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I. INFORMAŢIE CU PRIVIRE LA INSTITUŢIE
Universitatea de Srat din Comrat (în continuare USC) este persoană juridică nonprofit,

care este situată în partea de sud a RM, UTA Găgăuzia, posedă statut de instituţie publică,
certificat de înregistrare nr. 19 din 15.08.2002, înregistrată în Registrul de Stat al Ministerului
Justiţiei, cu numărul de identificare de stat, cod fiscal 1008611002139. Are emblemă, simbolică
proprie, adresa: str. Galaţan, 17, or. Comrat, RM. În 2002, USC a fost acreditată în cadrul a 11
specialităţi - Hotărârea Guvernului RM nr.1051 din 05.08. 2002, certificat nr. 19 din 15.08.2002.
USC are autorizaţie sanitară de funcţionare seria SSSSP nr. 0026794 nr. 143 din 24.10.2016 şi
aviz de prevenire şi stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate nr.12/30 din
28.09.2016.

În prezent, USC este o instituţie de stat de învăţământ superior, se află în serviciul
comunităţii, dar are impact în întreaga republică şi dincolo de aceasta, fiind o instituţie ce a
căpătat recunoaşterea internă şi internaţională de-a lungul celor 30 de ani de activitate
educaţional-formativă.

Universitatea funcţionează conform legii, are elaborată Carta Universitară, prevederile
cărei prevederi sunt concordante cu legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului European al
învăţământului superior, Codului Educaţiei al RM nr. 152 din 17.07.2014, Nomenclatorul
domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior (aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017), Planul-cadru (aprobat prin ordinul ME nr.1045 din
29.10.2015 şi prin ordinul ME nr.396 din 06.04.2020), Regulamentului cu privire la organizarea
ciclului II - studii superioare de master (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 464 din 28 iulie
2015), Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului
Naţional de Credite de Studii şi de alte acte normative.

Administrarea internă a USC este efectuată conform principiilor şi normelor consfinţite în
legislaţia în vigoare a RM şi în Statutul instituţiei de învăţământ superior. Prezentarea instituţiei şi
documentele privind activitatea de instruire a USC este plasată pe site-ul universităţii
www.kdu.md .

Misiunea USC este formarea unor specialişti de înaltă calificare profesională, socială şi
umană, capabili să înveţe, să activeze şi să trăiască într-o lume multidimensională şi
multinivelară, evoluând în ritmuri din ce în ce mai alerte, mutual dependentă de relaţii, schimburi,
colaborări internaţionale, capabili să participe la dezvoltarea cunoaşterii umane, a tehnologiei şi a
economiei în condiţiile creşterii globale a alianţelor, competiţiilor internaţionale şi a integrării
multiculturale.

http://www.kdu.md/
http://www.kdu.md/


II. INFORMAŢIE CU PRIVIRE LA PROGRAMELE DE STUDII SUPERIOARE

OFERITE

II.1 PROGRAME PENTRU STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ

Programul 0412.1 – Finanțe și bănci

Descriere generală

Scopul programului de licență “Finanțe și Bănci” constă în formarea specialiștilor cu
competențe necesare pentru integrarea pe piața muncii în entități din domeniile finanțelor publice,
financiar-bancar, asigurări, domeniu fiscal, control financiar, bursier, economie reală. în același
timp studenților li se oferă formarea capacităților de analiză, evaluare, executarea deciziilor și
aptitudinile de muncă în grup: negociere, decizii colective, leadership , necesare pentru a se
integra ușor pe piața muncii în domeniu.

Misiunea programului de studii universitare de licență “Finanțe și Bănci” este aceea de a
forma specialiști, de a dezvolta abilități și competențe specifice profesioniștilor care să activeze
cu succes în domeniul financiar, intern și internațional.
Obiectivele principale ale programului de licență sunt evaluarea și rezolvarea problemelor actuale
ce se referă la oferirea posibilităților de dezvoltare personală, intelectuală și profesională a
studenților pentru activitățile în domeniul financiar-bancar, identificarea tendințelor,
caracteristicilor și tehnicilor utilizate în analize și evaluări, oferirea de soluții în rezolvarea
problemelor complexe specifice domeniului financiar etc., aceste obiective sunt desprinse din
necesitatea de formare în domeniul Finanțe și Bănci cât
Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe economice.

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor).

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de:
- bacalaureat;
- studii medii de specialitate;
- studii superioare.
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere formală care
presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor demonstrate de solicitant
prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care:
- demonstreaza cunostințe avansate in domeniul stiințelor economice;
- poate aplica cunostințele dobandite in domeniul formarii profesionale - economie;
- demonstrează capacitatea de a raționa și de a rezolva probleme din domeniul economiei;
- are capacitatea de a colecta, interpreta și analiza date relevante din domeniul economiei,
precum și de a prezenta raționamentul acestora pe baza unor probleme sociale, științifice sau
etice relevante;
- poate comunica informatii, idei, probleme si solutii atat specialistilor cat si nespecialistilor;
- a dezvoltat capacitatea de a învăța, care este necesară pentru a continua învățarea cu un grad
superior de autoînvățare.



Profilul programului – Economie.
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către student a
următoarelor competenţe:
Cunoştinţe:
- Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umanistice şi economice;
- Normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om - societate, om - mediul
ambiant;
- Bazele analizei matematice;
- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice de studiere
a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale;
- Tehnologii informaţionale moderne;
- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii;
- Cunoașterea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale științei economice în raport cu
problemele teoretice și practice tipice;
- Utilizarea metodelor, instrumentelor și tehnicilor de cercetare economică în contextul
elaborării de proiecte, rapoarte, previziuni și alte demersuri profesionale;
- Interpretarea informației economice și reglementărilor în domeniu, utilizând aparatul
metodologic cantitativ și calitativ în contextul luării deciziilor economice;
- Organizarea eficientă a activității economice în condiții de autonomie și în echipă;
- Proiectarea unui comportament rațional și eficient al producătorului/ întreprinzătorului/
consumatorului adecvat situațiilor tipice economiei de piață;
- Evaluarea economică, financiară, managerială, normativă a elementelor mecanismului
pieței în raport cu utilizarea rațională a resurselor financiare, materiale, informaționale și
umane.

