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 Scrisorii Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 04 / 

1-09 / 4822 din 07.09.2020; 

 Scrisorii Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 04 / 

1-09 / 2976 din 22.06.2021 cu privire la planurile de învățământ. 

 

 

I. COMPONENTELE PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

1. Planul de învățământ reprezină totalitatea activităților concepute unitar în desfășurarea lor în 

timp și conținut, menite să asigure formarea cunoștințelor, abilităților și competențelor 

solicitate specialității / programului de master, a căror realizare se face prin diferite unități 

de curs / module. 

 

2. Planul de învățământ include patru componente definitorii: 

a) Componenta temporală; 

b) Componenta formativă; 

c) Componenta de acumulare; 

d) Componenta de evaluare. 

 

a) Componenta temporală 

 

3.  Componenta temporală reprezintă modul de planificare în timp a procesului de formare 

profesională, unitatea principală de măsură fiind creditul de studii. Componenta temporală 

este reflectată în Planul de învățământ prin Calendarul universitar, care include repartizarea 

activităţilor didactice pe ani, semestre (sesiuni în cazul studiilor cu frecvenţă redusă sau la 

distanţă), cu stabilirea termenelor şi duratei semestrelor, stagiilor de practică, sesiunilor de 

examene, a evaluării finale (examenului de licenţă / susţinerii tezei de master) şi a 

vacanţelor. 
 

4. La elaborarea calendarului universitar se va ţine cont de următoarele: 

4.1. Durata studiilor superioare de licenţă (ciclul I), exprimată în ani şi credite de 

studiu constituie: 

a) învăţământ cu frecvență – 3-4 ani şi, respectiv, 180-240 de credite de studiu; 

b) învăţământul cu frecvenţă redusă şi învăţământul la distanţă – 4-5 ani (cu 

un an mai mult decât la învăţământul cu frecvență) şi, respectiv, 180-240 de 

credite de studiu. 

4.2. Durata studiilor superioare de master (ciclul II) exprimată în ani şi credite de 

studii constituie: 

a) învăţământ cu frecvență - 1,5-2 ani şi, respectiv, 90 - 120 credite de studiu; 

b) învăţământul cu frecvenţă redusă şi învăţământul la distanţă – 2 - 2,5 ani 

(cu un semestru mai mult decât la învăţământul cu frecvență ) şi, respectiv, 90 - 

120 de credite de studiu. 

 

5. Structurarea anului universitar. În ciclul I, studii superioare de licenţă, anul academic este 

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

stagii de practică şi două vacanţe.  

 

6. Durata unui semestru constituie în medie 15 săptămâni de contact direct cu studenţii. 

Calendarul academic, implicit perioada de desfăşurare şi durata sesiunilor de examene, 

durata vacanţelor se stabileşte de Senatul USC. Pentru lichidarea restanţelor (recuperarea 

deficitului de credite) şi/sau mărirea notei se vor programa suplimentar două sesiuni repetate 

de examinare (de recuperare a deficitului de credite), care pot fi organizate după fiecare 

sesiune de examene în perioada vacanţelor. 
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7. În cadrul programelor de master se recomandă oferirea de cursuri compacte, 
interdisciplinare, în sistem modular, cu evaluarea organizată la finalizarea cursului / 

modulului, doar după realizarea și a orelor de studiu individual. 
 

8. Cuantificarea anului universitar. În sistemul de învăţământ superior se aplică Sistemul 

Național de Credite de Studii (SNCS), aprobat în baza Sistemului European de Credite 

Transferabile (ECTS). 

 

9. Creditele de studii se alocă după cum urmează: 

a) pentru un semestru academic – 30 de credite de studii transferabile; 

b) pentru un an academic – 60 de credite de studii transferabile. 

 

10. Un credit de studii reprezintă 30 de ore de activitate de învăţare, sub toate aspectele ei 

(activităţi didactice, de cercetare, realizate în auditoriu (de contact) şi activitate individuală), 

solicitate studentului pentru realizarea finalităţilor de studiu. 

 

11. Volumul anual de muncă al studentului (ore auditoriu și lucru individual) este de circa 1800 

de ore / an. 

 

12. La învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă, numărul total de cursuri/module și credite 

se repartizează proporţional pe ani de studii. 

 

13. Structurarea săptămânii de studii. Durata săptămânii de studii la ciclul I, licență, este de 5 

zile, cu un număr săptămânal de 25-30 ore de contact direct la monospecialitate.  

