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I. PRINCIPII GENERALE
1.1. Teza de master este o lucrare originală, fundamentată ştiinţific, care conţine
rezultate teoretice şi/sau experimentale în domeniul dreptului. Ea constituie bilanţul
activității de cercetare ştiinţifică a masterandului consacrat studiului unor probleme
teoretice sau aplicative şi conţine rezultate ştiinţifice noi,implementarea cărora contribuie
la rezolvarea unor probleme concrete.
1.2. Pentru efectuarea lucrărilor asupra tezei masterandului i se acordă nu mai puţin
decât cel prevăzut pentru studii (15 ore săptămânal).
1.3. Tematica tezelor de master trebuie să acopere, iutegcal domeniul geuerai de studii,
să vizeze domenii interdisciplinare cu un grad avansat de noutate, să conţină probleme de
cercetare la nivel instituţional, naţional şi internaţional
1.4. Tema concretă a tezei de master se stabileşte de către masteranzi şi conducătorii
de teze, fiind aprobată de către catedra de profil şi Consiliul profesoral. După aprobare,
tematica tezelor de master se va plasa pe paginile WEB ale
catedrelor/facultăţilor/instituţiilor.
1.5. Masterandul poate solicita schimbarea temei tezei o singură dată în timpul
studiilor de masterat, dar nu mai târziu decât cu 3 luni până la susţinerea tezei.
Schimbarea temei se aprobă de către catedra de profil, în cadrul domeniului în care a fost
înmatriculat masterandul, şi nu implică modificarea duratei studiilor. în cazul
programelor comune de studii, schimbarea temei de cercetare se face cu acordul ambelor
instituţii.
1.6. În calitate de conducători ai tezei de master pot fi numiţi profesori şi conferenţiari,
cercetători ştiinţifici de la catedra respectivă.
1.7. Catedrei i se acordă dreptul să invite consultanţi ştiinţifici la anumite
compartimente ale tezei în cazul când teza de master poartă un caracter interdisciplinar,
sau parţial ori complet ţine de tematica unei alte organizaţii, unde masterandul a efectuat
lucrările de cercetare.
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II. PREGĂTIREA TEZEI DE MASTER
2.1. Lucrările asupra tezei de master se execută de către masterand nemijlocit la
catedra (laboratorul) de profil, precum şi în alte instituţii de cercetare, unde i se asigură
loc de lucru, utilajul şi mijloacele corespunzătoare pentru investigaţiile necesare.
2.2. Pregătirea tezei de master prevede:
 formularea problemelor ştiinţifice, practice, creative sau instructiv-metodice,
elaborarea metodicii de cercetare;
 determinarea metodelor de cercetare utilizate la rezolvarea problemei ,analiza
ştiinţifică şi generalizarea materialului factologic, folosit în procesul cercetării;
 obţinerea rezultatelor principale noi, ce au însemnătate teoretică, aplicativă sau
ştiinţifico - metodică;
 aprobarea rezultatelor obţinute şi a concluziilor în forma de comunicare la
simpozioane şi conferinţe ştiinţifice sau sub forma de publicaţii în culegeri şi reviste
periodice.
2.3. Teza de master se realizează în limba română. Teza poate fi de asemenea realizată
şi într-o limbă străină în cazul corespunderii specificului specialităţii.
2.4. În structura tezei de master se recomandă următoarele compartimente:
 Introducere, în care sunt reflectate următoarele momente:
a. motivarea actualităţii temei, scopul şi importanţa lucrării;
b. inovaţia lucrării;
c. metodele şi procedeele de lucru;
d. structura lucrării(numărul de capitole, conţinutul rezumativ).
 Sinteza bibliografică a realizărilor în domeniu
 Expunerea pe capitole a rezultatelor obţinute.
 Concluzii.
 Lista publicaţiilor autorului la temă.
 Bibliografie (conform standardului).
 Rezumatul tezei într-o limbă de circulaţie internaţională (1 pag.).
 Cuprins (se recomandă a fi plasat la începutul lucrării). în el vor fi trecute
denumirile capitolelor şi paragrafelor, indicându-se pagina respectivă.
2.5. Volumul tezei de master nu va depăşi 3.5 coli de autor (circa 75 pagini
dactilografiate cu caracter 12) sau 4.5 coli de autor (circa 90 pagini dactilografiate cu
caracter 14). Materialul ilustrativ, figurile, tabelele, bibliografia, anexele nu se iau în
considerație, dar nu vor depăşi 1/3 din volumul total al tezei.
