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1.1 Procesul de formare profesionald in cadrul Universitdlii de Stat din Moldova (USM), prin

studii superioare de licen{6 qi studii superioare de master este organizatinbaza documentelor

normativ-reglatorii:

./ Codul Educaliei al Republicii Moldova (nr. 152 din 17.07.2014).

z Regulamentul de organizare a studiilor in invSJ[mAntul superior in baza Sistemului

Na{ional de Credite de studii (nr.1046 din 29.10.2015).

z Regulamentul privin d organizarea ciclului II - studii superioare de master (Hotdrdrea

Guvernului Nr.464 din 28.07 .2015)

z Regulamentul-cadru, privind organizarea examenului de frnalizare a studiilor

superioare de licen!6 (nr.1047 din 29.10.20 | 5).

z Regulamentul cu privire la condiliile de ocupare a locurilor cu finanJare bugetari in

instituliile de invd{6m0nt superior de stat din Republica Moldova (Ordinul

Ministerului Educatiei Nr. 748 din 12.07.2013).

l.2Realizarea procesului de formare profesionali prin studii superioare de licenld qi studii

superioare de master, reflecti prevederile de politici educalional5, cu accent pe orientarea

finalitSlilor de studii c6tre cerinlele piefei muncii gi formarea sistemului de competen{e

necesar integrdrii socioprofesionale.

l.3Realizarea procesului de formare profesionalI prin studii superioare de licen{6 qi studii

superioare de master, reflectd misiunea qi viziunea USM, privind formarea specialiqtilor de

inald calificare, prin asigurarea unui standard de calitate.

II. Organizarea procesului de formare profesionali

2.1 USM organizeazdstudii superioare de licenld gi studii superioare de master prin urmdtoarele

forme de inv6{6mdnt:

a) cu frecvenfi;

b) cu frecven{i redusl



c) la distanţă.

2.2 Studiile cu frecvenţă redusă şi la distanţă, pot fi organizate pentru programele de la ciclul I, 

licenţă şi ciclul II, maşter, la care se realizează şi studii ou frecvenţă.

2.3 USM organizează studii superioare de licenţă, ciclul I, la programele de studii acreditate sau 

autorizate să funcţioneze provizoriu.

2.4 USM organizează studii superioare de maşter, ciclul II, dacă are acreditate programele de 

licenţă din acelaşi domeniu general de studiu; la programele de studii dintr-un domeniu 

general de studiu, la care cel puţin un program de maşter a fost acreditat, sau la programele 

de maşter autorizate să funcţioneze provizoriu.

2.5 Durata şi modalitatea de organizare a studiilor superioare de licenţă prin diferite forme de 

învăţământ, în cadrul USM, respectă prevederile regulamentare -  cadru.

2.6 învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă, ciclul II, se organizează doar la programele 

de maşter la care USM a organizat învăţământul cu frecvenţă.

2.7 La domeniile de formare profesională psihologie şi limbi modeme, studiile superioare licenţă 

şi maşter se organizează numai prin învăţământ cu frecvenţă.

2.8 Durata şi modalitatea de organizare a studiilor superioare de maşter prin diferite forme de 

învăţământ, în cadrul USM, respectă prevederile regulamentare -  cadru.

2.9 Anul academic, pentru ciclul I, studii superioare de licenţă şi ciclul II, studii superioare de 

maşter, este constituit din două semestre relativ egale, care includ două sesiuni de examene, 

stagiile de practică şi vacanţe.

2.10 Durata unui semestru constituie 15 săptămâni de studii.

2.11 Calendarul academic se aprobă de Senatul USM la şedinţele din mai -  iunie, pentru 

următorul an de studii. Calendarul academic determină perioada sesiunilor şi vacanţelor. 

Fiecare facultate din cadrul USM, poate adapta calendarul academic, la specificul 

procesului de studii din domeniu, fără a depăşi prevederile regulamentare de principiu.

2.12 Anul universitar începe la USM, de regulă, la 1 septembrie şi se finalizează la 30 august, 

cu exepţia ultimului an de studii.