Capacităţi:
- Aplicarea normelor etice și legale în dezvoltarea proiectelor sociologice și sociale;
- Acumularea de noi cunoștințe folosind tehnologii informaționale moderne;
- Analiza factorilor economici care afectează diverse aspecte ale finanțe și bănci;
- Organizarea și conducerea departamentului de finanțe;
- Utilizarea noilor tehnologii în bănci și în finanțe;
- Comunicare eficientă, relații reciproc avantajoase la nivel local și internațional;
- Comunicarea într-o limbă străină, citirea literaturii de specialitate în vederea culegerii de

informații (fără dicționar), traducerea literaturii de specialitate (cu dicționar).
Programul include 50 unităţi de curs, grupate în următoarele componente:
1. fundamentală – F - (58 credite, 15 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi a

cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în domeniul de
formare profesională
– economie;

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (11 credite, 5 unităţi de curs); de
orientare socio-umanistă – U - (10 credite, 5 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul specialist a
deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în scris, inclusiv
prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare profesională – economie
şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui orizont larg de cultură juridică,
filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi econo- mică, care i-ar permite să-şi asume



responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se poată adapta operativ şi eficient la
modificările ce au loc în societate;

3. de orientare spre: specializare – S (101 credite, 26 unităţi de curs inclusiv: 72 credite, 19
unităţi de curs; 1 lucrarea de curs, 2 credite; 3 stagii de practică, 18 credite; 2 examenele de
licență, 9 credite).

Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – În conformitate cu
Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, programul de studii de licență Finanțe și bănci
este orientat spre următoarele posturi ocupaționale:
Codul ocupației/
Occupation code

Titlul ocupației / Title occupation

121105 Director financiar/ Financial director
241102 Contabil/Accountant
241204 Agent capital de risc/ Agent of venture capital
241205 Analist bancar, societate de leasing/ Analyst banking, leasing company
241206 Analist credite/ Credit analyst
241207 Analist investiții/ Investment analyst
241215 Dealer/ Dealer
241216 Economist bancă/ Banking economist
241217 Economist finanțe/ Financial economist
241225 Evaluator/ Assessor
241226 Evaluator proiecte / Projects assessor
241227 Inspector asigurări/ Insurance inspector
241231 Ofițer bancar(credite, marketing, produse și servicii bancare)/ Bank officer

(credits, marketing, banking products and services)
241232 Ofițer conformitate/ Compliance officer
241235 Specialist evaluare daune/ Damage assessment
241236 Specialist sistem asigurări/ Insurance specialist
241237 Trezorier ( studii superioare)/ Treasurer
241239 Specialist administrare cârduri/ Card administration specialist
241301 Analist financiar/ Financial analyst
241302 Analist financiar bancar/ Banking financial analyst
241303 Asistent bancar/ Banking assistant
241305 Specialist, analist organizare / Specialist, analyst organization
241306 Specialist bancar/ Banking specialist
242210 Control- revizor (inclusive superior, principal ) în autoritățile publice și în

subdiviziunile lor teritoriale/ Control-inspector (including upper and primary)
public authorities and their territorial subdivisions

242212 Inspector (inclusiv superior, principal) în inspectoratele, inspecțiile de stat,
inspectoratele și inspecțiile lor teritoriale/ Inspector (including upper and
primary) in inspectorates, state inspections their territoria

242214 Specialist (inclusiv superior, principal) în autoritățile publice/ Specialist
(including upper primary) public authorities

242215 Specialist (inclusiv superior, principal) în instituțiile publice/ Specialist
(including upper and primary) in public institutions

331101 Agent bancar/ Banking agent
331102 Agent comerț/ Trade agent
331103 Agent de schimb/ Money changer
331104 Agent de vanzari directe (produse financiar-bancare)/ Direct sales agent



(financial and banking products)
331105 Broker/ Broker
331106 Broker bursă de mărfuri/ Commodity broker
331107 Broker valori/ Broker values
331110 Inspector credite/ Credit inspector
331111 Inspector organizarea încasărilor și transportarea valorilor/ Inspector

organizing receipts and transportation values
331112 Intermediar în activitatea financiară și comercială (broker)/ Financial and

commercial activity intermediary (broker)
331114 Teleoperator Financiar Bancar/ Finance and banking phone operator
331201 Analist tehnic piețe financiare/ Technical analyst financial markets
331202 Ofițer operațiuni financiar-bancare/ Officer financial and banking operations
331203 Ofițer recuperare credite restante/ Loan collection officer
331402 Operator de interviu/ Interview operator
331406 Tehnician planificare/ Planning technician
331501 Estimator licitații^ Estimator auctions
331502 Evaluator asigurări/ Insurance assessor
332101 Agent de asigurare/ Insurer
332102 Broker în asigurări/ Insurance broker
332301 Specialist achiziții publice/ Public procurement specialist

Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul economiei pot:
- urma studiile de masterat;
- urma un alt program de licenţă;
- avea oportunităţi L.L.L.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu
frecvenţă

Anul 1 (plan de învăţământ 2021)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS

F.01.O.01 Matematica economică 4
F.01.O.02 Bazele teoriei economice 4
S.01.O.03 Istoria finanțelor 2
F.01.O.04 Statistica economică 4
S.01.O.05 Monedă şi credit 4
G.01.O.06 Limba română de comunicare 4
G.01.O.07 Limba străină în afaceri (engleză, franceză, germană) 4
G.01.O.08 Educație fizică
S.01.O.09 Fiscalitatea 4
F.02.O.10 Microeconomie 4
F.02.O.11 Bazele contabilității 5
F.02.A.12
F.02.A.13

Tehnologii de comunicare informaţională /
Bazele informaticii

4

G.02.O.14 Educație fizică -
F.02.O.15
F.02.O.16

Etica și cultura profesională/
Etica comunicârii de afaceri

2



G.02.A.17
G.02.A.18

Limba și cultura găgăuză/
Limba și cultura bulgară

3

U.02.A.19
U.02.A.20

Bazele statului și dreptului RM/
Proprietatea intelectuală (limba de stat)

