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I. Dispoziţii cknkralk
1.1. Pezcntul Regulament reglementează activitatea îndrumătorului grupei academice în 

ASEM, la Ciclul I - Licenţă: principiile generale, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile, precum 
şi modalitatea de evaluare a activităţii educative realizate pe parcursul anului universitar.

1.2. Cadrul juridic:
-Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014
-Ordinul Ministerului învăţământului nr. 175 din 20.05.96 despre perfecţionarea 

organizării activităţii corpului profesoral-didactic din instituţiile de învăţământ superior
- Decizia Senatului ASEM nr. 1/6 din 26.02.03
- Regulamentul privind evaluarea performanţelor cadrelor didactice universitare în 

ASEM din 24.12.2013
- Regulament de organizare a studiilor în ASEM în baza Sistemului Naţional de Credite 

de Studiu din 23.12.2015
- Decizia Senatului ASEM nr. 3/6 din 27.04.16
- Regulamentul cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în ASEM din 

29.06.2016

1.3. în vederea asigurării unei conlucrări eficiente îndrumător-student. Senatul ASEM 
stabileşte următoarele principii:

Respect reciproc;
Abordare individuală a studentului;
Implicare activă a studenţilor în activitatea academică, individuală şi extracurriculară;
Promovarea culturii şi valorilor etice ale ASEM şi naţionale;

^  Confidenţialitate;
Colaborare, cooperare şi sinergie creativă;
Stimularea autoguvernării studenţeşti.

îndrumătorul, în colaborare cu decanatul facultăţii, are rolul de organizator şi 
coordonator al activităţilor academice şi extracurriculare ale studenţilor.

II. REGLEMENTĂRI SPECIFICE

2.1. în condiţiile actuale, elementul-cheie în asigurarea funcţiei educative în ASEM este 
considerat îndrumătorul grupei academice, în special, pentru Ciclul I - Licenţă.

2.2. Funcţia educativă în ASEM este un proces complex, de durată şi se realizează prin 
contribuţia întregului corp profesoral-didactic cu scopul evaluării obiective a calităţilor şi 
abilităţilor individuale ale studentului, a dezvoltării lui general-umane, culturale şi morale.

2.3. îndrumătorul grupei academice este organizatorul şi coordonatorul activităţilor 
academice şi extracurriculare ale studenţilor în vederea îmbunătăţirii calităţii studiilor. Acesta 
trebuie să fie un bun profesionist, o persoană multilateral dezvoltată, cu autoritate ştiinţifică, să 
posede experienţă de organizator etc.

2.4. Controlul şi evaluarea activităţii îndrumătorului grupei academice se realizează de 
către şeful catedrei de profil/generală şi decanul facultăţii.
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III. NUMIREA, SURORDONAREA ŞI ELIBERAREA DIN FUNCŢIE A 
ÎNDRUMĂTORULUI CRUPEI ACADEMICE

3.1. în calitate de îndrumător poate fi numit orice cadru didactic titular în ASEM, din 
rândurile profesorilor catedrelor de profil sau generale, care dispune de o vechime în muncă de 
cel puţin 3 ani.

3.2. îndrumătorul este desemnat prin ordinul Rectorului la propunerea decanului 
facultăţii, la începutul primului an universitar şi este responsabil de grupă până la finalizarea 
studiilor, fiind în subordonarea directă a şefului catedrei de profil/generale şi a decanului 
facultăţii.

3.3. în calitate de îndrumători ai grupelor academice din anul 1, alături de profesorii- 
îndrumători, pot fi desemnaţi cei mai buni studenţi din anii ll-IIl, la recomandarea decanilor 
facultăţilor, a Senatului studenţesc al ASEM, a Consiliilor Studenţeşti din cadrul facultăţilor.

3.4. Controlul şi evaluarea activităţii îndrumătorului se realizează de către şeful catedrei 
de profil/generale şi decanul facultăţii.

