
                Aprobat
        la edin a Senatului

Universit ii Academiei de tiin e
              a Moldovei

       din______________
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REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE I DESF URARE A ADMITERII

LA UNIVERSITATEA ACADEMIEI DE TIIN E A MOLDOVEI
(CICLUL II, MASTERAT)

Prezentul Regulament este elaborat în baza Regulamentului cu privire la organizarea
studiilor superioare de masterat, ciclul II, aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr. 1455 din 24
decembrie 2007.

I. Organizarea admiterii

1. Admiterea la studii superioare de masterat se realizeaz  pentru absolven ii ciclului I, de in tori
ai diplomelor de licen .

2. De in torii diplomelor de licen  sau echivalente acestora, eliberate pîn  în anul absolvirii
primei promo ii de studen i înscri i în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii
înv mîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul s  participe la concursul de admitere la
studii superioare de masterat în acelea i condi ii.

3. Studiile superioare de masterat cu finan are de la bugetul de stat pot fi ob inute doar o singur
dat .

4. Cota de înmatriculare pentru copiii orfani, copiii r ma i f  tutela p rin ilor, copiii invalizi,
absolven ii colilor din localit ile de Est ale RM i din mun. Tighina i a altor categorii de
cet eni, men ionate în Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat,
ciclul II, aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr. 1455 din 24 decembrie 2007, se stabile te de

tre Senatul Universit ii.

5. Admiterea la studii superioare de masterat se organizeaz  pe domenii de studii universitare,
ale c ror specializ ri sunt acreditate la Institutele Academiei de tiin e a Moldovei.

6. Metodologia de organizare a admiterii (formele i  probele de concurs) se stabile te de c tre
Senatul Universit ii, cu respectarea prevederilor legisla iei în vigoare.

II. Comisia de admitere, comisiile de examinare,
comisia de examinare a contest rilor i atribu iile lor

1. Comisia de admitere se constituie prin ordinul rectorului în urm toarea componen :
pre edinte - rectorul Universit ii;



secretar responsabil;
membri  - cadre didactice, reprezentan i ai Institutelor A M.

2. Comisia de admitere are urm toarele atribu ii:
a) organizeaz  activit i de orientare profesional , expozi ii, întîlniri, emisiuni de

publicitate, publica ii informative pe pagina web  i în pres ;
b) face public planul de admitere;
c) afi eaz , zilnic, informa ii privind num rul cererilor depuse pentru fiecare domeniu;
d) asigur  condi ii pentru activitatea secretariatului, a comisiilor de examinare, a comisiei de

examinare a contesta iilor;
e) verific  activitatea secretariatului;
f) analizeaz i generalizeaz  rezultatele admiterii.

3. Secretariatul este responsabil de completarea i p strarea dosarelor candida ilor, de întocmirea
i  eliberarea fi elor  de examinare.

4.  Comisiile  de  examinare  se  constituie  prin  ordinul  rectorului.  În  componen a  acestora  pot  fi
inclu i speciali ti atît din cadrul Universit ii, cît  i din alte institu ii de înv mînt superior i
din Institutele Academiei de tiin e a Moldovei.
Membrii comisiilor de examinare nu pot activa mai mult de dou  termene consecutiv în perioada
de trei ani.

5. Comisia de examinare a contest rilor se constituie din pre edinte i 2-3 membri, pe domenii
de formare profesional .
Membrii comisiei de examinare nu pot fi membri ai comisiilorde examinare a contest rilor .
Comisia activeaz  din momentul începerii sesiunii de admitere i pîn  la data declar rii
candida ilor înmatricula i.

III. Înscrierea candida ilor

1. Înscrierea la concursul de admitere se face la acela i domeniu de studii realizat la ciclul I.
În cazul în care candidatul solicit  înscrierea la studii de masterat la alt domeniu decît cel în care
de ine diploma de licen , drept precondi ie pentru acces la programul solicitat este acumularea a
cel pu in 30 de credite la disciplinele fundamentale i de specialitate, specificate în cadrul
fiec rui program de masterat.