 

14. În cazul instruirii concomitente în două domenii de formare profesională / specialități 

înrudite sau studierii în paralel a două limbi în domeniile de formare profesională limbi şi 

literaturi şi limbi moderne și clasice, numărul de ore săptămânal poate fi de 30 - 36 ore. 

 

15. Programul săptămânal al pregătirii prin master este de 14 - 20 ore de contact direct, iar cel 

puţin 50% din program trebuie alocat activităţilor practice şi cercetării. 

 

b) Componenta formativă 

 

16. Componenta formativă reprezintă modul de repartizare a unităților de curs / modulelor pe 

semestre de studii. 

 

17. Unitățile de curs din Planul de învățământ sunt clasificate conform următoarelor aspecte: 

 

17.1. Categoria formativă include: 

a) unități de curs fundamentale (cod F), dezvoltate și adaptate domeniilor de 

formare profesională, ale căror scop este acumularea cunoștințelor și formarea 

abilităților și competențelor de bază, ce permit abordarea științifică a domeniului 

dat, precum și înțelegerea și crearea de cunoștințe noi; 

b) unități de curs de specialitate (cod S), care asigură elementul distinctiv al 

formării profesionale, reieșind din logica structurării domeniului, în conformitate 

cu tendințele pieței muncii, asigurând astfel un nivel sporit de relevanță a studiilor 

și de angajare a absolvenților. În cazul instruirii concomitente în două domenii, 

Planul de învățământ stabilește unități de curs/module pentru specialitatea de bază 

și pentru specialitatea secundară; 

c) unități de curs de însușire a cunoștințelor, abilităților și competențelor generale 

(cod G), care asigură formarea deprinderilor de a învăța, a cerceta, a analiza, a 
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expune și a comunica efectiv oral și în scris, inclusiv prin intermediul 

tehnologiilor informaționale, atât în domeniul de pregătire profesională, cât și în 

contexte culturale diverse. Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor 

generale este obligatorie şi va include: 

1) un curs de limbă străină de circulație internațională cu aplicare în 

domeniul de formare profesională, oferit începând cu anul I de studii.  

2) un curs de tehnologii de comunicare informațională, care va include 

modulele: Cultura informațională, Tehnologii informaționale, Utilizarea 

tehnologiilor informaționale în domeniul de formare profesională, Noi 

softuri și riscuri de utilizare IT în domeniul de formare, Tehnici de 

comunicare bazate pe utilizarea IT etc.; 

3) un curs de limbă română de comunicare pentru studenții din grupele 

alolingve, inclusiv Tehnici de comunicare, Corespondența de afaceri etc. 

În scopul facilitării inserției pe piața muncii a absolvenților din grupele 

alolingve, pentru această categorie de studenți vor fi introduse, 

obligatoriu, la anii superiori, unități de curs de specialitate cu predare în 

limba română; 

4) un curs separat de Etică și cultură profesională sau includerea 

subiectelor ce țin de etică și cultură profesională în conținuturile 

unităților de curs / modulelor de specialitate; 

5) un curs de Management educațional pentru studenții din domeniul 

Științe ale educației. 

6) un curs de educație fizică, obligatoriu, pentru studenții anilor I și II, care 

nu se cuantifică cu credite, dar a cărui evaluare cu calificativul „admis” 

reprezintă o precondiție de admitere la examenul de finalizare a studiilor 

superioare de licență. 

La alegerea unităților de curs de însușire a cunoștințelor, abilităților și 

competențelor generale (cod G), în mod obligatoriu, se va respecta cerința 

organizării predării acestora în serii de grupe (grupe comune/torente) la 

nivel de facultate, cu excepția cursurilor ce se referă la alin. 1) și 2) care 

necesită organizarea grupelor de până la 15 studenți, conform actelor 

normative în vigoare. 

d) unități de curs de orientare socio-umană (cod U), care asigură formarea unui 

orizont larg de cultură (juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică, 

economică etc.), care i-ar permite viitorului specialist să își asume responsabilități 

într-o societate liberă și să se adapteze operativ și eficient la modificările produse 

în societate: 

1) un curs cu tematică europeană; 

2) un curs de inițiere juridică; 

3) Filosofia și logica domeniului de formare profesională; 

4) un curs de cultură politologică; 

5) un curs de inițiere economică și financiară; 

6) Arta și cultura comunicării interpersonale și organizaționale ș.a.  

La alegerea unităților de curs de orientare socio-umanistă (cod U), în 

mod obligatoriu, se va respecta cerința organizării predării acestora în serii 

de grupe (grupe comune/torente) la nivel de facultate. 

