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                                     INFORMAȚII GENERALE DESPRE TEZA DE MASTER 

  

Acest regulament este destinat să reglementeze relația participanților la procesul educațional în cadrul 

implementării și apărării tezelor de masterat. 

Reglementările sunt obligatorii pentru studenții, cadrele didactice și cadrele didactice ale Universității 

de Stat din Comrat. 

Reglementările se aplică tuturor programelor educaționale, tuturor formelor de învățământ, inclusiv 

învățământ  la zi și la distanță, programe implementate cu ajutorul tehnologiilor educaționale tradiționale și 

tradiționale. 

Referințe normative 

a) Codul Educației al Republicii Moldova nr.152/2014: 

b) Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și specialități din învățământul superior, aprobat 

prin Decretul Guvernului Republicii Moldova nr. 482/2017; 

c) Structura Națională de calificare a Republicii Moldova, aprobată prin Decretul Guvernului nr. 

1016/2017; 

cl) Metodologia evaluării externe a calității, în vederea acordării permisiunii pentru funcționarea 

temporară și acreditarea programelor educaționale și instituțiilor de învățământ tehnic, superior și de formare 

continuă: Regulamentul privind calcularea taxelor pentru serviciile prestate în cadrul evaluării externe a 

calității programelor instituțiilor de învățământ tehnic profesional, învățământ superior și educație continuă, 

aprobat prin Decretul Guvernului Republicii Moldova nr. 616/2016; 

e) Regulamentul privind organizarea ciclului II - învățământ superior-master, aprobat prin Decretul 

Guvernului Republicii Moldova nr. 464/2015;  

t) Model de regulament privind mobilitatea academică în învățământul superior, aprobat prin Decretul 

Guvernului Republicii Moldova nr. 56/2014: 

g) Hotărîrea privind organizarea învățământului în instituțiile de învățământ superior, ciclul I - licență 

și învățământ integrat, aprobată prin Ordinul nr.1625/2019 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova: 

h) Ordinul nr. 669/2017 privind organizarea instruirii în specialități duale; 

i) Ordinul nr. 206/2017 privind programele de instruire implementate în comun cu instituțiile de 

învățământ strain.  

j) Model de regulament privind organizarea și desfășurarea învățământului superior la distanță, 

aprobat prin Ordinul nr. 474/2016 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii : Moldova 

k) Model de regulament privind organizarea examenului de absolvire a învățământului superior, 

aprobat prin Ordinul nr.1047/2015 al Ministerului Educației. Cultura și cercetarea Republicii Moldova: 

l) Regulamentul privind stagiile în învățământul superior, ordin al Ministerului Educației. № 

203/2014: 

 m) Ghidul utilizatorului pentru sistemul european de credite transferabile. 2015: 

P) standarde și orientări pentru asigurarea calității în Spațiul European al învățământului superior 

(ESG). 2015. 

o) alte reglementări locale sunt afișate pe pagina site - ului oficial al Universității de Stat din Comrat. 

Termeni și abrevieri 

USC-Universitatea de stat din Comrat. 

Un student de masterat este absolvent al ciclului II al învățământului superior - masterat. 

Atestarea finală sub formă de susținere a tezei de master este etapa finală de stăpânire a conținutului 

programelor educaționale  ciclului II de către un student al USC și oferă o diplomă de master. 

Teza de master este o activitate academică a unui student al ciclului II Universității de Stat din Comrat  

și este o cercetare practică sau științifico-practică independentă, finalizată logic, legată de soluționarea 

problemelor teoretice sau științifice aplicate. 

Teza de master ar trebui să se aplice pentru tema cercetării individuale - atât aplicate, cât și teoretice. 

Teza de master este o lucrare de calificare efectuată de un student de master al USC pe baza cercetărilor sale 

științifice efectuate sub îndrumarea unui supraveghetor științific.  



 

Lucrarea ar trebui să reflecte contribuția personală a unui student absolvent USC la problema studiată 

și să indice capacitatea autorului de a efectua cercetări sau dezvoltări independente folosind cunoștințe 

teoretice și abilități practice dobândite în timpul procesului de instruire. 

Subiectele aproximative ale tezelor de master sunt elaborate anual la catedre de profilare.în care este 

prevăzută implementarea acestora, este aprobată preliminar la ședințele catedrelor, Consiliului Facultății 

relevante și Consiliului educațional și metodologic al Universității înainte de începutul anului universitar.  

Tema tezelor de master ar trebui să fie relevantă, să corespundă stării actuale și perspectivelor de 

dezvoltare a științei. 

Studentul ciclului II  are dreptul, în termen de o lună de la începerea studiilor, să aleagă o temă dintre 

subiectele propuse de catedra de profilare, sau să-și propună propria temă a tezei de master cu o justificare  

oportunității  acesteia. 

Un student al ciclului II are dreptul de a continua să scrie o teză de master pe tema susținută a tezei  

ciclului I de învățământ superior - licențiat cu o justificare a oportunității acesteia. 

După alegerea temei tezei de master, studentul ciclului II al USC depune o cerere pentru numele 

șefului departamentului cu o cerere de permisiunea de a o scrie  indicând consilierul științific (opțional). 

 În cazul acordului temei cu viitorul conducător științific, tema tezei de master și candidatura 

conducătorului științific sunt luate în considerare la o ședință a catedrei de profilare și sunt recomandate 

spre aprobare. 

Este permisă schimbarea temei tezei de master, dar nu mai târziu de trei luni înainte de susținerea 

acesteia. 

Teza de master este realizată în conformitate cu planul de lucru individual al studentului ciclului II, 

aprobat în cel mult două săptămâni calendaristice de la începerea studiilor în anul universitar. 

Conducătorul științific, împreună cu studentul de master al Universității de Stat din Comrat, 

elaborează un plan individual, unul dintre capitolele căruia este programul de pregătire a tezei de master.  

Dacă este necesar, și  în acord  cu conducător științific tezei de master, catedrei de profilare i se acordă 

dreptul de a invita consultanți pe anumite secțiuni limitate ale tezei de master. 

În cazurile în care teza de master/proiectul de master este redactată într-o altă limbă decât limba 

română, lucrarea trebuie să fie însoțită de o adnotare în limba română (Anexa nr. 11). Adnotare, situată 

imediat după pagina de titlu la începutul tezei de master și este o parte obligatorie a lucrării. 

Studentul ciclului II al USC este responsabil pentru punerea în aplicare a tezei de master și deciziile 

luate în lucrare. corectitudinea tuturor datelor și concluziilor trase prin completarea declarației"cu privire la 

natura independentă a lucrării" (Anexa nr.10). 

 Declarația semnată este ultima pagină a tezei de master. 

Teza de master este verificată prin sistemul „Antiplagiat” - nivelul de originalitate al textului nu este 

mai mic de 60%. Studentul ciclului II al USC este responsabil pentru depunerea lucrărilor sale pentru a fi 

verificate de sistemul „Antiplagiat”.Verificarea lucrărilor se efectuează în conformitate cu reglementările 

interne. Conducătorul științific are dreptul să ceară studentului universitar de licență al Universității de Stat 

să furnizeze rezultatele verificării lucrării în sistemul Antiplagiat Rezultatele verificării sunt luate în 

considerare la admiterea la apărare și la eliberarea notei finale. 

