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Titlul I
Dispoziţii generale
Art. 1. Instituția organizatoare a studiilor superioare de master.
(1) Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB) este o instituţie de învăţămînt
superior de stat, cu autonomie financiară nonprofit, care activează în condiţii de autogestiune,
corelate cu principiile responsabilităţii publice pentru calitatea întregii activităţi de formare
profesională, de cercetare şi inovare, de prestare a serviciilor pe care le desfăşoară Universitatea
cu gestionarea eficientă a mijloacelor băneşti şi a patrimoniului statului, conform devizului de
venituri şi cheltuieli aprobat.
(2) USARB este o entitate de interes public, cu personalitate juridică, acreditată, apolitică,
independentă de ideologii şi religii, ataşată tradiţiei gândirii libere, libertăţii academice,
recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi principiului supremaţiei legii,
finanţată integral din venituri proprii, beneficiind de alocaţii transferate de la bugetul de stat
pentru programele de studii oferite conform Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor
de specialitate şi activităţi de cercetare ştiinţifică, încadrată în structura sistemului de învăţămînt
superior din Republica Moldova.
(3) Prezentul regulament stabileşte regulile generale și speciale privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor superioare de master în USARB.
Art. 2. Tipurile și orientarea programelor de master.
(1) Programele de master, ciclul II, se stabilesc în limitele domeniilor generale de studiu
aprobate pentru ciclul I, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al
specialităţilor, care, în funcţie de conceptul şi conţinutul planului de învăţămînt, pot fi:
a) programe de aprofundare, care asigură dezvoltarea competenţelor într-o specialitate din
domeniul studiat la ciclul I;
b) programe interdisciplinare care asigură dezvoltarea unor competenţe transversale specifice
în două sau mai multe domenii de formare profesională;
c) programe complementare, care suplimentează competenţele obţinute în cadrul studiilor
superioare de licenţă, în vederea extinderii ariei de inserţie profesională în cîmpul muncii.
(2) Conform tipurilor de programe indicate, orientarea studiilor superioare de master în
USARB poate fi:
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a) master ştiinţific, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific şi care are ca finalitate
producerea de cunoaştere ştiinţifică originală;
b) master de profesionalizare, în scopul formării/consolidării competenţelor profesionale
într-un domeniu specializat şi care poate constitui o bază pentru cariera profesională.
Art. 3. Programele de master din USARB.
(1) Programele de studii superioare de master se stabilesc în limitele capacităţii maxime de
înmatriculare a USARB în urma autorizării de funcţionare provizorie sau acreditare, pentru
domeniile generale de studiu, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al
specialităţilor, aprobai de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei.
(2) Programele de studii superioare de master din USARB trebuie să conţină şi o componentă
de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică în corespundere cu specificul programului de studii
urmat. Rezultatele cercetării ştiinţifice şi ale creaţiei artistice realizate pot fi valorificate de
student prin articole în reviste de specialitate, evoluţii publice pe scene profesioniste, participări
la expoziţii, festivaluri, precum şi la elaborarea tezei/proiectului de maşter.
(3) Stabilirea şi organizarea programelor de studii superioare de master ţine de competenţa
USARB şi se aprobă de Senat, în condiţiile legii.
Art. 4. Cadrul normativ-juridic de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare de master,
ciclul II.
(1) Organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de master, ciclul II, în USARB se
realizează în baza prevederilor legislației în vigoare:
 Codului educaţiei (Legea R. Moldova nr. 152 din 17.07.2014);
 Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II, studii de master, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 464 din 28.07.2015;
 Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I, licenţă, ciclul II, master, studii integrate,
ciclul III, doctorat), aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei R. Moldova nr. 1045 din
29.10.2015;
 Regulamentului de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza Sistemului
Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1046 din 29
octombrie 2015;
 Regulamentului-cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior, aprobat prin
ordinul Ministerului Educaţiei R. Moldova nr. 203 din 19.03.2014;
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 Cartei Instituţiei Publice Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;
 Codului de etică universitară, aprobat la şedinţa Senatului universitar din 5 decembrie
2007, procesul-verbal nr.3;
 Standardelor Internaţionale ale Sistemului de management al Calităţii ISO 9001-2008.