2

S.02.O.21 Finanțe publice 4
S.02.A.22
S.02.A.23

Bazele activității bancare/
Bazele creditării bancare

4

Practica de inițiere în specialitate 2
Total 60

Anul 2 (plan de învăţământ 2017)
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite

ECTS
F.03.O.23 Macroeconomie 4
F.03.O.24 Marketing 4
U.03.O.25 Istoria poporului gagauz 2
U.03.O.26 Bazele antreprenoriatului 2
S.03.A.27
S.03.A.28

Bazele analizei economice/
Metodele analizei economice

4

S.03.A.29
S.03.A.30

Bazele activităţii bancare
Bazele de creditare bancară

5

S.03.O.31 Asigurare 5
S.03.O.32 Finanțele întreprinderii 2 4
F.04.O.33 Management 4
F.04.O.34 Contabilitatea financiară 4
U.04.O.35 Filosofie în economice 3
U.04.A.36
U.04.A.37
U.04.A.38
U.04.A.39

Sociologie/
Elemente ale culturii naţionale şi universale/
Politologia/
Etnopolitologia popoarelor din Europa

2

S.04.O.40 Management financiar 4
S.04.O.41 Relații valutar-financiare internaționale 4
S.04.O.42 Analiza activității financiare și economice 4
S.04.O.43 Management bancar 5

Total 60
Anul 3 (plan de învăţământ 2017)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS

F.05.O.44 Contabilitate managerială 4
F.05.A.45
F.05.A.46

Contabilitatea bancară
Tehnologia operaţiunelor bancare

4

F.05.A.47
F.05.A.48

Bazele auditului/
Audit practic

4

S.05.O.49 Marketing bancar 4
S.05.O.50 Finanțarea și eficiența investițiilor 4
S.05.A.51
S.05.A.52

Piaţa valorilor mobiliare şi bursele de valori/
Activitatea bursieră internaţională

4

S.05.O.53 Tehnologii informatice în sectorul financiar 4
S.05.O.54 Lucrarea de curs la finanţe şi bănci 2



F.06.O.55 Corespondența economică 3
U.06.A.56
U.06.A.57

Integrarea economică a Republicii Moldova în UE
Drept European

2

Practica de producție 6
Practica de licență 10
Examenul de licență, Teza de licență 9
Total 60

Total program de studii 180
*- inclusiv teza de an

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu frecvenţă
redusă

Anul1 (plan de învățământ 2021)
Cod Denumirea unității de curs/modului Nr.

credite
F.01.O.01 Matematica economică 4
F.01.O.02 Bazele teorieieconomic 4
F.01.O.03 Statistica 4
G.01.O.04 Limba română 4
G.01.O.05 Limba străină (engleză, franceză, germană) 4
S.01.O.06 Bazele contabilității 6
F.02.A.07
F.02.A.08

Finanțe publice/
Gestionarea finanțelor publice

4

F.02.O.09 Microeconomie 4
F.02.O.10 Monedă şi credit 5
G.02.A.11

G.02.A.12

Tehnologii informaționale în economia/
Bazele informaticii

4

G.02.A.13
G.02.A.14

Etică profesională/
Etica comunicării de afaceri

2

S.02.O.15 Contabilitatea financiară I 4
U.02.O.16 Limba şi cultura gagauză 3

Total 52

Anul2(plandeînvăţământ2017)
Cod Denumirea unității de curs/modului Nr.

credite
S.03.O.17 Fiscalitate 4
U.03.A.18
U.03.A.19
U.03.A.20

Dreptul Republicii Moldova/
Dreptul proprietaţii  intelectuală/
Asistenţă juridică garantată de stat

2

F.03.O.21 Macroeconomie 4
F.03.O.22 Marketing 4
U.03.O.23 Istoria poporului gagauz 2
F.03.A.24
F.03.A.25

Bazele analizei economice/
Metodele analizei economice

4

S.03.O.26 Contabilitatea financiară II 4
U.04.O.27 Bazele antreprenoriatului 2



S.04.A.28
S.04.A.29

Calculele fiscale/
Metodele de control fiscal

4

S.04.O.30 Finanțele interprinderii 6
F.04.O.31 Management 4
F.04.O.32 Relații valutar-financiare internaționale 4
U.04.A.33
U.04.A.34
U.04.A.35
U.04.A.36

Sociologie/
Elemente ale culturii naţionale şi universale/
Politologia/
Ethnopolitologia popoarelor din Europa

2

Practica de iniţiere la contabilitatea 2
Total 48

Anul3(plandeînvăţământ2017)
Cod Denumirea unității de curs/modului Nr.

credite
U.05.O.37 Filosofie în economice 3
S.05.O.38 Analiza activității financiare și economice 4
S.05.O.39 Bazelemanagementului financiar 4
S.05.O.40 Contabilitatea managerială 5
S.05.O.41 Contabilitate încomerț 4
S.06.O.42 Contabilitatea în ramuri 4
F.06.O.43 Finanțarea șieficiență investițiilor 4
S.06.O.44 Contabilitatea  internaţională 4

S.06.A.45
S.06.A.46

Bazele auditului/
Audit practic

4

S.06.O.47 Contabilitatea bancară 4
Total 40

Anul4(plandeînvăţământ2017)
Cod Denumirea unității de curs/modului Nr.

credite
S.07.O.48 Tehnologii informatice în contabilitate 4
S.07.O.49 Contabilitatea îninstituțiilepublice 4
F.07.O.50 Corespondența economică 3

U.07.A.51
U.07.A.52

Integrarea economică a Republicii Moldova în UE /
Drept European

2

S.07.O.53 Lucrarea de curs la contabilitatea 2
Practica de producție 6
Practica de licență 10
Examenul de licență, Teza de licență 9
Total 40

Total program de studii 180
**- inclusiv teza de an
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede următoarele
tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice:
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de laborator,

tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale;
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii nivelului şi

ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi;



- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice;
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs.

Cerinţele de absolvire – susţinerea tezei de licenţă care se organizează şi se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează la finele ultimului semestru al
studiilor de licenţă.

