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l. Metodologia este elaboratd in baza:
a) Codului Educaliei al Repubticii Motctovo nr.l52 din 17 iulie 2014:
b) Planului'cudru pentru studii superioare de licenld (ciclul I), de master (ciclut

fI) ;i integrate. Ordinul Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercerdrii al Republicii
Moldova nr,l20 din 10.02.2020;

c) Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul ll
in cadrul USEM, aprobat de Senatul USEM din 28.09.2015, proces - verbal nr. L

2. Minimum-ul curriculor iniyial, cle orientore cdtre slt clomenia este destinat
studenlilor care vor selecta pentru ciclul II, studii superioare de master, un program de
studii dintr-un alt domeniu de formare profesionald decdt cel urmat la ciclul I. studii
superioare de licenla.

3. Metodologia de acumulare a minimului curricular se elaboreazd de cdtre
subdiviziunea coordonatoare a programului respectiv pentru fiecare domeniu general de
studiu, se coordoneazd, de Consiliul facultdfii care organizeazd, programul de master
respectiv qi se aproba de Senatul instituliei, cu publicarea ulteriouta p. pagina web a
instituliei de ?nvafamdnt superior.

4' La concursul de admitere la ciclul II studii superioare de master, in cadrul
USEM, pot participa definatorii diplomei de studii ,up..iour. e licen{a sau a unui act
echivalent de studii, recunoscut de structura abilitatd pentru recunoaqterea si echivalarea
actelor de studii ;i calificarilor.

5. in cazul inscrierii la ciclul II studii superioare de master, la un program de studii
diferit de domeniul de formare profesionala absolvit la ciclul I - studii iuperioare de
licen!6, studentul urmeazd, sd acumuleze 30 de credite de studii transfbrabile la
disciplinele fundamentale qi de specialitate, aferente programului de studii pentru care
opteazd, ceea ce reprezintd" minimul curricular inilial necesar.

6' Minimul curricular inilial necesar pentru continuarea studiilor superioare in
ciclul II la alt domeniu poate fi acumulat:

a) poate fi oblinut in perioada studiilor superioare de licenla. flind ofbrit de
institulia de invalamdnt superior in regim extracurricular (in afara orarului de bazFt)" la
libera alegere a studentului, incepdnd cu anul II de studii;

b) poate fi acumulat pa(ial sau integral, prin transf-erarea creditelor acumulate la
discipline relevante programului de master, ob{inute in perioada studiilor superioare de
licen!a;

c) poate fi urmat in perioada studiilor de master, pe parcursul anului I de studii, in
regi m extracurricul ar.

7. Acumularea minimului curricular inilial necesar constituie o clauzd,oblieatorie
pentru admiterea la sustinereatezei de master.
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8. Decanii, prodecanii, dupd incheierea procedurilor de inmatriculare la studii
superioare ciclul II, ?mpreund cu catedrele responsabile de realizarea programelor de
master, vor valida creditele acumulate pentru examinarea suplimentelor ia diplomele de
studii superioare de licenf6, ciclul I, in scopul transferdrii creditelor acumulate la
disciplinele relevante programului de master, oblinute in perioada studiilor superioare de
licentS.

9' Decanii, prodecanii, Eefii de catedre, pdnd la data de l0 octombrie vor examina
suplimentele la diplomele de licenla qi vor stabili disciplinele care pot fl acceptare pentru
acumularea minimului cunicular.

10. Rezultatele evaludrii vor fi inscrise intr-un proces - verbal, care va conf ine date
despre subiectul examinat, numele, prenumele studenlilor ai c6ror curricul6 a fost
examinatd, disciplinele propuse pentru validare, notele transferate si numdrul de credite
tran s ferab i le corespu nzdtoar e.

11. Pentru studenfii care nu au acumulat minimul curricular in rezultatul validdrii
disciplinelor studiate in cadrul ciclului I, se organ izeazdactivitali de instruire qi consultare
individuala.

12. Disciplinele incluse in minimul inilial necesar de 30 de credite de studii
transferabile cu note qi numdrul de credite se includ in suplimentul la diploma de master
a absofventului care arealizat acest minim curricular.

13. La nivel de program, responsabil de realizarea prograrnului de master si de
ghidarea studenlilor in vederea acumuldrii minimului curriculaieste seful catedrei.

14. La nivel de facultate, decanatele, in persoana decanilor qi prodecanilor, sunt
responsabile de corectitudinea organizdrii procedurii de realizare qi acumulare a
minimului curricular inilial.

15. La nivel de universitate, procesul de realizare a minimului curricular inilial va
fi monitorizat de Secfia Studii.

16. Prezenta Metodologie poate fi modificatd de Senatul USEM la propunerile
consi lii lor facultali lor.


