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Preambul
Învățământul superior joacă un rol cheie în deschiderea de noi orizonturi, prin
contribuții importante la o dezvoltare echitabilă și susținută și la formarea unei culturi a
păcii. Instituțiile de învățământ superior trebuie să acționeze critic și obiectiv pe bază de
competențe și merite, promovând activ solidaritatea intelectuală și morală, servind
nevoile intelectuale. Într-o lume a transformărilor în adâncime, instituțiile de învățământ
superior trebuie să acționeze în mod responsabil.
Instituția de învățământ superior trebuie să prevadă, să anticipeze schimbări în
toate sectoarele societății, să fie pregătită și capabilă să facă diferențieri, să se adapteze
în concordanță cu acestea.
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova este o unitate fundamentală a
învăţământului superior, o componentă esenţială a sistemului educaţional. Ea
acumulează, prelucrează şi transmite un volum impresionantde informaţii, furnizând
tinerilor cunoştinţe de specialitate şi este un generator de cunoaştere şicompetenţe bine
adaptate la realităţile societăţii moderne.
În acest sens, UCCM şi-a asumat de-a lungul anilor misiuni, contribuind la
dezvoltarea ştiinţeinaţionale, la formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt
calificate.
Planul Strategic de Dezvoltare Instituţională este conceput cu scopul de a asigura
funcţionarea optimă în așa domenii semnificative de activitate ca: învăţământ, cercetarea
ştiinţifică, consultanţa, expertiza etc. El a fost elaborat în concordanţă cu misiunea
asumată prin Carta Universităţii, focalizată pe cele trei funcţii ale universităţii moderne:
„educaţie – cercetare – servicii, astfel:
1. formare profesională la nivel de licență, master, doctorat şi pe parcursul întregii
vieţii, în scopul dezvoltării personale, a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, a
satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic şi de adaptare la
schimbările permanente;
2. generare şi transfer de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică fundamentală şi
aplicativă, creaţie individuală şi colectivă, relevante şi semnificative la nivel de țară
şi internaţional

promovare şi dezvoltare de parteneriate în scopul implicării Universităţii în
rezolvarea problemelor comunităţii şi creşterii vizibilităţii şi a prestigiului ei.
Misiunea Universităţii
Învăţământul superior este o componentă importantă a sistemului educativ. El joacă
un rol major în deschiderea unor noi orizonturi, prin contribuţii importante la o
dezvoltare durabilă şi susţinută. Într-o lume a transformărilor, de la instituţiile de
învăţământ superior se aşteaptă să acţioneze în mod responsabil în consonanţă cu
cererile societăţii.
Universitatea, ca instituţie de învăţământ superior trebuie să prevadă, să anticipeze
şi să influenţeze schimbări în toate componentele societăţii, să fie pregătită şi capabilă să
facă diferenţieri şi să se adapteze mediului dinamic.
Noul rol al universităţii, ca instituţie de învăţământ superior, este cel al unui sistem
bazat pe cunoaştere şi educaţie continuă.
Ȋn realizarea acestei misiuni, valorilecare definesc Universitatea sunt: excelentă,
inovare, implicare, dinamism, interdisciplinaritate, dialog intercultural, etică si
responsabilitate.Aceste vizează:
 Personalul Universităţii - principala resursă, determinantă în realizarea la un înalt
nivel de calitate a activităţilor;
 Studenţii – parteneri cheie în modernizarea Universităţii şi in asigurarea
performanţei procesului educaţional;
 Infrastructura şi baza materială - premize pentru desfăşurarea activităţilor didactice
şi de cercetare şi asigurarea unui mediu de muncă adecvat pentru personal şi
studenţi;
 Resursa financiară, atragerea de fonduri şi utilizarea eficientă a celor existente condiţii pentru realizarea activităţilor academice performante.
În concordanță cu spiritul misiunii sale, UCCM încorporează în activitatea sa
următoarele principii:
 Unitatea între activitatea didactică și cercetare;
 Durabilitate: toate programele şi proiectele finanţate cu scopul susţinerii dezvoltării
UCCM trebuie să fie tehnic, financiar şi instituţional viabile;
 Internaționalizare și colaborare cu comunitatea;
 Asigurarea calității;
 Transparenţă: trebuie să existe claritate în procesul de alocare, distribuire şi
utilizare a resurselor operaţionale ale UCCM menite pentru implementarea
strategiilor, programelor şi proiectelor instituţionale şi de cercetare.
3.