Teza de masterat este o lucrare de calificare, în funcție de nivelul de performanță și de rezultatele 

susținerii cărora Comisia de examinare de Stat face o concluzie cu privire la posibilitatea de a atribui o 

diplomă de master unei calificări corespunzătoare.  

 

1. CERINȚE DE BAZĂ PENTRU TEZA DE MASTER 
 

În conformitate cu planul de studii, absolvenții ciclului II de învățământ superior  Universității de Stat  

din Comrat realizează o teză de master pe baza specializărilor alese la admitere. Implementarea lor cu succes 

depinde în mare măsură de cât de deplin înțelege studentul USC rolul și semnificația acestor lucrări, precum 

și cerințele pentru acestea. 

 Finalizarea unei teze de master are ca scop: 

^ formarea problemelor științifice și metodologice, practice/aplicative, creative sau educaționale, 

dezvoltarea metodologiei cercetării; 



 

^ definirea metodelor de cercetare, analiza științifică și generalizarea materialului factual utilizat în 

procesul de cercetare; 

^ sistematizarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice într-o specialitate sau specializare, 

aplicarea acestora în rezolvarea unor probleme specifice; 

^ înțelegerea problemelor existente în practica de aplicare a legii și capacitatea de a le rezolva; 

^ însuşirea metodologiei de cercetare, generalizarea şi prezentarea logică a materialului; 

^ realizarea principalelor rezultate cu semnificație științifică și metodologică teoretică sau aplicată ; 

^ aprobarea rezultatelor și concluziilor obținute sub formă de rapoarte în conferințe științifice și/sau 

sub formă de publicații în colecții și periodice; Dezvoltarea capacității de a studia și generaliza în mod 

independent surse științifice, literare legislative și implementare practică. 

 Următoarele cerințe generale trebuie îndeplinite în teza de master: 

- obiectivitate; 

- profunzimea cercetării și completitudinea prezentării întrebărilor: 

- persuasivitatea argumentelor ideilor exprimate; 

- logica clară și coerența construcției tezei de master și prezentarea materialului: 

- valabilitatea concluziilor și recomandărilor; 

- abordare creativă a scrierii unei teze de master; 

- proiectarea competentă a tezei de master. 

 Însuși procesul de lucru la o teză de master ar trebui să fie creativ.De aceea, un student аl ciclului II 

trebuie să știe clar în ce constă această lucrare, cum este scrisă și susținută, care sunt cerințele pentru aceasta.  

Implementarea tezei de master include următoarele etape: 

- familiarizarea cu cerințele de bază pentru teza de master; 

- selectarea și înregistrarea temei tezei de master; 

- realizarea unei cereri de stabilire a temei tezei de masterat, fixarea supraveghetorului cu o cerere de 

muncă care conține detaliile relevante; 

- elaborarea unui program calendaristic aproximativ și coordonarea acestuia cu supraveghetorul: 

- selectarea și studiul surselor și reglementărilor literare pe tema tezei de masterat; 

- colectarea și analiza materialelor practice etc.; 

- pregătirea tezei de masterat pentru apărarea preliminară, revizuirea acesteia; 

- apărarea preliminară a tezei de master la catedra de profilare; 

- apărarea publică a tezei de master în fața comisiei de examinare de Stat 

Finalizarea tezei de master și susținerea acesteia servește ca  verificare a pregătirii unui student аl 

ciclului II USC trebuie pentru activitate practică independentă în specialitatea aleasă, capacitatea sa de a 

analiza independent o cantitate semnificativă de informații și de a dezvolta propunerile necesare pentru a 

îmbunătăți eficacitatea activităților științifice și practice. 

Teza de master este o cercetare științifică și practică legată de soluționarea sarcinilor teoretice sau 

științifice aplicate efectuate în domeniul relevant al formării profesionale sub îndrumarea unui 

supraveghetor științific. Acestea constau în rezultatele activităților practice și / sau științifice și practice 

dedicate studierii unor probleme teoretice și / sau practice aplicate, inclusiv rezultate noi ale activităților, a 

căror implementare contribuie la rezolvarea problemelor specifice. 

Astfel, teza de master ar trebui: 

- să fie relevantă, să îndeplinească cerințele moderne și să reflecte realitățile modernității: 

- să fie de natură științifică și practică; 

- conține un capitol teoretic și capitole dedicate analizei stării reale a afacerilor 

- să prezinte cercetări independente care demonstrează capacitatea unui student аl ciclului II USC  de 

a înțelege teoretic diverse acte de reglementare și practici de aplicare a legii, de a trage concluzii adecvate 

pe baza analizei și de a face propuneri: 

- să reflecte conștiinciozitatea studentului ciclului II USC în utilizarea corectă a surselor literare, 

statistici și alte materiale.  

Atunci când se utilizează materiale statistice și lucrări ale altor autori, este necesar să se facă trimiteri 

la surse, publicațiile acestora, indicând numele lucrării, editorul, locul și anul publicării, pagina. 

O teză de master fără referințe la sursele materialului utilizat nu este permisă să fie apărată.  



 

II. ALEGEREA TEMEI TEZEI DE MASTER 
 

Pe baza tematicii alese a tezei de master, a scopurilor și obiectivelor cercetării,  studentul ciclului II 

USC  stabilește gama de surse de studiat educațional, științific, documentar, bibliografic, arhivistic etc. 

Finalizarea la timp și de înaltă calitate a tezei de master depinde de alegerea corectă a subiectului. 

Motivele alegerii pot fi: lucrul pe tema în societatea științifică studențească, interesul teoretic pentru 

subiect, legătura temei cu experiența practică dobândită anterior, posibilitatea cercetării surselor 

suplimentare (uneori inedite) etc. 

În primul rând, este recomandat unui student аl ciclului II să aleagă o temă de teză de master care să 

corespundă specialității și specializării în care învață la al II-lea - ciclul de studii superioare - master sau a 

avut un stagiu. 

 Atunci când alege un subiect pentru o teză de master, un student absolvent al ciclului II  USC  ar 

trebui să se concentreze în principal pe probleme, studiul cărora va aprofunda și extinde în mod semnificativ 

cunoștințele sale despre disciplina academică relevantă și ramura științei. Tema tezei de masterat ar trebui 

să corespundă specialității și specializării pe care a ales-o atunci când a aplicat, precum și să utilizeze 

materialele colectate de el în timpul stagiului practic la bazele stagiului practic etc. la scrierea lucrării. 

Dacă un student al ciclului II USC  este angajat în activități practice, este necesar ca subiectul selectat 

al tezei de masterat să fie conectat la un grad sau altul cu activitățile sale practice, ceea ce îi va oferi 

posibilitatea de a utiliza date concrete și exemple practice mai larg în activitatea sa. 

 Tema tezei de master este atribuită studentului ciclului II  USC   prin cererea sa scrisă personală 

{Anexa nr. 1) și aprobată prin decizia catedrei de profilare. 