2.13 Pentru unele programe de maşter, anul de studii poate începe la 1 februarie.

2.14 Modul de organizare a procesului de studiu în semestru este expus în Orarul activităţilor 

didactice, aprobat de către decanul facultăţii şi prorectorul pentru activitatea didactică la 

începutul semestrului.

2.15 Orarul activităţilor didactice va ţine cont de particularităţile organizării studiilor pe forme 

de învăţământ -  cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă, la distanţă.

2.16 Orarul activităţilor didactice va fi afişat pe tabla de anunţuri a facultăţii şi pe pagina Web 

a instituţiei/facultăţii.
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2.17 Numărul studenţilor în grupa cademică, ciclul I studii superioare de licenţă este, de regulă 

de 25 studenţi. Exepţiile sunt acceptate de către senatul USM, în rezultatul echilibrării 

numărului de studenţi cu numărul de grupe şi serii academice în cadrul facultăţii.

2.18 Numărul de studenţi în grupa academică, ciclul II, studii superioare de maşter este de 

regulă de 15 studenţi.

2.19 în fiecare semestru, studentul va acumula 30 de c-edite, echivalente cu 900 de ore de 

contact direct şi ore de lucru individual.

2.20 Metodologia de corelare a orelor contact direct şi ore de lucru individual în cadrul 

studiilor superioare de licenţă şi studiilor superiore de maşter este diferită. Această 

diferenţă este condiţionată de concepţia diferită de organizare a studiilor superioare la 

ciclul I şi la ciclul II, luându-se în consideraţie experienţa academică a studentului şi 

nivelul competenţei de învăţare.

2.21 Raportul dintre orele contact direct şi orele de lucru individual, în planurile de studii 

pentru ciclul I, studii superioare de licenţă, este, de regulă de 1: 1.

2.22 Raportul dintre orele contact direct şi orele de lucru individual, în planurile de studii 

pentru ciclul II, studii superioare de maşter, este, de regulă, de 1: 3.

2.23 Organizarea în cadrul USM a studiilor superioare de licenţă la duble specialităţi, în paralel 

la două specialităţi şi în termene reduse, se face conform prevederilor regulamentare -  

cadru.

III. Programe comune de studii superioare
3.1 Programele comune de studii superioare este o formă de colaborare dintre USM şi alte

instituţii de învăţământ superior, de regulă în cadrul unor consorţii.

3.2 Un program comun de studii superioare, organizat la USM, presupune că:

- instituţiile membre ale consorţiului sunt autorizate provizoriu sau acreditate în ţara de 

origine;

- fiecare membru al consorţiului dispune de permisiunea autorităţilor naţionale abilitate în 

acest scop pentru organizarea programului comun.

3.3 Colaborarea în cadrul programelor comune de studii, prevede:

S  elaborarea şi aprobarea programului de studii superioare de licenţă/master

•S organizarea admiterii;

S  supervizarea academică, conferirea calificării şi asigurarea calităţii.

3.4 Calificarea comună este acordată şi diploma comună este eliberată în una din următoarele

formule:

■/ o diplomă comună suplimentară la diploma naţională;
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•S o diplomă comună emisă de către USM şi instituţiile partenere;

•S o diplomă naţională eliberată oficial şi un certificat pentru atestarea calificării 

acordate în comun.

3.5 Diplomele şi certificatele comune se perfectează în limbile de comunicare stabilite în cadrul

parteneriatului şi în limba engleză.

3.6 Studenţii din fiecare instituţie participantă la programul comun, realizează o perioadă de 

studiu în instituţiile partenere, dar nu neapărat în toate instituţiile consorţiului;

3.7 Perioada de aflare a studenţilor la instituţiile sau organizaţiile partenere ale instituţiei de 

învăţământ superior constituie o parte substanţială a programului comun ( nu mai puţin de 30 

de credite);

3.8 Perioadele de studiu şi examenele promovate la instituţiile partenere sunt recunoscute deplin 

şi în mod automat, în condiţiile legii;

3.9 Profesorii din instituţiile participante la consorţiu vor contribui la realizarea programului de 

studiu, conform prevederilor acordului încheiat.

