
 

Pedagogie și tehnologii educaționale interactive cercetare 180 2 ani 120 12 3

Tehnologii informaționale în instruire profesionalizare 180 2 ani 120 12 3

Istorie: Studii est-europene cercetare 180 2 ani 120

Istorie: Studii est-europene profesionalizare 180 2 ani 120

Lingvistică, literatură, deontologie profesionalizare 180 2 ani 120 10 5

Administraţia publică a colectivităţilor locale profesionalizare 180 2 ani 120 15

Integrare europeană şi politica vecinătate profesionalizare 180 2 ani 120 0

Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor profesionalizare 180 2 ani 120 13

Gestiunea Financiar-Contabilă a Afacerii profesionalizare 180 2 ani 120 12

Dreptul afacerilor profesionalizare 180 2 ani 120 5

Drept administrativ profesionalizare 240 1,5 ani 90 0

Științe penale profesionalizare 240 1,5 ani 90 5

94 45
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Plan de înmatriculare pentru anul de studii 2017 - 2018 

                Ciclul II studii superioare de MASTER

Domeniul 

general 

de studiu

Programul / specializarea Tipul

nr. minim de credite de studiu 

obținute la studiile de licență, 

necesare pentru a accede la 

cocncursul de admitere,  la 

progamul de stduii de master

(conform diplomei și anexei la 

diploma de licență)

durata studiilor

nr. de credite de 

studiu prevăzute 

de programul de 

master

Nr. de locuri

BUGET

Nr. de locuri

CONTRACT

011. Științe ale

 educației

022. Științe 

umaniste

10 5

TOTAL:

ATENȚIE !!!
Conform art. 49 al Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.464 din 28 iulie 2015 

numărul minim de studenţi pentru o grupă de masterat la cursurile de zi este de 15 persoane (buget + contract). 

   În cazul necompletării la data limită de înscriere și depunere a dosarelor

a numărului minim de 15 cereri de participare la concursul de admitere la studii de master:  

1) candidaţii la programul "Tehnologii informaționale în instruire" (profesionalizare) vor fi înscrişi la programul "Pedagogie și tehnologii educaționale interactive" (cercetare).

2)  candidaţii la programul "Istorie: studii est-europene" (cercetare) vor fi înscrişi  la programul "Istorie: studii est-europene"(profesionalizare). 

3)  candidaţii la programul "Integrare europeană şi politica de vecinătate" (profesionalizare) vor fi înscrişi  la programul "Administraţia publică a colectivităţilor locale" (profesionalizare).

4)  candidații admiși la programul ”Gestiunea Financiar-Contabilă a Afacerii” (profesionalizare) vor fi înscriși la programul ”Antreprenoriat și Administrarea afacerilor” (profesionalizare)

5)  candidații admiși la programul ”Dreptul afacerilor” (profesionalizare) cu minim 180 credite la licență - vor fi înscriși la programul ”Administrația publică a colectivităților locale” 

(profesionalizare), iar cei cu minim 240 credite la licență - vor fi înscriși la programul ”Drept administrativ” (profesionalizare). 

6)  candidații admiși la programul ”Drept administrativ” (profesionalizare) vor fi înscriși la programul ”Științe penale” (profesionalizare)

040. Științe 

administrative
5

041. Științe

 economice
10

042. Drept 14