După stabilirea formulării finale a temei tezei de master, de regulă, reformularea ulterioară a 

subiectului nu este permisă. În cazuri excepționale, la cererea unui student al ciclului II USC   și în acord cu 

supraveghetorul și catedră de profilare, subiectul poate fi reformulat. 

Potrivit prezentării șefului catedrei și a decanului Facultății, subiectele aprobate ale tezei de master cu 

indicația: numele complet al studentului absolvent ciclului II  USC și numele complet.. gradul academic și 

titlul științific al supraveghetorului sunt prezentate rectorului universității pentru publicarea Ordinului 

corespunzător Universității. 

Tema tezei de master nu poate fi repetată  în timp de trei ani consecutivi.  

 

III.   DENUMIREA CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC AL TEZEI DE  

                 MASTER ŞI DEFINIREA SARCINIEI 

        
Implementarea tezei de master este coordonată de supraveghetor. 

Conducătorii științifici ai tezei de masterat pot fi persoane cu diplomă academică și titluri științifice și 

pedagogice: Doctor Habilitat, Doctor în științe, profesor universitar, Conferințiar universitar. 

Pe anumite teme, pentru a aduce cerințele educaționale mai aproape de practică, practicienii cu cel 

puțin 5 ani de experiență vor fi implicați în management în calitate de consultanți ai tezei de master. 

Conducătorul tezei de master: 

- determină atribuirea tezei de master pentru studentul ciclului II  al USC: 

- îl asistă în elaborarea unui program calendaristic pentru întreaga perioadă a tezei de master; 

- recomandă literatura de bază necesară, legile, materialele de referință, manualele, materialele 

didactice și alte surse pe tema tezei de master; 

- efectuează conversații programate cu un student absolvent USC și îi oferă consultări, numiți după 

cum este necesar; 

- verifică finalizarea tezei de master (în părți sau în ansamblu); 

- compilează o revizuire a tezei de master finalizate (1-2 pagini) în care oferă o evaluare cuprinzătoare 

a cercetării.  

Conducătorii tezelor de master efectuează consultări sub formă de conversații la сatedră sau în sala de 

studiu. 

Studentul ciclului II al USC, împreună cu conducătorul tezei de master, întocmește un plan 



 

calendaristic pentru implementarea tezei de master și îl coordonează cu șeful catedrei de profilare. 

Planul este elaborat astfel încât să se asigure unitatea subiectului cu principalele probleme studiate. 

Este necesar să se înceapă elaborarea proiectului de plan al tezei de master deja în timpul cunoașterii 

literaturii și surselor normative pe tema aleasă. 

În procesul de lucru la o teză de master, pot fi făcute modificări ale planului, care sunt cauzate de 

suficiența sau insuficiența materialului colectat, volumul de muncă sau corectarea direcției generale de 

cercetare.  

Modificările planului ar trebui, de asemenea, să fie coordonate cu supraveghetorul. Planul ar trebui să 

dezvăluie pe deplin etapele cercetării pe această temă și poate fi modificat numai în prezența unor 

circumstanțe speciale și în conformitate cu un student al ciclului II, convenit cu supraveghetorul științific. 

Elaborarea unui plan este o etapă importantă a tezei de master. Acesta determină momentul încheierii 

colectării materialului, domeniul de aplicare al studiului, domeniul de aplicare al studiului, momentul 

finalizării lucrărilor pe secțiuni și termenul limită pentru depunerea a lucrării în formă finalizată. 

Planul este întocmit astfel încât titlul subiectului, capitolelor, paragrafelor și subparagrafelor să 

corespundă conținutului întregii lucrări și părților sale individuale. 

De regulă, o teză de masterat ar trebui să cuprindă 2-3 capitole, fiecare conținând paragrafe și 

subparagrafe. Titlul capitolelor, paragrafelor și subparagrafelor ar trebui să caracterizeze conținutul acestora.  

La stabilirea momentului de prezentare a tezei de master finalizată, cuvântul decisiv rămâne la 

consilierul științific, care pornește din programa de învățământ ciclului II de învățământ superior  și decizia 

conducerii universității, care determină calendarul apărarea lucrărilor şi eliberarea studenţilor din ciclul II - 

învăţământ superior - magistratură. 

După primirea sarcinii, începe munca independentă a absolventului - ciclul de învățământ superior - 

master cu privire la implementarea tezei de master. Succesul ei în mare măsură, va depinde de pregătirea 

capitolului teoretic, de colectarea și analiza materialului.  

 

IV.ETAPE DE EXECUTARE A TEZEI DE MASTER 
 

 Începerea implementării tezei de masterat este necesar să urmați succesiunea acțiunilor: 

Etapa I. Analiza literaturii speciale 

În această etapă se impune, în primul rând, stabilirea gamei surselor literare și documentare oficiale 

legate de tematica tezei de master. 

Sarcina studentului ciclului II să  găsească cea mai mare cantitate de informații de natură științifică, 

de referință și de reglementare existente în mod obiectiv și efectiv accesibile pentru redactarea unei teze de 

master. 

Studiul preliminar al literaturii pe tema tezei de master urmărește următoarele sarcini: 

1) a descoperi problemele puse și rezolvate de autori anteriori; 

2) a studiază problemele puse, dar nerezolvate sau rezolvate parțial și incorect; 

3) a găsi problemele care sunt de actualitate, trebuie puse și rezolvate, dar abandonate din câmpul de 

viziune al cercetătorilor.  

Etapa II. Elaborarea unui plan de teză de master 

După clarificarea finală a temei tezei de master, este necesar să se determine structura lucrării, adică 

să se întocmească un plan pentru teza de master. Când se elaborează un plan, este recomandabil să se 

gândească nu numai la conținutul părților individuale, ci și la volumul aproximativ al fiecărui capitol, 

paragraf și subparagraf. Acest lucru va ajuta la menținerea proporționalității acestora și la prevenirea 

distorsiunilor și umflarea părților individuale ale lucrării. 

Atunci când se elaborează un plan, trebuie avut în vedere că acesta este preliminar, orientativ și, pe 

măsură ce studiul mai profund al materialului teoretic și practic, anumite aspecte ale temei de cercetare se 

vor deschide înaintea studentului de master KSU, care va necesita corecții. , completări sau modificări la 

capitole, paragrafe și subparagrafe. Astfel, un plan atent gândit și detaliat mobilizează cercetătorul, 

determină întregul complex și amploarea lucrării, etapele și termenele prealabile ale acesteia. 

 Etapa III. Dezvoltarea unei teze de master ca proiect practic sau științifico-practic 

După întocmirea unui plan preliminar pentru o teză de master, este necesar: 



 

-  a fundamenta relevanța practică și teoretică a temei, 

-  a descrie situația problemă. 

- a alege, formula și fundamenta problema care face obiectul cercetării în munca de master. 

- a determina scopul, obiectivele, obiectul si subiectul cercetarii; 

- a dața definiții ale conceptelor de bază ale temei, 

- a caracteriza surselor și dezvoltarea metodelor de cercetare  

Etapa IV. Analiza teoretică a subiectului de cercetare al tezei de master. 