17.1.1. Unitățile de curs listate la punctul 19.1 litera c) și d)  ar putea fi modularizate în 

funcție de contextul, profilul, conceptul programului de studii și / sau necesitățile 

studenților. 

17.1.2. Unităţile de curs / modulele din componenta fundamentală (cod F), de formare a 

abilităţilor şi competenţelor generale (cod G) şi socio-umanistică (cod U) 

constituie trunchiul programului de formare, care reprezintă structura formativă 

de bază obligatorie în pregătirea viitorului specialist la ciclul I. 
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17.1.3. Unitățile de curs pot fi oferite autonom sau pot fi structurate în module. Pentru 

fiecare disciplină inclusă în modul se recomandă alocarea a 4-6 credite de studiu. 

Modularizarea programului universitar poate fi realizat pe baza principiului de 

complementaritate sau interdisciplinar. 

17.1.4. În programele ciclului II - master, trunchiul este constituit din componenta 

fundamentală (cod F), oferită în regim obligatoriu. 

17.1.5. În funcţie de tipul programului de master (de cercetare (științific) sau 

profesionalizare) şi finalităţile de studii scontate, se recomandă ca programul de 

master să includă următoarele unități de curs/module: 

c) Componenta fundamentală - unități de curs / module general-științifice 

(obligatorii): 

 Metodologia şi etica cercetării în domeniul de studiu; 

 Probleme actuale de cercetare în cadrul domeniului de formare; 

 Elaborarea / administrarea proiectelor; 

 Teoria deciziilor; 

 Tehnici / paradigme de comunicare ştiinţifică etc. 

d) Componenta de specialitate - unități de curs / module de ramură 

(obligatorii și opționale): 

 Procese inovative în domeniul de formare profesională; 

 Noi tehnologii informaționale în domeniul de formare; 

 Asigurarea calității în domeniul de formare; 

 Noi teorii orientate spre interdisciplinaritate etc. 

e) Activități practice și de cercetare (obligatorii) 

 Stagiu practic / industrial / creativ; 

 Cercetare științifică. 

17.1.6. Planul de învățământ la studii superioare de master va cuprinde atât discipline de 

cunoaștere avansata în cadrul programului de studiu, cât și module de pregătire 

complementară, necesare pentru o inserție rapidă a absolventului pe piața muncii. 

17.1.7. Ponderea recomandată a unităţilor de curs în Planurile de învătământ la studii 

superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) este prezentată în anexele 11 

și 12. 

 

17.2. Gradul de obligativitate și eligibilitate, care pevede prezența în planul de învățământ a 

următoarelor componente: 

a) Unități de curs / module obligatorii (care sunt studiate în mod obligatoriu). Sunt 

oferite în regim obligatoriu unitățile de curs/modulele fundamentale. Unitățile de 

curs/modulele de specialitate, însă, vor fi oferite unele în regim obligatoriu și 

altele în regim opțional, conform deciziei catedrei/departamentului responsabil 

de elaborarea Planului de învățământ; 

b) Unități de curs / modulele opționale (care sunt alese din ofertele Planului de 

învățământ și care, odată selectate, devin obligatorii). Sunt oferite în regim 

opțional unitățile de curs/modulele de orientare socio-umană, precum și unele 

unități de curs/module de specialitate. 

c) Unitățile de curs opționale/pachetele de opțiuni asigură constituirea traseului 

individual de formare profesională, în funcție de aspirațiile de dezvoltare 

profesională și perspectivele de angajare în câmpul muncii; 

d) Unități de curs/module la libera alegere (care pot fi selectate din lista unităților 

de curs / modulelor la libera alegere din Planul de învățământ urmat sau din 

Planurile de învățământ ale altor programe de studii desfășurate în cadrul 

universității). În cadrul studiilor superioare de licență, studentul poate obține 

credite suplimentare în proporție de cel mult 10% anual din numărul de credite 

alocate programului de studii urmat. 
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e) Unitățile de curs / modulele se codifică. Fiecărei unităţi de curs / modul din 

planul de învăţământ la ciclurile I, II i se atribuie un cod de identificare, ce 

definește univoc parametrii: categoria formativă, semestrul, tipul cursului, 

numărul de ordine (Anexa 10).  

 

c) Componenta de acumulare 

 

18. Componenta de acumulare reflectă modalitățile de alocare a creditelor de studii pentru 

fiecare unitate de curs / modul sau activitate educațională prevăzută în Planul de învățământ 

(unități de curs / module, stagii de practică, proiecte de cercetare anuală, teze de licență / de 

master, examene de licență / de master etc.).  