Guvernanță instituțională și management financiar.
Universitatea, conform misiunii şi obiectivelor adoptate în Carta Universitară, va
promova educaţia şi cercetarea ştiinţifică în acord cu cerinţele de integrare în societatea
cunoaşterii și excelenţei la nivelul tuturor activităţilor şi proceselor desfăşurate. Ţinând
seama de conceptele stabilite, misiunea se poate concretiza în următoarele puncte:
 universitatea promovează învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele
unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe educaţie continuă şi integrate în circuitul
european şi mondial;
 universitatea contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de
vedere social, economic, cultural, politic, printr-o implicare puternică în mediul
înconjurător;
 cunoaşterea metodică şi aducerea de contribuţii originale în domeniile prioritare ale
ştiinţei şi tehnologiei începutului secolului XXI şi educarea în profil larg, flexibilă,
interactivă şi continuă, atât a studenţilor cât şi a absolvenţilor de învăţământ
superior;
 universitatea va fi permanent deschisă pentru interacţiunea cu mediul economic,
social şi academic la nivel local, naţional şi internaţional.
Obiectivele de dezvoltare cheie ale UCCM sunt :
 să își consolideze poziția de universitate de educație și cercetare, cu grad de
încredere ridicat;
 să ofere un mediu propice în care cercetarea originală și aplicarea ei în orice
domeniu să se dezvolte;
 să fie o universitate deschisă către societate, preocupată pentru educația continuă și
cooperare științifică și academică în plan local, național și internațional, cu toate
mediile profesionale interesate;
 să atragă un număr sporit de studenți eminenți din țară și străinătate și să contribuie
la dezvoltarea acestora, în profil larg, cu spirit de acțiune și creativitate;
 să furnizeze cadrul, căile și mijloacele pentru dezvoltarea unor centre de excelență
în cercetarea științifică și a unor centre de inovare didactică.
În scopul asigurării misiuniişi al succesului managerialse impune îndeplinirea
următoarelor condiţii:
 Crearea unui nucleu de conducere profesionist;
 Creşterea rolului Senatului în actul decizional precum şi a responsabilităţii acestuia;
 Promovarea autonomiei în raport direct cu gradul de responsabilitate;
 Crearea unei administraţii eficiente şi eficace;

























Promovarea şi formarea unei culturi şi a unui comportament pro-calitate;
Transparenţa actului decizional şi transferul informaţiei;
Promovarea echităţii şi eticii profesionale la nivelul întregii universităţi;
Valorificarea contribuţiei studenţilor la dezvoltarea universităţii;
Dezvoltarea continuă a relaţiei şi parteneriatului cu mediul extern;
Respectarea strictă a spiritului (fondului) şi literei (formei) legilor în vigoare;
Stabilirea unui management strategic şi a unui proces de planificare eficiente;
Dezvoltare globală şi echilibrată a universităţii;
Integrarea în comunitate academică naţională şi internaţională;
Crearea şi dezvoltarea de colective de cercetare puternice;
Asumarea principiului calităţii şi stabilirea unor procese efective de asigurare a
calităţii.
Obiectivele strategice ale UCCM
Susţinerea unor stagii profesionale ale cadrelor didactice la întreprinderi şi
organizaţii din sectorul real al economiei, ceea ce ar duce şi la o creştere a calităţii
actului de predare-învăţare;
Promovarea metodelor flexibile şi inovatoare de predare, prin valorificarea
oportunităţilor oferite de tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale;
Evaluarea periodică a problemelor cu care se confruntă studenţii, a cerinţelor şi
aspiraţiilor acestora, pentru a identifica cele mai optimale soluţii;
Susţinerea şi dezvoltarea de programe de studii integrate, în parteneriat cu
universităţi europene care să conducă la obţinerea unor diplome comune;
Dezvoltarea programelor de pregătire profesională continuă;
Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor, crearea Asociaţiei
absolvenţilor şi valorificarea oportunităţilor oferite în vederea promovării imaginii
UCCM şi adaptării conţinutului procesului de studii la necesităţile pieţei muncii;
Obiectivele majore ale universităţii sunt :
să fie considerată printre cele mai bune instituţii din ţară, pentru cercetare,
învăţământ şi educaţie în inginerie, ştiinţă şi medicină;
să ofere un mediu intelectual în care cercetarea originală şi aplicarea ei în orice
domeniu, să înflorească;
să comunice unei comunităţi cât mai largi semnificaţia şi importanţa cercetării
ştiinţifice în general şi a celei desfăşurate în cadrul universităţii în particular;



