pe cea  economico-

managerialã. De ce? Tânãrul inginer,

absolvent al Universitãþii Tehnice, poate sã

fondeze el însuºi o firmã, o întreprindere micã

sau mijlocie ºi tocmai aici îl vor ajuta

cunoºtinþele economico-manageriale pe care

i le-a dat UTM suplimentar la cele pur

inginereºti. În virtutea pregãtirii profesionale
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complexe, foarte mulþi ingineri care au

absolvit UTM, au fondat firme, întreprinderi

proprii, oferind locuri de muncã ºi altor oame-

ni, inclusiv juriºti, contabili, filologi etc. În

condiþiile economiei de piaþã anume inginerii

demonstreazã capacitãþi profesionale ºi man-

ageriale de a conduce colective în sectorul

statal ºi privat. Numai în Chiºinãu, de exemplu,

din câteva zeci de mii de agenþi economici 70

la sutã sunt ingineri, absolvenþi ai UTM.

Aceasta, evident, vorbeºte despre calitatea

instruirii universitare, pe care o presteazã UTM.

Instruirea complexã la UTM este com-

plementatã cu încã o componentã. Cele douã

opþiuni – pregãtirea pur inginereascã ºi cea

economico-managerialã – le-am suplimentat

cu o a treia. Mã refer la opþiunea limbilor

moderne: engleza, franceza, germana,

spaniola. Importanþa acestei opþiuni rezidã

în faptul cã anume inginerului cunoscãtor de

limbi moderne îi aparþine misiunea de a

culege din þãrile dezvoltate ºi implementa

tehnologii moderne în economia naþionalã.

La UTM existã filiere francofone, anglofone,

germanofone, unde predarea se face în limba

respectivã. Existã grupe unde doar limba

respectivã se studiazã într-un mod mai apro-

fundat, dar ºi grupe unde limba strãinã se

învaþã la nivelul comunicãrii necesare. Fac-

torul “lingvistic” înlesneºte efectuarea prac-

ticii în þãri strãine – Franþa, Anglia, Canada,

Germania, Belgia, Olanda, Cehia, Ungaria,

Italia. În aceste þãri an de an grupe de studenþi

au posibilitatea de a-ºi efectua practica teh-

nologicã. De asemenea, studenþii noºtri îºi

fac practica ºi în România, Rusia, Belarus,

Ucraina, þãri cu care avem legãturi

tradiþionale. UTM are baze de practicã la

mai multe întreprinderi ºi firme, companii

industriale din Republica Moldova, unde

studenþii se aprofundeazã în profesie tocmai

în felul în care o cer astãzi standardele

europene.

Factorul “limbii moderne” lãrgeºte

mult oportunitãþile absolventului

Universitãþii Tehnice, inclusiv de a se angaja

eventual ºi în strãinãtate, dacã o cere cazul.

Calitatea instruirii universitare înalte la

UTM, recunoscutã în þarã ºi în strãinãtate, este

asiguratã de un colectiv profesoral-didactic

ºi ingineresc de peste 1100 de persoane,

inclusiv cca. 600 cu titluri ºtiinþifice de

academicieni, doctori habilitaþi, doctori în

ºtiinþe, profesori ºi conferenþiari

universitari, lectori superiori. UTM

dispune de 300 de laboratoare didactico-

ºtiinþifice specializate în cele peste 80 de

specialitãþi ºi specializãri inginereºti.

UTM este amplasatã în 3 campusuri în

diferite zone ale Chiºinãului: Centru, Râºcani

ºi Botanica. Fiecare facultate are bibliotecã

ºi salã de lecturã cu literaturã de specialitate.

Biblioteca UTM parcurge faza de informa-

tizare cu conexiune la Internet.

La facultãþile UTM sunt create 70 de

clase de calculatoare moderne  conectate la

Internet ºi poºta electronicã, iar întreaga

universitate este conectatã la Reþeaua

Informaþionalã Europeanã, care are legãturi

cu diferite universitãþi ºi centre ºtiinþifice din

România, Ungaria, Germania, Franþa ºi alte þãri,

fapt ce ridicã mult calitatea instruirii.