Titlul II
Dispoziții de conținut privind organizarea programelor de studii superioare de master în
USARB
Capitolul I
Planurile de învăţămînt
Art. 5. Iniţierea și autorizarea programelor de studii superioare de master.
(1) Studiile superioare de master se organizează de către USARB la programele de licenţă din
acelaşi domeniu general de studiu.
(2) USARB se supune obligatoriu procesului de evaluare externă a programului respectiv, în
vederea autorizării de funcţionare provizorie în baza metodologiilor elaborate de Agenţia
Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, înainte de a începe programul
respectiv, dacă nu deţine acreditare pentru un alt program de master, în acelaşi domeniu general
de studiu.
(3) USARB nu poate obţine autorizare de funcţionare provizorie sau creditare pentru
programele de studii superioare de master, ciclul II, dacă nu sînt acreditate programele de studii
superioare de licenţă, ciclul I, din acelaşi domeniu de formare profesională.
(4) USARB, în cazul care a primit acreditare pentru un program de studii de master într-un
domeniu, este în drept să organizeze oricare alt program de studii de master în acelaşi domeniu,
după aprobarea respectivului program de către Senat.
(5) Pentru inițierea unui program de master trebuie îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii:
a) argumentarea formării profesionale din perspectiva necesităţilor pieţei forţei de muncă;
b) descrierea finalităţilor de studiu şi a competenţelor generice şi specifice ce vor fi
dobîndite în cadrul programului de master în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor;
c) asigurarea calităţii personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific și corespunderea
acestuia programului de master;
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d) prezența componentei de cercetare ştiinţifică;
e) prezența componentei de management;
f) asigurarea metodico-didactică a unităţilor de curs incluse în programul de master;
g) avizul favorabil al Consiliului metodic al USARB;
h) decizia Senatului USARB;
i) autorizaţia provizorie a Ministerului Educaţiei.
Art. 6. Forme și cerințe de organizare a studiilor superioare de master.
(1) Studiile superioare de master se pot organiza în următoarele forme:
a) învățămînt cu frecvenţă;
b) învățămînt cu frecvenţă redusă;
c) învățămînt la distanţă.
(2) În domeniile generale de studiu - arte, psihologie, şi în domeniile de formare
profesională - limbi moderne, studiile superioare de master din USARB se organizează numai
prin învăţămînt cu frecvenţă.
(3) În contextul autonomiei universitare, numărul de studenţi pentru o grupă academică de
master se stabileşte anual de Senatul USARB, în funcţie de capacitatea de înmatriculare stabilită
în urma acreditării sau autorizării provizorii a programelor respective.
(4) Învăţămîntul cu frecvenţă redusă sau la distanţă se organizează doar la programele de
master la care în USARB este organizat învăţămîntul cu frecvenţă.
(5) Fiecare program de studii superioare de master se individualizează prin misiune şi
obiective, concretizate în competenţe şi cunoştinţe profesionale generale şi specifice de
specializare, finalităţi educaţionale pe care le asigură absolvenţilor, acestea fiind definite în
concordanţă cu cerinţele angajatorilor și pieţei forţei de muncă, cu exigenţele abordate de
programele de doctorat.
(6) La solicitarea unor agenţi economici, a instituţiilor publice sau private se pot organiza
programe de studii universitare de master susţinute financiar de către acestea.
Art. 7. Durata studiilor de master.
(1) Durata studiilor superioare de master, ciclul II, exprimată în ani şi credite de studiu
constituie:
a) învăţămînt cu frecvență - 1,5 - 2 ani şi, respectiv, 90 - 120 de credite de studii;
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b) învăţămînt cu frecvenţă redusă şi învăţămînt la distanţă – 2 - 2,5 ani (cu un semestru mai
mult decît la învăţămîntul cu frecvenţă) şi, respectiv, 90 - 120 de credite de studii.
(2) Studiile superioare de master corespund unui număr de 90 - 120 de credite de studii
transferabile, cîte 30 de credite pentru fiecare semestru. Tipul şi conţinutul programelor de
master, precum şi numărul de credite sînt stabilite de către USARB.
(3) Instituţionalizarea creditelor de studii la programele de master se va realiza în condiţiile
Sistemului Naţional de Credite de Studii, de tipul Sistemului European de Credite Transferabile.
(4) Data începerii anului universitar la ciclul II, studii superioare de master, se stabileşte de
Senatul USARB odată cu aprobarea calendarului universitar.
(5) Perioada studiilor de master se va stabili în aşa fel ca durata totală cumulativă a studiilor
la ciclul I, licenţă, şi ciclul II, master, să fie de cel puţin 300 de credite de studii transferabile.
Art. 8. Procedura de elaborare şi aprobare a planului de învăţămînt.
(1) Studiile de master se desfăşoară conform planului de învăţămînt aprobat de Senatul
USARB şi elaborat în baza Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I,licenţă, ciclul II,
master, studii integrate, ciclul III,doctorat), aprobat de Ministerul Educaţiei.
(2) Planul de învăţămînt este elaborat în concordanţă cu finalităţile de studiu exprimate în
competenţe generice şi specifice, prevăzute de cadrul Naţional al Calificărilor pe domenii de
formare profesională/programe de studii/domenii de cercetare. Acestea vor fi stipulate în Note
explicative, anexate la planul de învăţămînt.
(3) Procedura de elaborare şi aprobare a unui plan de învăţămînt pentru un nou program de
studii presupune parcurgerea următoarelor etape:
a) iniţierea noului program de studii de către orice persoană interesată/grup interesat în
cadrul facultăţii/catedrei şi desemnarea de conducerea facultății/catedrei a responsabililor de
elaborarea programului de master;
b) întocmirea planului de învăţămînt şi statului de funcţii pentru noul program de studii
(stabilirea unităţilor de curs/modulelor din planul de învăţămînt şi lista cadrelor ştiinţificodidactice cu competenţe în domeniu, perfectarea notei explicative a planului);
c) expertizarea și avizarea planului de studii în Comisia specializată desemnată de către
Rectorul USARB și care include membri ai Consiliului metodic al USARB, a Departamentului
de management al calității și ai Secției studii;
d) discutarea, aprobarea și avizarea planului de studii în Consiliul facultăţii;
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e) discutarea și aprobarea programului de studii în Senatul USARB;
f) discutarea și aprobarea finală a programului de studii în Consiliul pentru dezvoltare
strategică instituţională USARB;
g) elaborarea raportului de autoevaluare a noului program de master în vederea autorizării
provizorii de către comisia desemnată de facultate/catedră;
h) depunerea raportului de autoevaluare la prorectorul responsabil de studiile de master;
i) evaluarea raportului de Departamentul de management al calităţii USARB;
j) depunerea planului de învățămînt, cu cel puțin 6 luni înainte de demararea programului de
studii, la Ministerul Educației, în vederea coordonării lui;
k) înaintarea planului de învățămînt de către Ministerul Educației Agenţiei Naţionale de
Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional pentru desfăşurarea evaluării externe în vederea
autorizării provizorii.
(4) Proiectele planurilor de învăţămînt pentru ciclul II, elaborate pentru fiecare program de
studii şi formă de organizare a învăţămîntului (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă, la distanţă),
sunt redactate în limba română, în două/trei exemplare după modelul stabilit (Anexe).
Art. 9. Structura planului de învăţămînt.
(1) Planul de învăţămînt include patru componente definitorii:
a) componenta temporală, care reprezintă modul de planificare în timp a procesului de
formare (săptămînă, semestru, an, ciclul), unitatea principală de măsură a procesului de formare
fiind creditul de studiu ECTS;
b) componenta formativă, care reprezintă modul de distribuire a unităţilor de conţinut
(unitate de curs, module);
c) componenta acumulare, care reflectă modalităţile de alocare a creditelor ECTS;
d) componenta evaluare, care reprezintă modalităţile de evaluare curentă şi finală a
finalităţilor de studiu şi competenţelor obţinute de student la unitatea de curs/modului respectiv;
(2) Planul de învăţămînt la ciclul II se structurează în următoarele compartimente:
a) foaia de titlu;
b) calendarul universitar;
c) planul procesului de studii pe semestre/ani de studii;
d) stagiile de practică;
e) formele de evaluare finală la unităţile de curs/modulele oferite;
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f) forma de evaluare finală a programului de studii;
g) lista unităţilor de curs la libera alegere;
h) matricea corelării finalităţilor de studiu a programului cu cele ale unităţilor de
curs/modulelor. Finalităţile de studiu/rezultatele învăţării sunt parte a standardelor naţionale şi
numărul acestora, conform practicilor europene, trebuie să fie limitat la 6-8.
(3) Planul de învăţămînt este însoţit de o Notă explicativă în care se descrie profilul
programului de master, concretizate în concepţia formării absolventului (scop, caracteristici,
angajabilitate, formare ulterioară, abordări pedagogice, competenţe-cheie dezvoltate în program)
şi finalităţile de studiu preconizate.
(4) Nota explicativă include informaţi cu privire la gradul de noutate, relevanţa,
corespunderea obiectivelor programului strategiei de dezvoltare a USARB, consultarea
partenerilor (angajatori, absolvenţi, profesori, studenţi) şi coordonarea procesului de elaborare a
programului conform standardelor de asigurare a calităţii. Se vor indica metodele şi criteriile de
evaluare, regulile privind promovarea academică.
Art. 10. Conţinutul planului de învăţămînt.
(1) Foia de titlu a planului de învăţămînt pentru ciclul II, master, trebuie să conţină
următoarele informaţii:
a) denumirea ministerului educaţiei;
b) denumirea USARB şi categoria, conform certificatului de acreditare;
c) data aprobării planului de învăţămînt de către senatul USARB, nr. procesului-verbal
respectiv;
d) data coordonării de către Ministerul Educaţiei, numărul de înregistrare a planului de
învăţămînt;
e) contextul (se va indica nivelul calificării conform ISCED);
f) codul şi denumirea domeniului general de studiu;
g) denumirea programului de master;
h) numărul total de credite de studiu;
i) titlul obţinut la finele studiilor;
j) baza admiterii: diploma de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii;
k) limba de instruire;
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l) forma de organizare a învăţămîntului (învăţămînt cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă, la
distanţă).
În cazul programelor comune de studii superioare de master, în foaia de titlu se vor indica
instituţiile membre ale consorţiului, aprobarea comună a planului de învăţămînt, alte informaţii
relevante.
(2) Componenta temporală a planului de învăţămînt este reprezentată prin calendarul
universitar, care include repartizarea activităţilor didactice pe ani, semestre (sesiuni în cazul
studiilor cu frecvenţă redusă sau la distanţă), cu stabilirea termenelor şi duratei semestrelor,
stagiilor de practică, sesiunilor de examene, a evaluării finale (examenul de susţinere a tezei de
master) şi a vacanţelor. (Anexa nr. 1). În cazul programelor comune de studii superioare,
calendarul universitar va include graficul mobilităţii academice între USARB şi ceilalţi membri
ai consorţiului.
(3) Componenta formativă include setul de unităţi de curs/module repartizate pe
semestre/ani de studiu. După gradul de obligativitate şi posibilitatea de alegere, unităţile de
curs/modulele se clasifică în:
a) obligatorii;
b) opţionale;
c) la libera alegere (Anexa nr. 2)
După funcţia în formarea profesională iniţială prin competenţe generice şi competenţe
specifice, unităţile de curs/modulele oferite se grupează în următoarele componente:
a) componenta fundamentală (cod F);
b) componenta de specialitate (cod S).
Fiecărei unităţi de curs/modul din planul de învăţămînt i se atribuie un cod de identificare,
ce defineşte univoc parametrii: categoria formativă, semestrul, tipul cursului, numărul de ordine
(Anexa nr. 2).
(4) În funcţie de tipul masterului (de cercetare sau profesional) şi finalităţile de studiu
scontate, programul de master trebuie să includă următoarele unităţi de curs/module:
a) componenta fundamentală – unităţi de curs/module general-ştiinţifice (obligatorii)
(Metodologia şi etica cercetării în domeniul de studiu; Probleme actuale de cercetare în cadrul
domeniului

de

formare;

Elaborarea/administrarea

Tehnici/paradigme de comunicare ştiinţifică etc.);

proiectelor;

