
 

3900 DE STUDENŢI NOU-VENIŢI – PERFORMANŢĂ
MAGNETICĂ A UTM

Dl Ion Balmuş, secretarul responsabil al Comisiei de Admitere-2002, subliniază argumentul forte al
imaginii de înalt rating al UTM în topul celor peste 40 de universităţi statale şi nestatale din ţară. Acest
argument forte este cifra de 3900 de studenţi nou-veniţi. Tinerii şi părinţii care îi îndrumă conştientizează
că fără carte bună astăzi nu-ţi poţi asigura viitorul. Faptul că absolvenţii promoţiilor atîtor ani ale UTM
sînt încadraţi la locuri prestigioase de muncă fie încă din studenţie, fie imediat după examenele de
absolvire este o dovadă elocventă că aici într-adevăr se face carte bună.

În anul trecut la UTM au fost înmatriculaţi 2800 de studenţi şi se considera că aceasta e o cifră-record.
Anul acesta –  3900 de studenţi – record peste recordul trecut.

Concursul în medie pe universitate (9 facultăţi) a întrecut cifra de 4 candidaţi pe un loc. La unele
specialităţi cifra de concurs s-a ridicat pînă la 12:1, iar apogeul a fost de 46:1. Sînt cifre concludente
pentru politica didactică şi ştiinţifică aplicată în ultimii ani de rectoratul UTM, în frunte cu rectorul, acad.
Ion Bostan.

- Am avut un mare aflux de bacalaureaţi, menţionează dl Balmuş. Acest fapt ne bucură, deoarece
sporeşte calitatea contingentului de studenţi. În ceea ce priveşte calitatea contingentului nou,  trebuie să
spunem că, de regulă,  liceele şi colegiile se achită de misiunea pregătirii bune a elevilor lor. Ceea ce nu
putem spune întotdeauna despre şcolile medii de cultură generală, mai ales din localităţile rurale,
absolvenţii cărora au lacune serioase în cunoştinţele demonstrate la matematică, chimie, fizică.

Universitatea Tehnică va depune eforturi în plus pentru a lichida lacunele în pregătirea acestor copii,
pentru ca şi ei să se poată încadra în ritmul normal al cursurilor universitare. Dar Ministerul Educaţiei
rămîne dator să conducă lucrurile astfel ca să obţinem în rezultat un reviriment în instruirea medie a
elevilor la matematică, chimie, fizică, discipline care ne vor asigura pe viitor potenţialul de cadre
calificate pentru diferitele ramuri industriale şi de servicii din republică.
UTM dispune de un corp profesoral-didactic de înalt profesionalism ştiinţifico-pedagogic şi tehnic,
dispune de tot necesarul pentru a pregăti ingineri care să poată face faţă exigenţelor moderne. Credem şi
în voinţa fierbinte a studenţilor de a munci cu sîrg asupra cărţii, astfel ca să bucurăm societatea cu
promoţii demne de noile provocări ale dezvoltărilor tehnico-economice. 
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