Pe baza analizei literaturii de specialitate, se conturează dispozițiile teoretice care constituie 

fundamentele metodologice, teoretice și metodologice ale studiului, se prezintă acele dispoziții teoretice 

care sunt supuse protecției, se caracterizează esența, funcțiile, structura, starea subiectului cercetării, se 

analizează condițiile și factorii care determină starea și tendințele subiectului cercetării. 

Etapa V. Analiza practicii 

Elaborarea unei metodologii pentru analiza, colectarea și prelucrarea materialului empiric. 

Etapa VI. Lucrări experimentale 

Pentru a dezvolta un proiect de muncă experimentală, pentru a o conduce, pentru a analiza rezultatele, 

pentru a fundamenta Materialul empiric care confirmă (sau invers, nu confirmă) ipotezele prezentate, pentru 

a elabora recomandări practice pentru implementarea rezultatelor muncii experimentale. 

Etapa VII. Lucrarea cu textul tezei de master, revizuirea finală, proiectarea.  

 

 

V. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL TEZEI DE MASTER 

 
Teza de masterat ar trebui să aibă următoarea structură aproximativă: 

1. Pagina de titlu; 

2. Rezumat (adnotare); 

3. Cuprins (Cuprins); 

4. Introducere; 

5. Partea principală, formată din cel puțin 2 și nu mai mult de 3 capitole, care pot fi împărțite în 

paragrafe și sub-paragrafe; 

6. Concluzie; 

7. Bibliografie; 

8. Aplicații (dacă este nevoie de muncă); 

> Pagina de titlu este prima pagină a tezei de master și este completată conform unor reguli strict definite 

(Anexa nr.3).  

> Conținut. după pagina de titlu, este plasat un cuprins (conținut), în care sunt date titlurile tuturor 

capitolelor, paragrafelor și subparagrafelor, sunt indicate paginile de la care încep. 

Titlurile din cuprins ar trebui să repete exact titlurile din text 

Este imposibil să le scurtați sau să le dați într-o altă formulare, secvență și subordonare în comparație cu 

titlurile din text. 

Titlurile acelorași pași de publicare ar trebui plasate unul sub celălalt. 

Titlurile fiecărei etape ulterioare sunt deplasate cu trei până la cinci caractere spre dreapta în raport cu 

titlurile etapei anterioare. Toate titlurile încep cu o majusculă, nu puneți o perioadă la sfârșitul titlului. 

Ultimul cuvânt al fiecărui titlu este conectat la numărul paginii corespunzătoare din coloana din dreapta a 

cuprinsului (cuprins)  

> Аdnotare este un rezumat al tezei de masterat (pagina Volumul 1) în limba de stat, eventual într-una din 

limbile străine pentru persoanele care nu cunosc limba de prezentare a textului lucrării {Anexa nr.1/). 

> Introducerea este cea mai importantă parte a tezei de master, deoarece conține într-o formă concisă toate 

dispozițiile fundamentale, a căror fundamentare este dedicată lucrării. În introducere (volumul 3-4 pagini), 

este necesar să se justifice: 

a) relevanța temei alese a tezei de masterat, care este determinată de dezvoltarea acestei probleme în 

literatura științifică și de semnificația sa practică, de lacunele în practica de aplicare a legii. 

Exemplu: 



 

Relevanța subiectului ales al tezei de master este determinată de: 

^ importanța implementării practice a problemelor avute în vedere ale subiectului; 

^ nevoia de a găsi modalități de a rezolva problemele fundamentale ale doctrinei ...  

b) alegerea subiectului - implică acoperirea unor motive obiective și subiective care au forțat studentul  

ciclului II de învățământ superior  să acorde atenție acestei probleme. 

c) scopul studiului este de a determina rezultatul specific pe care autorul îl caută în lucrarea sa. 

Exemplu: 

Scopul principal al studiului este de a analiza prevederile legate de aplicarea practică și dezvoltarea celor 

mai fundamentale probleme ale predării  

d) sarcini care sunt rezolvate în procesul de scriere a unei teze de master, adică obiective intermediare, etape 

de cercetare. 

 Exemplu: 

Sarcini de rezolvat: 

^ a determina locul problemei investigate în știință ...; 

^ studierea problemelor tradiționale printr-o direcție promițătoare a științei, acoperirea întrebărilor puse în 

contextul aspectelor moderne, găsirea de răspunsuri la probleme controversate sau nerezolvate, elaborarea 

deciziilor deja luate, revizuirea practicii aplicării acesteia din noi poziții. 

e) Metodologia - sunt principii științifice, metode și metode de cercetare științifică, a căror utilizare asigură 

fiabilitatea cunoașterii și rezolvarea scopurilor și obiectivelor stabilite cercetătorului. 

Exemplu: 

Cu ajutorul metodei sistemice sunt luate în considerare principalele trăsături ale problemei identificate, 

structura, conținutul, tipurile și elementele sale structurale. 

g) Cercetarea problemei în lucrările specialiştilor (străini şi autohtoni); j) Structura tezei de master: 

Exemplu: 

CAPITOLUL I... 

CAPITOLUL 2 ... 

CAPITOLUL 3 ... 

Partea principală. 

Conținutul principal al temei trebuie enunțat în detaliu, cu o argumentare adecvată, pe baza practicii și a 

literaturii monografice speciale. În această parte a tezei de master trebuie citat material concret modern, care 

confirmă pozițiile teoretice propuse. 

Un student al ciclului II USC trebuie să arate modul în care această problemă este acoperită în cea mai 

recentă literatură, să ia în considerare diverse puncte de vedere ale oamenilor de știință cu privire la această 

problemă, să afirme și să-și fundamenteze științific punctul de vedere. 

Atunci când scrieți o lucrare, ar trebui să utilizați materialul real colectat de studentul USC în perioada 

stagiului său profesional. În același timp, o teză de master nu ar trebui să se transforme într-o acumulare de 

fapte. 

 Este necesar să rezumați cu pricepere materialul faptic și să trageți concluziile corecte în urma revizuirii 

acestui material. Exemple din cazuri specifice sau alte documente ale autorităților relevante pot fi folosite 

doar ca material ilustrativ pentru a susține concluzia autorului cu privire la această sau aceea problemă. 

CAPITOLUL 1 este, de regulă, de natură teoretică și istorică, ilustrează procesul de formare și formare 

a unui sau aceluia fenomen. Arată gradul de elaborare științifică a acestei teme în sursele științifice. În 

această secțiune, trebuie enunțate direcțiile de dezvoltare a științei identificate de acesta, legate de fenomenul 

studiat, trebuie puse probleme  și trebuie identificate lacune în reglementarea normativă, a căror rezolvare 

va duce la îmbunătățirea a practicii de aplicare a legii. 

CAPITOLUL este dedicat stadiului actual al fenomenului studiat. Ar trebui să arate lacune, conflicte 

asociate cu utilizarea și aplicarea în practica de aplicare a legii. 