3.10 O modalitate de colaborare ştiinţifico -  academică a USM, în scopul elaborării unei teze 

de maşter, este cotutela. Cotutela presupune îndrumarea în comun a unui student al 

programului de maşter de către doi conducători ştiinţifici, dintre care unul este de la USM. 

Acordul de cotutelă se semnează între USM şi instituţiile - partenere, studentul semnând 

contractul de studii cu ambele instituţii.

IV. Programele de studii

4.1 Programele de studii, reflectă concepţia şi conţinutul formării profesionale prin studii 

superioare de licenţă, ciclul I şi studii superioare de maşter, ciclul II.

4.2 Programele de studii, proiectează traseul de formare profesională, orientat spre realizarea 

finalităţilor de studii şi obţinerea calificării profesionale.

4.3 Programele de studii, realizate în cadrul USM, reflectă concepţia formării profesionale prin 

învăţământul superior, conform prevederilor Procesului Bologna; prevederile politicii 

educaţionale a Republicii Moldova; iar prin dreptul la autonomia academică, imprimă 

procesului de formare profesională, particularităţi distincte, determinate de către tradiţiile 

ştiinţifico- didactice din instituţie şi experienţa şcolilor ştiinţifice în diverse domenii.

4.4 Programele de studii pentru ciclul I şi ciclul II, sunt conceptualizate în baza unei abordări 

auriculare, care reflectă tendinţele modeme ale procesului educaţional şi sunt orientate 

spre formarea competenţelor profesionale cerute pe piaţa muncii.

4.5 în domeniile în care are acreditare USM are acreditat cel puţin un program de maşter, se 

pot organiza programe noi maşter, ciclul II cu aprobarea Senatului USM.
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4.6 Unitatea de măsură a proiectării şi realizării programului de studii sunt creditele academice. 

Conform prevederilor regulamentare -  cadru, un credit este echivalent cu 30 de ore.

4.7 în cadrul USM se realizează programe de studii superioare de licenţă, ciclul I, de 180 şi 

240 de credite. Numărul de credite pentru un anumit program de studii este în corespundere 

cu standardul minim acceptat pentru obţinerea calificării.

4.8 Programele de studii vor fi elaborate/ proiectate de către departamentele de specialitate, 

decanatele USM, în colaborare cu partenerii şi beneficiarii, în primul rând cu specialiştii 

notorii din domeniile de activitate profesională şi angajatorii.

4.9 Programul de studii este reflectat în planul de învăţământ şi curriculumul la disciplină.

4.10 Atât sudiile la licenţă, cât şi studiile la maşter, se desfăşoară conform planului de 

învăţământ aprobat de Senatul USM şi de Ministerul Educaţiei.

4.11 Structura planului de învăţământ va corespunde prevederilor regulamentare -  cadru.

4.12 Responsabil de asigurarea calităţii planurilor de învăţământ şi curriculumului la disciplină 

este departamenul de specialitate.

4.13 Monitorizează procesul de asigurare a calităţii planurilor de învăţământ şi curriculumului la 

disciplină, structurile încadrate în sistemul de management al calităţii din cadrul USM: 

Consiliul Calităţii, Comisiile de asigurare a calităţii, Secţia de management a calităţii: 

dezvoltare curriculară şi evaluare.

4.14 Planurile de studii se actualizează periodic, luându-se în consideraţie schimbările din 

domeniul ştiinţific corespunzător şi schimbările produse în domeniul de activitate 

profesională respectivă.

4.15 Modificările operate în planurile de învăţământ, sunt valabile, de regulă, pentru un parcurs 

de formare profesională. Schimbările mai frecvente trebuie să fie justificate prin motive 

obiective, precum: modificări la nivel de politică educaţională, apariţia unor noi abordări în 

domeniul ştiinţific respectiv, schimbări esenţiale în domeniul de activitate profesională.

4.16 Actualizarea planurilor pentru studii superioare licenţă, se face, de regulă, în perioada, 

ianuarie - martie a anului de studii.