La capitolul calitate universitarã voi

aminti, dragi elevi, ºi faptul cã UTM a fost

printre primele universitãþi acreditate de cãtre

stat în anul 2001, ceea ce înseamnã, desigur,

o recunoaºtere din partea statului, a societãþii

din Republica Moldova, ºi nu numai. Având

acreditarea în interiorul þãrii, UTM, fiind

fondatorul Asociaþiei Inginerilor din

Moldova, care, la rându-i, este membru al

Federaþiei Mondiale a Asociaþiilor Naþionale

Inginereºti, deci, diplomele noastre, fãrã

îndoialã, sunt recunoscute în perimetrul

Federaþiei (peste 50 de þãri).

UTM întreþine relaþii de colaborare

activã cu cca. 60 de universitãþi din Franþa,

SUA, Canada, Germania, Italia, România,

Rusia, Ucraina, Belarus, Ungaria, Cehia,

Slovacia, Belgia, Spania, Olanda ºi altele.

La Universitatea Tehnicã din Moldova

învaþã ºi mulþi studenþi din þãri strãine,

inclusiv din Italia, Germania, Franþa, Turcia,

Iordania, Siria, Israel etc., deoarece calitatea

instruirii universitare este bine cunoscutã ºi

pe plan internaþional.

V-am vorbit, dragi elevi, într-un mod

accentuat despre calitatea instruirii universi-

tare, pentru cã formarea profesiei depinde de

calitatea procesului de studii ºi, de bunã

seamã, înseamnã formarea destinului.

Veniþi cu toatã încrederea la Univer-

sitatea Tehnicã din Moldova ºi veþi avea un

destin sigur, neexpus vânturilor schimbã-

toare ale aºa-numitelor “întâmplãri”!

Iar în ceea ce priveºte viaþa universitarã

în celelalte manifestãri ale ei: traiul în cãmin,

ocrotirea sãnãtãþii, sport, activitatea artisticã,

discoteci etc. – toate acestea existã la UTM

în cea mai bunã formã, cãci sunt dirijate de

sindicatul studenþilor, de patronii grupelor

academice, de sfaturile cãminelor. Despre

acestea citiþi, dragi elevi, în celelalte materiale

ale acestui numãr de gazetã, dar mai concret

ºi mai amãnunþit veþi afla studiind deja la

UTM, în sânul marelui colectiv de aproape

14 mii de studenþi.

Pânã atunci, eu vã doresc numai binele ºi

vã îndemn cu toatã sinceritatea, doar ºi eu am

fost studentul acestei slãvite universitãþi:

veniþi la carte, veniþi la inginerie, veniþi la

Universitatea Tehnicã din Moldova!

Vã aºteptãm cu drag!

- àíãëèéñêèé ÿçûê èëè ôðàíöóçñêèé

ÿçûê äëÿ ñïåöèàëüíîñòè Èíôîðìàòèêà è
ïðèêëàäíûå èíîñòðàííûå ÿçûêè;

- õèìèÿ  äëÿ âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé
Ôàêóëüòåòà Òåõíîëîãèè è ìåíåäæìåíòà â
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè.

- èñòîðèÿ ðóìûí è âñåîáùàÿ èñòîðèÿ

äëÿ ñïåöèàëüíîñòè  Èìóùåñòâåííîå Ïðàâî;
- ìàòåìàòèêà èëè ôèçèêà - äëÿ îñòàëüíûõ

ñïåöèàëüíîñòåé.
2.  Êîíêóðñíûé îòáîð äëÿ âûïóñêíè-

êîâ ëèöååâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå îáùåãî
ñðåäíåãî áàëëà (ñðåäíèé áàëë ýêçàìåíîâ ïî
áàêàëàóðåàòó è ñðåäíèé áàëë ïî òð¸ì ãîäàì
îáó÷åíèÿ, îïðåäåë¸ííûé èç ïðèëîæåíèÿ ê
äèïëîìó áàêàëàâðà) è îöåíêè ýêçàìåíà  ïî
ïðîôèëþ:

ìàòåìàòèêà äëÿ âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé
Ôàêóëüòåòà Ýêîíîìè÷åñêîé Èíæåíåðèè è
Áèçíåñà;

õóäîæåñòâåííûé ðèñóíîê äëÿ
ñïåöèàëüíîñòåé Àðõèòåêòóðà, Ðåñòàâðàöèÿ,
Äèçàéí;

- àíãëèéñêèé ÿçûê èëè ôðàíöóçñêèé

ÿçûê äëÿ ñïåöèàëüíîñòè Èíôîðìàòèêà è
ïðèêëàäíûå èíîñòðàííûå ÿçûêè;

- õèìèÿ  äëÿ âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé
Ôàêóëüòåòà Òåõíîëîãèè è ìåíåäæìåíòà â
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè.

- èñòîðèÿ ðóìûí è âñåîáùàÿ èñòîðèÿ

äëÿ ñïåöèàëüíîñòè  Èìóùåñòâåííîå Ïðàâî;
- ìàòåìàòèêà èëè ôèçèêà - äëÿ îñòà-

ëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé.

3. Êîíêóðñíûé îòáîð äëÿ âûïóñêíèêîâ
êîëëåäæåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå îöåíêè
ýêçàìåíà ïî âûáðàííîé ñïåöèàëüíîñòè.
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Informaþii despre UTM puteþi citi

ºi în Internet pe adresa:

www.utm.md

amplasate în spaþii ecologice cu multã

verdeaþã. Ei fac gimnasticã, alergãri, jocuri

sportive - tot ce prevede programul referitor

la fortificarea tânãrului organism, diferenþiat

fiind, se înþelege, efortul pentru bãieþi ºi

efortul pentru fete.

Bazele sportive la UTM se aflã într-o

iar la punctajul general, de obicei - locurile

I, II sau III.

O mândrie aparte avem pentru echipele

UTM la jocurile sportive. Echipele de fotbal, bãieþi

ºi fete, joacã în diviziile republicane. La nivel

republican se aflã ºi echipele UTM de volei, bãieþi

ºi fete, lupte libere, judo, greco-romane etc.

Universitatea Tehnicã din Moldova are

o permanentã preocupare în ceea ce priveºte

alternarea muncii intelectuale cu efortul fizic,

cu educaþia fizicã. În felul acesta se menþine

buna sãnãtate a studenþilor, iar succesele lor

la carte sînt mereu mai mari.

Aºadar, în orarul sãptãmânal pentru anii

I ºi II disciplina “Educaþia fizicã” este

obligatorie. Miile de studenþi, sub îndruma-

rea profesorilor de înaltã calificare, împân-

zesc cele 4 baze ºi terenuri largi de sport,

diferiþi ani de studii, de la diferite facultãþi,

campusuri ,  cãmine,  precum ºi  pentru

întâietate pe întreaga universitate - mare

conglomerat de cca 14 mii de studenþi.

Urmeazã apoi competiþiile între univer-

sitãþile din RM. Aceste competiþii se numesc

Universiade.

Universitatea Tehnicã din Moldova este

consideratã drept una dintre cele mai sportive.

La Universiadele republicane, în toate cele

18 probe de sport, ea ocupã locuri premiante,

dezvoltare continuã. De exemplu, la cele 2

stadioane existente se construiesc ºi douã de

nivel european, unul având covorul câmpului

de fotbal din iarbã artificialã. Alãturi sunt

amenajate mai multe terenuri pentru tenisul

de câmp, pe care au loc ºi  competiþ i i

internaþionale la celebra Cupã Davis. Acum

se aflã în construcþie o piscinã sportivã ºi în

reconstrucþie – o salã de sport polivalentã.