CAPITOLUL prezintă modalitățile și mijloacele de soluționare a conflictelor și lacunelor identificate, 

conține propuneri specifice pentru îmbunătățirea practicii de aplicare a legii, analizează tendințele de 

dezvoltare ulterioară a fenomenului studiat. 

 În procesul de pregătire pentru redactarea unei lucrări de master, este necesar să se realizeze extrase 

din surse monografice, articole, acte normative de reglementare, să se alcătuiască un pachet separat de link-



 

uri către publicații științifice, fixând datele specifice sursei și numărul paginii din pe care teza a fost 

împrumutată. Atunci când se utilizează surse științifice, de reglementare sau de arhivă, este necesară 

referirea la acestea. 

Este necesar să se utilizeze volumul materialului citat într-o manieră echilibrată; atunci când se prezintă 

diferitele opinii ale oamenilor de știință, este necesar să se ofere formulări precise din lucrările științifice 

relevante, făcând note de subsol adecvate la surse specifice. Totodată, trebuie avut în vedere că abuzul de 

citate și folosirea citatelor prea lungi lasă foarte puțin spațiu pentru prezentarea propriei argumentații, 

concluzii, opinii ale autorului tezei de master. Este inadmisibilă utilizarea citatelor fără referire la autor și 

sursa din care sunt preluate. 

Fiecare secțiune trebuie să conțină la final concluzia (concluziile) privind blocul de întrebări investigat 

în capitol. Concluziile fiecărei secțiuni sunt reflectate în concluzie. 

> În „Concluzie” este necesar să se sintetizeze întregul conținut al lucrării sub formă de rezumate, pentru 

a argumenta dacă scopul declarat al studiului a fost atins. Concluziile și propunerile ar trebui să fie formulate 

clar, clar, înțeles și, de asemenea, să reflecte conținutul întregii teze de master, semnificația sa teoretică.  

În primul rând, se fundamentează rezultatele obținute, se formulează clar concluziile care caracterizează 

starea unei anumite probleme, se formulează clar răspunsurile la întrebările puse în „Introducere”, iar apoi 

se prezintă propuneri concrete care alcătuiesc noutatea lucrării. 

Propunerile trebuie să fie rezonabile, acceptabile pentru aplicare practică. 

> Partea finală a lucrării este capitol „Bibliografie”. Trebuie să conțină denumirile surselor științifice 

utilizate, inclusiv publicații interne și străine, publicații pe Internet Numerotarea surselor trebuie să fie 

continuă. Pentru fiecare sursă se indică: autor, numele complet al lucrării, editura, locul și anul publicării 

(Anexa nr. 5). 

> În anexe se recomandă includerea materialelor legate de lucrarea de master finalizată, care din 

anumite motive nu pot fi incluse în partea principală. Anexele pot include - tabele de date digitale auxiliare: 

instructiuni, metode dezvoltate in cursul cercetarii: ilustratii, texte auxiliare, proiecte de hotarari ale altor 

documente. 

În textul tezei principale de master, trebuie făcute referințe la sursele utilizate, documentele atașate și 

tabele analitice. Aplicațiile trebuie aranjate în ordinea în care link-urile către ele apar în conținutul lucrării.  

 

VI. ÎNREGISTRAREA TEZEI DE MASTER 
 

Când textul tezei de master este convenit cu conducătorul, acesta trebuie să fie terminat, adică să fie 

formalizat. 

Teza de master se realizează prin metoda computerizată pe o parte a unei foi de hârtie albă A4 și legată 

pe copertă cartonată.  

Culoarea fontului este negru. Imprimare font Times New Roman, dimensiunea fontului - 12. intervalul 

este-1,5. Paginile textului și ilustrațiile și tabelele incluse în teza de master trebuie să corespundă formatului 

A4. 

Textul tezei de master trebuie tipărit în conformitate cu următoarele dimensiuni ale câmpului: 

dimensiunea marginii din stânga trebuie să fie de 30 mm (cu un câmp mai mic, textul poate fi cusut în blocul 

de lucru), dimensiunea marginii drepte - 15 mm (cu un câmp mai mic, textul poate fi tăiat la legarea lucrării), 

dimensiunea marginilor superioare și inferioare - 20 mm fiecare. 

Textul tezei de master este situat pe o parte a foii. Textul este tipărit pe pagină conform standardului. 

Volumul tezei de master depinde de mulți factori - subiectul, materialul colectat. În același timp, limitele 

de volum sunt stabilite - minimul este de 60-80 de pagini, maximul este de 90-100 de pagini (cu excepția 

"listei notelor de subsol". "Aplicații").Abaterile de la reperele specificate sunt permise în limita a 20%. 

Dacă volumul tezei de master depășește limita stabilită, recenzorul poate observa acest dezavantaj. Dacă 

lucrarea este mai mică decât minimul stabilit, atunci o astfel tezа de master nu este permisă pentru susținerea.  

Este permisă utilizarea capabilităților computerului pentru a concentra atenția asupra anumitor termeni, 

folosind fonturi de diferite tipuri. Calitatea textelor tipărite ale tezei de master și proiectarea ilustrațiilor, 

tabelele ar trebui să îndeplinească cerința reproducerii lor clare. 

Atunci când efectuați o teză de master, este necesar să se respecte densitatea uniformă, contrastul și 



 

claritatea imaginii în întregul text. Lucrarea trebuie să fie clară, nu linii neclare, litere, numere și semne. 

Greșelile de scriere, greșelile de scriere și inexactitățile grafice găsite în timpul pregătirii tezei de master 

nu pot fi corectate prin curățare sau vopsire cu alb. 

Deteriorarea foilor de documente text, bloturi sau urme ale textului anterior (grafică) care nu sunt șterse 

complet nu sunt permise. 

Numele de familie, numele instituțiilor, organizațiilor, firmelor și alte nume proprii din teza de master 

sunt date în limba originală. 

Este permisă transliterarea numelor proprii și acordarea numelor organizațiilor în traducerea în limba 

tezei de master cu adăugarea (la prima mențiune) a numelui original.  

Denumiri și abrevieri: 

Abrevierile cuvintelor din textul tezei de master trebuie să respecte standardele general acceptate. 

Abrevierile general acceptate trebuie utilizate numai după indicarea inițială a expresiei complete. De 

exemplu: inițial, textul indică "Codul Penal al Republicii Moldova (CC RM)". și apoi doar "CC RM" (Anexa 

nr. 6). 

Partea principală: 

Partea principală a tezei de master ar trebui împărțită în capitole și paragrafe și sub-paragrafe. 

Elementele, dacă este necesar, pot fi împărțite în sub-elemente. 

Atunci când împărțiți textul tezei de master în paragrafe și sub-paragrafe, este necesar ca fiecare 

paragraf să conțină informații complete. 

Capitolele, paragrafele și sub-paragrafele trebuie numerotate cu cifre arabe și scrise cu indentare de 

paragraf. Secțiunile ar trebui să aibă numerotare ordinală în întregul text, cu excepția "11 anexe" exemplul 

1.2, 3 etc. 

Capitolul I. conceptul .... 