4.17 Actualizarea programelor de maşter se face, de regulă, în perioada decembrie -  ianuarie a 

anului de studii.

4.18 Schimbările făcute în planurile de învăţământ, se aplică în procesul didactic, doar în anul 

următor de studii.

4.19 Finalităţile programului de studii se concretizează în curriculumul la disciplină/modul.

4.20 Modulul va fi format din două discipline conexe, încadrate într-o unitate didactică în baza 

unor afinităţi de conţinut. Modulul trebuie să aibă un caracter integrator, astfel încât 

elementele constitutive, să funcţioneze după principiul continuităţii, consecutivităţii şi
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complementarităţii, să genereze situaţii complexe de învăţare şi evaluare a unor competenţe 

profesionale.

4.21 Disciplinele şi modulele din planul de studii, vor avea o pondere relativ egală, exprimată în 

ore şi credite academice, din considerentul abordării curriculare, orientate spre formare de 

competenţe; ponderii rezultatelor asupra notei medii a studentului; organizării eficiente a 

procesului didactic, inclusiv a bunei organizări a sesiunilor de examinare.

4.22 La USM, curriculumul la disciplină, reflectă abordarea curriculară în educaţie, susţine 

conceptual, formarea competenţelor profesionale şi constituie documentul normativ, care 

reglementează procesul de formare profesională.

4.23 Orice unitate didactică, inclusă în planul de învăţământ, trebuie să aibă curriculum.

4.24 Curriculumul la disciplină are următoarea structură:

■S preambul, care reflectă, concepţia disciplinei/modulului, rolul acesteia în 

programul de formare profesională;

v' administratrea disciplinei/modulului, care reflectă, corelaţia dintre conţinut, 

timpul acordat studiului disciplinei/modulului (numărului de ore contact direct şi 

lucrul individual), formele de organizare a procesului didactic, responsabilul de 

disciplină etc.;

S  tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs-seminar/laborator

S  competenţele profesionale, selectate din Cadrul Naţional al Calificării, ce 

demonstrează implicaţiile disciplinei/ modulului în obţinerea calificării. Deoarece 

competenţele au un caracter integrator, una şi aceeaşi competenţă se poate regăsi 

în curriculumul mai multor discipline;

S  finalităţile de studii, care reflectă rolul curriculumului la dobândirea anumitor 

cunoştinţe, abilităţi, atitudini, competenţe. Procesul de studii realizat în cadrul 

USM, este orientat spre atingerea finalităţilor de studii, cu diferit grad de 

generalitate ( cunoaştere, aplicare, integrare);

■S obiectivele curriculare în relaţie cu unităţile de conţinut, care constituie suportul 

conceptual- metodic al procesului didactic şi reflectă sarcinile didactice de divers 

nivel de complexitate;

S  sarcini de lucru individual ghidat de professor, cu indicarea produsului final şi a 

modalităţilor de realizare;

S  sugestii pentru evaluare;

S  surse bibliografice.

4.25 Prevederile curriculare servesc drept reper conceptual şi metodic în proiectarea procesului 

de studii şi evaluarea rezultatelor academice.
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4.26 Orice unitate a planului de învăţământ (disciplină, modul, stagiu de practică), trebuie să 

aibă suport curricular.

4.27 Titularul de disciplină trebuie să contribuie la asigurarea suportului curricular, prin lucrări 

metodice proprii.

4.28 Responsabil de asigurarea calităţii, suportului curricular, este departamenul de specialitate.

4.29 Monitorizează procesul de asigurare a calităţii suportului curricular, structurile încadrate 

în sistemul de management al calităţii din cadrul USM: Consiliul Calităţii, Comisiile de 

asigurare a calităţii, Secţia managementul calităţii, evaluare şi dezvoltare curriculară.

4.30 în scopul sporirii calităţii studiilor, a interactivităţii dintre profesor şi student, USM susţine 

realizarea activităţilor didactice atât prin modalităţi tradiţionale, cât şi prin utilizarea 

platformelor electronice.

V. Admiterea la studii

5.1 Pentru a dobândi şi menţine calitatea de student solicitantul trebuie să iniţieze şi să parcurgă 

complet:

a. Procedura de înmatriculare / reînmatriculare într-un program de studiu;

b. Procedura de promovare de la an la an.