3.5. Calitatea de îndrumător de grupă academică poate fi pierdută în următoarele cazuri:
• din proprie dorinţă;
• în legătură cu eliberarea de la serviciu;
• la propunerea decanului facultăţii sau a şefului de catedră:
a) în legătură cu finalizarea studiilor grupei respective;
b) din cauza neexecutării atribuţiilor şi obligaţiilor;
• în alte cazuri,

şi se confirmă prin ordinul Rectorului.

IV. ATRIBUŢIILE ÎNDRUMĂTORULUI GRUPEI ACADEMICE

4.1. îndrumătorul grupei academice are responsabilitatea:
• să informeze studenţii despre rolul Sistemului Naţional de Credite de Studiu şi despre 

posibilităţile şi facilităţile oferite de acesta în organizarea procesului didactic;
• să aducă la cunoştinţa studenţilor condiţiile pentru ocuparea locurilor cu finanţare 

bugetară la Ciclul I -  studii superioare de licenţă;
• să explice studenţilor structura şi modalitatea de organizare a procesului de învăţământ 

în baza creditelor de studiu, să pregătească materiale informative la subiect şi să le facă 
publice pe site-ul instituţiei şi prin materiale tipărite;

• să informeze studenţii despre posibilităţile de studiu oferite de ASEM: 
bibliotecă/mediatică, laboratoare, ateliere, spaţii de studiu şi de odihnă etc.;

• să ghideze studenţii la completarea contractului de studii, în special, la alegerea şi 
constituirea traseului individual de studiu, informându-i despre unităţile de curs/modulele 
oferite, precondiţiile existente, pentru a obţine specializarea solicitată;

• să asigure consilierea studenţilor la alcătuirea programului de repetare a cursurilor 
nepromovate sau de majorare a notei;

• să informeze studenţii asupra tematicii tezelor anuale, a tezelor (proiectelor) de licenţă, 
tezelor de maşter şi a lucrărilor de cercetare ştiinţifică de la catedre, la care pot colabora;

• să aducă la cunoştinţa studenţilor programul de consultare/îndrumare: ora, ziua şi locul 
unde se va desfăşura;

• să asigure consultanţă în toate procedurile de mobilitate;
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• să prezinte periodic informaţii şi propuneri privind funcţionarea Sistemului Naţional de 
Credite de Studiu şi perfecţionarea condiţiilor de aplicare.

4.2. îndrumătorul are următoarele atribuţii:
^  de organizare şi coordonare a activităţiilor academice şi extracurriculare a grupei dc 

studenţi;
^  de monitorizare a activităţilor studenţilor (didactice, ştiinţifice, culturale, sportive etc.); 
^  de conlucrare cu decanatul facultăţii cu referire la activitatea instructiv-educativă şi 

extracurriculară a studenţilor;
^  de prevenire şi soluţionare a eventualelor conflicte din cadrul grupei;
^  de informare şi orientare profesională.

4.3. îndrumătorul grupei academice, în exercitarea atribuţiilor sale, va contribui la: 
facilitarea procesului de adaptare a studenţilor din anul I la noile condiţii de studiu şi

activitate;
^  implicarea studenţilor în viaţa socială a grupei şi a comunităţii academice;
^  îmbunătăţirea calităţii studiilor;
^  participarea activă a studentului la iniţierea şi derularea propriului traseu de învăţare; 

familiarizarea studenţilor cu cadrul normativ intern şi extern referitor la activitatea 
academică;

^  informarea studenţilor despre domeniile de formare profesională;
formarea unor personalităţi şi lideri de opinie cu o viziune democratică, susţinători şi 

promotori ai culturii şi valorilor naţionale;
^  informarea factorilor de decizie privind nevoile, interesele, doleanţele studenţilor.