Titlul secțiunii este plasat în stânga, titlul subsecțiunii este situat sub ea. Distanța dintre ultima linie și 

titlul textului următor este egală cu spațierea a două linii. Distanța dintre titlul capitolului și textul următor 

este egală cu un interval și jumătate. Punctul de la sfârșitul titlului situat în mijlocul liniei nu este pus, este 

imposibil să transferați cuvinte în titlu. Propozițiile care încep cu o linie roșie sunt tipărite cu o liniuță de 

paragraf de la începutul liniei egală cu cinci caractere (Anexa nr.4). Numărul unei subsecțiuni sau al unui 

element include numărul secțiunii și numărul de serie al elementului, separate printr-un punct. Exemplu-1.1 

.:2.1 ;.3.1. etc. 

1.1. Concept, conținut, structură și tipuri 

1.2. Dispoziții generale privind….. 

1.3. Scopul.... 

Numerotarea paginilor tezei de мaster: 

Toate paginile sunt numerotate. Încep să numere de pe pagina de titlu, dar ea nu este numerotată. Pagina 

de lângă ea, unde se află" conținutul" ("cuprins"), numărul este plasat în partea de sus, fie în mijlocul paginii 

(- 2-), fie în colțul din dreapta. Paginile ocupate de lista de referințe sunt, de asemenea, numerotate și sunt 

incluse în volumul total al tezei de masterat. Cererile pentru munca comandantului nu sunt numerotate și nu 

sunt incluse în domeniul de activitate. 

Fiecare element structural major al lucrării (introducere, capitol, paragraf, concluzie, Bibliografie, 

Anexe) trebuie pornit de la o nouă pagină.  

Ilustrații: 

Ilustrațiile (desene, grafice, diagrame, tipărituri pe calculator, diagrame, fotografii) trebuie plasate în 

lucrare imediat după textul în care sunt menționate pentru prima dată sau pe pagina următoare. 

Ilustrațiile pot fi generate de computer, inclusiv culoarea. Toate ilustrațiile trebuie menționate în lucrare. 

Este permisă executarea desenelor, graficelor, diagramelor, diagramelor prin utilizarea imprimării pe 

calculator. 

Ilustrațiile, cu excepția ilustrațiilor anexelor, trebuie numerotate consecutiv cu cifre arabe. Dacă există 

o singură imagine, atunci aceasta este desemnată „Imagine I”. Cuvântul „imagine” și numele său sunt plasate 

în mijlocul liniei. 

Este permisă numerotarea ilustrațiilor în cadrul unui capitol. În acest caz, numărul ilustrației constă 

dintr-un număr de capitol, o ordine a numărului ilustrației, despărțit de un punct.  



 

Exemplu:  Imagine 1.1. 

Ilustrațiile fiecărei aplicații sunt desemnate separat, numerotate cu cifre arabe, cu adăugarea denumirii 

aplicației înainte de cifră. 

Exemplu: Imagine  A. Z. 

Ilustrațiile și tabelele situate pe foi separate sunt incluse în numerotarea generală a paginilor tezei de 

master. 

Tabele: 

Tabelele sunt utilizate pentru o mai bună vizibilitate și comoditate a comparării indicatorilor. Numele 

tabelului, dacă este disponibil, ar trebui să reflecte conținutul acestuia, să fie precis, concis. Numele tabelului 

trebuie plasat deasupra tabelului din stânga, fără indentarea paragrafului într-o singură linie cu numărul său 

separat de o liniuță. 

Tabelul trebuie plasat în lucrare imediat după textul în care este menționat pentru prima dată sau pe 

pagina următoare. Toate tabelele trebuie menționate în lucrare. Când conectați, ar trebui să scrieți cuvântul 

"tabel" cu numărul său. 

Un tabel cu un număr mare de rânduri poate fi mutat într-o altă foaie (pagină) 

Când transferați o parte a tabelului într-o altă foaie (pagină), cuvântul "tabel" și numărul acestuia sunt 

indicate o dată la dreapta deasupra primei părți a tabelului, cuvântul "continuare" este scris deasupra 

celorlalte părți și numărul tabelului este indicat, de exemplu: "Continuarea tabelului 1.1.». Când transferați 

un tabel într-o altă foaie (pagină), titlul este plasat numai deasupra primei sale părți. Tabelele, cu excepția 

tabelelor anexe, trebuie numerotate cu cifre arabe prin numerotare 

Este permisă numerotarea tabelelor în cadrul capitolului. În acest caz, numărul tabelului constă din 

numărul capitolului și numărul ordinal al tabelului, separate printr-un punct. 

Tabelele fiecărei aplicații sunt desemnate prin numerotare separată în cifre arabe, cu adăugarea 

denumirii aplicației înainte de cifră. Dacă există un tabel în document, atunci acesta trebuie desemnat 

"Tabelul 1" sau "tabelul B. 1" dacă este prezentat în Anexa B. . 

Titlurile graficului și rândurilor de tabel trebuie scrise cu majusculă în singular, iar subpozițiile 

graficului cu litere mici dacă alcătuiesc o propoziție cu titlul sau cu majusculă dacă au un sens independent. 

Nu există puncte la sfârșitul rubricilor și subpozițiilor tabelelor 

Notă : 

Cuvântul "notă" trebuie scris cu majuscule și nu subliniat. Notele sunt date în documente dacă sunt 

necesare explicații sau date de referință pentru conținutul textului, tabelelor sau materialului grafic. Nota 

trebuie plasată imediat după text, material grafic sau în tabelul la care se referă aceste note. Dacă există o 

singură notă, atunci o liniuță este plasată după cuvântul "notă" și nota este tipărită cu majusculă. O notă nu 

este numerotată. Mai multe note sunt numerotate în ordine cu cifre arabe fără punctare. Notele din tabel sunt 

plasate la sfârșitul tabelului deasupra liniei care indică sfârșitul tabelului. 

 Link-uri: 

Atunci când scrie o teză de master, un student al ciclului II USC trebuie adesea să se refere la citarea 

lucrărilor diferiților autori, folosind materiale statistice. 

În acest caz, este necesar să se emită un link către una sau altă sursă. 

Pe lângă respectarea regulilor de bază ale citării (nu puteți rupe frazele din text, distorsionați-le cu 

abrevieri arbitrare, citatul trebuie luat între ghilimele etc.), ar trebui să acordați atenție și indicării exacte a 

surselor de citate. 

Există diferite modalități de a indica sursele de citate, în funcție de natura lucrării. În teza de masterat, 

de regulă, se folosesc referințe de subscript (note de subsol: 

În notele de subsol, referințele se fac în partea de jos a paginii pe care se află materialul citat. Pentru a 

face acest lucru, o cifră este plasată la sfârșitul cotației, care indică numărul de serie al cotației de pe această 

pagină. În partea de jos a paginii, sub linia care separă nota de subsol (link) de text, Acest număr este repetat 

și urmat de titlul cărții din care este preluat citatul, cu indicarea obligatorie a numărului paginii citate. 

Notele de subsol pot indica, de asemenea, sursa datelor reale și statistice furnizate în text. Puteți face 

numerotarea legăturilor continue sau puteți da propria dvs. pentru fiecare pagină. 