5.2 Modul de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul I, studii superioare de licenţă, se 

realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat de minister şi 

regulamentul instituţional, aprobat anual de către Senatul USM în şedinţa din luna iunie.

5.3 Concursul de admitere la studii superioare de licenţă are loc în baza mediei de concurs, care 

se calculează în baza rezultatelor academice obţinute de către candidat în învăţământul 

preuniversitar, sau alte studii ce permit accesul la concurs. Metodologia de calculare a mediei 

de concurs pentru admiterea la ciclul I, studii superioare de licenţă, este stabilită anual de 

către senatul USM.

5.4 Se admit la concursul pentru studii superioare de maşter, candidaţii care cumulează cel puţin 

300 de credite prin programele de studii superioare de licenţă şi prin programul de maşter la 

care pretinde.

5.5 Admiterea la studiile superioare de maşter se organizează, în baza metodologiei de concurs, 

elaborată anual de către senatul USM.

5.6 Admiterea la studii superioare de licenţă şi studii superioare de maşter se face în baza :

a. locurilor cu finanţare de la bugetul de stat

b. locuri cu finanţare de la buget USM

c. locuri cu taxă de studii achitate de către persoane fizice şi juridice.
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5.7 Atât la studii superioare de licenţă cât şi la studii superioare de maşter, studenţii se înscriu 

concomitent la mai multe programe de studii, dar vor fi înmatriculaţi la un singur program, 

din cele pentru care au optat.

5.8 Planul de admitere la maşter, se stabileşte anual de către senatul USM, ţinând cont de 

numărul de locuri cu finanţare de la bugetul de stat în limitele stabilite anual de Guvern, pe 

domenii generale de studiu şi locuri cu taxă. Numărul total de locuri se determină în limita 

capacităţii maxime de înmatriculare, stabilite în urma acreditării sau autorizării provizorii a 

programelor respective

5.9 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.

5.10 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 maşter, obţinute în perioada 

studiilor superioare de licenţă.

5.11 Persoanele care optează pentru un program de maşter diferit de domeniul de formare 

profesională absolvit la ciclul I, studii superioare de licenţă, pot acumula minimumul 

curricular de 30 de credite de studii transferabile în regim extracurricular, pe parcursul anului 

I de studii superioare de maşter.

5.12 Acumularea minimului curricular se va face contra taxă. Senatul USM va determina 

mărimea taxei, luând la bază cheltuielile pentru obţinerea unui credit de studii.

5.13 Persoanele care nu au acumulat în perioada stabilită minimumul curricular de 30 de 

credite de studii transferabile îşi pierd calitatea de student şi sunt exmatriculaţi.

VI. Studiul individual al studentului ghidat de profesor

6.1 Studiul individual al studentului ghidat de profesor este un aspect conceptual al formării 

profesionale prin învăţământul superior şi este reflectat în programul de studii

6.2 Raportul dintre orele contact direct şi orele de studiu individual pentru ciclul I şi ciclul II, 

sunt stabilite prin actualul regulament.

6.3 Studiul individual al studentului ghidat de profesor include studiul materialelor suplimentare 

din cadrul cursului/modulului, consultaţii suplimentare pentru studenţii cu o reuşită scăzută, 

care întâmpină dificultăţi în înţelegerea şi la realizarea sarcinilor de studiu, organizarea

activităţilor didactice cu utilizarea diverselor forme interactive, inclusiv a discuţiilor;
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verificarea eseelor, referatelor, rapoartelor, portofoliilor, studiilor de caz elaborate de către 

studenţi etc.

6.4 Studiul individual al studentului ghidat de profesor constituie parte din norma didactică 

neacoperită cu ore.

VII. Contractele de studii

7.1 Contractului anual de studii este documentul de bază în procesul de acumulare a SNCS.

7.2 Studentul este liber în alegerea cursurilor opţionale din planul de învăţământ, respectând 

condiţionările acestuia. La completarea Contractului anual de studii studentul va fi ghidat de 

un coordonator/consilier /profesor îndrumător delegat de facultate. Semnarea contractului se 

va face în perioada 1-30 mai pentru studenţii anului II-III (IY-VI) şi 01-15 septembrie pentru 

studenţii anului I.

