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PROGRAM IRIM DE STIMULARE A STUDENŢILOR CU PERFORMANŢE
EDUCAŢIONALE

Dispoziţii generale
1. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) acordă o atenţie deosebită creşterii
calităţii procesului de învăţământ, precum şi nivelului de pregătire profesională a studenţilorviitori specialişti în domeniul reiaţilor internaţionale.
2. IRIM, prin prezentul program de stimulare a performanţelor, demonstrează preocupare
constantă pentru pregătirea profesională a studentilor, fortificarea capacităţilor lor intelectuale,
participarea acestora la activităţi extracurriculare, motivarea permanentă a studenţilor în vederea
obţinerii de performanţe.
3. Rezultatele profesionale ale studenţilor se evaluează semestrial prin analize realizate de
catedre şi facultăţi, în colaborare cu Senatul studentesc, şi se aprobă de Senatul IRIM.
4. Raportul semestrial va conţine informaţii despre performanţele academice şi participarea
studenţilor în activităţi extracurriculare
5. Rezultatele vor fi prezentate în baza principiilor de transparenţă şi obiectivitate, cu
participarea activă a Senatului Studenţesc
6. Realizările profesionale vor fi apreciate atât al nivel instituţional, cât şi la cel extrainstituţional.

Principii de stimulare a studentilor cu performanţe

7. In cadrul IRIM, prin prezentul program, se consideră drept performanţe academice:
•

rezultate academice ale studenţilor care se cuantifică prin note mai mari de 9,5 (nouă)
la discipline teoretice sau practice, media generală în ansamblu, precum şi participarea
activă a studentului la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi activităţi extracurriculare de
nivel interuniversitar, republican şi internaţional;

rezultate academice ale studenţilor care se cuantifică prin note mai mari de 9 (nouă) la
discipline teoretice sau practice, media generală în ansamblu, precum şi participarea
activă a studentului la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi activităţi extracurriculare de
nivel interuniversitar, republican şi internaţional;
rezultate academice ale studenţilor care se cuantifică prin note mai mari 8 (opt) la
discipline teoretice sau practice, media generală în ansamblu, precum şi participarea
activă a studentului la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi activităţi extracurriculare de
nivel interuniversitar, republican şi internaţional;
rezultate academice ale studenţilor care se cuantifică prin note mai mari de 8 (opt) la
discipline teoretice sau practice, media generală în ansamblu, preum şi participarea activă
a studentului la conferinţe ştiinţifice şi activităţi extracurriculare în cadrul IRIM.

Modalităţile de stimulare a studenţilor cu performanţe

8. In cadrul IRIM se aplică modalităţi variate de stimulare a studenţilor cu performanţe,
printre care menţionăm:
•

Acordarea bursei IRIM de gradul 1

•

Acordarea bursei IRIM de gradul 2

•

Premierea studenţilor cu performanţe în cadrul sărbătorii anuale - Ziua IRIM;

•

Favorizarea studenţilor cu rezultate excepţionale în selectarea lor pentru burse în
ţară sau străinătate prin programe Erasmus/Socrates sau altele similare;

•

Prezentarea şi difuzarea de lucrări ştiinţifice elaborate de studenţi sau materiale
care reflectă cercetarea efectuată în străinătate;

•

Stimularea participării studenţilor la evenimente cu caracter ştiinţific;

•

Prezentarea activităţii ştiinţifice studenţeşti pe site-ul IRIM;

•

Publicarea rezultatelor activităţii artistice sau cercetării ştiinţifice în diferite
materiale de promovare a activităţii instituţiei: reviste, pliante, materiale
informative ş.a.

•

Sprijin ştiinific şi logistic (inclusiv cu posibliităţi de finanţare materială) la
participarea în cadrul evenimentelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

•

Includerea studenţilor cu rezultate excepţionale în colective de cercetare
împreună cu cadre didactice;

•

Priorităţi în alocarea locurilor de cazare în cămine.