Studenþii doritori de a se ocupa în secþii

ºi cluburi de sport au totul la dispoziþie:

fotbal, volei, baschet, rugby, tenis, lupte li-

bere, lupte greco-romane, judo, badminton,

atletism, haltere, trageri la þintã, joc de dame,

ºah, sporturi de apã etc.

Pe parcursul anului de studii se organi-

zeazã diferite competiþii între studenþii de la

 Echipa de rugby a UTM  atinge perfor-

manþe de culme. De fapt, ea reprezintã Re-

publica Moldova la competiþiile internaþio-

nale.

Universitatea Tehnicã din Moldova,

dragi elevi, are tradiþii bogate, are bazã

materialã solidã ºi de aceea poate realiza ase-

menea succese în sport. Noi zicem: “Ingi-

neri de calificare înaltã ºi sportivi de per-

formanþã”.

Veniþi la studii ºi la sport la Universita-

tea Tehnicã din Moldova! În aulele, în la-

boratoarele, pe stadioanele UTM vã veþi

crea o minte sãnãtoasã în corp sãnãtos,

precum spuneau strãbunii noºtri latini.

La UTM personalitatea studentului se

manifestã neapãrat ºi în plan artistic. Foarte

mulþi studenþi de la diferiþi ani, de la toate cele

9 facultãþi vin cu plãcere dupã lecþii la cercurile

artistice.

Fanfara UTM este unicã între colecti-

vele artistice universitare din RM. Funcþio-

neazã din 1975. Fanfariºtii UTM concerteazã

deseori ºi la facultãþi, ºi în faþa publicului larg

din Chiºinãu, în România ºi în þãri strãine.

Repertoriul conþine ºi opere de naturã clasicã.

Fanfara UTM este onoratã cu multe Diplome

ºi premii.

Ansamblul de muzicã ºi dans popular

“Tinereþea” de la UTM are succese recu-

noscute în þarã ºi în strãinãtate. Din 1965,

cînd a fost fondat de Vladimir Curbet, artist

emerit al RM, actualmente conducãtorul

Ansamblului republican academic “JOC”, a

concertat la Moscova, Sankt-Petersburg,

Odesa, Minsk, Ujgorod, Lvov, Tallin, Ere-

van, Kazan, de asemenea în Polonia, Austria,

Germania, România, Bulgaria, Croaþia.

Ansamblul deþine foarte multe titluri de

Laureat al diferitelor festivaluri internaþiona-

le. Cine cântã ºi danseazã în ansamblu?

Desigur cã studenþii UTM. Locul celor care

pleacã, dupã absolvire, îl iau nou-veniþii

studenþi.

“Perpetuum mobile” se numeºte echi-

pa TVC (Tinereþe, Vis, Cutezanþã) a UTM, în

cadrul cãreia studenþii îºi dezvoltã capacitãþi

artistice teatrale, muzicale, de dans, de

improvizare etc.

“Balul bobocilor” este sãrbãtoarea anualã

în care îºi  revarsã talentele artistice

multilaterale, în care se distreazã tinereºte

studenþii anului I, ajutaþi desigur de colegii

lor de la anii superiori.

Formaþia vocal-instrumentalã a UTM

dezvoltã talentele acelor studenþi - fete ºi bãieþi

- care preferã estrada.

Secþia dansuri sportive a UTM se bu-

curã de o mare popularitate între studenþii

iubitori ai genului dat.

TVC de la facultãþi - colective artistice

care cuprind multã lume studenþeascã, avântatã

în cizelarea executãrii de dans, muzicã,

acrobaþii verbale-umoristice pentru a învinge

în întrecere.

Toate acestea constituie un element natural

în larga viaþã universitarã la UTM.

Avem specialiºti, avem condiþii pentru a

dezvolta tineretul ºi sub aspectul sociabil al

artisticului, adicã a forma un Om multilateral

dezvoltat.

Timp de relaxare – la DISCO...

Sportul, Arta ºi Distracþia

întregesc viaþa universitarã

Editor: UTM