Referințele la sursele utilizate pot fi, de asemenea, date între paranteze pătrate, indicând numărul sursei 

din lista secțiunii "bibliografie" și indicând pagina specifică din care este preluată citatul. Toate notele de 



 

subsol și notele de subsol sunt tipărite la un interval pe pagina la care se referă.  Anexa  nr.7 Anexele: 

Anexa este întocmită ca o continuare a acestui document pe foile ulterioare.În textul principal al 

documentului, toate аnexele ar trebui să fie menționate. Aplicațiile sunt aranjate în ordinea în care apar link-

urile către ele în textul documentului. Fiecare anexă ar trebui să înceapă pe o pagină nouă cu cuvântul 

„Anexă”, denumirea și gradul acestuia fiind indicate în partea de sus, în mijlocul paginii. Este permisă 

desemnarea anexelor cu litere ale alfabetului latin, cu excepția literelor 1n O. Anexele trebuie să aibă o 

numerotare continuă a paginilor în comun cu restul documentului.  

 

 

VII. REALIZAREA ȘI ADMITEREA LA SUSȚINEREA TEZEI DE MASTER 
 

Înainte de a intra în stagiul practic, un student al ciclului II USC, atunci când scrie o teză de master, 

procesează și sistematizează materialul acumulat în timpul implementării mini-lucrărilor științifice pe 

modul, în timp ce primește sfaturi și recomandări de la supraveghetor. 

Prelucrarea și sistematizarea acestui material se realizează în conformitate cu planul tezei de master. 

Studentul ciclului II USC este obligat să prezinte supraveghetorului, în conformitate cu termenele 

stabilite în program, capitolele scrise, paragrafele și subparagrafele tezei de master pentru control. 

Supraveghetorul verifică manuscrisul prezentat, stabilește completitudinea și succesiunea prezentării 

întrebărilor, corectitudinea concluziilor studentului absolvent USC cu privire la deficiențe. În textul 

manuscrisului, supraveghetorul își înregistrează comentariile. 

 Dacă conținutul manuscrisului trimis nu corespunde esenței întrebărilor adresate, supraveghetorul îl 

returnează pentru procesare. Oral sau în scris indică surse științifice și normative teoretice care ar trebui 

utilizate pentru dezvăluirea corectă și completă a conținutului problemelor, determină termenii efectivi de 

prelucrare a manuscrisului. 

În timpul stagiului practic, materialul  lipsit  este colectat de studenții USC. Atunci când scrie o teză de 

master, supraveghetorul stabilește sarcini pentru studentul ciclului II USC pentru a rezolva în mod 

independent problemele sau pentru a trage concluzii de caracter științific.  

Sarcinile ar trebui să acopere probleme nerezolvate, atât de natură teoretică generală, cât și pe cele 

nerezolvate. 

La verificarea versiunii finale a manuscrisului tezei de master, conducătorul științific atrage atenția 

studentului  USC asupra erorilor de redactare, ortografie și design. Consilierul științific verifică proiectarea 

corectă a tabelelor, figurilor, aplicațiilor în conformitate cu cerințele pentru acestea 

Versiunea finală, dar nelegată, a tezei de master este prezentată în întregime conducătorului. 

Supraveghetorul se familiarizează cu lucrarea: determină nivelul științific al acesteia, respectarea cerințelor 

de proiectare, oferă o revizuire scrisă a lucrării (Anexa nr. 8) 

Teza de master (1ex.), completată și semnată de studentul ciclului II USC de către supraveghetor, este 

prezentată într-o formă legată).Catedrei de profilare împreună cu revizuirea supraveghetorului și revizuirea 

unui evaluator  extern (dacă este stabilit de catedră de profilare și Consiliul Facultății). 

Revizuirea supraveghetorului și revizuirea unui  evaluator  extern sunt închise într-un plic lipit pe prima 

pagină a lucrării pentru examinare ulterioară la o ședință a comisiei catedrale de profilare pentru preapărare, 

care permite susținerea publică a lucrării sau o respinge. 

 Data finalizării pentru depunerea lucrării la catedra de profilare, împreună cu o revizuire și o recenzie 

, nu este mai târziu de 10 zile înainte de începerea examenului de Stat al anului universitar curent. 

Teza de master  primit de la un student al ciclului  II USC este înregistrată în jurnalul catedrei de 

profilare cu semnăturile corespunzătoare (student  și supraveghetor). 

Responsabilitatea pentru siguranța documentelor primite după înregistrare revine șefului  catedrei și 

asistentului de laborator-metodist a catedrei.  

La o ședință a comisiei catedrei de profilare pentru pre-apărare, un student al ciclului  II USC trebuie 

să exprime în fața comisiei principalele prevederi și concluzii ale tezei de master, membrii comisiei pun 

întrebări de fond, subliniază deficiențele și ascultă către consilierul științific. Decizia comisiei se ia în ședință 

închisă și se anunță public. 

Dacă teza de master este respinsă, dacă se constată defecte minore, studentului este determinat de un 



 

timp rezonabil pentru finalizarea cu pre-apărare repetată.  

În cazul în care studentul  nu elimină erorile și neajunsurile identificate sau retrimite manuscrisul cu 

completări superficiale pentru pre-apărare, acesta nu poate avea voie să susțină teza de master, deoarece nu 

îndeplinește cerințele pentru implementarea tezei de master. . 

Comisia de preapărare a catedralei se formează din ordinul șefului de secție. În comisie sânt incluși 

șeful catedrei si cadrele didactice ale catedrei de profilare.Sedintele comisiei si rezultatele acesteia sunt 

trecute in protocoalele corespunzatoare, care se inchid la incheierea lucrarilor comisiei cu semnaturile 

conducatorului catedrei si asistentului de laborator- metodist al catedrei. 

Perioada de preapărare se încheie cu două săptămâni înainte de începerea lucrărilor Comisiei de 

examinare de Stat 

Decizia comisiei de catedră privind admiterea sau respingerea unei lucrări de master pentru susținere în 

fața Comisiei de examen de Stat este definitivă.  

 

VIII. REVIZUIREA TEZEI DE MASTER 

 
O teză de master completată și semnată de un student al ciclului  II USC și de un supraveghetor cu o 

revizuire a supraveghetorului este prezentată șefului catedrei de profilare. 

Revizuirea supraveghetorului notează relevanța subiectului, caracterizează toate capitolele tezei de 

master, notează semnificația practică a acestei cercetări, posibilitatea utilizării propunerilor autorului în 

practica aplicării legii, caracterizează atitudinea autorului față de dezvoltarea temei tezei de master, gradul 

de stăpânire a metodelor sale de cercetare și pregătirea profesională. 

La sfârșitul revizuirii, se face o concluzie cu privire la conformitatea tezei de master cu cerințele 

specialității și specializării, cu privire la posibilitatea admiterii în apărare, se exprimă o opinie cu privire la 

atribuirea calificărilor autorului și se indică un scor specific pe un sistem de zece puncte, pe care teza de 

master poate fi evaluată dacă apărarea are succes. 