Teoria

deciziilor;
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b) componenta de specialitate – unităţi de curs/module de ramură (obligatorii şi opţionale)
Procese inovative în domeniul de formare profesională; Noi tehnologii informaţionale în
domeniul de formare; Asigurarea calităţii în domeniul de formare; Noi teorii orientate spre
interdisciplinaritate etc.) Unităţile de curs/modulele opţionale vor constitui, după caz, pînă la 30
la sută;
c) activităţi practice şi de cercetare (obligatorii): practica de specialitate (pedagogică,
tehnologică, în producţie, clinică, de creaţie etc.); cercetare ştiinţifică/creaţie de master.
(5) Conţinutul programului de studii superioare de master este acelaşi pentru toate cele trei
forme de învăţămînt. Planul de învătămînt cuprinde atît discipline de cunoaştere avansată în
cadrul programului de master, cît şi module de pregătire complementară necesare pentru inserţia
absolventului de studii superioare de master pe piaţa muncii. În programele de master se oferă
cursuri compacte, interdisciplinare, în sistem modular, cu evaluarea organizată la finalizarea
cursului/modulului.
(6) Componenta de acumulare se exprimă în cuantificarea unităţilor de curs/modulelor.
Unităţilor de curs din planul de învăţămînt li se alocă credite de studiu în funcţie de timpul
integral de învăţare, pretins studentului. Creditele de studiu se alocă ca valori numerice întregi.
Totodată, în planul de învăţămînt se indică numărul total de ore, prevăzut pentru studierea
fiecărei unităţi de curs/modul.
(7) Pe parcursul studiilor, studentul poate acumula credite peste numărul de 60 pe an/30 pe
semestru. Acestea pot fi obţinute prin unităţi de curs/module şi activităţi realizate complementar
(unităţi de curs la libera alegere, urmate în regim extracurricular, cursuri realizate în perioada
vacanţelor de vară etc.). Creditele suplimentare acumulate se specifică în suplimentul la diplomă
eliberat absolventului. Creditele suplimentare se acumulează contra taxă.
(8) Durata standard a unei unităţi de curs/modul este de un semestru. Planificarea intensităţii
studierii unităţilor de curs pe parcursul semestrului se realizează de către catedra de profil,
reieşind din legăturile interdisciplinare, cît şi din faptul că la ciclul II, master, norma săptămînală
a studentului este de 14-20 de ore de contact direct. În USARB, norma săptămînală a orelor de
contact direct la ciclul II, master, constituie 16 ore. Numărul unităţilor de curs pe semestru este
de 4-6.
(9) Raportul de „ore de contact direct - ore de studiu individual” se stabileşte în funcţie de
programul de master, finalităţile de studiu, specificul unităţii de curs/modulului: gradul de
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noutate şi complexitate şi asigurarea didactico-metodică. Raportul „ore de contact direct - ore de
studiu individual” se propune de catedra/ departamentul de profil, în baza unei metodologii
specifice pentru fiecare domeniu general de studiu, aprobată de Consiliul facultăţii care
organizează programele de studii respective, se aprobă de Senatul USARB şi se publică pe
pagina web a USARB.
(10) Componenta de evaluare se exprimă în evaluările curente și evaluările finale ale
unităţilor de curs/modulelor, cele din urmă realizate prin examene cu note. Obţinerea notei
promovabile (cinci) la o unitate de curs/modul presupune alocarea creditelor preconizate pentru
aceasta.
Art. 11. Modificarea planurilor de învăţămînt.
(1) Modificarea planurilor de învăţămînt se realizează la catedrele organizatoare a
programului respectiv şi se aprobă de Consiliul facultăţii. Planul de învăţămînt poate fi
modificat/perfectat cu condiţia implementării din următorul an de studii.
(2) Modificarea/ actualizarea planurilor de învăţămînt este validată de senatul USARB şi
prezentată, o dată la 5 ani, spre coordonare, Ministerului Educaţiei. La exemplarul planului de
învăţămînt este ataşat un extras din procesul-verbal al şedinţei senatului la care au fost aprobate
modificările.
(3) În corespundere cu dezvoltarea sectorului socio-economic, USARB va revizui/actualiza
planurile de învăţămînt o dată la 5 ani. În cazul cînd cerinţele pieţei muncii vor dicta necesitatea
introducerii schimbărilor în planurile de învăţămînt pînă la termenul de 5 ani, versiunea nouă a
planului de învăţămînt pentru un nou an academic va fi aplicată persoanelor înmatriculate la
studii în anul respectiv, cu condiţia că modificările au fost operate în modul stabilit pînă la finele
anului precedent de studii şi au fost făcute publice în sistemul informaţional al USARB cu cel
puţin 3 luni pînă la începutul anului de studii.
Art. 12. Stagiul de practică
(1) Stagiile de practică se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru
privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi (ciclul I, studii superioare de licenţă, ciclul II, studii superioare de masterat), aprobat în
şedinţa Senatului USARB din 19.07.2013, modificat la şedinţa Senatului USARB din
16.04.2014.
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(2) Persoanele înscrise la studii superioare de master, fără experienţă practică, imediat după
absolvirea ciclului I, licență, vor realiza un stagiu practic în volum de 10 - 12 credite de studii
transferabile, în funcţie de tipul programului de master.
(3) Persoanelor cu experienţă practică dovedită, de cel puţin I an în domeniul în care
realizează programul de master, şi care îşi continuă activitatea de muncă în domeniul respectiv, li
se va atribui numărul stabilit de credite, în baza evaluării competenţelor şi recunoaşterii
experienţei practice de către catedra de profil, în conformitate cu metodologia aprobată de
Consiliul facultăţii care organizează programul de master, publicată pe pagina web a USARB.
(4) Studenţii realizează stagiile de practică individual sau în grupe cu un număr stabilit de
persoane. Conducerea şi evaluarea practicii de master se face de către conducătorul de proiect în
funcţie de activitatea studentului în procesul de elaborare a proiectului şi de caracteristica dată de
conducerea unităţii-bază de practică.
Art. 13. Finalizarea studiilor superioare de master.
(1) Studiile superioare de master se finalizează cu susţinerea publică a tezei/ proiectului de
master.
(2) După susţinerea publică, tezele/proiectele de master se publică pe pagina web oficială a
USARB.
(3) Studenţii ciclului II, care realizează obiectivele programului de master şi susţin cu succes
teza/ proiectul de master primesc titlul de master în domeniul general de studiu respectiv, cu
eliberarea Diplomei de studii superioare de master, însoţită de Suplimentul la Diplomă, redactat
în limbile română şi engleză.
(4) Diploma de studii superioare de master atestă faptul că titularul a obţinut competenţe
academice şi/sau profesionale specifice, inclusiv competenţe manageriale, de cercetare,
dezvoltare şi inovare.

Capitolul II
Sistemul creditelor transferabile
Art. 14. Puncte credite.
(1) În sistemul învăţămîntului superior naţional se aplică Sistemul European de Credite
Transferabile (ECTS). Creditele de studiu se alocă după cum urmează:
a) pentru un semestru academic-30 de credite de studii transferabile;
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b) pentru an academic-60 de credite de studii transferabile.
(2) Un credit de studiu reprezintă 30 de ore de activitate de învăţare, sub toate aspectele ei
(activităţi didactice, de cercetare, realizate în auditoriu (de contact) şi activitate individuală),
solicitate studentului pentru realizarea finalităţilor de studiu.
(3) În sistemul învăţămîntului superior naţional, volumul anual de muncă al studentului (oreauditoriu) şi lucru individual) este de 1800 de ore.
(4) La învăţămîntul cu frecvenţă redusă şi la distanţă, numărul total de credite se
repartizează proporţional pe anii de studiu.
(5) Programul săptămînal al pregătirii pentru master este de 14-20 de ore de contact direct,
care la decizia USARB pot fi planificate compact, iar cel puţin 50% din program trebuie alocat
activităţilor practice şi cercetării.
Art. 15. Credite transferabile.
(1) Creditele acumulate sînt transferabile în măsura în care sunt recunoscute de către catedra
de profil valide în vederea echivalării unei perioade de studiu pe care studentul a realizat-o
anterior sau în cadrul unui alt program de studiu din ţară sau din străinătate.
(2) Studentul implicat în programe de mobilitate în baza acordurilor de parteneriat semnate
între USARB şi o altă instituţie, va prezenta la întoarcere dovada privind activităţile desfăşurate,
examenele susţinute şi creditele acumulate.
(3) Transferul creditelor ECTS, recunoaşterea, echivalarea şi documentarea performanţelor
realizate de către student de-a lungul perioadei de mobilitate, se realizează prin transcripţia
notelor/extrasul din foaia matricolă ECTS, care reflectă cantitativ şi calitativ munca realizată de
către student. Studentul nu este obligat să negocieze acceptarea/recunoaşterea/echivalarea cu
cadrele didactice în parte.
(4) Recunoaşterea/echivalarea/acceptareaactivităţilor/examenelor/perioadelor de studii se
aprobă de Decan la recomandarea coordonatorului/consilierului/cadrului didactic.
(5) La cererea studentului creditele pentru o unitate de curs pot fi echivalate cu creditele
obţinute la o altă unitate de curs echivalent sau superior (cu un număr mai mare de ore şi un
volum mai detaliat) la o altă universitate, facultate sau specialitate.
(6) La nivel naţional, studentul poate acumula cel mult 10 credite pe an de la cursuri urmate
la alte facultăţi sau în alte instituţii de învăţămînt. Acest unităţi de curs şi numărul maxim de