 

d) Componenta de evaluare 

 

19. Componenta de evaluare reflectă programarea și stabilirea modalității de evaluare 

semestrială și finală a cunoștințelor, a abilităților și a competențelor obținute de către 

student. 

 

20. Planul de învăţământ prevede tipurile şi modalităţile de evaluare a finalităţilor de studii, 

inclusiv: 

a) evaluare curentă: testare, eseu, referat, studiu de caz (individual sau în grup), raport 

asupra practicii etc. 

b) evaluare finală: examinare orală, examinare în scris, examinare combinată, eseu, 

prezentare, portofoliu, teză / proiect de cercetare. 

 

21. Se recomandă diversificarea formelor de evaluare curentă pe parcursul semestrului. 

 

22. Rezultatele academice ale studenţilor se evaluează: 

f) pe parcursul semestrului; 

g) la sfârşitul semestrului; 

h) la finalizarea programului de studii în cadrul fiecărui ciclu al învăţământului 

superior. 

 

II. CERINȚE DE ELABORARE A PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

a) Cerințe generale 

 

23. Planul de învățământ este elaborat, în conformitate cu prevederile Cadrului Național al 

Calificărilor, orientat spre dobândirea finalităţilor de studii şi formarea competenţelor. 

Obținerea finalităţilor de studii şi formarea competenţelor pentru un domeniu de formare 

profesională va fi completată prin accentuarea caracterului pragmatic al conţinutului 

formativ al unităţilor de curs cuprinse în planul de învăţământ. 
 

24. Planurile de învățământ pentru ciclul I de studii superioare (de licență) sunt elaborate pe 

specialități / programe de studii, în conformitate cu Nomenclatorul domeniilor de formare 

profesională și al specialităților în învățământul superior, iar planurile de învățământ pentru 

programele de studii superioare de master (ciclul II), se stabilesc în limitele domeniilor de 

formare profesională, acreditate pentru ciclul I. 

 

25. Planul de învățământ este elaborat de către catedra / departamentul responsabil de programul 

de studii și aprobat de Senatul USC la propunerea Consiliului facultății. 

 

26. Planul de învățământ trebuie: 
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a) să corespundă tuturor prevederilor legislației și documentelor normative în vigoare; 

b) să corespundă misiunii asumate de către USC prin Carta universitară; 

c) să urmărească realizarea învățământului centrat pe student și să asigure obținerea 

finalităților de studii și dobândirea cunoștințelor, abilităților și competențelor 

profesionale asociate calificării acordate la sfârșitul ciclului respectiv de studii; 

d) să fie compatibil cu programele de studii din țările Uniunii Europene; 

e) să fie racordat la cerințele actuale sau de perspectivă ale pieței naționale și 

internaționale a muncii. 

 

b) Cerințe speciale 

 

27. Planurile de învățământ pentru ciclurile I și II de studii superioare sunt elaborate pentru 

fiecare specialitate/program de licență sau de master în parte, în funcție de forma de 

organizare a învățământului (cu frecvență, cu frecvență redusă, la distanță), sunt redactate în 

limba română și, la decizia Senatului, într-o limbă de circulație internațională. 

 

28. Planul de învățământ va conține următoarele componente structurale: 

a) Pagina de titlu (Anexa 1); 

b) Calendarul universitar (Anexa 2); 

c) Planul procesului de studii pe semestre / ani de studii (Anexa 3); 

d) Stagiile de practică (Anexa 4); 

1) Stagiile de practică ale studenţilor reprezintă una dintre formele obligatorii de 

formare a specialiştilor de înaltă calificare, fiind orientate spre obţinerea 

competenţelor generice şi specifice într-un domeniu de formare profesională / 

de specialitate. 

2) Stagiile de practică se organizează de USC şi se realizează în cadrul 

instituţiilor, organizaţiilor, companiilor, societăţilor şi al altor structuri, care 

sunt unitati bază de practică. 

3) Tipurile stagiilor de practica sunt: 

 de specialitate (iniţiere, pedagogică, tehnologică, în producţie, 

clinică, de creație etc.); 

 de cercetare de licenţă; 

 de cercetare de master. 

e) Unitățile de curs / modulele la libera alegere (Anexa 5); 

f) Planul Modulului psihopedagogic (Anexa 6); 

1) Pentru a oferi viitorilor absolvenţi ai programelor de studii superioare 

nepedagogice, care, pe parcursul studiilor, nu au realizat modulul 

psihopedagogic și care solicită ocuparea funcţiilor didactice, USC prin 

intermediul Centrului de Formare Continuă poate planifica în regim 

extracurricular (în afara orarului de bază), un modul de formare 

psihopedagogică în volum de 60 de credite de studii transferabile, inclusiv 

30 de credite pentru formarea teoretică şi 30 de credite pentru un stagiu 

obligatoriu de practică. 