7.3 Studenţii vor cunoaşte unităţile de curs/modulele opţionale/la libera alegere/de formare 

psiho-pedagogică, prevăzute în planul de învăţământ şi propuse pentru anul următor de 

studii, accesând site-ul USM şi al facultăţilor.

7.4 Dacă la un curs opţional/la libera alegere/de formare psiho-pedagogică, pentru care a optat 

studentul, nu poate fi constituită o formaţiune/grupă de studiu, acesta este obligat să opteze 

pentru un alt curs. în acest caz Contractul anual de studiu va fi modificat în termen de cel 

mult 2 săptămâni.

7.5 Dacă o unitate de curs din planul de învăţământ este predată de câţiva profesori de la 

departament, studentul are dreptul la alegere.

7.6 în cazurile de mobilitate pe plan naţional şi internaţional, studentul implicat în mobilitate va 

semna Contractul de studii ECTS. Acesta cuprinde lista unităţilor de curs sau a modulelor pe 

care studentul şi le-a ales pentru a le studia cu indicarea titlului, codului şi numărului de 

credite ECTS în instituţia-gazdă.

VIII. Evaluarea rezultatelor învăţării şi competenţelor

8.1 Evaluarea rezultatelor academice la USM, reflectă concepţia învăţământului superior, axat 

pe formare de competenţe.

8.2 Cadrele didactice, implicate în formarea profesională trebuie să realizeze toate tipurile de 

evaluare: iniţială-diagnostică, continuă-formativă, finală-sumativă.

8.3 Toate tipurile de evaluare pot fi realizate prin îmbinarea formelor de evaluare: oral, scris, 

on-line.

8.4 Pe parcursul semestrului se organizează două testări, care totalizează situaţia intermediară a 

reuşitei studentului. Rezultatele evaluării curente se înscriu în registrul grupei academice şi
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se iau în consideraţie la evaluările finale semestriale având o pondere medie de 60 la sută 

din nota finală la unitatea de curs/modulul respectiv

8.5 La învăţământ cu frecvenţă redusă evaluarea curentă se realizează în cadrul orelor de 

contact având o pondere de 50 la sută din nota finală.

8.6 Nota semestrială a studentului este calculată în baza notelor de la testările realizate pe 

parcursul semestrului, notei pentru produsul final al lucrului individual şi notelor obţinute în 

timpul seminarelor, activităţilor de laborator.

8.7 Evaluările finale semestriale pot fi susţinute oral, scris, combinat, sau prin utilizarea 

platformelor electronice. Numărul de examene susţinute oral nu poate depăşi o jumătate din 

numărul total de examene din sesiune. Forma de susţinere a examenelor se stabileşte de 

către decan, la propunerea departamentului de profil şi se anunţă studenţilor la începutul 

semestrului.

8.8 Studentul este admis la examen (evaluarea finală) doar dacă:

•S a realizat obiectivele curriculare;

•S a obţinut o notă de promovare în cadrul evaluărilor curente;

•S a frecventat mai mult de 70% din orele de contact direct prevăzute în curriculum;

S  a realizat sarcinile presupuse de activitatea de învăţare individuală.

8.9 Examenele pot fi susţinute numai în sesiunile de examene programate conform Calendarului 

academic al activităţilor didactice.

8.10 La învăţământul cu frecvenţă studentul poate susţine examen la o singură unitate de 

curs/modul într-o zi, iar intervalul între 2 examene succesive trebuie să fie de minimum 2 

zile.

8.11 La învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă examenele pot fi organizate compact 

sau în paralel cu activităţile didactice.

8.12 Subiectele pentru examene se aprobă de către şeful departamentului şi se aduc la 

cunoştinţa studenţilor cu cel puţin o lună până la sesiune. în baza subiectelor aprobate sunt 

elaborate teste de examinare. Aprecierea probelor se face în baza baremelor de notare care 

vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor în timpul examenului.