V. DREPTURILE ÎNDRUMĂTORULUI GRUPEI ACADEMICE

5.1. îndrumătorul grupei academice are dreptul:
• să verifice elaborarea şi asigurarea în timp util a studenţilor cu suportul metodic 

necesar pentru învăţare într-un domeniu de formare profesională/specialitate;
• să ajute studenţii să-şi modifiée traseul individual de studiu în caz de necesitate;
• să participe la şedinţele comisiilor, care examinează problemele de reuşită ale 

studenţilor;
• să verifice cum se realizează evaluările curente în cadrul unităţilor de curs/modulelor;
• să discute cu studenţii despre organizarea şi desfăşurarea procesului de studii şi a 

activităţii extracirriculare;
• să propună modalităţi de perfecţionare a procesului de învăţământ;
• să asiste la orele grupei;
• să monitorizeze frecvenţa la ore;
• să analizeze reuşita curentă şi rezultatele la sesiuni;
• să-şi expună părerea vizavi de acordarea burselor şi a altor forme de motivare a 

studenţilor;
• să recomande studentul pentru a participa la programe internaţionale de mobilitate 

academică;
• să organizeze diverse activităţi ştiinţifice, sportive, cultural-distractive, discuţii 

tematice etc.;



IP *15E M
Actdétnk d* StudJ Economie« i  Moldo»»!

RIXaJLAMKNT
eu PRIVIRE LA ACTIVITATEA ÎNDRUMĂTORULUI GRUPEI 

ACADEMICE ÎN ASEM

02

PiiKiiia 5/7

să organizeze vizite Ia teatru, cinema, muzeu, expoziţii etc.; 
să comunice cu părinţii şi să convoace adunarea de părinţi.

5.2. în activitatea sa, îndrumătorul grupei academice va colabora cu catedra de 
profil/generală, decanatul, Consiliul Studenţesc al facultăţii.

VI. OBLIGAŢIILE ÎNDRUMĂTORULUI GRUPEI ACADEMICE

6.1. îndrumătorul este obligat:
să organizeze Ora grupei (săptămânal/lunar);

^  să monitorizeze frecvenţa, reuşita curentă şi rezultatele studenţilor Ia sesiuni;
^  să organizeze şi să participe la activităţile cxtracurricularc ale studenţilor;
^  să familiarizeze studenţii din anul 1, în mod obligatoriu, cu Codul de Etică al ASEM, 

precum şi cu Codul vestimentar. Regulamentul cu privire la activitatea îndrumătorului grupei 
academice în ASEM şi alte regulamente interne şi externe referitoare la procesul de studii; 

să informeze studenţii despre domeniile de formare profesională;
^  să prezinte caracteristici/scrisori de recomandare studenţilor (Ia solicitarea studenţilor 

sau a decanului);
să susţină, să promoveze atât cultura şi valorile etice ale ASEM, cât şi cele naţionale;

V să realizeze cu responsabilitate atribuţiile şi obligaţiile stipulate în prezentul 
Regulament.

VII. EVALUAREA ACTIVITĂŢII ÎNDRUMĂTORULUI

7.1. Activitatea îndrumătorului este parte componentă a activităţii şiinţifico-didactice şi 
este inclusă în Planul individual de activitate ştiinţifico-didactică pentru un an universitar, 
fiind avizat de şeful catedrei şi decanul facultăţii, aprobat de Prim-prorector cu activitate 
didactică.

7.2. Evaluarea şi evidenţa realizării activităţii educative se efectuează anual Ia şedinţa 
catedrei şi a Consiliului facultăţii în baza Raportului anual cu privire la îndeplinirea normei 
didactice (componenta/awexa nr. 3 -  activităţi metodice) şi a Raportului anual despre 
activitatea didactico-ştiinţifică {Anexa nr. 2 la Regulamentul privind evaluarea performanţelor 
cadrelor didactice universitare).

7.3. Activitatea îndrumătorului grupei academice constituie unul din criteriile de 
evaluare a activităţii anuale şi de participare Ia concurs pentru ocuparea unui post vacant. 
Autoevaluarea activităţii educative se realizează în baza unor criterii de evaluare {Anexa nr. 1 
la prezentul Regulament).