2) Formarea teoretică în cadrul modulului psihopedagogic va include 

următoarele unități de curs: modulul pedagogic, modulul psihologic și 

didactica disciplinei. 

g) Minimum curricular, de orientare către un alt domeniu (Anexa 7); 

1) În cazul în care studenții solicită la ciclul II, master, un program de studii 

diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I, licență, 

candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la 

disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente domeniului de studii 

pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial necesar. 



8 

 

2) Minimum curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor superioare în 

ciclul II la alt domeniu de formare profesională poate fi obţinut în perioada 

studiilor superioare de licenţă, oferit de USC în regim extracurricular (în 

afara orarului de bază), la libera alegere a studentului, începând cu anul II de 

studii. 

3) Minimum 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 master, obţinute în perioada studiilor superioare de licenţă. 

h) Matricea corelării finalităților de studii ale programului cu cele ale unităților de 

curs / modulelor (Anexa 8); 

i) Nota explicativă, în care se descrie profilul specialității/domeniului de formare 

profesională/domeniului general de studii, concretizate în concepția formării 

specialistului (scop, caracteristici, angajabilitate, formare ulterioară, abordări 

pedagogice, competenţe-cheie dezvoltate în program) și finalități de studiu 

preconizate. În același context, Nota explicativă prezintă informația cu privire la: 

gradul de noutate, relevanța, corespunderea obiectivelor programului strategiei 

instituționale de dezvoltare, consultarea partenerilor (angajatori, absolvenți, profesori, 
studenți) și coordonarea procesului de elaborare a programului conform standardelor 

de asigurare a calității.  
 

III.  RAPORTUL ORELOR CONTACT DIRECT ȘI STUDIUL INDIVIDUAL 

 

29. Elementul formativ de bază al planului de învăţămînt este unitatea de curs, care reprezintă 

activităţi unitare atribuite unui conţinut formativ distinct.  

 

30. Unitățile de curs pot fi oferite autonom sau pot fi structurate în module. Pentru un modul se 

recomandă alocarea a 4-6 credite de studiu. Modularizarea programului universitar poate fi 

realizat pe baza principiului de complementaritate sau interdisciplinar. 

 

31. La ciclurile I și II de studii superioare, unitatea de curs/disciplina poate fi realizată prin:  

a) activitate didactică auditorială (contact direct):  

 ore de curs/prelegeri, seminare,  

 lucrări de laborator, lucrări practice, lucrări de proiectare, stagii didactice şi alte 

forme aprobate de Senat, realizate nemijlocit de către grupa de studenți (grupa 

academică), în auditoriu/laborator, sub ghidarea cadrului didactic; 

b) activitate didactică neauditorială:  

 stagii de practică, realizate individual de către student în cadrul instituţiilor, 

organizaţiilor, companiilor, societăţilor şi al altor structuri, care sunt unități-bază 

de practică; 

 proiecte sau teze de an / de licență / de master;  

c) lucrul individual  

 activitatea studentului de studiu individual,  

 activități sociale și comunitare etc. considerate, prin decizia Senatului, ca fiind 

activitate de voluntariat creditată cu credite de studii.  

  

32. Pentru programele de studii superioare de LICENȚĂ: 

a) raportul contact direct / studiu individual pentru componenta fundamentală (cod F) și 

componenta de specialitate (cod S) este de 1:1, la forma de învățământ cu frecvență la 

zi; 

b) raportul contact direct / studiu individual pentru componenta de formare a abilităţilor 

şi competenţelor generale (cod G) și componenta de orientare socio-umanistică (cod 
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U) este de 1:2 sau 1:1, la forma de învățământ cu frecvență la zi, în funcție de 

domeniul de formare profesională, de specialitate / program de studii, de finalitățile de 

studiu, specificul unității de curs / modulului, gradul de noutate și/sau complexitate și 

asigurarea metodico-didactică; 

c) La forma de învățământ cu frecvență redusă raportul orelor de contact direct 

constituie: 

 1:2 față de fondul orelor de contact direct de la învățământul cu frecvență la 

zi, pentru componenta fundamentală (cod F) și componenta de specialitate 

(cod S). 