Revizuirea este semnată de supraveghetor cu indicarea numelui, prenumelui, patronimicului, 

gradului academic și titlului științific și a funcției deținute (Anexa nr.8). 

După primirea revizuirii, studentul ciclului  II USC  se familiarizează cu conținutul său și poate face 

modificări și corecții la teza de master înainte de susținere cu privire la comentariile individuale, dar trebuie 

să informeze Comisia de examinare de Stat despre acest lucru în timpul susținerii. 

O teză de master executată corespunzător, împreună cu sarcina de execuție, programul de execuție 

(semnat de supraveghetor), revizuirea supraveghetorului este înaintată șefului catedrei de profilare, care ia 

decizia finală privind admiterea sa în susținerea în fața comisiei de examinare de Stat.  

 

IX.RECENZIA TEZEI DE MASTER 
(PRIN DECIZIA DEPARTAMENTULUI DE PROFILARE ȘI A CONSILIULUI FACULTĂȚII) 

 

Teza de master finalizată semnată de un student absolvent al ciclului II USC și de un supraveghetor 

științific este trimis spre examinare unui expert extern. 

În recenzia, recenzorul extern notează relevanța subiectului tezei de master, face o scurtă analiză critică 

a conținutului, determină gradul de dezvăluire și rezolvare a problemelor adresate autorului în lucrare, face 

o concluzie cu privire la semnificația teoretică și practică a lucrării, posibilitatea utilizării acesteia în 

practică, notează alte aspecte pozitive ale tezei de master. 

La sfârșitul revizuirii, se oferă o evaluare a tezei de master în ansamblu, conformitatea acesteia cu 

cerințele, se exprimă o opinie cu privire la atribuirea calificărilor autorului și se indică o evaluare specifică 

pe un sistem de zece puncte, pe care teza de master poate fi evaluată, sub rezerva unei apărări reușite 

Recenzia este semnată de recenzent, indicând numele, prenumele, patronimicul recenzentului, 

locul său de muncă și a funcției deținute (Anexa nr.9). 

După primirea revizuirii, studentul ciclului II USC se familiarizează cu conținutul său și poate face 

modificări și corecții la teza de master cu privire la comentariile individuale înainte de apărare, dar trebuie 

să informeze comisia de examinare de Stat despre acest lucru în timpul susținerii.  



 

 

                 X. SUSȚINEREA TEZEI DE MASTER 
 

Teza de master este apărată, de regulă, la o ședință deschisă a comisiei de examinare de Stat în prezența 

supraveghetorului, a recenzorului și a tuturor veniților. 

Președintele anunță numele de familie al studentului USC și subiectul tezei sale de master, după care 

studentul  primește cuvântul. De obicei, durata performanței este de 8-10 minute. 

Discursul studentului ar trebui să reflecte: 

- relevanța subiectului studiat al tezei de master (semnificația teoretică, practică a subiectului, motivul 

care a determinat interesul pentru acesta); 

- scopul și obiectivele tezei de master; 

- baza metodologică și științifico-teoretică, metodele și principiile utilizate, sursele utilizate și Cadrul 

de reglementare; 

- semnificația teoretică și practică a tezei de master; 

- rezumatul problemelor subiectului(capitole ,paragrafe și subparagrafe), acordând o atenție deosebită 

elementului de noutate sau interpretare nouă; 

- concluzie, în care studentul trebuie să raporteze la ce concluzii a ajuns ca urmare a studiului și să facă 

sugestii specific.  

Raportul trebuie să fie însoțit de o prezentare. 

La sfârșitul discursului, membrii comisiei, recenzorul, precum și cei prezenți au dreptul să pună întrebări 

de licență cu privire la meritele temei tezei de master. 

Absolventul răspunde la întrebările care i-au fost adresate fie imediat, fie înainte de discursul final. 

Răspunzând la întrebări, studentul  poate folosi teza de master. Răspunsurile la întrebări ar trebui să fie 

convingătoare, clare și pe fondul întrebării adresate, teoretic justificate și susținute de materialele tezei de 

master. 

Apoi, cuvântul este dat supraveghetorului și recenzorului (dacă este furnizat), care oferă o scurtă 

descriere a conținutului tezei de master, discursul studentului absolvent USC și răspunsurile sale la 

întrebările legate de teza de master. Supraveghetorul trebuie să fie prezent la susținerea. Dacă nu există 

recenzent, atunci recenzia sa este citită de președintele sau vicepreședintele comisiei de examinare de Stat. 

La sfârșitul apărării, studentul absolvent al ciclului II USC  are un discurs de închidere, în care are 

dreptul, dacă este necesar, să-și confirme sau să-și clarifice încă o dată poziția și să răspundă la comentariile 

vorbitorilor. 

 Dacă se fac comentarii cu privire la teza de master, studentul absolvent al ciclului II USC   explică 

motivul deficiențelor, indică modalități de a le elimina sau le respinge în mod rezonabil, își apără propriul 

punct de vedere. 

Discutarea rezultatelor susținerii unei teze de master are loc în cadrul unei ședințe închise a comisiei. 

Decizia privind evaluarea licenței se ia cu majoritatea simplă de voturi a membrilor Comisiei de examinare 

de Stat. Lucrarea este evaluată pe un sistem de zece puncte. Rezultatul susținerii unei teze de master este 

raportat studenților în aceeași zi.  
Nedepunerea unei teze de master de către un student pentru apărare se califică drept „nu 

predat ". 

Obținerea unui punct sub „5” la o lucrare de master se califică drept „neprotejat” 

Plagiatul tezei de master atrage anularea examenului. Susținerea repetată a unei lucrări de master este 

permisă numai pentru următoarea sesiune ordinară.  
Studenții  au dreptul să conteste rezultatele evaluării tezei de master. Cererile de contestații se depun în 

termen de maximum 48 de ore de la momentul notificării /demonstrării rezultatelor.Acesta este înregistrat 

de secretarul Comisiei în protocol și este trimis Comisiei pentru examinarea contestațiilor. 

Pentru a evalua apelul rezultatelor apărării tezei de master, ordinul rectorului creează o comisie de 

reclamații (rezultatele lucrărilor / examenelor de absolvire), formată din cel puțin 3 persoane, inclusiv 

reprezentanți ai administrației și ai Consiliului de asigurare a calității USC.  
Comisia decide dacă nota ar trebui să fie schimbată prin creșterea sau creșterea. Decizia comisiei 

rămâne definitivă. Examinarea contestațiilor se întocmește într-un protocol separat semnat de membrii 



 

comisiei. 

În cazul în care studentul de master nu și-a susținut teza de master în sesiunea prescrisă, acesta are 

dreptul să o susțină în mod repetat, dar nu mai mult de două ori în termen de 5 ani de la absolvire, cu toate 

cheltuielile plătite în conformitate cu calculul stabilit la USC. 

Rezultatele susținerii unei tezei de master sunt documentate într-un protocol. O teză de master susținută 

nu este returnată unui student absolvent al ciclului II USC, ci este predată bibliotecii universitare pentru 

utilizare practică sau arhivei universitare pentru stocare temporară. 
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