8.13 Timpul destinat pregătirii răspunsului pentru susţinerea examenului oral va fi nu mai 

puţin de 30 min., iar timpul necesar realizării probei scrise va fi de 3 ore academice.

8.14 Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale examenelor nepromovate (restante) şi una 

susţinere suplimentară la decizia Juriului - comisia de analiză, care are loc în sesiunea de 

promovare.
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8.15 în sesiunea de promovare, studentul poate fi admis doar după ce a realizat orele de 

sinteză, pe parcursul cărora, a depăşit, sub ghidarea profesorului, dificultăţile de realizare a 

fmailităţilor curriculare.

8.16 Examenul de finalizare a studiilor superioare de licenţă la USM, se realizează printr-o 

probă de examinare ce are un caracter integrat şi prin susţinerea tezei de licenţă.

8.17 Examenul de finalizare a studiilor superioare de maşter se realizează prin susţinerea 

tezei de maşter.

8.18 La examenul de finalizare a studiilor superioare sunt admişi studenţii care au realizat 

integral planul de învăţământ şi au obţinut creditele aferente tuturor unităţilor de 

curs/modulelor obligatorii şi opţionale, urmate.

8.19 Dacă în timpul examenului din sesiunea ordinară sau la examenul de finalizare a 

studiilor, studentul a demonstrat un comportament neadecvat normelor etice ( 

comportament care a cauzat situaţii de conflict, plagiat, comportament indecent, atitudine 

incorectă faţă de profesor sau colegi, e tc .), examinatorul/examinatorii, au dreptul să-i ceară 

studentului să părăsească sala.

8.20 Notarea studenţilor în rezultatul evaluărilor curente şi la examene, se va face prin numere 

întregi.

8.21 Nota finală la disciplina/ modulul promovat, va fi calculată ca medie a notelor obţinute la 

evaluările curente şi notei obţinute la examen, fiind exprimată în număr cu două zecimale.

8.22 în aprecierea rezultatelor învăţării, se foloseşte scala de notare de la 1 la 10. Notele în 

cifre sunt echivalate şi în sistemul ECTS, conform prevederilor regulamentare.

8.23 Rezultatele notării se înscriu în baza de date a universităţii, în borderouri şi în carnetele 

de note. Veridicitatea informaţiei despre rezultatele academice ale studentului, se stabileşte 

conform bazei de date şi a borderoului.

IX. Promovarea în procesul de studii de studii

9.1 Condiţia de promovare în următorul an de studii este acumularea numărului de credite 

obligatorii.

9.2 înscrierea în următorul an de studii, este condiţionată de acumularea a minim 40 credite la 

unităţile de curs/modulele obligatorii prevăzute în Contractul anual de studii.

9.3 Studenţii înscrişi în următorul an de studii pot acumula creditele restante în următoarele 2 

(două) sesiuni de recuperare (de susţinere a restanţelor).

9.4 Studentul poate recupera creditele restante prin repetarea cursurilor la disciplinele 

nepromovate, prin achitarea taxei stabilite de către senatul USM.
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9.5 Studentul propus spre exmatriculare este în drept să solicite repetarea semestrului sau anului 

de studii, cu achitarea taxei pentru studii.

X. întreruperea studiilor (concediul academic)

10.1 Pentru a beneficia de întreruperea studiilor studentul va depune o cerere la decanat, 

întreruperea studiilor se aprobă prin ordinul rectorului, cu avizul favorabil al decanului, în 

baza cererii studentului.

10.2 întreruperea studiilor poate avea loc în următoarele situaţii:

a. pierderea capacităţii de studii din motive de sănătate (boli cronice, intervenţii 

chirurgicale, accidente, concediu de maternitate etc.)

b. pentru îngrijirea copilului;

c. pentru satisfacerea serviciului militar;

10.3 Perioada concediului academic se stabileşte prin ordin, în dependenţă de cauzele 

întreruperii studiilor şi conform prevederrilor legale în vigoare.