 1:3 față de fondul orelor de contact direct de la învățământul cu frecvență la 

zi, pentru componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale (cod 

G) și componenta de orientare socio-umanistică (cod U). 

  

33. Pentru programele de MASTER, care includ componente fundamentale și de specialitate, 

raportul contact direct/studiu individual este de 1:3. 

  

34. Raportul contact direct/studiu individual va fi stabilit în funcție de domeniul de formare 

profesională, de specialitate/program de master, de finalitățile de studiu, specificul unității 

de curs/modulului, gradul de noutate și/sau complexitate și asigurarea metodico-didactică 

(Anexa 9). 

IV. DISPOZIȚII FINALE 

 

35. Prezenta Metodologie intră în vigoare la data aprobării de Senatul USC. 

36. Modificările la prezenta Metodologie intră în vigoare la data aprobării de Senatul USC. 
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Anexa 1. Foaia de titlu 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA 

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

 

 

 

COORDONAT 

Ministerul Educaţiei, Culturii 

și Cercetării  al  

Republicii Moldova 

______________________ 

nr.____________________ 

din ____________________ 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

pentru ciclul I, studii superioare de licență 

 
Nivelul calificării conform ISCED / CNC:  

Domeniul general de studiu:  

Domeniul de formare profesională:  

Denumirea programului de licență:  

Codul și denumirea specialității: 

Numărul total de credite de studii:  

Titlul obţinut la finele studiilor:  

Baza admiterii:  

Limba de instruire:  

Forma de organizare a învăţământului:  

 

APROBAT 

la ședința Senatul Universităţii 

de Stat „Bogdan Petriceicu 

Hasdeu” din Cahul, 

 

Proces-verbal nr.  ___ 

din ______________ 

Rector_________ Cornea Sergiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat: 

Agenția Națională de Asigurare 

a Calității în Educație și 

Cercetare 

nr. ________________ 

                 din ________________ 

 



11 

 

 

                                                                                                                                                                             

RESPONSABIL DE PROGRAM                                                                                             APROBAT 
Catedra                                                                                                                        de Serviciul calității învățământului, ghidare și consiliere în carieră 

                                                                                                                                         

_______________________________________                                                                       Proces-verbal nr.____ din ______________2021 

_______________________________________                                                                        

Șef SMCGCC_____________________Petcu Valeriana 

 

 

Decizia Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a  

USC proces-verbal nr. ___    

din ___________________ 

Președinte_____________________N.P. 

 

                                                                                                                                                                            (în cazul unui program de studii nou-inițiat) 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA 

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

 

 

 

COORDONAT 

Ministerul Educaţiei, Culturii 

și Cercetării  al  

Republicii Moldova 

______________________ 

nr.____________________ 

din ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

pentru ciclul II, studii superioare de master 

 
Nivelul calificării conform ISCED / CNC:  

Domeniul general de studiu:  

Domeniul de formare profesională:  

Programul de master:  

Tipul programului de master:  

Numărul total de credite de studiu:  

Titlul obţinut la finele studiilor:  

Baza admiterii:  

Limba de instruire:  

Forma de organizare a învăţământului: 

 

APROBAT 

la ședința Senatul Universităţii 

de Stat „Bogdan Petriceicu 

Hasdeu” din Cahul, 

 

Proces-verbal nr.  ___ 

din ______________ 

Rector_________ Cornea Sergiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat: 

Agenția Națională de Asigurare 

a Calității în Educație și 

Cercetare 

nr. ________________ 

                 din ________________  
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RESPONSABIL DE PROGRAM                                                                                                                                                                      APROBAT 
Catedra                                                                                                                        de Serviciul calității învățământului, ghidare și consiliere în carieră 

                                                                                                                                         

_______________________________________                                                                       Proces-verbal nr.____ din ______________2021 

_______________________________________                                                                        

Șef SMCGCC_____________________Petcu Valeriana 

 

 

 

Decizia Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a  

USC proces-verbal nr. ___    

din ___________________ 

Președinte_____________________N.P. 