deschiderea universităţii spre societate, prin creşterea preocupărilor pentru educaţia
continuă şi prin cooperare ştiinţifică şi academică, în plan local, naţional şi
internaţional, cu toate mediile profesionale;
 atragerea unui număr sensibil sporit de studenţi eminenţi din ţară şi străinătate,
pentru dezvoltarea acestora în profil larg, cu spirit de acţiune şi creativitate tehnică;
 furnizarea cadrului, căilor şi mijloacelor pentru dezvoltarea unor centre de
excelenţă în cercetarea ştiinţifică şi a unor centre de inovare didactică.
Universitatea are rolul de a oferi pregătire la nivel academic pentru educaţie
permanentă.
Între iniţiativele care vor conduce la realizarea obiectivelor propuse sunt incluse :
 creşterea accentuată a preocupărilor, pentru deplasarea centrului de greutate a
activităţii didactice de la formarea iniţială (prin programe de lungă şi scurtă durată),
spre programe postgraduale (studii de masterat, doctorat cu şi fără frecvenţă,
cursuri de specializare postuniversitare, educaţie permanentă);
 crearea şi susţinerea dezvoltării unor centre de excelenţă în cercetare care să
contribuie şi la stabilizarea în facultate a unor cadre tinere valoroase, capabile să
asigure dezvoltarea în perspectivă a universităţii;
 înfiinţarea sau dezvoltarea unor structuri necesare coordonării noilor tipuri de
activităţi şi promovării imaginii universităţii în societate, centru de informaţii
despre universitate, centru de relaţii internaţionale.
Conform prevederilor adoptate de Procesul Bologna, UCCM și-a asumat în Carta
Universitară adoptarea schemei de structuri a programelor de studii pe trei cicluri:
1. Studiile universitare de licență au o durată de 3 ani, dobândirea licenței fiind
condiționată de obținerea a 180 / 240 credite din cursuri obligatorii și opționale.
Studiile universitare de licență sunt bazate pe un sistem comparabil și compatibil
de calificări universal,suntreglementate prin programul de studiu, conţinutul şi
nivelul de cunoştinţe, competenţe şi profil, perspective de încadrare, dezvoltare şi
eventuala translaţie profesională. Acest sistem permite corelarea necesară a
domeniilor de studii cu nevoile societăţii, manifestate prin piaţa forţei de muncă.
UCCM își propune acreditarea specializărilor de licență existente și diversificarea
ofertei educaționale pentru studiile de licență și autorizarea pentru noile
specializări.
2. Studiile universitare de masterat au o durată de 2 / 1 an, accesul la examenul de
susținere a tezei de master pentru dobândirea titlului de master fiind condiționat de
obținerea a 120 / 60 credite din cursuri obligatorii și opționale cu acreditarea