10.4 Revenirea la studii se face în baza unei cereri înaintate de către student, cu anexarea actelor 

doveditoare a cauzei întreruperii studiilor.

10.5 Reînmatricularea după întreruperea de studii se face în anul în care studentul a fost 

promovat, în condiţiile respectării prevederilor prezentului regulament, beneficiind de 

recunoaşterea rezultatelor anterioare întreruperii.

10.6 După revenire, studentul va realiza cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care va 

finaliza studiile, fapt despre care acesta va fi informat. Concomitent, acesta va realiza 

contra taxă şi unităţile de curs apărute ca diferenţe în urma eventualei modificări a planului 

de învăţământ cu excepţia cazurilor când studiile se efectuează cu finanţare bugetară.

10.7 întreruperile şi prelungirile de studii nu se includ în durata legală de şcolarizare gratuită.

XI. Exmatricularea şi restabilirea la studii

11.1 Exmatricularea este prerogativa decanului facultăţii şi se face prin ordinul Rectorului, 

determinând pierderea calităţii de student.

11.2 Sunt pasibili de exmatriculare studenţii care:

a. au acumulat un deficit de credite mai mare de 20 credite de studii;

b. au absenţe nemotivate la 1/3 din numărul de ore contact direct prevăzute în planul 

de învăţământ;

c. pentru încălcări grave a Cartei universitare şi Codului de etică;

d. din motive de sănătate;

e. din cauza fraudării probelor de examinare;
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f. din proprie iniţiativă;

11.3 Studenţii exmatriculaţi, sau cei care renunţă la calitatea de student pot fi, la cerere, 

înmatriculaţi la studii în bază de taxă.

11.4 Rectorul poate aproba restabilirea, la propunerea decanului, care determină amplasarea 

studentului restabilit pe segmentul traseului academic, în dependenţă de achiziţiile 

academice anterioare, raportate la planul de studii după care îşi va urma studiile;

11.5 Studentul îşi recapătă statutul de student, doar după emiterea ordinului de restabilire, 

semnat de către rector.

11.6 La decizia Comisiei de etică şi a Senatului USM, studenţii care au fost exmatriculaţi în baza 

fraudării examenelor, sau comiterii unor încălcări ale Cartei Universitare, nu vor fi 

restabiliţi la studii.

XII. Conferirea titlurilor/ calificărilor şi eliberarea diplomelor

12.1 Programul de studii se consideră finalizat în rezultatul emiterii ordinului de calificare.

12.2 Ordinul de calificare profesională este emis în cazul când studentul a realizat întregul 

parcurs academic, promovând toate unităţile didactice din planul de învăţământ; a susţinut 

examenul de licenţă, acumulând numărul de credite, prevăzute de program.

12.3 în temeiul ordinului de calificare, este emisă diploma de studii superioare, prin mecanismul 

stabilit de către CTICE.

12.4 Monitorizarea procedurii de eliberare a diplomei de studii se consemnează prin informaţii 

incluse în Registrul de eliberare a diplomelor.

12.4 Titularul diplomei îşi va ridica personal diploma, confirmând acest fapt printr-o semnătură.

12.5 în cazul imposibilităţii motivate a titularului diplomei de a o ridica, acest lucru poate să fie 

făcut doar de către o persoană împuternicită legal.

12.6 USM eliberează diploma de studii superioare, însoţită de suplimentul la diplomă, elaborat 

conform modelului-tip.

12.7 în scopul conservării informaţiei, decanatele facultăţilor sunt obligate de a prezenta la 

arhiva USM, o copie a diplomei şi o copie a suplimentului la diplomă.

12.8 Eliberarea duplicatelor actelor de studii se face de către USM, în baza regulamentelor în 

vigoare.

12.9 Eliberarea informaţiei despre calificarea absolvenţilor este prezentată de către USM la 

cererea absolventului; la cererea angajatorilor sau altor instituţii autorizate.

XIII. Dispoziţii finale

13.1 Actualul regulament intră în vigoare din momentul aprobării.

13.2 De prevederile actualului regulament beneficiază studenţii care îşi fac studiile prin diferite

forme de învăţământ.
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