


 

c) programe complementare, care suplimentează competenţele obţinute în cadrul studiilor 

superioare de licenţă, în vederea extinderii ariei de inserţie profesională în câmpul muncii. 

 

6. Studiile superioare de master, ciclul II, se realizează prin două tipuri de programe:  

a) master ştiinţific, orientat preponderent spre formarea competenţelor de cercetare 

ştiinţifică şi care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică; 

b) master profesional, orientat spre consolidarea competenţelor profesionale într-un 

domeniu de formare profesională (sau mai multe) şi care poate constitui o bază pentru cariera 

profesională, asigurând astfel continuarea studiilor de licenţă şi accesul la piaţa forţei de muncă. 

 

7. Indiferent de tipul programului de master, acesta trebuie să conţină o componentă de 

cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică în corespundere cu specificul programului de studii urmat. 

Rezultatele cercetării ştiinţifice şi ale creaţiei artistice realizate pot fi valorificate de student prin 

articole în reviste de specialitate, evoluţii publice pe scene profesioniste, participări la expoziţii, 

festivaluri, competiţii, precum şi prin elaborarea tezei / proiectului de master.  
 

8. În USC admiterea la studiile superioare de master se organizează, pe bază de concurs, la 
programele de studii dintr-un domeniu general de studiu, la care cel puțin un program de master a 
fost acreditat, sau la programele de master autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare și ale prezentului Regulament. 

 
9. În limita capacităţii maxime de înmatriculare, stabilite în urma acreditării sau autorizării 

provizorii a programelor respective, cetăţenilor Republicii Moldova li se asigură accesul la studiile 
superioare de master în cadrul Universității:  

a) pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat, în limitele stabilite anual de Guvern, pe domenii 
generale de studiu;  

b) pe locuri cu taxă de studii achitată de persoane fizice sau juridice; 

c) pe locuri cu finanţare mixtă. 

 

 10. La concursul de admitere în ciclul II de studii superioare de master pot participa 

deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut 

de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor. 

 

 11. La studiile superioare de master pot fi admişi cetăţenii străini şi apatrizii, care dețin 

diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii superioare, în baza 

acordurilor interstatale, precum şi a contractelor individuale de studii. 

 

12. Cetățenii străini se înscriu la concursul de admitere în baza Regulamentului cu privire 

la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, Hotărârea Guvernului nr. 

504 din 04.07.2017. 

 

13. Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul II – studii 

superioare de master concomitent la mai multe programe de studii din diverse domenii generale 

de studiu, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, dar vor fi înmatriculați la un 

singur program de master în cadrul unei singure instituții de învățământ superior, din cele pentru 

care au optat. 

 

 14. Planul de admitere la programele de studii superioare de master se stabileşte de 

Senatul/Consiliul de Administrație a USC, în funcţie de capacitatea de înmatriculare stabilită în 

urma acreditării sau autorizării provizorii a programelor respective. 

 



 

 15. Numărul de locuri pentru admiterea la un nou program de master, deschis în urma 

aprobării Senatului într-un domeniu general de studiu, în care Universitatea organizează deja un 

program de master acreditat, se stabilește prin redistribuirea capacității maxime de școlarizare a 

programului acreditat către programul nou creat, astfel încât USC să nu depășească limita 

capacității de școlarizare stabilite conform cadrului normativ în vigoare. 

 
 16. Propunerile Universității privind programele de studii şi numărul de locuri pentru 
fiecare program se vor stabili prin consultare cu subdiviziunile coordonatoare ale acestora 
(facultăți, catedre) și după caz, cu alte autorități, instituții, organizații, întreprinderi, alți parteneri 
interesați. 
 
 17. În USC admiterea în bază de contract cu achitarea taxei de studii se efectuează în 
conformitate cu aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară. 
 
 18. Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia o singură dată de dreptul de a realiza un 
program de master finanţat de la bugetul de stat. 
 
 19. Raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor pe forme de învăţământ şi 
surse de finanţare, elaborat după modelul stabilit de Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republcii 
Moldova şi validat prin semnătura preşedintelui Comisiei de admitere, se prezintă Ministerului 
Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova în termenii stabiliți. 
 

20. Prezentul Regulament poate fi modificat doar de către Senatul Universităţii, cu 
respectarea prevederilor Regulamentului-cadru al Ministerului Educaţiei și Cercetării al 
Republicii Moldova. 

 
21. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senatul Universității 

de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 
 
22. Din momentul aprobării prezentului, se abrogă Regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a admiterii la studii superioare de masterat, ciclul II, aprobat de Senatul USC la 24 
iunie 2021. 
 

 

 

 

 