•

Participarea, în calitate de membri, în echipe de cercetare în cadrul proiectelor
câştigate de către profesori

•

Acordarea de burse de merit şi de performanţă

•

Prezentarea performanţelor unor posibili angajatori de pe piaţa muncii

•

Facilitatea conectării la circuitul academic internaţional

9. Bursa IRIM de gradul 1 se oferă studenţilor care întrunesc condiţiile prevazute în p.7 al
prezentului Program şi au o medie academică mai mare de 9,5
10. Bursa IRIM de gradul 2 se oferă studenţilor care întrunesc condiţiile prevazute în p.7 al
prezentului Program şi au o medie academică mai mare de 9
11. Studenţii care au o medie mai mare de 8 şi au obţinut performanţe ce corespund
condiţiilor prevăzute în p.7 al prezentului Program, pot beneficia de premii anuale, iar, în
cazuri excepţionale, de burse IRIM de gradul 2.

Modalităti de stimulare a studentilor cu rezultate modeste
9

9

12. IRIM acordă o atenţie sporită identificării studenţilor cu rezultate academic modeste şi
identificarii cauzelor, care au favorizat apariţia acestor situaţii.
13 Studenţi cu rezultate profesionale slabe sunt consideraţi cei cu media sub 6,00. si care denota
o participare pasiva in activitatile extracurriculare

Pentru aplanarea acestor cazuri:
a. catedrele, facultăţile, în colaborare cu Senatul studentesc, vor elabora metode de
monitorizare şi sustinere a studenţilor cu rezultate slabe
b. facultăţile vor facilita dialogul

individual

cu studentul în vederea

identificării

problemelor care au dus la obţinerea rezultatelor slabe
c. decanatele facultăţilor, prin comunicare permanentă cu şefii de catedre vor monitoriza în
permanenţă prezenţa studenţilor la procesul de învăţământ, iar cei cu multe absenţe sunt
avertizaţi din timp.
d.

facultăţile în colaborare cu şeful disciplinei şi Senatul Studentesc vor stabili o strategie
de îndrumare

a

procesului educaţional la disciplina respectivă prin adoptarea unui

program specific în vederea creşterii performanţei profesionale.
Stimularea activismului civic şi colaborarea cu organizatiile studenţeşti
15. IRIM promovează activ conceptul dialogului şi colaborării cu organizaţiile studenţesti, inclusiv
prin:
•

Stimularea prezenţei active a studenţilor în cadrul Consiliului facult ătii, Senatului IRIM şi a
implicării acestora în procesul managerial al facultăţii si Universitatii.

•

Stimularea implicării studenţilor în dialogul privind actualizarea planurilor de învăţămînt şi a
programelor analitice.

•

Stimularea implicării studenţilor în cadrul echipelor de cercetare.

•

Implicării studenţilor în organizarea diferitelor activităţi ale facultăţii.

•

Motivarea studenţilor pentru studiu de cercetare prin facilitarea accesului acestora la informaţii
furnizate de parteneri din mediul economico-social.

•

Garantarea dreptului studenţilor de a realiza evaluarea activităţii didactice şi prestaţiei cadrelor
didactice din timpul activităţilor didactice şi de consultaţii.

•

Organizarea Conferinţelor semestriale ale studenţilor, adunări generale cu studenţii din
facultate precum şi dezbateri cu studenţii absolvenţi privind perspectivele continuării studiilor
la programele de masterat.
Facilitatea studenţilor la realizarea stagiului de practică studenţească şi angajarea în munca la
parteneri de colaborare din mediul public şi privat
•

organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale de profil economic
destinate studenţilor şi stimularea participării acstora la astfel de evenimente, în limita
fondurilor disponibile.

16. IRIM pledează activ pentru dezvoltarea autoguvernării studenţeşti în conformitate cu Carta şi
Statutul IRIM şi menţinerea unui dialog permanent cu studenţii şi organizaţiile acestora.
17. Relaţiile dintre Senatul IRIM si Senatul Studentesc poatra caracter de

dialog si colaborare,in

conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
18. În cadrul IRIM, în colaborare cu Senatul Studentesc, sunt elaborate şi implementate planuri
operaţionale ale activităţilor extracurriculare.

Dispoziţii finale
•

în activitatea colectivelor artistice, teatrale, a secţiilor sportive, cluburilor de dezbateri etc.

•

în organizarea competiţiilor sportive şi a acţiunilor social-culturale interuniversitare

19. Programul de stimulare IRIM include şi alte stimulente materiale şi nemateriale prevăzute de
Carta, Statutul şi regulamentele IRIM
20. Prezentul Program intră în vigoare de la data aprobării de către Senatul IRIM.