 

                                                                                                                                                           (în cazul inițierii sau închiderii programelor de studii) 
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Anexa 2. Calendarul universitar  

 

 

An de 

studii 

Termene (date calendaristice exprimate în luni) și durată (număr de săptămâni) 

Activități didactice Sesiuni de examinare Stagii de practică Vacanțe 

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară 

I          

II          

III          

IV          

Total 

nr. de 

săptămâni 
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Anexa 3. Planul procesului de studii pe semestre / ani de studii 
 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII 

 

ANUL I de STUDII                                                                                           SEMESTRUL I 

 

Cod  Denumirea unităţii de curs / modulului Număr de ore Număr de ore 

pe tipuri de 

activităţi 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 
ECTS 

Total Contact 

direct 
Studiu 

individual 

C S L/P 

          

          

          

Total semestrul 1         

          

                                                                 ANUL I de STUDII                                                                                         SEMESTRUL II 

  

Cod  Denumirea unităţii de curs / modulului Număr de ore Număr de ore 

pe tipuri de 

activităţi 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

ECTS 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

          

          

          

Total semestrul 2         

Total anul I         

 

Forma de evaluare finală a studiilor 
 

Nr. Forma de evaluare finală a studiilor Termene de organizare Nr. 

ECTS 
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Anexa 4. Stagiile de practică 

 

 

STAGIUL DE PRACTICĂ 

Nr. Tipul stagiului de practică An de studii 

 

Sem. Durata 

nr. săpt. / ore 

Perioada 

desfășurării 

Număr ECTS 

1.       

2.       

       

       

 

 

 

 

Anexa 5. Unitățile de curs / modulele la libera alegere  

 

Cod  Denumirea unităţii de curs / modulului Număr de ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

ECTS 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

Curs Seminar Practice /  

de laborator 

An de studii / semestru 
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Anexa 6. Planul Modulului psihopedagogic  

 

Cod  Denumirea unităţii de curs / modulului Număr de ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

ECTS 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

Curs Seminar Practice /  

de laborator 
          

          

          

Total          

 

Anexa 7. Minimum curricular, de orientare către un alt domeniu 

 

Cod  Denumirea unităţii de curs / modulului Număr de ore Număr de ore pe tipuri de 

activităţi 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

ECTS 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

Curs Seminar Practice /  

de laborator 
          

          

          

Total          
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Anexa 8. Matricea corelării finalităților de studiu și a competențelor formate în cadrul programului  

cu cele ale unităților de curs / modulelor 

 

 

 

Denumirea unității de curs / modulului Codul unității de curs / 

modulului 

Nr. 

ECTS 

Finalități de studii și competențe 

1 2 3 4 5 6 ... 

          

          

          

          

 

 

Lista finalităților de studiu și a competențelor: 

 

 

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. 

… 
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Anexa 9. Raportul contact direct / studiu individual 

 

a) Pentru studii superioare de LICENTĂ 

Cod 

 

(exemplu) 

Raportul 

contact 

direct / 

lucru 

individual 

Total ore Nr. 

credite 

de studii 

ECTS 

Contact direct 

(exemplu)  

raportul C / S poate fi 

adaptat la specificul și 

conținutul unității de curs 

Lucrul 

individual 

F.01.O.002 

sau S 

1:1 90 3 45 (20 - 22 f.r.) 45 

(70 - 68 f.r.) С S 

25  

 

20  

F.01.O.001 

sau S 
1:1 120 4 60 (26 - 30 f.r.) 60 

(94 - 90 f.r.) С S 

30  

 

30  

 

F.01.O.003 

sau S 

 

1:1 150 5 75 (34 - 38 f.r.) 75  

(116 - 112 

f.r.) 
С S 

45  

 

30  

F.01.O.004 

sau S 

1:1 180 6 90 (40 - 45 f.r.) 90 

(140 - 135 

f.r.) 
С S 

45  45  

F.01.O.004 

sau S 

1:1 60 2 30 (15 f.r.) 30 

(45 f.r.) С S 

15  15  

U.01.O.002 

sau G 

1:2 90 3 30 (10 f.r.) 60 

(80 f.r.) С S 

- 30 (10 

f.r.) 

U.01.O.004 

sau G 

1:2 120 4 40 (14 f.r.) 80 

(106 f.r.) С S 

30 (10 f.r.) 10 (4 f.r.) 

U.01.O.004 

sau G 
1:2 150 5 50 (17 f.r.) 100 

(133 f.r.) С S 

30 (10 f.r.) 20 (7 f.r.) 

U.01.O.004 

sau G 

1:2 180 6 60 (20 f.r.) 120 

(160 f.r.) С S 

30 (10 f.r.) 30 (10 

f.r.) 

U.01.O.002 

sau G 

1:1 90 3 45 (15 f.r.) 45 

(75 f.r.) С S 

30 

(10 / 5 f.r.) 

15  

(5 / 10 

f.r.) 

U.01.O.004 

sau G 

1:1 120 4 60 (20 f.r.) 60 

(100 f.r.) С S 

30 (10 f.r.) 30 (10 

f.r.) 