Se admit la susţinerea tezei de licenţă studenţii care au realizat integral programul de
studii şi au acumulat 180 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul economiei, utilizând
studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de cercetare calitative
(finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative (ipoteze demonstrabile
experimental). Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi capabil:
₋ plasează noi informații și interpretări în contextul unei secțiuni/modul de curs;
₋ să demonstreze o înțelegere a structurii generale a finance și a relațiilor dintre

componentele acesteia;
₋ aplică metode de analiză critică și de dezvoltare a teoriilor;
₋ evaluează conformitatea activității întreprinderii cu cadrul normativ și legislativ al

Republicii Moldova;
₋ aplica metode de verificare experimentală și observationala a teoriilor științifice;
₋ discuta despre modul de rezolvare a problemelor din domeniul științelor economice;
₋ să demonstreze capacitățile necesare pentru a efectua cercetări cu un grad mai înalt de

autonomie;
₋ adaptarea mesajului profesional la diferite medii socio-culturale.

Pentru certificarea tezei de licenţă nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de
promovare este „5”. Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei
pentru examenul de licenţă.

Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă

Consilier ECTS – lector universitar Sviridenco L.

Administrator de program – doctor, conferenţiar universitar Todorici L.

Programul 0411.1 – Сontabilitate

Descriere generală
Obiectivul general al programului de licență «Contabilitate» vizează dezvoltarea de

cunoștințe, practici specifice și competențe necesare specialiștilor contabili în desfășurarea și
organizarea contabilității modem pentru a corespunde cerințelor actuale și de perspectivă a pieței
de muncă locale și internaționale. Prin însușirea de cunoștințe teoretice solide și dezvoltarea de
abilități practice și de cercetare, tinerilor absolvenți li se facilitează accesul ca profesioniști pe
piața muncii, personalități integre cu competențe corespunzătoare unor ocupații din grupele de
bază 2411 «Contabili», 2413 «Analiști financiari», 2422 «Specialiști în domeniul politicilor
administrative», 2631 «Economiști» ale Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova.

Misiunea programului de licență «Contabilitate» se încadrează în coordonatele misiunii
generale a Universității de Stat din Moldova și consta în formarea de specialiști de înaltă
calificare, competitivi pe piața națională și internațională în domeniul contabilității, auditului,
analizei economio-financiare, capabili să valorifice eficient bazele de date și informațiile cu
caracter economic, contabil, fiscal, financiar și de altă natură și să aplice corespunzător legislația



națională și internațională pentru a soluționa probleme teoretice și practice tipice domeniului.
Obiectivele de formare specifice programului «Contabilitate»:

a) Cunoașterea celor mai importante concepte, teorii și metode specifice domeniului
financiar-contabil și utilizarea corespunzătoare a acestora în comunicarea profesională;

b) Dezvoltarea capacității de sintetizare, prelucrare și interpretare a informațiilor cu specifice
domeniului contabilității, de rezolvare a unor probleme de bază și evaluare a concluziilor
posibile;

c) Dezvoltarea abilităților de prelucrare și gestionare a bazelor de date și tehnologiilor
informaționale, astfel încât sa ofere utilizatorilor rapoarte și informații de calitate;

d) Formarea capacității de evaluare a problemelor specifice de contabilitate și manifestarea
spiritului de inițiativă în analiza și rezolvarea acestora;

e) Capacitatea de organizare eficientă a activității profesionale și de adaptare la condițiile
muncii în echipă.

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe economice.

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor).

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de:
- bacalaureat;
- studii medii de specialitate;
- studii superioare.
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere formală care
presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor demonstrate de solicitant
prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care:
- demonstreaza cunostinte avansate in domeniul stiintelor economice;
- poate aplica cunoștințele dobandite în domeniul formării profesionale - economie;
- demonstrează capacitatea de a raționa și de a rezolva probleme din domeniul economiei;
- are capacitatea de a colecta, interpreta și analiza date relevante din domeniul economiei,
precum și de a prezenta raționamentul acestora pe baza unor probleme sociale, științifice sau
etice relevante;
- poate comunica informații, idei, probleme si solutii atat specialistilor cat si nespecialistilor;
- a dezvoltat capacitatea de a învăța, care este necesară pentru a continua învățarea cu un grad
superior de autoînvățare.
Profilul programului – Economie.
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către student a
următoarelor competenţe:
Cunoştinţe:
- Bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umanistice şi economice;
- Normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om - societate, om - mediul
ambiant;
- Bazele analizei matematice;
- Procesele şi fenomenele ce au loc în natură, posibilităţile metodelor ştiinţifice de studiere
a naturii la nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale;



- Tehnologii informaţionale moderne;
- Esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii;
- Cunoașterea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale științei economice în raport cu
problemele teoretice și practice tipice;
- Utilizarea metodelor, instrumentelor și tehnicilor de cercetare economică în contextul
elaborării de proiecte, rapoarte, previziuni și alte demersuri profesionale;
- Interpretarea informației economice și reglementărilor în domeniu, utilizând aparatul
metodologic cantitativ și calitativ în contextul luării deciziilor economice;
- Organizarea eficientă a activității economice în condiții de autonomie și în echipă;
- Proiectarea unui comportament rațional și eficient al producătorului/ întreprinzătorului/
consumatorului adecvat situațiilor tipice economiei de piață;
- Evaluarea economică, financiară, managerială, normativă a elementelor mecanismului
pieței în raport cu utilizarea rațională a resurselor financiare, materiale, informaționale și
umane.