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII
Regulament privind organizarea şi desfășurarea
studiilor superioare de master, ciclul II, în
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Ediţia: 1
Revizia: 0
Data: 04.12.2015
Pag. 14 din 34

credite transferabile vor fi nominalizate în acordurile bilaterale semnate între instituţii sau
facultăţi.
(7) Acceptarea, în bază de contracte interuniversitare, a studenţilor vizitatori pentru perioade
limitate de timp (de regulă, un semestru) presupune recunoaşterea ad-hoc a studiilor precedente.
(8) Recunoaşterea, echivalarea şi documentarea performanţelor realizate de către student
prin diverse activităţi non-formale sau informale se realizează la nivel de facultăţi de către
persoanele desemnate în acest sens, în baza unui regulament aprobat de Senat.
Capitolul III
Personalul ştiinţifico -didactic
Art. 16. Exigenţe privind desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare la programele
de master.
(1) La ciclul II de studii superioare de master, activităţile didactice sînt susţinute de cadre
didactice cu titlu ştiinţific sau, în cazul învăţămîntului artistic, cu titlu onorific: Artist al
Poporului, Artist Emerit, Maestru în Arte, Om Emerit, Cavaler al Ordinului Republicii şi
echivalentele acestora, care au publicat/elaborat lucrări din domeniul programului, în reviste sau
edituri de referinţă.
(2) Conducători de teză pot fi numai cadrele didactice deţinătoare de titluri ştiinţifice şi
ştiinţifico-didactice.
(3) USARB poate încadra în activitatea didactică pentru realizarea programelor de master,
cu aprobarea Senatului, cercetători notorii din domeniu, precum şi practicieni consacraţi şi
recunoscuţi.
Art. 17. Atribuţiile şi responsabilităţile catedrelor iniţiatoare a programelor de master.
(1) Catedra/catedrele iniţiatoare a programului de master este principalul responsabil de
calitatea programului de master respectiv.
(2) Catedra are următoarele atribuţii în procesul de management al programului de master:
 proiectarea, organizarea şi realizarea actului didactic;
 organizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică cu implicarea studenţilor;
 evaluarea activităţilor didactice, metodice şi de cercetare;
 asigurarea metodică a actului didactic;
 asigurarea calităţii procesului de formare;
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 realizarea activităţilor extracurriculare educaţionale cu studenţii de la ciclul II.
(3) Responsabilităţile catedrei în procesul de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare
de master:
 elaborarea conceptului programului de master;
 elaborarea tuturor materialelor necesare pentru obţinerea autorizaţiei provizorii în vederea
iniţierii programului de master;
 elaborarea tuturor materialelor aferente procesului de acreditare a programului de master
corespunzător;
 elaborarea curriculumuri-lor/fișelor unităţilor de curs prevăzute de programul de studiu;
 realizarea unităţilor de curs, lucrărilor practice şi de laborator la un nivel înalt ştiinţificometodic;
 organizarea şi conducerea activităţilor de cercetare ştiinţifică cu implicarea studenţilor;
 implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, inclusiv în procesul de formare
profesională a studenţilor;
 organizarea şi managementul stagiilor de practică ale studenţilor;
 organizarea şi dirijarea lucrului individual al studenţilor;
 managementul procesului de elaborare şi susţinere a tezelor de master;
 asigurarea informaţională şi metodică a actului didactic: elaborarea ghidurilor metodice,
suporturilor de curs, manualelor, dicţionarelor etc.;
 organizarea activităţilor extracurriculare în scopul consolidărilor

competenţilor

studenţilor obţinute în educaţia formală;
 elaborarea şi prezentarea în timp rezonabil a informaţiilor solicitate de conducerea
USARB.
Titlul III
Admiterea la studiile superioare de master şi organizarea acestora
Capitolul IV
Înscrierea şi înmatricularea studenţilor
Art. 18. Admiterea la studiile superioare de master.
(1) În limita capacităţii maxime de înmatriculare, stabilite în urma acreditării sau autorizării
provizorii a programelor respective, cetăţenilor Republicii Moldova li se asigură accesul la
studiile superioare de master:
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a) pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat, în limitele stabilite anual de Guvern, pe
domenii generale de studiu;
b) pe locuri cu taxă de studii achitată de persoane fizice sau juridice;
c) pe locuri cu finanţare mixtă.
(2) La concursul de admitere în ciclul II, de studii superioare de master pot participa
deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut
de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.
(3) La studiile superioare de master pot fi admişi cetăţenii străini şi apatrizii, care deţin
diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii superioare, în baza
acordurilor interstatale, precum şi a contractelor individuale de studii.
(4) Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul II, studii superioare
de master concomitent la mai multe programe de studii din diverse domenii generale de studiu,
la USARB sau/și la mai multe instituţii de învătămînt superior, dar vor fi înmatriculaţi la un
singur program de master în cadrul unei singure instituţii de învătămînt superior, din cele pentru
care au optat.
(5) Persoana admisă la un program de studii superioare de master în baza diplomei de studii
superioare de licenţă sau unui act echivalent de studii superioare, însoţit de suplimentul la
diplomă, are calitatea de student al USARB pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul
programului respectiv, de la înmatriculare şi pînă la susţinerea examenului de finalizare a
studiilor superioare de maşter sau pînă la exmatriculare.
(6) Planul de admitere la programele de studii superioare de master se stabileşte de senatul
USARB, în funcţie de capacitatea de înmatriculare stabilită în urma acreditării sau autorizării
provizorii a programelor respective.
(7) Numărul de locuri pentru admiterea la un nou program de master deschis în urma
aprobării Senatului într-un domeniu general de studiu, în care USARB organizează deja un
program de master acreditat, se stabileşte prin redistribuirea capacităţi, maxime de şcolarizare a
programului acreditat către programul nou creat, astfel încît Universitatea să nu depăşească
limita capacităţii de şcolarizare stabilite conform cadrului normativ în vigoare.
(8) Propunerile USARB privind programele de studii şi numărul de locuri pentru fiecare
program se vor stabili prin consultare cu facultăţile, catedrele respective şi, după caz, cu alte
autorităţi, instituţii, organizaţii, întreprinderi, alţi parteneri interesaţi.