specializărilor de master existente și diversificarea ofertei educaționale pentru
studiile de master și autorizarea provizorie pentru noile specializări într-un timp cât
mai scurt.
3. Studiile universitare de doctorat de o durată de 3 ani, prin dezvoltarea cercetării
științifice, consolidarea programelor de doctorat în cadrul şcoli doctorale şi
încurajarea şi sprijinirea doctoratelor în cotutelă, prevăzând creșterea numărului
cadrelor didactice conducătoare de doctorat, creșterea numărului de studenți
doctoranzi și creșterea calității activităților desfășurate în cadrul Școlilor Doctorale.
Realizarea acestor obiective presupune formularea şi realizarea unor obiective
operaţionale concretizate prin acţiuni specifice. Acestea vor fi detaliate anual
specificându-se resursele utilizate şi instrumentele de implementare.
Obiectivele operaţionale considerate a fi relevante pentru strategia naţională de
integrare europeană sunt:
 creşterea exigenţelor în evaluarea resurselor umane academice (stabilirea de criterii
de calitate generale şi specifice care să permită reconsiderarea valorilor în
învăţământul universitar);
 îmbunătăţirea selecţiei la admiterea în universitate şi motivarea studenţilor pentru
noi performanţe:
 monitorizarea nivelului şi modului de asimilare a absolvenţilor pe piaţa forţei de
muncă;
 optimizarea activităţilor practice în procesul de învăţământ, în raport de specificul
fiecărei specializări şi de oferta pieţei;
 dezvoltarea educaţiei continue (permanente);
 lărgirea conţinutului calificărilor universitare în vederea creşterii şanselor de
plasament pe piaţa forţei de muncă ale absolvenţilor;
1. Sub aspect educațional:
 oferirea de forme şi programe de pregătire performante, adaptate realităţilor
prezentului şi perspectivelor de dezvoltare ale Republicii Moldova;
 stabilirea unui set de standarde şi indicatori de performanţă specifici universităţii şi
utilizarea lor, impreună cu standardele generale, pentru autorizarea, acreditarea sau
evaluarea periodică a programelor de studii;
 atragerea unui număr cât mai ridicat de studenți;
 adaptarea permanentă a curriculei la cerinţele mediului socio-economic, creşterea
sub aspect calitativ şi cantitativ a activităţilor practice realizate de studenţi;



oferirea de parcursuri personalizate de pregătire şi formare profesională, dezvoltate
cu contribuţia şi în interacţiune cu beneficiarii potenţiali;
 dezvoltarea unui sistem de pregătire şi formare la distanţă, adresat celor cu dorinţă
de dezvoltare profesională şi personală, dar cu mobilitate geografică şi
disponibilitate temporală mai reduse (probleme de infrastructură sau constrânse de
obligaţii profesionale sau personale);
 cresterea importanţei acordate practicii profesionale in programele de invăţămant,
prin iniţierea si susţinerea unor programe de racordare a activităţilor de practică la
mediul economic si social naţional si internaţional;
 incurajarea participării studenţilor la competiţii profesionale naţionale si
internaţionale;
 susţinerea de programe de mobilitate a studenţilor, naţională si internaţională,
pentru toate nivelele de studii;
 cresterea gradului de internaţionalizare a studiilor prin incurajarea si susţinerea
mobilităţilor internaţionale a studenţilor, cadrelor didactice si a cercetătorilor;
 iniţierea si susţinerea unor programe de formare continuă si perfecţionare a cadrelor
didactice si cercetătorilor;
 dezvoltarea formării continue şi stimularea învăţării pe toată durata vieţii, în
concordanţă cu dinamica societăţii şi a mediului economic românesc şi european.
2. Cercetare:
 contribuţii la integrarea cercetării autohtone cu cea europeană prin parteneriate şi
participarea în comun la programe şi competiţii de cercetare europene şi mondiale;
 cresterea calităţii cercetării prin orientarea activităţii de cercetare si a demersurilor
de evaluare a acesteia spre produse congruente cu indicatorii de performanţă
definiţi prin standarde internaţionale;
 încurajarea şi recunoaşterea cercetării ştiinţifice fundamentale, finalizată prin
articole, cărţi, tratate, monografii, rapoarte, participări la manifestări ştiinţifice etc,
prin transformarea publicaţiilor universităţii în publicaţii recunoscute la nivel
naţional şi internaţional;
 combinarea inteligentă a cercetării fundamentale cu cea aplicativă, de susţinere a
mediului economic în raport cu priorităţile actuale cât şi cu perspectivele şi
strategiile sale de evoluţie;
 creşterea ponderii activităţii de cercetare ştiinţifică în evaluarea academică;
 stimularea participării la realizarea Granturilor, Programelor de Cercetare
Dezvoltare, Programelor internaţionale, contractelor cu unităţile economice, prin
consilierea şi motivarea personalului didactic în derularea unor astfel de activităţi;