Capacităţi:
- Aplicarea normelor etice și legale în dezvoltarea proiectelor sociologice și sociale;
- Acumularea de noi cunoștințe folosind tehnologii informaționale moderne;
- Analiza factorilor economici care afectează diverse aspecte ale contabilității;
- Organizarea și conducerea departamentului de contabilitate;
- Utilizarea noilor tehnologii în contabilitate;
- Comunicare eficientă, relații reciproc avantajoase la nivel local și internațional;
- Comunicarea într-o limbă străină, citirea literaturii de specialitate în vederea culegerii de

informații (fără dicționar), traducerea literaturii de specialitate (cu dicționar).
Programul include 48 unităţi de curs, grupate în următoarele componente:

1. fundamentală – F - (47 credite, 12 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi a
cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în domeniul
de formare profesională – economie;

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (11 credite, 5 unităţi de curs); de
orientare socio-umanistă – U - (10 credite, 5 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul specialist
a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în scris,
inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare profesională –
economie şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui orizont larg de cultură
juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi econo- mică, care i-ar permite
să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se poată adapta operativ şi
eficient la modificările ce au loc în societate;

3. de orientare spre: specializare – S (112 credite, 26 unităţi de curs inclusiv: 83 credite, 20
unităţi de curs; 1 lucrarea de curs, 2 credite; 3 stagii de practică, 18 credite; 2 examenele de
licență, 9 credite).
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – În conformitate cu

Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, programul de studii de licență Contabilitate
este orientat spre următoarele posturi ocupaționale:

Codul            Titlul ocupației
ocupației
241101 Auditor financiar
241102 Auditor intern



241103 Contabil
241104 Contabil-expert
241105 Contabil-revizor
241106 Controlor tezaur
241108 Stagiar în activitatea deaudit
241301 Analist financiar
242204 Auditor intern în autoritățile publice
242210 Controlor-revizor (inclusiv superior, principal) în autoritățile publice și în

subdiviziunile lor teritoriale
242107 Specialist în planificarea, controlul și

raportarea performanței economice
263109 Economist contracte și reclamații
263110 Economist desfaceri
263111 Economist evidență contabilă și analiza activității economice
335201 Inspector fiscal
335202 Inspector fiscal principal
335203 Inspector fiscal superior
335204 Specialist în problemele perceperii fiscale
121102 Contabil-șef
121105 Director financiar
121107 Director economic
121119 Șef secție economico-financiară
121120 Șef serviciu economico-financiar
121110 Manager (în compartimente economico-financiare)
121111 Manager financiar
121112 Manager relații financiare
121115 Șef compartiment economico-financiar și administrativ
121116 Șef contabilitate secție de producție

Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul economiei pot:
- urma studiile de masterat;
- urma un alt program de licenţă;
- avea oportunităţi L.L.L.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu
frecvenţă

Anul 1 (plan de învăţământ 2021)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credit
e
ECTS

F.01.O.01 Matematica economică 4
F.01.O.02 Bazele teoriei economice 4
F.01.O.03 Statistica economică 4
S.01.O.04 Bazele contabilității 6
G.01.O.05 Limba română de comunicare 4
G.01.O.06 Limba străină în afaceri(engleză, franceză, germană) 4



S.01.O.07 Fiscalitate 4
G.01.O.08 Educație fizică -
F.02.O.09 Microeconomie 4
S.02.O.10 Monedă, credit şi bănci 4
F.02.A.11
F.02.A.12

Tehnologii informaționale în economie/
Bazele informaticii

4

F.02.O.13 Finanțe publice 4
S.02.A.14
S.02.A.15

Etica și cultura profesională/
Etica comunicârii de afaceri

2

G.02.A.16
G.02.A.17

Limba și cultura găgăuză/
Limba și cultura bulgară

3

U.02.A.18
U.02.A.19

Bazele statului și dreptului Republicii Moldova/
Proprietatea intelectuală (rom.)

2

S.02.O.20 Contabilitatea financiară I 5
G.02.O.21 Educație fizică -

Practica de inițiere 2
Total 60

Anul 2 (plan de învăţământ 2017)
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credit

ECTS
F.03.O.23 Macroeconomie 4
F.03.O.24 Marketing 4

2
U.03.O.25 Bazele antreprenoriatului

U.03.O.26 Istoria poporului gagauz 2
S.03.A.27
S.03.A.28

Calculele fiscale/
Metodele de control fiscal

4

F.03.A.29
F.03.A.30

Bazele analizei economice/
Metodele analizei economice

4

S.03.O.31 Contabilitatea financiară II 4
S.03.O.32 Finanțele întreprinderii 6
F.04.O.33 Management 4
F.04.O.34 Relații valutar-financiare internaționale 4
U.04.O.35 Filosofie în economice 3
U.04.A.36
U.04.A.37
U.04.A.38
U.04.A.39

Sociologie/
Elemente ale culturii naţionale şi universale/
Politologia/
Etnopolitologia popoarelor din Europa

2

S.04.O.40 Analiza activității financiare și economice 4
S.04.O.41 Bazele managementului financiar 4

5
S.04.O.42 Contabilitatea managerială

S.05.O.43 Contabilitate în comerț 4
Total 60



Anul 3 (plan de învăţământ 2017)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului)
Credite
ECTS

S.05.O.44 Contabilitatea în ramuri 6
F.05.O.45 Finanțarea și eficiența investițiilor 6
S.04.O.46 Contabilitatea internaţională 3

S.05.A.47
S.05.A.48

Bazele auditului/
Audit practic

4

S.05.O.49 Contabilitatea bancară 6
S.05.O.50 Tehnologii informatice în contabilitate 2
S.05.O.51 Contabilitatea în instituțiile publice
S.05.O.52 Lucrarea de curs la contabilitatea 3
F.06.O.53 Corespondența economică 8

U.06.A.54

U.06.A.55

Integrarea economică a Republicii Moldova în UE
Drept European

4

Practica de producție 4
Practica de licență 3
Examenul de licență, Teza de licență 4
Total 60

Total program de studii 180
*- inclusiv teza de an

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu frecvenţă
redusă

Anul 1 (plan de învăţământ 2021)
Cod Denumirea unității de curs/modului Credite

ECTS
F.01.O.01 Matematica economică 4
F.01.O.02 Bazele teoriei economic 4
F.01.O.03 Statistica 4
G.01.O.04 Limba română 4
G.01.O.05 Limba străină (engleză, franceză, germană) 4
S.01.O.06 Bazele contabilității 6
F.02.A.07
F.02.A.08

