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I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte regulile generale privind organizarea şi desfăşurarea 

studiilor superioare de maşter în USEFS fiind elaborate în conformitate cu Codul Educaţiei (nr.152 

din 17 iulie 2014) şi a Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de 

maşter (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.464 din 28 iulie 2015).

2. In ciclul II de studii superioare de maşter se oferă:

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 câmpul muncii.

3. Orientarea studiilor superioare de maşter poate fi realizată în:

a) în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific şi care are ca finalitate producerea de 

cunoaştere ştiinţifică originală -  maşter ştiinţific;

b) în scopul formări/consolidării competenţelor profesionale într-un domeniu specializat 

şi care poate constitui o bază pentru cariera profesională -  maşter de profesionalizare;

4. Programele de studii superioare de maşter se stabilesc în limitele capacităţii maxime de 

înmatriculare în urma autorizării de funcţionare provizorie sau acreditare, pentru domeniile 

generale de studiu, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al 

specialităţilor, aprobat de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei.

5. Programele de studii superioare de maşter trebuie să conţină o componentă de cercetare 

ştiinţifică sau creaţie artistică în corespundere cu specificul programului de studiu. Rezultatele 

cercetării ştiinţifice sau ale creaţiei artistice realizate pot fi valorificate de student prin articole în