dezvoltarea infrastructurii destinate activităţilor de cercetare si susţinerea centrelor,
programelor, proiectelor inovatoare, de avangardă, cu potenţial ridicat de
recunoastere si validare internaţională;
 consolidarea centrelor de cercetare recunoscute şi crearea altora pe domeniile de
interes ale universităţii;
 realizarea unor convenţii cu diferite universităţi pentru elaborarea unor lucrări de
referinţă, de tipul tratatelor, enciclopediilor, dicţionarelor explicative etc;
 stimularea publicării articolelor în reviste din ţară şi străinătate;
 demararea unor noi colaborări, în cadrul unor consorţii de cercetare la nivel
european şi mondial;
 organizarea a unor dezbateri ştiinţifice pe problemele fundamentale ale economiei
RM;
 implicarea studenţilor în activitatea de cercetare prin perfecţionarea organizării
sesiunilor ştiinţifice studenţeşti.
 cresterea calităţii si a numărului de publicaţii realizate de către editurile
universităţii si a ponderii lucrărilor indexate internaţional;
 cresterea importanţei si rolului cercetării in dezvoltarea instituţională pe termen
lung.
Dezvoltarea parteneriatului cu alte instituţii pe plan naţional şi internaţional
În acest domeniu conducerea universităţii se propun următoareleobiective:
 dezvoltarea programelor de cooperare şi colaborare internaţională între UCCM şi
universităţi de prestigiu din lume. Se va urmări orientarea strategică a acestor
colaborări, astfel încât fiecare facultate să participe la programe internaţionale, în
raport cu specializările compatibile;
–
creşterea performanţelor academice ale universităţii prin deschiderea constantă şi
decisă către valorile educaţionale, ştiinţifice, culturale şi morale mondiale;
–
promovarea valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti în contextul societăţii
globalizate şi a unităţii în diversitate;
–
elaborarea şi implementarea unei strategii coerente de colaborare externă, prin
prioritizarea integrării în spaţiul european al învăţământului superior şi în aria
europeană a cercetării ştiinţifice;
–
asigurarea unei imagini academice pozitive la nivel naţional şi internaţional printr-o
abordare integrată a activităţilor academice;
–
consolidarea brandului instituţional prin promovarea eficientă a performanţelor
obţinute;

–

–
–

–

–
–
–
–

–
–

–
–

optimizarea activităţii de promovare a imaginii universităţii prin publicaţii şi
mijloace de informare.
Promovarea programelor educaţionale corelate cu piaţa muncii.
Utilizarea parteneriatului cu mediul de afaceri şi social pentru obţinerea feedbackului necesar corelării programelor educaţionale;
Continuarea dezvoltării parteneriatelor cu firme de profil din ţară în vederea
stimulării interesului acestora pentru dezvoltarea învăţământului în domeniile de
vârf oferite de universitate, atragerii de resurse materiale şi asigurării unor condiţii
din ce în ce mai bune pentru desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor şi
integrării rapide a acestora pe piaţa muncii;
Realizarea unui registru de evidenţă în care absolvenţii consemnează dacă
programul urmat le-a permis sau nu inserţia rapidă pe piaţa muncii.
Promovarea imaginii universităţii.
În acest domeniu conducerea universităţii a propus următoarele obiective:
crearea unei imagini a instituţiei de elită pentru studenţi de elită;
găsirea unei soluţii de răspuns la provocările care se conturează la adresa formării
de tip universitar: învăţarea pe parcursul întregii vieţi;
modificarea dinamică statutului profesional al specialistului; redefinirea cererii de
produse educaţionale şi alinierea la cerinţele integrării europene;
întocmirea unui program complex de activităţi prin care să se promoveze imaginea.
Intensificarea activităţii de publicitate din UCCM prin elaborarea unei stategii. Se
vor elabora materiale de prezentare a instituţiei în diferite limbi de circulaţie
internaţională, în condiţii grafice şi de conţinut comparabile cu cele ale
universităţilor de prestigiu.
dezvoltarea unor relaţii de continuitate cu liceele pe baza unor parteneriate
funcţionale, bazate pe strategii comune bine articulate şi reciproc avantajoase;
statuarea şi consolidarea unor relaţii moderne cu absolvenţii prin implicarea
acestora în desfăşurarea adecvată a practicii de specialitate în procesul de formare
profesională şi de oferire a modelelor de reuşită în profesiile pe care le pregăteşte
instituţia noastră;
urmărirea creşterii fidelităţii tuturor actorilor procesului educaţional faţă de valorile
de referinţă;
strângerea legăturilor cu toate universităţile cu profil asemănător din ţară şi
străinătate pentru reconfigurarea învăţământului superior în cadrul societăţii;

