
Anexa nr. 2
la Ordinul Ministrului Educatiei, Culturii qi Cercetdrii

nr. /o? ain26 o Z:2020

Planul de admitere la studii superioare de master (ciclul II),

cu finan(are de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2020-2021

NOTA: l. inmatricularea pe bazl de contract, cu achitarea taxei de studii, la programele de

master acreditate sau autorizate provizoriu, propuse in sesiunea2020, se va realiza in funcfie

de solicitdrile candidafilor la studii, in domeniile la care se realizeazd" formarea la ciclul I -

licent6;

2. Raportul cu privire la inmatricularea la master se va face pe programe, cu specificarea tipului
programului de master gi domeniului deformare profesionald.

Anexa nr. 3

la Ordinul Ministrului Educa{iei, Culturii Ei Cercetdrii
nr. '/O? dinJtt,o 7,2020

Planul de admitere pentru strlini

la studii superioare de licen{i-ciclul I qi studii superioare de master-ciclul II
cu finan{are de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2020-2021

antare bugetul pentru

vor fi oferite cetdlenilor statelor cu care Republica Moldova are semnate tratate internalionale in

domeniul educafiei, precum: Romdnia, Ucraina, Federalia Rus6, Republica Bulgaria, Republica

Belarus, Republica Slovacia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Azerbaidjan,

Republica Populari Chinez6.

2. Realizarea procesurilor de inmatriculare qi recunoa;tere a actelor de studii se va desfrgura de

cdtre institulia de invdfdmdnt in conformitate cu Regulamentul cu privire la studiile strdinilor in

instituliile de invdydmdnt din Republica Moldova, aprobat prin Hotlrirea Guvernului nr. 504/

2017, gi prevederile Regulamentului institulional privind organizarea admiterii, fiind interzisl
redistribuirea locurilor cu finan{are bugetar[, planificate pentru ceti{enii strlini.

Universitatea de Stat de

Educa(ie FizicI qi Sport
Programe de master organizate in
cadrul institu(iei de invi(imint
superior pe domenii de formare

profesionall

Nr. de locuri
bugetare planificate

82

Universitatea de Stat de Educa{ie

FizicI qi Sport

Ciclul I - licen{i Ciclul II - master

5 )

NOTA: l. Locurile cu finantare de la bueetul de stat pentru strdini in anul de studii 2020-2021