Cifra de şcolarizare
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aprobată de Ministerul Educaţiei se va repartiza pe facultăţi de către rectoraqt în funcţie de
numărul de absolvenţii de la studii de licenţă din anul respectiv, de programele de cercetări şi de
doctorat, de interesul manifestat pentru programele respective de master ale facultăţilor în ultimii
2 ani, respectiv, la ultima admitere în cazul propgramelor care se derulează de mai puţin de 2 ani.
(9) Studenţii înmatriculaţi la studii superioare de master la forma de învăţămînt cu frecvenţă
pot obţine, în condiţiile legii, bursă de studii.
(10) Oferta educaţională a USARB pentru studii superioare de master (programele de studii
superioare de master, la care se va organiza admiterea, numărul de locuri oferite pentru fiecare
categorie, limbile de predare, probele de concurs) se anunţă public de către Universitate cu cel
puţin 30 de zile înaintea demarării procesului de admitere.
(11) Înmatricularea temporară se aplică studenţilor altor universităţi cărora li s-a aprobat să
parcurgă la universitatea-gazdă o parte a programului de studii la care aceştia au fost
înmatriculaţi la universitatea de origine, obţinînd astfel, calitatea de vizitator. În acest caz
aprobarea se va realiza în baza studiilor universitare anterioare ale solicitantului şi prevederilor
contractului de colaborare încheiat cu universitatea de origine.
(12) Monitorizarea admiterii în USARB se realizează de către Ministerul Educaţiei.
Art. 19. Organizarea concursului şi metodologia admiterii la programele de master în
USARB.
(1) Concursul de admitere la programele de master în USARB se organizează în baza mediei
generale de concurs.
(2) Media generală de concurs se va calcula în baza următoarei formule:

unde, T1 - notele medii pe anii de studii obiţinute pe parcursul studiilor superioare de
licenţă, ciclul I; T2 - nota medie de licenţă obţinută la finalizarea studiilor supioare de licenţă,
ciclul I; K1 - coeficientul de importanţă a notelor medii pe anii de studii obţinute pe parcursul
studiilor superioare de licenţă, cilcul I (0,7); K2 - coeficientul de importanţă a notei medii de
licenţă obţinută la finalizarea studiilor superioare de licenţă, ciclul I (0,3).
(3) Înmatricularea la studii superioare de master se face în ordinea descrescătoare a mediilor
generale de concurs obţinute de către candidaţi şi în limitele numărului de locuri pentru care se
organizează concursul. Media-limită de înmatriculare, precum şi criteriile suplimentare de
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selectare în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi aceiaşi medie de concurs, se va stabili prin
regulamentele anuale ale USARB cu privire la admiterea la programele de master.
(4) Admiterea în bază de contract cu achitarea taxei de studii în USARB se efectuează în
conformitate cu aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.
(5) Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia o singură dată de dreptul de a realiza un
program de master finanţat de la bugetul de stat.
(6) Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de master şi înmatricularea
candidaţilor care au promovat concursul se face prin ordinul rectorului USARB.
Art. 20. Metodologia de acumulare a minimului curricular necesar.
(1) În cazul înscrierii la ciclul II, master, la un program de studii diferit de domeniul de
formare profesională absolvit la ciclul 1, licență, candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite
de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente programului de
studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial necesar. Pentru aceşti
candidaţi, Comisia de admitere va evalua gradul de compatibilitate a programului de studiu
absolvit cu programul de master solicitat. În cazul în care aceste programe nu vor fi compatibile
pe deplin, candidatul va fi informat despre necesitatea acumulării suplimentare a unui număr de
credite (pînă la 30), care va fi determinat, în perioada 25 august -15 septembrie, de către
catedrele de profil. Studiile compensatorii pentru acumularea creditelor necesare se vor realiza
prin contract, cu achitarea taxei de şcolarizare.
(2) Minimul curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor superioare în ciclul II,
master, la alt domeniu de formare profesională poate fi acumulat parţial sau integral, prin
transferarea creditelor acumulate la discipline relevante programului de master, obţinute în
perioada studiilor superioare de licenţă.
(3) Metodologia de acumulare a minimului curricular se elaborează de către catedra
coordonatoare a programului respectiv pentru fiecare domeniu general de studiu, se aprobă de
Consiliul facultăţii care organizează programul de master respectiv şi se publică pe pagina web
USARB.
Art. 21. Contractul de studii.
(1) Studenţii ciclului II, studii superioare de master, înmatriculaţi la studii cu finanţare
bugetară şi pe locuri cu taxă, încheie cu USARB un contract de studii, care reglementează
raporturile studentului cu USARB sub aspect academic, financiar, social şi alte aspecte specifice.
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Contractul de studii prevede obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor, cuantumul
taxei pentru întregul ciclu de studii, precum şi alte prevederi conform legislaţiei în vigoare.
(2) Nesemnarea contractului în termen de o lună de la începerea anului universitar determină
pierderea dreptului cîştigat prin concursul de admitere. Pe parcursul şcolarizării, contractul
încheiat poate fi modificat prin întocmirea unui acord adiţional, care devine parte integrantă a
contractului de studii.
Capitolul V
Studii comune de master şi programe de master în cotutelă
Art. 22. Programe comune de studii superioare.
(1) Programele comune de master reprezintă o formă de colaborare dintre USARB şi
altă/alte instituţii de învăţămînt superior (de regulă-consorţiu) responsabile în comun de:
a) elaborarea şi aprobarea programului de studii superioare de master;
b) organizarea admiterii;
c) supervizarea academică, conferirea calificării şi asigurarea calităţii.
(2) Un program comun de studii superioare de master presupune că:
a) instituţiile membre ale consorţiului sînt autorizate provizoriu sau acreditate fiecare în
parte;
b) fiecare membru al consorţiului dispune de permisiunea autorităţilor naţionale abilitate în
acest scop pentru organizarea programului comun;
c) studenţii din fiecare instituţie participantă la programul comun realizează o perioadă de
studii în fiecare din instituţiile partenere;
d) perioada de aflare a studenţilor la instituţiile sau organizaţiile partenere ale USARB
constituie o parte substanţială a programului comun;
e) perioadele de studii şi examenele promovate la instituţiile partenere sînt recunoscute
deplin şi în mod automat de toţi membru consorţiului, în condiţiile legii;
f) cadrele ştiinţifico-didactice din instituţiile participante la consorţiu vor contribui în
comun la realizarea programului de studiu;
g) calificarea comună este acordată şi diploma comună este eliberată în conformitate cu
Acordul de parteneriat şi avînd la bază cadrul normativ în vigoare. Diplomele şi certificatele
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comune se perfectează în limbile de comunicare stabilite în cadrul parteneriatului şi în limba
engleză
Art. 23. Program de master în cotutelă.
(1) Cotutela este un acord privind supervizarea/îndrumarea în comun a unui student al
programului de master de către doi conducători ştiinţifici, dintre care cel puţin unul este din
USARB.
(2) Acordul de cotutelă se semnează între USARB şi altă instituţie care organizează
programul de studii superioare în cotutelă, studentul semnînd contractul de studii cu ambele
instituţii.
(3) În cazul studiilor comune de master sau a unui program de master realizat în cotutelă,
vor fi stabiliţi doi conducători de teză, unul din cadrul USARB.

Capitolul VI
Organizarea anului universitar
Art. 24. Structura anului universitar.
(1) Anul universitar este constituit din două semestre, durata unui semestru fiind, în medie
de 15-16 săptămîni. În structura anului universitar se prevăd vacanţe între semestre, de Crăciun,
de Paşti şi cea de vară, precum şi alte zile libere prevăzute de legislaţie.
(2) Durata standard a unei unităţi de curs/modul este de un semestru.
(3) Evaluarea finală a activităţile didactice organizate modularizat se realizează prin
intermediul unui singur examen.
(4) Studiile superioare de master se organizează în limba română şi /sau, în limita
posibilităţilor sistemului educaţional al USARB, în una din limbile de circulaţie internaţională.
Art. 25. Orarul activităţilor didactice.
(1) Orarul desfăşurării activităţilor didactice se aprobă şi se face public prin plasare pe pagina
web a USARB şi pe panourile de avize din facultăţi, înainte de începerea semestrului.
Art. 26. Realizarea actului didactic.
(1) Unitatea de curs/disciplina poate fi realizată prin activitate didactică auditorială (contact
direct): ore de curs/prelegeri, seminare, lucrări de laborator, lucrări practice, lucrări de
proiectare, stagii didactice, clinice şi alte forme aprobate de senat; precum şi activitate didactică
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neauditorială: activităţi didactico-artistice, teze de master, activitate individuală, activităţi
sociale şi comunitare, alte activităţi aprobate de senat.