–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

sporirea promptitudinii eliberării actelor de studii şi a altor documente solicitate de
diverse persoane, prin reducerea birocraţiei din toate compartimentele în care
aceasta mai există.
Managementul și resursele umane.
Recrutarea şi promovarea personalului, folosirea personalului didactic asociat,
formarea cadrelor tinere, avându-se în vedere domeniul de competenţă precum şi
profesionalismul în cadrul domeniului respectiv.
Promovarea cu prioritate a tinerilor absolvenţi şi cercetători ştiinţifici cu
performanţe în domeniile de profil, în spiritul politicii de întinerire a personalului
didactic, prin adaptarea proceselor educaţionale la un mediu universitar
concurenţial.
Dezvoltarea bazei materiale, a sistemelor informatice, documentării și bibliotecii:
Asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru cazare, masă, sport şi agrement a
studenţilor;
Promovarea soluţiilor de finanţare a proiectelor de modernizare şi dotare a spaţiilor
de învăţământ prin credite externe, din fonduri bugetare şi extrabugetare;
Sprijinirea asociaţiilor studenţeşti în direcţia promovării unor platforme de
oportunităţi pentru studenţi şi liceeni, gestionate de către tineri, astfel încât să-şi
descopere şi să-şi dezvolte anumite abilităţi cu impact pozitiv în mediul universitar,
în mediul economic, în sport, în societate;
Susţinerea programului de achiziţie şi editare a cărţii universitare, de dotare a
sălilor de curs cu logistica aferentă predării moderne a cursurilor, pentru a obţine
interactivitatea cu cursanţii;
Dezvoltarea parteneriatelor şi formelor contractuale dintre universitate şi
organizaţiile industriale, culturale, ale administraţiei comunitare, pentru un
învăţământ formativ, cu stagii de practică recunoscute ca experirenţă profesională
la momentul angajării absolvenţilor în unităţi economice;
Dezvoltarea informatizării tuturor sectoarelor manageriale ale universităţii în
direcţia utilizării eficiente a fluxurilor informaţionale intra şi interuniversitare, a
dotării cu Internet a tuturor căminelor studenţeşti, cu implicarea studenţilor în
întreţinerea şi administrarea reţelelor, realizarea orarelor în forma electronică la
toate facultăţile;
Extinderea infrastructurii tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor prin sisteme
performante pentru modelarea proceselui didactic, de cercetare, management,
administrative şi al resurselor umane;

–

–

–

–

Asigurarea de facilităţi de evidenţă managerială prin intermediul sistemelor
informative şi dezvoltarea facilităţilor de promovare a politicilor educaţionale şi de
cercetare ştiinţifică, a programelor de studii şi de cercetare;
Dezvoltarea suportului de învăţare asistată de computer (e-learning) pentru
programele de studii de licenţă, masterat şi doctorat şi a celor de educaţie
permanentă;
Interacţiunea actualelor laboratoare cu tematica de cercetare naţională şi
internaţională a departamentelor pentru a cuprinde cât mai mulţi studenţi, dar şi
elevi, în activităţile practice şi de cercetare ştiinţifică;
Asigurarea securităţii în activităţile didactice teoretice şi practice, precum şi a
sănătăţii în muncă, prin realizarea de condiţii conforme cu cerinţele desfăşurării
procesului de învăţământ, apărarea vieţii şi integrităţii corporale atât a studenţilor
cât şi a personalului didactic şi nedidactic.