Finanțe publice/
Gestionarea finanțelor publice

4

F.02.O.09 Microeconomie 4
F.02.O.10 Monedă şi credit 5
G.02.A.11

G.02.A.12

Tehnologii informaționale în economia/
Bazele informaticii

4

G.02.A.13
G.02.A.14

Etică profesională/
Etica comunicării de afaceri

2

S.02.O.15 Contabilitatea financiară I 4
U.02.O.16 Limba şi cultura gagauză 3

Total 52



Anul 2 (plan de învăţământ 2017)
Cod Denumirea unității de curs/modului Credite

ECTS
S.03.O.17 Fiscalitate 4
U.03.A.18
U.03.A.19
U.03.A.20

Dreptul Republicii Moldova/
Dreptul proprietaţii  intelectuală/
Asistenţă juridică garantată de stat

2

F.03.O.21 Macroeconomie 4
F.03.O.22 Marketing 4
U.03.O.23 Istoria poporului gagauz 2
F.03.A.24
F.03.A.25

Bazele analizei economice/
Metodele analizei economice

4

S.03.O.26 Contabilitatea financiară II 4
U.04.O.27 Bazele antreprenoriatului 2
S.04.A.28
S.04.A.29

Calculele fiscale/
Metodele de control fiscal

4

S.04.O.30 Finanțele întreprinderii 6
F.04.O.31 Management 4
F.04.O.32 Relații valutar-financiare internaționale 4
U.04.A.33
U.04.A.34
U.04.A.35
U.04.A.36

Sociologie/
Elemente ale culturii naţionale şi universale/
Politologia/
Ethnopolitologia popoarelor din Europa

2

Practica de iniţiere la contabilitatea 2
Total 48

Anul 3 (plan de învăţământ 2017)
Cod Denumirea unității de curs/modului Credite

ECTS
U.05.O.37 Filosofie în economice 3
S.05.O.38 Analiza activității financiare și economice 4
S.05.O.39 Bazele managementului financiar 4
S.05.O.40 Contabilitatea managerială 5
S.05.O.41 Contabilitate în comerț 4
S.06.O.42 Contabilitatea în ramuri 4
F.06.O.43 Finanțarea și eficiența investițiilor 4
S.06.O.44 Contabilitatea  internaţională 4

S.06.A.45
S.06.A.46

Bazele auditului/
Audit practic

4

S.06.O.47 Contabilitatea bancară 4
Total 40

Anul 4 (plan de învăţământ 2017)
Cod Denumirea unității de curs/modului Credite

ECTS
S.07.O.48 Tehnologii informatice în contabilitate 4
S.07.O.49 Contabilitatea în instituțiile publice 4
F.07.O.50 Corespondența economică 3
U.07.A.51
U.07.A.52

Integrarea economică a Republicii Moldova în UE /
Drept European

2



S.07.O.53 Lucrarea de curs la contabilitatea 2
Practica de producție 6
Practica de licență 10
Examenul de licență, Teza de licență 9
Total 40

Total program de studii 180
**- inclusiv teza de an
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede următoarele
tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice:
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de laborator,

tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale;
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii nivelului

şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi;
- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice;
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs.

Cerinţele de absolvire – susţinerea tezei de licenţă care se organizează şi se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează la finele ultimului semestru al
studiilor de licenţă.

Se admit la susţinerea tezei de licenţă studenţii care au realizat integral programul de
studii şi au acumulat 180 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul economiei, utilizând
studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de cercetare calitative
(finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative (ipoteze demonstrabile
experimental). Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi capabil:

- plasează noi informații și interpretări în contextul unei secțiuni/modul de curs;
- să demonstreze o înțelegere a structurii generale a contabilității și a relațiilor dintre

componentele acesteia;
- aplică metode de analiză critică și de dezvoltare a teoriilor;
- evaluează conformitatea activității întreprinderii cu cadrul normativ și legislativ al

Republicii Moldova;
- aplica metode de verificare experimentală și observationala a teoriilor științifice;
- discuta despre modul de rezolvare a problemelor din domeniul științelor economice;
- să demonstreze capacitățile necesare pentru a efectua cercetări cu un grad mai înalt de

autonomie;
- adaptarea mesajului profesional la diferite medii socio-culturale.
Pentru certificarea tezei de licenţă nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de

promovare este „5”. Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei
pentru examenul de licenţă.

Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă, cu frecvenţă
redusă

Consilier ECTS – lector universitar Sviridenco L.

Administrator de program – doctor, conferenţiar universitar Cerga T.



Programul 0413.1 Business și administrare

Descriere generală

Misiunea programului – crearea, valorificarea şi diseminarea cunoştinţelor; formarea
specialiştilor cu înalte competenţe profesionale în domeniul economice care vor putea activa
cu succes în manager de proiect, manager sisteme de management cahtafi, director
producție, agent de vânzări, angajat de birou.

Obiectivele programului:
1. a pregăti specialiştii pentru activităţi de administrare a afacerilor, precum şi

conducerea diferitor subdiviziuni ale organizaţiilor
2. promovarea învățământului economic și a cercetării în corelare cu potențialul

național, existențele europene și integrarea în circutul de valori universale;
3. racordarea sistemului de învățămînt autohton la standardele europene și

internaționale

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe economice

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor).

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de:
- bacalaureat;
- studii medii de specialitate;
- studii superioare.
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere formală care
presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor demonstrate de
solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care:

demonstrează cunoştinţe:
Operarea cu conceptele, teoriile, metodele și instrumentele fundamentale de natura

economico-financiară în realizarea sarcinilor profesionale;
Identificarea și formularea unor idei relevante de afaceri, evaluarea oportunităților de

aplicare a acestora în contextul existent și previzionat de mediu ambiental;
Crearea și monitorizarea echipelor multidisciplinare în corespundere cu activitatea

organizației; dezvoltarea relațiilor productive, de colaborare în cadrul echipelor; aplicarea și
raționalizarea instrumentelor de motivare a participanților acestora;

Organizarea și monitorizarea activităților organizației în conformitate cu cadrul
normativ și exigențele mediului ambiant;

Adoptarea deciziilor optime în condiții de certitudine, incertitudine și risc, gestionarea
eficace a riscurilor în afaceri;

Aplicarea instrumentelor manageriale de evaluare a eficacității și eficienței activităților,
de identificare și mobilizare optimă a rezervelor și măsurilor de sporire a eficacității și
eficienței, inclusiv prin crearea și raționalizarea structurii organizatorice și a sistemelor de
management al calității;

Identificarea și gestionarea informațiilor adecvate și relevante în vederea dezvoltării și
extinderii activităților de afaceri derulate;

Elaborarea și coordonarea proiectelor aferente administrării afacerilor prin utilizarea
eficient a resurselor organizaționale.
- Profilul programului – Business şi administrare.



Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către student a
următoarelor competenţe:
Cunoştinţe:
₋ teorie economică – geneză, esenţă,metodologia şi metoda, legităţi economice;
₋ management – evoluţia ştiinţei management, conţinutul principalelor procese şi funcţii

manageriale;
₋ marketing – elaborarea şi realizarea politicii de marketing a întreprinderii,
₋ pieţe – studierea, funcţionarea şi dezvoltarea pieţelor de resurse, bunuri şi servicii;
₋ clienţi – factori de influenţă, procese de cumpărare şi consum, modele de consum;
₋ drept – cunoaşterea legislaţiei privind antreprenoriatul şi întreprinderile, micul business,

protecţia consumatorului, publicitatea din republica moldova;
₋ finanţe – managementul finanţelor, utilizarea contabilităţii şi altor sisteme financiare;
₋ sisteme informaţionale – dezvoltarea şi exploatarea sistemelor informaţionale cu impact

asupra realizării funcţiilor manageriale în organizaţie.
Capacităţi:
₋ să iniţieze o afacere;
₋ să cunoască metode de identificare a ideilor de afaceri şi evaluare a oportunităţilor;
₋ să posede metode de evaluare şi minimizare a riscurilor în afaceri;
₋ să asigure desfăşurarea activităţilor în conformitate cu legile şi normele stabilite;
₋ să ajusteze activitatea organizaţiei la cerinţele mediului ambient;
₋ să adopte decizii optime în condiţii de certitudine, incertitudine, risc;
₋ să elaboreze structura organizatorică a organizaţiei;
₋ să evalueze şi să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea activităţilor din organizaţie;
₋ să se automotiveze şi să sporească eficienţa propriei activităţi;
₋ să formeze echipe şi să dezvolte colaborarea;
₋ să motiveze şi să creeze relaţii de muncă productive;
₋ să aplice sisteme de management al calităţii;
₋ să comunice convingător şi efficient;
₋ să asigure şi să gestioneze utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare şi

informaţionale;
₋ să organizeze procesul de cercetare în domeniul business şi administrare;
₋ să elaboreze o lucrare aplicativă ce se referă la soluţionarea unei probleme din domeniul

administrării afacerilor;
₋ să elaboreze şi să coordoneze realizarea proiectelor;
₋ să cunoască aria de competenţă şi implicare a managerilor de la diferite niveluri

ierarhice;
₋ să elaboreze judecăţi bazate pe cunoaşterea problematicii sociale şi etice care apar în

muncă sau studio.
Programul include 57 unităţi de curs, grupate în următoarele componente:

1. fundamentală – F - (51 credite, 11 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi a
cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în domeniul
de formare profesională
– agronomie;
2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (18 credite, 9 unităţi de curs);
de orientare socio-umanistă – U - (18 credite, 13 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul
specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în
scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare
profesională – Business şi administrare şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea
unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi
econo- mică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să



se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate;
3. de orientare spre: specializare – S (70 credite, 25 unităţi de curs inclusiv: opţionale 50
credite, 13 unităţi de curs; 3 stagii de practică, 18 credite).

Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Specialistul în Business şi
administrare va fi apt să activeze: administrator inferior în departamente de producere şi
comerţ, economist, proiectant în secţii economice, întreprinzător la firme individuale,
coordonator în relaţiile firmei cu mediul extern.

Director agenție
Director (șef) asociație
Director birou (oficiu)
Director commercial
Director (șef împuternicit) direcție
Director executiv
Director firmă
Manager
Șef birou, secție, serviciu
Conducător firmă mică, patron (girant) in afaceri
Director întreprindere mică comercială
Director vînzări
Director operații tranzacții
Director proiect

Manager de proiect/program Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de
licenţă în domeniul Business şi administrare pot:
- urma studiile de masterat;
- urma un alt program de licenţă;
- avea oportunităţi L.L.L.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu
frecvenţă

Anul 1 (plan de învăţământ 2021)
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credit

e
ECT
S

F.01.O.01 Matematica în economie 4

F.01.O.02 Bazele teoriei economice 4
F.01.О.03 Statistica 4
F.01.О.04 Bazele managementului 6
F.01.O.05 Bazele contabilității 4
G.01.О.06 Limba română 4
G.01.О.07 Limba străină în afaceri (engleză, franceză, germană) 4
G.01.O.08 Educaţie fizică -
F.02.О.09 Economia întreprinderilor 6
F.02.О.10 Microeconomie 4
G.02.A.11
G.02.А.12

Tehnologii de comunicare informaţională/
Bazele informaticii 4

U.02.А.13
U.02.А.14

Limba şi cultura găgăuză/
Limba şi cultura bulgară 3



U.02.А.15
U.02.А.16
U.02.А.17

Bazele statului și dreptului a RM /
Proprietatea intelectuală/
Asistența juridică garantată de stat (rom.) 2

S.02.О.18 Merceologie şi tehnologia mărfurilor de consum 5
F.02.О.19 Bazele antreprenoriatului 6

G.02.O.20 Educaţie fizică -
Total 6

0
Anul 2 (plan de învăţământ 2017)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credit
e
ECTS

F.03.О.21 Macroeconomia 4
F.03.О.22 Bazele evidenţei contabile 4
G.03.А.23
G.03.А.24

Etica profesională/
Etica comunicării de afaceri 2

U.03.O.25 Istoria poporului găgăuz 2
S.03.О.26 Managementul motivational 4
S.03.О.27 Managementul producţie 5
S.03.О.28 Finanţe şi impuneri impozitare 5
S.03.О.29 Managementul corporativ 4
U.04.A.30
U.04.A.31
U.04.A.32
U.04.A.33