Capitolul VII
Promovarea şi trecerea de la un an de studii la altul
Art. 27. Promovarea în următorul an de studii.
(1) Condiţia de promovare în următorul an de studii este acumularea numărului de credite
obligatoriu pentru calificate, conform standardului domeniului de formare profesională.
(2) Sînt promovaţi în următorul an de studii studenţii, care au acumulat pe parcursul anului
universitar integral numărul de credite obligatorii prevăzute în planul de învăţămînt, pentru anul
respectiv, sau indicate în contractul de studii.
(3) Înscrierea la anul următor de studii este condiţionată de acumularea a minim 40 de
credite la unităţile de curs/modulele prevăzute în contractul anul de studii pentru anul curent de
studii şi acumularea numărului total de credite (60 pe an) prevăzute de planul de învăţămînt.
(4) Studenţii înscrişi în următorul an de studii pot acumula creditele restanţe în următoarele
2 (două) sesiuni repetate (de susţinere a restanţelor sau prin repetarea unităţilor de curs contra
unei taxe suplimentare (stabilită în dependenţă de numărul de puncte credite restanţă).
(5) În cazul neacumulării a minim 40 de credite în anul curent de studii şi necesarului de
credite (60 de credite) din anul precedent, studentul urmează a fi propus spre exmatriculare.
Studentul propus spre exmatriculare este în drept să solicite repetarea semestrului sau anului de
studii, cu achitarea taxei de şcolarizare.
(6) Promovarea anului II de studii este condiţionată de realizarea, cumulativ (anii I-II), a
celor 120/90 credite aferente unităţilor de curs din planul de învăţămînt; în caz contrar, studenţii
vor fi exmatriculaţi
Art. 28. Promovarea unităţii de curs/modulului.
(1) Obţinerea creditelor aferente unei unităţi de curs/unui modul este condiţionată de
promovarea respectivei entităţi. Nota minimă de promovare este 5 (cinci).
(2) În caz de nepromovare, activităţile didactice la unitatea de curs/modulul respectiv
urmează a fi recuperate prin reînscriere în regim de taxă de şcolarizare.
Art. 29. Transferul studenţilor.
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(1) Pe parcursul studiilor superioare de master, studenţii pot schimba forma de învătămînt,
oferită de USARB, respectînd regulile de aplicare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
(2) Transferul este permis numai după finalizarea anului de studii şi nu mai tîrziu de 1
octombrie al noului an de studii.
(3) Studiile superioare de master la forma de învătămînt cu frecvenţă redusă sau la distanţă
se organizează numai în regim cu taxă.
(4) Numărul de locuri pentru studiile superioare de master în regim cu taxă se stabilesc de
către Senatul USARB, în baza legislaţiei în vigoare şi cu respectarea capacităţii maxime de
şcolarizare.
(5) Dacă la sfîrşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a acumulat numărul
total de credite, stabilit în planul de învăţămînt, acesta poate solicita prelungirea duratei legale de
studii contra taxă pentru realizarea cursurilor nepromovate.
Art. 30. Întreruperea și reluarea studiilor.
(1) Un student poate întrerupe studiile superioare de master pentru o perioadă de timp de cel
mult un an de zile în următoarele situaţii:
a) pierderea capacităţii de studiu din motive de sănătate (boli cronice, intervenţii
chirurgicale, accidente, concediu de maternitate etc.);
b) pentru îngrijirea copilului;
c) din motive materiale;
d) pentru satisfacerea serviciului militar;
e) alte motive bine întemeiate: bursă într-un program de mobilitate în străinătate, studii în
paralel etc.
(2) Întreruperea şcolarizării se realizează prin acordarea concediului academic. Concediul
academic se acordă o singură dată pe parcursul studiilor. De regulă, concediul academic se
aprobă pentru un an. În cazuri excepţionale concediul academic pe motiv de boală poate fi
aprobat pe un termen de doi ani, iar concediul academic pentru îngrijirea copilului pe un termen
de pînă la trei ani în baza copiei certificatului de naştere a copilului.
(3) Reluarea studiilor de către persoanele care au fost înmatriculate cu finanţare de la
bugetul de stat se va face doar prin contract, cu achitarea taxei de studii corespunzătoare
studenţilor la contract din anul respectiv, cu excepţia persoanelor care s-au aflat în mobilitate
academică, concediu de boală, concediu de maternitate sau concediu pentru îngrijirea copilului.
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(4) Studenţii exmatriculaţi de la studiile superioare de master, care au beneficiat de finanţare
bugetară, au dreptul să se restabilească pentru continuarea studiilor doar prin contract, cu
achitarea taxei de studii corespunzătoare studenţilor la contract din anul respectiv.

Art. 31. Exmatricularea de la studii.
(1) Sunt posibili de a fi exmatriculaţi studenţii în următoarele cazuri:
a) pentru nereuşită, acumularea pînă la finele anului de studii la care a fost înscris a mai
puţin de 40 de credite de studiu la învăţămîntul cu frecvenţă sau a unui număr de credite sub
cuantumul stabilit pentru învăţămîntul cu frecvenţă redusă;
b) pentru absenţe nemotivate la cel puţin 1/3 din timpul prevăzut pentru unităţile de curs din
planul de învăţămînt în semestrul dat, la învăţămînt cu frecvenţă, pentru absenţe nemotivate pe o
perioadă mai mare de cinci săptămîni consecutiv;
c) pentru încălcări grave ale Cartei universitare şi Codului de Etică universitară;
d) din proprie iniţiativă;
e) din motive de sănătate;
f) pentru promovarea unui examen în mod fraudulos (cu dovezi incontestabile);
g) pentru nesusţinerea preventivă a tezei de master.
(2) În cazul exmatriculării, studentului ciclului II, studii superioare de master, i se eliberează
Extrasul din foaia matricolă/Transcripţia notelor, trecută în registrele respective (informaţional şi
manuscriptic) şi actele (în original) cu privire la studiile anterioare.
(3) Studenţii exmatriculaţi sau cei care renunţă la calitatea de student pot fi la cerere
reînmatriculaţi la studii în bază de taxă.
(4) Studenţii exmatriculaţi din motiv că au promovat examenul prin fraudă/copiere sau
pentru comportament incompatibil cu normele Cartei universitare şi a Codului

de etică

universitară nu pot fi restabiliţi la studii/sau reînmatriculaţi.
(5) În cazul constatării plagierii tezei de master, persoanele respective nu mai pot susţine
examenul în USARB şi nu mai pot urma alte programe de studii în Universitate.

Capitolul VIII
Evaluarea finalităţilor de studii şi a competenţelor
Art. 32. Modul de evaluare.
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(1) Activitatea de învăţare a studentului, inclusiv activitatea individuală, precum şi
finalităţile de studii şi competenţele dobîndite sînt evaluate pe parcursul unităţii de curs/modului
la finalizarea acesteia/acestuia, conform planului de învăţămînt, curiculumului şi orarului
aprobat.
(2) Formele de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor studenţilor de la ciclul II, studii de
master, sînt:
 evaluare finală (examen);
 evaluare curentă (test, proiect, studiu de caz ş. a.).
Modalitatea de susţinere a evaluărilor (scris, oral, combinat) se stabileşte pentru fiecare
unitate de curs de către catedra de profil, la începutul fiecărui an universitar. Evaluarea se
realizează cu note. Nota este un număr întreg de la ”10” la ”1”. Calificativele „admis-respins”
pot fi utilizate la evaluările intermediare în cadrul modulelor. Nota evaluării curente a
studentului pe semestre se va indica în registre şi în baza de date cu două zecimale. Nota de la
examen, de la „1” la „10”, se va exprima în numere întregi. Nota finală în lista de examinare şi
în carnetul de student se va înscrie atît cu cifre, cît şi cu litere, de ex.: 8,46 (opt,46).
Art. 33. Evaluarea curentă.
(1) Programarea evaluărilor curente la ciclul II, master este obligatorie. Rezultatele curente
constituie 50% din nota finală.
(2) Evaluarea curentă se realizează pe parcursul orelor conform orarului aprobat. Modul de
evaluare (test, proiect, studiu de caz ş.a.) este stabilit de titularul cursului, aprobat în modul
corespunzător în şedinţa catedrei şi adus la cunoştinţa studenţilor de către acesta la prima oră de
curs, odată cu enunţarea prevederilor curriculumului.
Art. 34. Evaluarea finală.
(1) Evaluările finale pot fi susţinute oral, în scris sau combinat. Subiectele şi modul
organizării evaluării finale se discută şi se aprobă în cadrul şedinţei catedrei, iar biletele de
examinare/proba de evaluare (proiect, test, portofoliu etc.) se aprobă de către şeful de catedră.
(2) Studentul de la ciclul II, studii de master are dreptul să se prezinte la evaluarea finală a
unităţii de curs/modulului numai dacă a susţinut evaluările curente cu nota de promovare, a
realizat toate sarcinile didactice prevăzute în curriculumul respectiv, precum şi a respectat toate
obligaţiile financiare faţă de USARB.
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(3) În cazul în care pe parcursul evaluării studentul manifestă un comportament contrar
normelor Codului de etică universitară, evaluatorul are dreptul să solicite acestuia să părăsească
auditoriul.
(4) Cadrele didactice au următoarele obligaţii de natură procedurală:
 elaborează şi semnează biletele de examinare/proba de evaluare;
 prezintă pentru semnare şefului catedrei biletele de examinare/proba de evaluare;
 prezintă la catedră lista studenţilor care au dreptul să se prezinte la evaluare;
 realizează evidenţa prezenţei studenţilor la activitatea didactică de contact direct;
 înscrie notele în sistemul informaţional al USARB conform procedurii stabilite.
(5) Eventualele contestări cu privire la rezultatele evaluării rezultatelor învăţării se depun
în scris în secretariatul facultăţii, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor evaluării.
Contestaţiile depuse sunt evaluate de Juriul pentru studenţii ciclului II, studii superioare de
master conform procedurilor stabilite de Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul
superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministerului
Educaţiei nr.1046 din 29 octombrie 2015.
Art. 35. Evaluarea stagiilor de practică.
(1) Criteriile de apreciere a stagiului de practică sînt prevăzute în Regulamentul-cadru
privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi (ciclul I, studii superioare de licenţă. Ciclul II, studii superioare de masterat), aprobat în
şedinţa Senatului USARB din 19.07.2013, modificat în şedinţa Senatului din 16.04.2014.

