DISPOZIŢIE
nr. 01/1233-1
din 28.06.2016
Obiect de referinţă: Metodologia de acumulare a minimului curricular iniţial necesar pentru studenţii ce se
vor înmatricula în ciclul II de studii superioare de master, la un program de studii diferit de domeniul de
formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare în cadrul USM
În scopul realizării deciziei senatului din 27 iunie, 2016, proces verbal nr.10 şi a implementării prevederilor
Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, aprobat prin Hotărîrea de
Guvern Nr. 464 din 28.07.2015, cu referire la acumularea minimului curricular iniţial necesar, emit
următoarea:
DISPOZIŢIE

I. Organizarea acumulării minimului curricular iniţial pentru masteranzii ce vor fi admişi în anul
2016.
1.
Studenţii, înmatriculaţi în ciclul II de studii superioare de master, la un program de studii diferit de
domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, urmează să acumuleze 30 de
credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate, aferente programului de studii
pentru care au optat.
2.
Minimul curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor superioare în ciclul II 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.
Studenţii, înmatriculaţi în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de
formare profesională pot avea două opţiuni:
 după caz, vor depune la decanatele Facultăţilor o cerere pentru echivarea notelor la disciplinele
relevante programului de master, obţinute în perioada studiilor superioare de licenţă din minimul
curricular necesar;
 vor depune la decanatele Facultăţilor o cerere de înscriere la disciplinele din minimul curricular iniţial
necesar.
4.
Pentru prima opţiune, decanii/prodecanii echivalează notele la disciplinele relevante programului de
master, în conformitate cu prevederele regulamentare şi emit dispoziţia de echivalare. Pentru a doua
opţiune, decanii/prodecanii verifică disciplinile incluse în cerere cu minimul curricular iniţial necesar,
inclus în planul de învăţămînt al programului de master, la care a fost înmatriculat şi aprobă prin
semnătură.
5.
În cazul înscrierii la disciplinele din minimul curricular iniţial, în vederea recuperării, studenţii vor
achita o taxă de 50 lei pentru un credit care este aprobată prin decizia senatului nr.10 din 27 iunie, 2016.
6.
Studenţii înscrişi vor urma cursurile la care s-au înscris conform orarului, stabilit la ciclul I sau după
caz, conform unui orar special, aprobat de prorectorul pentru activitatea didactică, în afara orarului
programului de master.
7.
Evaluarea studenţilor înscrişi la recuperarea minimului curricular iniţial se va realiza conform
aceloraşi prevederi a Regulamentului instituţional privind evaluarea randamentului academic şi au aceleaşi
posibilităţi de susţinere a examenelor.
8.
Departamentul Studii va coordona emiterea borderourilor în baza unui demers al decanatelor, indicînd
lista masteranzilor la cursurile respective. (Verlan Igor, dr., conf.univ., Hămuraru M., dr., conf.univ.).
9.
În sistemul informaţional CRD (Gestiunea creditelor de studii) se vor include disciplinile şi creditele
minimului curricular iniţial, pentru fiecare program de master. Rezultatele din borderourile de evaluare se
vor înregistra în CRD şi se vor include în suplimentul la diplomă la capitolul 6.1. Responsabil de evidenţa
şi managementul informaţiei în sistemul informaţional CRD este Secţia Organizarea şi Gestionarea
Studiilor, Departamentul Studii.
10.
La nivel de program, tutorele programului de master este responsabil de ghidarea studenţilor în
vederea realizării minimului curricular.
11.
La nivel de facultate decanatele, în persoana decanilor şi prodecanilor, sunt responsabile de
corectitudinea organizării procedurii de realizare şi acumulare a minimului curricular iniţial.

La nivel de universitate, procesul de realizare a minimului curricular iniţial va fi monitorizat de către
prorector pentru activitatea didactică şi Departamentul Studii.
II. Organizarea acumulării minimului curricular iniţial pentru masteranzii următoarelor
admiteri.
Studenţii care vor opta pentru continuarea studiilor superioare în ciclul II la alt domeniu de formare
profesională, pot obţine realizarea minimul curricular iniţial necesar în perioada studiilor superioare de
licenţă, oferit de USM în regim extracurricular (în afara orarului de bază), la libera alegere a studentului,
începînd cu anul II de studii.
Condiţiile şi procedurile fiind cele stipulate mai sus.
12.

Prorector pentru activitatea didactică,

Otilia Dandara
Profesor universitar, dr. hab.