2. La studiile de masterat de cercetare pot candida de in torii diplomelor de licen  din acela i
domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, de in torii diplomei de master din domenii înrudite i
de in torii diplomei de licen  sau de master din alte domenii, care de in certificatul ce atest
acumularea a 30 de credite de compensare a studiilor.

3. Cererile pentru participare la concursul de admitere la studii superioare de masterat se vor
depune pe numele rectorului.

4. La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:
actul de studii, în original, cu anexa respectiv ;
buletinul de identitate i  livretul militar (pentru b rba i)  în original i în copie;
extrasul din carnetul de munc  (pentru cei angaja i);
certificatul medical-tip (nr. 086-U), eliberat în anul înscrierii, care confirm  c  persoana
vizat  corespunde exigen elor medicale pentru studii la specialitatea solicitat ;
6 fotografii color 3x4 cm;



5. Dup  expirarea termenului de înscriere la concurs, candida ii nu mai pot solicita
schimbarea datelor în cerere sau actele anexate.

6. Taxa de înscriere la concurs se percepe de la candida i în conformitate cu prevederile
legisla iei în vigoare.

IV. Desf urarea concursului

1. Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizeaz  prin sus inerea, în scris
sau oral, a unei probe complexe la disciplinele de profil i a testelor de verificare a competen elor
lingvistice la una din limbile str ine i de utilizare a calculatorului. Competen ele lingvistice i
de utilizare a calculatorului pot fi recunoscute în baza certificatelor interna ionale, eliberate de
centre autorizate (TOEFEL, DALF, EUROPAS, DAAF, ECDL etc.).

2. Probele de aptitudini se vor organiza conform unui orar aprobat de c tre rector.

3. Disciplinele de concurs i coeficientul de pondere se stabilesc de Senatul Universit ii.

4. Concursul de admitere se va desf ura în baza urm toarei formule:

MC = T1 x K1 + T2 x K2 + T3  x K3 + T4 x K4, unde

T1 – T3 – notele de la probele de concurs;
T4 – media general  pe anii de studii la etapa anterioar  (licen ), în baza suplimentului la
diplom ;
K1 – K4 – coeficientul de pondere a notelor la probele de concurs i a mediei generale de studii,
aplicat în calcularea mediei generale de concurs.

5. Media de concurs se calculeaz  pîn  la sutimi, cu rotunjire.

6. La fiecare prob  candida ii se prezint  cu buletinul de identitate i fi a de examinare, eliberat
de secretariatul Comisiei de admitere.

7. Subiectele probelor  se public  pe site-ul Universit ii i se afi eaz  pe panoul informa ional.

V. Rezultatele admiterii

1. Înmatricularea la studii superioare de masterat se face în ordinea descresc toare a mediilor
generale, ob inute de c tre candida i, în limitele num rului de locuri pentru care se organizeaz
concursul.

2. Informa ia privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatricula i, cu indicarea
mediilor de concurs, se afi eaz  pe panourile de informa ii i pe pagina web a Universit ii.

3. În cazul în care în rezultatul concursului de admitere nu au fost acoperite toate locurile, prin
ordinul rectorului, se anun  concurs suplimentar.

4. Eventualele contest ri se depun în termen de 24 ore de la ora afi rii rezultatelor. Rezultatul
solu ion rii contest rilor se anun  în cel mult 3 zile dup  încheierea termenului de depunere a
cererii. Decizia comisiei de contestare este definitiv .



5. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de masterat se face prin ordinul rectorului,
emis în baza deciziei Comisiei de admitere.

VI. Dispozi ii finale

1. Candida ii admi i la studii superioare de masterat vor încheia cu Universitatea un contract
privind obliga iunile i responsabilit ile p ilor.

 2. Dosarele candida ilor respin i sau ale celor care renun  la studii se restituie necondi ionat, în
baza actelor de identitate.

3. Termenele de depunere a cererilor de participare la concursul de admitere se stabilesc anual de
tre Ministerul Educa iei i Tineretului.