U.01.O.004 1:1 150 5 75 (25 f.r.) 75 
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sau G С S (125 f.r.) 

45 / 30  

(10 / 15 f.r.) 

45 / 30 

(15 / 10 

f.r.) 

U.01.O.004 

sau G 

1:1 180 6 90 (30 f.r.) 90 

(150 f.r.) С S 

45 (15 f.r.) 45 (15 

f.r.) 

 

b) pentru programele de studii superioare de MASTER 
 

F.01.O.004 

sau S; U; G 
1:3 90 3 25 65 

С S 

15 10 

F.01.O.002 

sau S; U; G 

1:3 120 4 30 90 

С S 

20 10 

F.01.O.004 

sau S; U; G 

1:3 150 5 40 110 

С S 

20 20 

F.01.O.004 

sau S; U; G 

1:3 180 6 45 135 

С S 

30 15 

 

 

Anexa 10. Codificarea unităților de curs în planurile de învățământ,  

ciclul I, II 

   

Nr. Conținutul Tipul Nr. de 

caractere 

Cod de identificare 

1. Categoria formativă Alfanumeric 1 F - componenta fundamentală;  

G - componenta de formare a 

abilităţilor şi competenţelor 

generale; 

U - componenta de orientare socio-

umanistică;  

S - componenta de orientare spre o 

specialitate (în cazul instruirii la 

două specialități):  
S1 – componenta de orientare spre 

specialitatea de bază;  

S2 - componenta de orientare spre 

specialitatea secundară). 

2. Semestrul Numeric 2 01, 02, 03 … 

3. Tipul disciplinei Alfanumeric 1 O – obligatorie 

A – opţională 

L – libera alegere 

4. Identificarea 

disciplinei (numărul 

de ordine din Planul 

Numeric 3 

 

 

numărul disciplinei din Planul de 

învăţământ 

Ex.: 001, 002 
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de învăţământ) 

 

Exemplu: F.04.O.012 - Disciplină de tip fundamental, se studiază în semestrul 4, este obligatorie, 

aparţine trunchiului de discipline şi are numărul de ordine 12 în Planul de învăţământ. 

 

 

 

 

Anexa 11. Ponderea recomandată a unităţilor de curs  

pentru ciclul I, licență 

 

Ponderea recomandată a unităţilor de curs  

în Planul de învătămînt pentru ciclul I, licență 

 (programe de 180, 240 ECTS) 

 

Structura 

formativă, 

gradul de 

obligativitate 

Componente creditate 

Orientare 

spre o 

specialitate 

Orientare 

spre două 

specialităţi 

Orientare 

spre 

învăţămînt 

vocaţional 

% 

 

Trunchi comun 

20 - 35  20 - 30 20 Unităţi de curs / module 

fundamentale (F) 

Obligatoriu 

Unităţi de curs / module de 

creare a abilităţilor şi 

competenţelor generale (G) 
5 - 10 5 - 10 5 - 10 

Opțional 

Unităţi de curs / module de 

orientare socio-umanistică 

(U) 
5 - 10 5 - 8 5 - 8 

 

Obligatoriu și 

opțional 

Traseul individual 

 

30 – 40  

   

25 - 35 

 

35 

Unităţi de curs/module de 

orientare spre specialitatea 

de bază (S1) 

 

Unităţi de curs / module de 

orientare spre specialitatea 

secundară (S2) 
0 10 - 15 0 

 Obligatoriu Stagii de practică 10 - 12 10 - 12 17 - 22 

 La decizia 

senatului 

Examenul şi / sau teza de 

licenţă  
 

5 - 10 

 

5 - 10 

 

5 - 10 

Extracurricular – în afara orarului de bază 

La libera  

alegere  

Minimul curricular iniţial 

pentru un alt domeniu la 

ciclul II (M) 
30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 

La libera  

alegere 
Modulul psihopedagogic 60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 
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Notă: Unitățile de curs / modulele fundamentale și de specialitate vor constitui minimum 

65% din numărul total de credite atribuit programului de studii. 

 

 

Anexa nr. 12. Ponderea recomandată a unităţilor de curs  

pentru ciclul II, master 

 

Ponderea recomandată componentelor Planului de învăţământ  

pentru programele de master  

 

 

Program de master 

științific (MS) de profesionalizare (MP) 

% 

Unităţi de curs / module 

fundamentale (F) 
35 - 45 20 - 30 

Unităţi de curs de specialitate / 

module (S) 
20 - 30 35 - 45 

Stagiu de practică 8 - 12 8 - 12 

Teza de Master 20 - 30 20 - 30 

 