Capitolul IX
Organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor superioare de master
Art. 36. Organizarea examenului de finalizare.
(1) Studiile superioare de master se finalizează cu susţinerea publică a tezei/proiectului de
master.
(2) Prorectorul pentru studii cu frecvenţă redusă şi formare continuă este responsabil de
organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor superioare de master.
(3) Tezele/proiectele de master se susţin public, in faţa comisiilor de evaluare stabilite prin
ordinul rectorului USARB. Comisiile de evaluare a tezelor de master sînt constituite din cel puţin
cinci membri, inclusiv reprezentanţi ai angajatorilor.
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(4) În calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a tezei/proiectului de master pot fi
desemnaţi specialişti în domeniul respectiv (profesori universitari, conferenţiari universitari,
cercetători ştiinţifici, deţinători ai titlurilor onorifice), care nu activează în cadrul USARB.
(5) Aceeaşi persoană poate fi numită preşedinte al unei comisii de evaluare a
tezei/proiectului de master nu mai mult de doi ani consecutiv.
(6) Orarul susţinerii tezelor/proiectelor de master se va da publicităţii pe paginile web ale
catedrelor USARB.
Art. 37. Admiterea la susținerea tezei de master.
(1) Admiterea la susţinerea tezei de master se face prin ordinul rectorului USARB, în care
sînt incluşi doar studenţii care au realizat integral planul de învăţămînt, au susţinut preventiv teza
de master, acumulînd numărul necesar de credite.
(2) În cazul candidaţilor care susţin teza de master repetat, admiterea se realizează în baza
solicitării scrise a acestora, depusă la secretariatul facultăţii, cu cel puţin trei luni înainte de
susţinerea finală a acesteia. Candidaţii respectivi vor achita o taxă pentru susţinerea repetată a
examenului de absolvire, stabilită în modul corespunzător de către structurile USARB.
Art. 38. Teza/proiectul de master.
(1) Teza/proiectul de master reprezintă o cercetare ştiinţifică sau de creaţie artistică,
aprofundată/interdisciplinară/complementară în domeniul analizei problemelor teoretice şi
practice, care trebuie să demonstreze competenţe profesionale şi de cercetare în domeniul
programului de master, cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente de
noutate şi originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea problemei de cercetare.
(2) Cerinţele concrete pentru elaborarea şi susţinerea tezei/proiectului de master se stabilesc
de către catedra/departamentul de profil din USARB în conformitate cu Recomandările de
realizare a tezelor de licenţă şi de master, aprobate în şedinţa Senatului universitar din 09
decembrie 2015.
(3) În funcţie de domeniul programelor de master, teza/proiectul de master cu orientare de
profesionalizare poate fi prezentată sub formă de spectacol, film, operă de artă, alte forme
acceptate.
Art. 39. Conducerea științifică a tezelor de master.
(1) Tema tezei/proiectului de master se stabileşte de către studenţi şi conducătorii de teze,
fiind aprobată de către catedra de profil şi consiliile facultăţilor, pînă la începutul anului II de
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studii. După aprobare, tematica tezelor/proiectelor de master se va plasa pe paginile web ale
catedrelor/facultăţilor USARB.
(2) Studentul ciclului II poate solicita schimbarea temei tezei/proiectului de master, dar nu
mai tîrziu decît cu 3 luni pînă la susţinerea tezei/proiectului. Schimbarea temei se aprobă de către
catedra de profil, în cadrul aceluiaşi program de master în care a fost înmatriculat studentul, şi nu
implică modificarea duratei studiilor. În cazul programelor comune de studii, schimbarea temei
de cercetare se face cu acordul USARB şi a instituţiei partenere.
(3) În calitate de conducător ştiinţific al tezel de master poate fi numit numai cadrul didactic
ce deţine titlul şi/sau grad ştiinţific. Un cadru didactic nu poate îndruma mai mult de 12 studenţi.
(4) Drepturile şi obligaţiile studentului şi ale conducătorului ştiinţific al tezei de master sînt
formulate în Recomandările de realizare a tezelor de licenţă şi de master, aprobate în şedinţa
Senatului universitar din 9 decembrie 2015 (proces-verbal nr. 4).
(5) În cazul programelor comune de master, teza/proiectul de master se depune la instituţia
în care a fost înmatriculat studentul, cu avizul favorabil al instituţiei coorganizatoare a
programului respectiv de studii. În cazul realizării unui program de master în cotutelă, vor fi
prezentate avizele ambilor conducători.
(6) Elaborarea şi prezentarea tezei/proiectului de master se pot face şi într-o limbă de
circulaţie internaţională. În situaţia în care teza/proiectul de master este scris într-o altă limbă
decît română, lucrarea va fi însoţită de un rezumat redactat în limba română.
Art. 40. Susținerea tezelor de master.
(1) Susţinerea tezei de master are loc în faţa Comisiei de evaluare a tezelor de master care
aplică următoarele criterii de apreciere:
a) actualitatea temei;
b) calitatea fundamentării ştiinţifice;
c) realizarea obiectivelor cercetării;
d) calitatea/complexitatea studiului efectuat;
e) relevanţa practică a studiului efectuat;
f) calitatea prezentării (lizibilitate, grafică, elocinţă etc.);
g) alte criterii stabilite de catedrele de profil.
(2) Nota finală la evaluarea tezei/proiectului se calculează ca medie aritmetică a notelor
atribuite de către membrii comisiei pentru fiecare din criteriile prevăzute.
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(3) Rezultatele evaluării tezei /proiectului se exprimă prin note de la „10” la „1”, în
conformitate cu sistemul naţional de notare, precum şi scala de notare cu calificative
recomandate în Sistemul European de Credite Transferabile (A, B, C, D, E, FX, F) calificativul
de promovare fiind nota „5” (cinci).
(4) După susţinerea publică, tezele/proiectele de master vor fi publicate pe pagina web a
USARB.
Art. 41. Diploma de master.
(1) Studenţii ciclului II care realizează obiectivele programului de master şi susţin cu succes
teza/proiectul de master primesc titlul de master în domeniul general de studiu respectiv cu
eliberarea diplomei de studii superioare de master, însoţită de suplimentul la diplomă, redactat în
limbile română şi engleză.
(2) În diploma de master se va indica denumirea programului de master. În funcţie de
programul de master realizat, vor fi eliberate următoarele tipuri de diplome: MS - pentru
programele de master ştiinţific şi MP - pentru programele de master de profesionalizare.
Art. 42. Contestarea și nepromovarea examenului de finalizare.
(1) Studenţii ciclului II, studii superioare de master, au dreptul să conteste rezultatele
evaluării tezei/proiectului de master exclusiv cu privire la procedură. Eventualele contestaţii se
depun, în scris, la secretariatul facultăţii, în termen de maximum 24 de ore de la comunicarea
/afişarea rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă, în termen de 48 de ore de la depunere, de către
comisiile de evaluare a tezelor/proiectelor de master, conform regulamentului USARB.
(2) În cazul în care studentul nu a susţinut teza/proiectul de master în sesiunea stabilită,
acesta are dreptul să o susţină repetat, de cel mult două ori în următorii 3 (trei) ani, cu suportarea
de către candidat a cheltuielilor de examinare, stabilite de USARB.
(3) Pentru a doua susţinere, studentul va solicita reconfirmarea temei tezei/proiectului de
master. Dacă şi la a doua susţinere a tezei/proiectului studentul nu obţine media de promovare,
acestuia i se eliberează un certificat de absolvire a programului de master şi certificatul academic
respectiv.

