STUDIILE DE MASTERAT LA ULIM
Art. 161 Învăţământul specializat prin urmarea studiilor prin masterat în ULIM se organizează şi se
desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii învăţământului în vigoare şi ale Regulamentului cu privire la
învăţământul postuniversitar specializat, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova.
Art. 162 În calitate de instituţie autonomă de învăţământ superior, ULIM îşi asumă responsabilitatea pentru
proiectarea, aplicarea şi dezvoltarea de specializări academice şi programe de studii corespunzătoare la masterat.
Art. 163 Studiile superioare de masterat sînt organizate în ULIM sub formă de programe de învăţământ
specializat, asigurând aprofundarea unei specializări în domeniu şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
Studiile de masterat constituie o fază premergătoare a studiilor doctorale.
Art. 164 Studiile de masterat pot fi urmate de absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia.
Art. 165 Cota de admitere la studii superioare de masterat constituie până la 50 % din numărul total de
absolvenţi cu diplome de licenţă.
Art. 166 Studiile superioare de masterat au o durată de 1-2 ani, corespunzătoare obţinerii de către studenţi în
fiecare an a câte 60 credite transferabile.
Art. 167 Durata totală cumulată a ciclului I – studii superioare de licenţă şi a ciclului II – studii universitare
de masterat trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 credite de studii transferabile.
Art. 168 Studiile la masterat sînt organizate în cadrul Departamentelor şi Catedrelor ULIM care dispun de
potenţialul ştiinţifico-didactic adecvat şi de resurse materiale necesare.
Art. 169 În ULIM este desfăşurată pregătirea masteranzilor la 15 specialităţi şi specializări.
Art. 170 Unul din obiectivele primordiale ale ULIM constituie extinderea ariei şi diversificarea studiilor prin
masterat.
Art. 171 Aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna determină alinierea organizării studiilor de
masterat în ULIM la standardele educaţionale europene.
Art. 172 La învăţământul postuniversitar se admit absolvenţii ULIM, ai altor instituţii de învăţământ superior
din Republica Moldova şi de peste hotare.
Art. 173 Învăţământul la masterat în ULIM este organizat doar la secţia de zi. Prin ordinul Rectorului pot fi
instituite studii de masterat şi prin învăţământ seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.
Art. 174 Pentru perioada studiilor, masteranzii beneficiază de drepturile ce decurg din prevederile Legii
Învăţământului şi ale Cartei universitare.
Art. 175 Admiterea la masterat se efectuează prin concurs. Selecţia candidaţilor se realizează pe baza mediei
generale de absolvire a studiilor universitare şi a altor criterii stabilite de conducerea ULIM. Media generală a
notelor la absolvirea instituţiei de învăţământ superior în calitate de prag al admiterii este stabilită prin ordinul
Rectorului.
Art. 176 Cererile de admitere la studii prin masterat se adresează Rectorului ULIM. La cerere sînt anexate
următoarele documente:
- fişa personală;
- CV
- Copia legalizată a diplomei de licenţă sau de studii superioare şi a foii matricole;
- Certificat medical (forma 086-U);
- 3 fotografii 3 x 4
- copia buletinului de identitate
- chitanţa achitării taxei de înscriere.
Art. 177 Cererile şi documentele se prezintă la Departamentul Ştiinţă până la data de 1 octombrie a anului de
studii.
Art. 178 Admiterea la masterat se produce în baza examenelor ori, la decizia Rectoratului, în baza
concursului dosarelor.
Art. 179 Admiterea la masterat se produce, de regulă, la profilul urmat la studiile superioare, indiferent de
instituţia de învăţământ superior şi anul în care a fost obţinută diploma respectivă.
Art. 180 La anumite specialităţi se admite înscrierea candidaţilor de la alte specialităţi (înrudite).
Nomenclatorul specialităţilor înrudite şi prerechizitele necesare sînt determinate în baza deciziei consiliului
Departamentului şi a Consiliului pentru activitate ştiinţifică ULIM.
Art. 181 Înmatricularea la studiile de masterat din ULIM se face prin decizia Rectorului.
Art. 182 Candidaţii admişi încheie cu conducerea ULIM un contract pentru întreaga perioadă de studii.
Art. 183 Durata anului de studii, împărţit în două semestre, este de 26 de săptămâni, cu un număr mediu de
14-16 ore de activităţi didactice (ore de contact) pe săptămână.
Art. 184 Activităţile didactice se pot desfăşura fie în regim de module, cu parcurgerea integrală a unei
discipline într-o perioadă compactă, fie în regim de eşalonare săptămânală a disciplinelor pe durata întregului
semestru.
Art. 185 Programele analitice ale disciplinelor incluse în Programul studiilor prin masterat sînt aprobate de
Senatul ULIM.
Art. 186 Examenele la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ se susţin, de regulă, în sesiuni de
examene distincte, respectiv una de iarnă (ianuarie-februarie) şi una de vară (mai-iunie). În cazul studiilor de

masterat organizate în regim modular, examenele se pot susţine în cursul semestrelor, după încheierea cursurilor
respective.
Art. 187 Modalitatea evaluării cunoştinţelor masteranzilor este prevăzută în programa analitică a fiecărei
discipline şi poate fi sub formă de examen şi colocviu. Notarea răspunsurilor se face cu note de la 1 la 10, nota
minimă de promovare fiind 5 (cinci).
Art. 188 Masteranzii au dreptul să se prezinte la evaluarea finală a disciplinei numai dacă s-au achitat de
toate obligaţiile profesionale (proiecte, lucrări practice, referate) prevăzute în planul de învăţământ şi programa
analitică de la disciplina respectivă, precum şi de obligaţiile financiare (taxa pentru studii).
Art. 189 Modalitatea de susţinere a examenelor (scris sau/şi oral) se stabileşte pentru fiecare disciplină de
către Consiliul Departamentului, la începutul anului academic, cu aprobarea Rectoratului.
Art. 190 Activitatea formativă în cadrul masteratului este subordonată principiilor activităţii de cercetare
ştiinţifică.
Art. 191 Activitatea ştiinţifică a masterandului se desfăşoară în cadrul structurilor de cercetare ştiinţifică
ULIM.
Art. 192 Studiile la masterat trebuie să fie corelate cu programele instituţionale de activitate ştiinţifică ale
ULIM, reflectând direcţiile ştiinţifice prioritare promovate de ULIM.
Art. 193 Teza de master trebuie să prezinte o lucrare, elaborată în conformitate cu cerinţele faţă de lucrări cu
caracter ştiinţific, având valoare inovaţională şi teoretico-aplicativă.
Art. 194 Temele tezelor de master sînt aprobate de Catedra–organizatoare a programului de masterat şi de
Consiliul Departamentului.
Art. 195 Studiile superioare de masterat se finalizează cu susţinerea a 2 examene şi a unei teze de master sau
proiect şi acordarea titlului de master în profilul şi specialitatea urmată, eliberându-se diploma de master.
Art. 196 Diplomele de master atestă că titularii acestora au dobândit cunoştinţe şi competenţe generale şi de
specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice. Diploma de master conferă dreptul de a ocupa posturi didactice
în instituţiile de învăţământ superior sau în instituţii de cercetări ştiinţifice şi de a participa la concursul de admitere
la doctorat.