7.4. Activitatea îndrumătorului grupei academice este cuantificată cu 50 ore pe an şi 
devine parte componentă a normei ştiinţifico-didactice la componenta Activitate metodică.

v m . DISPOZIŢII FINALE

8.1. Actualizarea prezentului Regulament este operată în baza deciziei Senatului ASEM 
nr. 3/6 din 27.04.16.

8.2. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul 
ASEM.
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Anexa nr. /

Criterii pentru evaluarea activităţii îndriiniătoriiliii grupei academice

1. Activităţi organizatorice !̂ i dc iiiforniarc

Organizarea şi desfăşurarea Orei grupei:

- discuţii despre organizarea şi desfăşurarea procesului de studii (graficul procesului dc 
studii, orarul, evaluări formative şi finale, lucrul individual, practica de producţie şi dc 
licenţă, elaborarea tezei şi pregătirea pentru examenul dc licenţă, formarea 
profesională);

- discuţii referitoare la relaţiile cu profesorii şi colegii, condiţiile dc trai, problemele 
personale sau de sănătate etc.;

- monitorizarea disciplinei şi a frecvenţei la ore, pregătirea către ore, testări şi sesiuni, 
analiza reuşitei curente şi a rezultatelor la sesiuni, motivarea şi responsabilizarca 
studenţilor;

- familiarizarea studenţilor cu Codul de Etică al ASEM, precum şi cu Codul vestimentar. 
Regulamentul privind activitatea îndrumătorului grupei academice în ASEM şi alte 
regulamente, dispoziţii şi instrucţiuni interne şi externe referitoare la procesul de studii;

- discuţii cu privire la organizarea şi participarea la diverse activităţi extracurriculare 
(culturale, sportive, ştiinţifice, de voluntariat, de caritate etc.);

- implicarea studenţilor în viaţa socială a grupei şi a comunităţii academice;
- informarea despre Planul activităţilor studenţeşti din cadrul grupei, facultăţii şi a 

ASEM-ului;
- prevenirea şi soluţionarea conflictelor în cadrul grupei;
- discuţii despre protecţia civilă în situaţii excepţionale etc.

2. Activităţi cu caracter instructiv-educativ 

Organizarea unor activităţi extracurriculare:

- discuţii tematice (educaţie, cultură, valori, limbă, multilingvism, cunoştinţe, abilităţi, 
sănătate, familie, muncă, carieră, lidership, şomaj, inflaţie, protecţia mediului, 
democraţie, istorie, tradiţii, ştiinţă, date comemorative, impactul alcoolului, a 
drogurilor, corupţia etc.);

- dezbateri;
- mese rotunde;
- workshop-uri;
- concursuri (de proiecte, postere), brain ringuri, victorine;
- forum-uri;
- training-uri;
- flash-moburi;
- competiţii sportive;
- activităţi filantropice;
- activităţi de voluntariat;
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concerte, recitaluri de poezie;
întâlniri cu personalităţi şi lideri de opinie, absolvenţi ai ASBM-ului, specialişti în 
domeniu, oameni de afaceri;
manifestaţii dedicate unor evenimente marcante din istoria neamului şi cea universală; 
manifestaţii de comemorare a unor personalităţi etc.

3. Activităţi culturale şi de divertisment (iiuiiiărul de ore efective de organizare şi 
participare la fiecare activitate)

Organizarea unor activităţi culturale:

- vizitarea sălilor de lectură, a sălii Multimedia, Muzeului ASEM, Cabinetului 
mirniyrnHlic al ASEM, Incubatorului dc afaceri, laboidlucuclui, ceiilielur etc. ;

- excursii;
- vizite la teatru, cinema, muzee, expoziţii, întreprinderi etc.

4. Activităţi extracurriculare la nivel de catedră, facultate şi instituţie (numărul de 
ore efective de participare la fiecare activitate/eveniment)

Participarea la diverse activităţi extracurriculare:

- întâlniri cu persoane notorii şi lideri de opinie, scriitori, specialişti în domeniu, oameni 
de afaceri, persoane de succes, absolvenţi ai ASEM-ului;

- lansări de carte;
- saloane de carte;
- expoziţii;
- concursuri;
- conferinţe şi simpozioane;
- workshop-uri;
- alte manifestaţii cultural-educative, intelectual-distractive, ştiinţifice şi sportive.