Capitolul X
Drepturile și obligațiile studentului
Art. 43. Drepturile studenților ciclului II, studii de master.
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(1) Pe perioada şcolarizării, studenţii programelor de master din USARB au următoarele
drepturi:
a) să beneficieze de prevederile Codului educaţiei, Cartei USARB şi prezentului
regulament;
b) să beneficieze de burse de studii (cei înmatriculaţi la învăţămînt cu frecvenţă);
c) să beneficieze de burse de mobilitate în cadrul programelor de studii, în conformitate cu
principiile sistemului de credite transferabile;
d) să se transfere la altă formă de învăţămînt în cadrul aceluiaşi ciclul de studii;
e) să folosească gratuit, în procesul de formare profesională, laboratoarele, sălile de curs,
serviciile Bibliotecii Ştiinţifice a USARB, sălile sportive şi celelalte mijloace puse la dispoziţie
de către Universitate;
f) să folosească, în condiţiile şi contra unei taxe aprobate de Senatul USARB, spaţiile de
cazare;
g) să participe la activităţi ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale, activităţi sportive
din cadrul Universităţii;
h) să primească burse şi ajutor material în conformitate cu actele normative în vigoare şi în
baza metodologiei aprobate de Senatul USARB;
i) să solicite exmatricularea sau acordarea concediului academic în condiţiile prevăzute de
legislaţia în vigoare;
j) să facă parte din organizaţii studenţeşti;
k) să evalueze calitatea procesului de formare profesională în USARB.
(2) Studenţii de la programele de master au, de asemenea, dreptul să fie reprezentaţi în
structurile de conducere ale USARB şi să participe la alte forme ale autoguvernării studenţeşti.
Art. 44. Obligațiile studenților ciclului II, studii de master.
Studenţii de la programele de master au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile Codului Educaţiei, Cartei universitare, Codului de etică
universitară, prevederile prezentului regulament şi ale altor reglementări emise de structurile
decizionale ale USARB;
b) să semneze contractul de studii în termenul stabilit şi să respecte prevederile respective;
c) să se pregătească şi să participe activ la orele de curs, seminar, laborator, precum şi la
evaluările prevăzute de sistemul de credite transferabile;
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d) să elaboreze şi să susţină proiectele şi probele practice;
e) să promoveze formele de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor în cadrul sesiunilor;
f) să-şi verifice situaţia şcolară după fiecare evaluare şi la sfărşitul anului universitar;
g) să consulte permanent pagina web a USARB unde sunt publicate rezultatele sale şcolare
şi alte informaţii utile;
h) să anunţe în scris secretariatul facultăţii cu privire la orice modificare a datelor sale
personale şi de contact (nume, domiciliu, telefon, e-mail etc.);
i) să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegii de grupă, an, precum şi faţă de
membrii comunităţii Universităţii şi din afara acesteia;
j) să păstreze şi să utilizeze cu grijă bunurile materiale ale USARB;
k) să respecte regulile de prevenire şi de stingere a incendiilor şi de apărare civilă;
l) să nu fumeze în spaţiile Universităţii, cu excepţia locurilor special amenajate în acest
scop;
m) să se legitimeze, la cerere, în spaţiile Universităţii;
n) să achite la timp obligaţiile financiare faţă de Universitate, respectînd procedura stabilită
de Senatul USARB;
o) să se implice în prevenirea şi combaterea promovării frauduloase a evaluărilor.

Capitolul XI
Asigurarea calității programelor de master
Art. 45. Managementul calității.
(1) Programele de master fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii
stabilitate în baza Standardelor Internaţionale ale calităţii ISO 9001:2008 şi a bunelor practici
europene;
(2) Principalii responsabili de calitatea programelor de master sînt: catedra de profil; cadrele
didactice implicate nemijlocit în procesul de formare a studenţilor de la ciclul II; Departamentul
de management al calităţii și Prorectorul pentru studii cu frecvenţă redusă şi formare continuă.
Art. 46. Evaluarea calității.
(1) În USARB sistematic se va evalua calitatea programelor de master, în conformitate cu
procedurile descrise în Manualul calităţii, în vederea asigurării compatibilităţii serviciilor
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educaţionale cu Cadrul Naţional al Calificărilor şi cu programele de studii similare din statele
Uniunii Europene.

Capitolul XII
Dispoziții finale
Art. 47. Intrarea în vigoare a Regulamentului.
(1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul Universităţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Art. 48. Modificarea și completarea Regulamentului.
(1) Modificarea și completarea prezentului Regulament se va discuta și aproba în Senatul
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, la propunerea Biroului Senatului.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII
Regulament privind organizarea şi desfășurarea
studiilor superioare de master, ciclul II, în
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Ediţia: 1
Revizia: 0
Data: 04.12.2015
Pag. 32 din 34

Anexa nr. 1.

Calendarul universitar

Anul
de
studii

Activităţi
didactice
Sem. I Sem. II

Sesiuni de
examene
Sem. I

Stagii de
practică

Sem. II

Vacanţe
Iarnă

Primăvară Vară

Anexa nr. 2.

Ponderea componentelor Planului de învăţămînt pentru programele de master

științific (MS)
Unităţi de curs/module
fundamentale (F)
Unităţi de curs de
specialitate/module (S)
Stagiu de practică
Teza de Master

Program de master
de profesionalizare (MP)
%

35 - 45

20 - 30

20 - 30

35 - 45

8 - 12
20 - 30

8 - 12
20 - 30
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Anexa nr. 3.

Codificarea unităţilor de curs în planul de învăţămînt pentru ciclul II, studii de
master
Nr.
crt.

Conţinutul

Tipul

Nr.
caractere

1.

Categoria
formativă

Alfanumeric

1

2.

Semestrul

Numeric

2

3.

Tipul
disciplinei

Alfanumeric

1

4.

Identificarea
disciplinei
(numărul de
ordine din
Planul de
învăţământ)

Numeric

3
mnp

Cod de identificare
F - componenta fundamentală;
G - componenta de formare a abilităţilor şi
competenţelor generale;
U - componenta de orientare socioumanistică;
S - componenta de orientare spre o
specialitate (în cazul instruirii la două
specialități): S1 - componenta de orientare
spre specialitatea de bază; S2 - componenta
de orientare spre specialitatea secundară);
M - componenta de orientare către un alt
domeniu de formare în ciclul II (master)
01, 02, 03…
• O - obligatorie
• A - opţională
• L – facultativă (libera alegere)
• m – 0,1,2,…9
0 – trunchi
1,2,…- specialități
nr – numărul disciplinei din Planul de
învăţămînt
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Anexa nr. 4.

Planul de învăţămînt pe ani de studii
Cod

Denumirea
unităţii de
curs/modulului

Număr de ore
pe tipuri de
activități

Total ore

Total

Contact
direct

Studiu
individual

C

S

Forma
de
evaluare

Nr.
credite

L/P

Total C,S,L
Aici: C= Curs; S = Seminar; L = Laborator; P – practice (activități specifice diferitor unități de curs/module)

Stagiile de practică
Stagiile de practică
1.

2.

Sem.

Durata
nr. săpt. /
ore

Perioada

Număr de
credite

Practica de specialitate:
 pedagogică
 tehnologică
 în producţie
 clinică
 de creaţie etc.
Practica de cercetare / creaţie de
master
Include: cercetare, documentare,
redactare finală a tezei / proiectului

Discipline la libera alegere)
Nr.
crt.

Denumirea
disciplinei

Anul

Semestrul

Număr de ore pe
tipuri de activităţi
C
S
L/P

Evaluări

Nr. de
credite

