1.1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Regulamentului cu privire la organizarea
ciclului II – studii superioare de master, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.464 din 28
iulie 2015 și ordinul Ministerului Educației nr. 273 din 02 mai 2017 „ Cu privire la stabilirea
termenelor de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul I – studii superioare de licență
și în ciclul II – studii superioare de master, pentru anul de studii 2017- 2018”.
1.2. Orientarea studiilor superioare de master poate fi:
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.
1.3. Admiterea la studiile superioare de master se organizează pe bază de concurs de către
instituţia de învăţământ superior la programele de studii dintr-un domeniu general de studiu,
la care cel puţin un program de master a fost acreditat, sau la programele de master
autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu regulamentul
instituţional.
1.4.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:
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;
1.5. Durata studiilor universitare de master la învățământul cu frecvență este:
 pentru programele de 120 credite de studii – 2 ani;
 pentru programe de 90 credite de studii – 1,5 ani.

II. ADMITEREA LA CONCURS
2.1. Admiterea la studii superioare de masterat în USEFS se efectuează în bază de concurs.
2.2. 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.
2.3. Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în USEFS la una, două sau
trei programe de masterat, dar vor fi înmatriculați la un singur program.
2.4. În cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de
domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, 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.
2.5. La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:
- actul de studii, în original şi o copie, cu anexa respectivă sau suplimentul la diplomă;
- certificatul medical – tip (nr. 086 – E), eliberat în anul admiterii;
- buletinul de identitate în original şi o copie;
- 4 fotografii cu dimensiunea 3x4;
- copia livretului militar;
- copia carnetului de muncă.
2.6. Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii superioare
de masterat poate urma o singură dată, un singur program de masterat finanţat de la
bugetulde stat.
III. DESFĂŞURAREACONCURSULUI DE ADMITERE
3.1. Înmatricularea la studii superioare de masterat, cu finanţare bugetară, se face în ordinea
descrescătoare a mediilor generale de concurs ale candidaţilor, în limitele numărului de
locuri pentru care se organizează concursul. Media-limită minimă de înmatriculare va fi
stabilită de Comisia de Admitere.
3.2. Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii, se va face din rândul
candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, dar care
au promovat probele de concurs, (în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs) la
solicitarea scrisă a candidatului (se va indica în cererea de înscriere pentru participare la
concurs).
3.3. Probele de admitere

Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează prin susţinerea în scris
a 3 (trei) probe:
1. Test de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile străine;
2. Test de verificare a competenţelor de utilizare a calculatorului.
3. O probă complexă la disciplina de profil (examen în scris);
Competenţele lingvistice şi de utilizare a calcultorului pot fi recunoscute în baza
certificatelor internaţionale, eliberate de centre autorizate (TOEFL, DALF, EUROPAS,
DAAF, ECDL, etc.).
3.4. Media generală de concurs se calculează după următoarea formulă:
MC=0,4MGL+0,2(media notelor la probele 1 şi 2)+0,4DP
unde:
MC – media generală de concurs;
MGL – media generală de licenţă;
DP – nota la disciplina de profil.
3.5. Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia
de admitere a USEFS. În listele nominale candidaţii sunt trecuţi în ordinea descrescătoare a
mediei de concurs.
3.6. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul USEFS şi pe
pagina Web a universităţii.
3.7. După afişarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul declarat
admis la mai multe instituţii de învăţământ superior, optează pentru specialitatea aleasă, prin
depunerea în original a actelor de studii în termenul stabilit.
3.8. În cazul în care rezultatul concursului de admitere nu vor fi acoperite toate locurile din
planul de înmatriculare aprobat, va fi anunțat concurs repetat pentru locurile neacoperite.
3.9. După afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, se
restituie necondiţionat şi fără perceperea unor taxe, actele candidaţilor respinşi sau ale celor
care renunţă la locul obţinut prin admitere.
3.10. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de masterat şi înmatricularea
candidaţilor care au promovat concursul se face prin ordinul rectorului USEFS.
IV. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTAŢIILOR
4.1. În baza principiilor de autonomie universitară, în instituţiile de învăţământ superior se
constituie comisii de examinare a contestărilor, care soluţionează contestaţiile depuse.
4.2. Comisia de examinare a contestărilor se constituie din preşedinte şi 2-3 membri.

4.3.Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare a contestaţiilor nu pot fi membri ai
Comisiei de admitere şi ai comisiilor de examinare. Componenţa comisiei este aprobată prin
ordinul rectorului.
4.4.Comisia activează de la data începerii sesiunii de admitere şi până la data declarării
candidaţilor înmatriculaţi.
4.5. Contestările se depun la Comisia de Admitere nu mai târziu de 24 de ore din momentul
afişării rezultatelor.
4.6. Comisia examinează cererea de contestaţie depusă de candidat şi prezintă concluziile
finale preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de examinare a contestaţiilor
sunt

definitive şi se comunică candidatului în termen de 48 de ore de la momentul

înregistrării cererii de contestare.
V. DISPOZIŢII FINALE
5.1. Studiile superioare de masterat se organizează sub formă de învăţământ de zi. Numărul
minim de studenţi pentru o grupă de masterat la cursurile de zi este de 10 persoane. În cazul
în care nu se formează grupă academică masteranzii înmatriculaţi vor avea dreptul să se
transfere la un alt program din cadrul aceluiaşi domeniu general de studiu.
5.2. Candidaţii declaraţi admişi, care nu s-au prezentat la USEFS timp de cel mult zece zile
de la începutul anului universitar şi care nu prezintă în acest termen acte de justificare, sunt
exmatriculaţi. Pe locurile devenite vacante vor fi înmatriculaţi candidaţii următori din lista de
admitere.
5.3. Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii, precum şi la
înmatricularea candidaţilor sunt soluţionate de Comisia de admitere a USEFS şi Comisia
Republicană de Admitere a Ministerului Educaţiei, în termen de 10 de zile de la data afişării
rezultatelor.
5.4. Candidaţii exmatriculaţi de la studii superioare de masterat, care au beneficiat de
finanţare bugetară, au dreptul să se restabilească pentru continuarea studiilor doar prin
contract, cu achitarea taxei de şcolarizare.
5.5. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Senatul USEFS.