2.6. Masterandul este obligat să facă în teză referinţele respective la autorii şi sursele
bibliografice folosite la pregătirea tezei. Persoanele care comit plagiat sau falsificări în
tezele de master ori în cercetările efectuate şi lucrările publicate,poartă răspundere în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
2.7. Referinţele în text se numerotează şi se înscriu la subsolul fiecărei pagini.
Referinţele se prezintă în următorul mod:
a.
revistele şi culegerile de articole: numele autorilor, denumirea articolului;
denumirea revistei(culegeri) cu abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul,
pagina la care se face referinţă(de exemplu: Sadovei N., Guzun I. Unele aspecte cu
privire la compensarea prejudiciului moral cauzat salariatului//Studia Universitatis, Seria
Ştiinţe sociale, Chişinău, CEP USM, 2007, Nr. 3, p. 60);
b. cărţile: numele autorilor, denumirea completă a cărţii, locul editării, anul
editării, pagina la care se face referinţă;
c. în cazul tezelor de doctorat referinţele se dau la autoreferat, nu la teză( de
exemplu: Karsten Kling. Influența instituţiilor statale asupra sistemelor de ocrotire a
sănătăţii/ Autoreferatul tezei - doctor în ştiinţe politologice, Chişinău, 1998, 16 p.
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III. PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA TEZEI DE MASTER
3.1. Teza de master în formă definitivată se prezintă la catedra cu cel puţin 15 zile
până la data stabilită pentru susţinere.
3.2. Teza de master prezentată trebuie să fie însoţită de avizul conducătorului ştiinţific
şi recenzia referentului, numit dinafara instituţiei unde îşi face studiile masterandul, din
rândul profesorilor, cercetătorilor ştiinţifici sau specialiştilor de înaltă calificare din
instituţiile de învățământ sau de cercetare în domeniul respectiv sau din domeniul
organelor de drept.
3.3. Pentru susţinerea tezelor de master se instituie Comisia de Stat (3-5 persoane).
Componenţa Comisiei de Stat şi preşedintele ei se numesc prin ordinul rectorului
(prorectorului) instituţiei.
3.4. Şedinţa Comisiei de Stat se consideră valabilă dacă la ea participă nu mai puţin de
2/3 din numărul membrilor ei.
3.5. Susţinerea tezei de master constă dintr-o expunere verbală (cca 20 min) de către
autor a rezultatelor tezei.
3.6. Procedura de susţinere include de asemenea întrebări către autor la tema lucrării
susţinute şi răspunsurile respective, luările de cuvânt ale conducătorului ştiinţific şi
referentului, discuţia, la care pot participa toţi cei prezenţi la şedinţă. Avizul
conducătorului ştiinţific şi recenzia referentului se prezintă în scris.
3.7. În procesul evaluării şi susţinerii, tezele de master vor fi apreciate după
următoarele criterii:
a. activitatea temei;
b. calitatea fundamentării ştiinţifice;
c. realizarea obiectivelor cercetării;
d. calitatea (complexitatea metodologiei cercetării;
e. relevanţa practică a studiului efectuat;
f. calitatea prezentării (lizibilitate, grafică, elocinţă,etc.).
3.8. Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor atribuite de către membrii
comisiei. Rezultatele evaluării tezei se exprimă prin note de la „1” la „ 10”, calificativul
de promovare fiind nota „5”.
3.9. Orice întrebare discutabilă ce apare în procesul evaluării tezei de master trebuie
interpretată în favoarea masterandului.
3.10.
Decizia asupra rezultatelor susţinerii şi aprecierii lucrării se aprobă prin vot
deschis, prin majoritate de 2/3 de voturi ale membrilor Comisiei de Stat prezenţi la
şedinţă. în caz de paritate de voturi, votul decisiv aparţine Preşedintelui Comisiei de Stat
( în aşa caz el dispune de 2 voturi).
3.11.
Rezultatele susţinerii tezei sunt documentate prin întocmirea unui proces
verbal, care se prezintă la Secţia Studii.
3.12.
Masteranzii au dreptul să contesteze rezultatul evaluării tezei de master.
Eventualele contestaţii se depun, în scris, la responsabilul pentru studii de masterat din
cadrul facultăţii în termen de maximum 24 ore de la comunicarea / afişarea rezultatelor.
Contestaţiile se soluţionează în termen de 48 ore de la depunere de către aceeaşi comisie
care a evaluat iniţial teza de master.
3.13.
În cazul în care masterandul nu a susţinut teza de master în sesiunea
stabilită, acesta are dreptul să o susţină repetat, ce cel mult de două ori, în următorii ani,
cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare, stabilite de instituţie. La a
doua susţinere, masterandul va solicita reconfirmarea temei tezei de master. Dacă şi la a
doua susţinere a tezei masterandul nu obţine media de promovare, acestuia i se eliberează
un certificat de absolvire a programului de masterat şi certificatul academic respectiv.
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