Politologia/
Ethnopolitologia popoarelor din Europa
Sociologie /
Elemente ale culturii naţionale şi universale

2

U.04.О.34 Filosofie în economie 3
F.04.O.35 Analiza activităţii economice 6
F.04.О.36 Bazele marketingului 4
S.04.А.37
S.04.A.38

Сontabilitatea  la întreprindere/
Сontabilitate în comerț

4

S.04.А.39
S.04.А.40

Managementul innovational /
Management în sectorul serviciilor

4

S.04.О.41 Managementul şi planificarea  la întreprindere 5
Practica de iniţiere în domeniul managementului 2
Total 6

0
Anul 3 (plan de învăţământ 2017)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Cred
ite

ECT
S

G.05.О.42 Tehnologii informaţionale în management 4
S.05.A.43
S.05.A.44

Piaţa muncii/
Comportamentul consumatorului

2

S.05.А.45
S.05.A.46

Marketing în ramuri şi în domenii de activitate/
Management marketing

4

S.05.O.47 Managementul calităţii 4



S.05.O.48 Managementul riscurilor 4
S.05.O.49 Managementul comparativ 4
S.05.А.50
S.05.А.51
S.05.A.52

Managementul proiectelor /
Managementul municipal/
Managementul social

2

S.05.О.53 Teza de an în domeniul managementului 2
S.06.O.54 Corespondenţa economică 3
U.06.A.55 Integrarea economică a Republicii Moldova în UE/

Drept European
2

S.06.А.56
S.06.A.57

Logistica /
Managementul a achizițiilor și a vănzărilor

2

S.06.A.58 Managementul personalului 2
Practica de producţie 6
Practica de licenţă 10
Examenul de licenţă,
Teza de licenţă

9

Total 60

Total program de studii 180

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu frecvenţă
redusă

Anul 1 (plan de învăţământ 2021)
Denumirea unităţii de

curs (modulului)
Credite
ECTS

F.01.О.01 Matematica în economie 4
F.01.О.02 Bazele teoriei economice 4
F.01.О.03 Statistica 4
F.01.O.04 Bazele contabilității 4
G.01.О.05 Limba străină în afaceri (engleză, franceză,

germană) 4

G.01.О.06 Limba română 4
F.02.О.07 Microeconomie 4
F.02.О.08 Bazele managementului 6
G.02.A.09
G.02.А.10

Tehnologii de comunicare informaţională /
Bazele informaticii 4

U.02.А.11
U.02.А.12

Limba şi cultura găgăuză /
Limba şi cultura bulgară 3

S.02.О.13 Merceologie şi tehnologia mărfurilor de consum 5
Total 46

Anul 2 (plan de învăţământ 2017)
Denumirea unităţii de

curs (modulului)
Credite
ECTS

F.03.О.14 Macroeconomia 4
F.03.О.15 Bazele evidenţei contabile 4
F.03.О.16 Economia întreprinderilor 6



G.03.А.17
G.03.А.18

Etica profesională/
Etica comunicării de afaceri 2

U.03.O.19 Istoria poporului găgăuz 2
U.03.А.20
U.03.А.21
U.03.А.22

Dreptul Republicii Moldova /
Dreptul proprietății intelectuale/
Asistența juridică garantată de stat

2

U.04.A.23
U.04.A.24
U.04.A.25
U.04.A.26

Politologia/
Ethnopolitologia popoarelor din Europa
Sociologie /
Elemente ale culturii naţionale şi universal

2

S.04.А.27
S.04.A.28

Logistica /
Managementul a achizițiilor și a vănzărilor

2

S.04.А.29
S.04.A.30

Сontabilitatea  la întreprindere/
Сontabilitate în comerț

4

F.04.О.31 Bazele marketingului 4
S.04.О.32 Managementul motivational 4
S.04.О.33 Bazele antreprenoriatului 6

Total 42
Anul 3 (plan de învăţământ 2017)

Denumirea unităţii de
curs (modulului)

Credite
ECTS

S.05.A.34
S.05.A.35

Piaţa muncii/
Comportamentul consumatorului

2

F.05.O.36 Analiza activităţii economice 6
U.05.О.37 Filosofie în economie 3
S.05.О.38 Managementul şi planificarea  la întreprindere 5
S.05.А.39
S.05.A.40

Marketing  înramuri şi în domenii de activitate/
Management marketing

4

S.05.О.41 Managementul corporativ 4
S.06.А.42
S.06.А.43
S.06.A.44

Managementul  proiectelor /
Managementul municipal/
Managementul social

2

S.06.A.45 Managementul calităţii 4
S.06.А.46
S.06.А.47

Managementul innovational /
Management în sectorulserviciilor

4

S.06.О.48 Managementul producţie 5
S.06.О.49 Finanţe şi impuneri impozitare 5

Practica de iniţiere în domeniul managementului 2
Total 46

Anul 4 (plan de învăţământ 2017)
Denumirea unităţii de

curs (modulului)
Credite
ECTS

G.07.О.50 Tehnologii informaţionale în management 4
U.07.O.51 Integrarea economică a Republicii Moldova în UE/

Drept European
2

S.07.O.52 Corespondenţa economică 3
S.07.O.53 Managementul comparative 4
S.07.O.54 Managementul riscurilor 4



S.07.О.55 Managementul personalului 2
S.07.О.56 Teza de an în domeniul managementului 2

Practica de producţie 6
Practica de licenţă 10
Examenul de licenţă,
Teza de licenţă 9

Total 46

Total program de studii 180
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede următoarele
tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice:
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de laborator,

tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale;
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii nivelului

şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi;
- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice;
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs.

Cerinţele de absolvire – susţinerea tezei de licenţă care se organizează şi se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează la finele ultimului semestru al
studiilor de licenţă.

Se admit la susţinerea tezei de licenţă studenţii care au realizat integral programul de
studii şi au acumulat 180  credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul Business şi
administrare, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de
cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative
(ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi
capabil:
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul;
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe Business şi

administrare şi conexiunile dintre componentele sale;
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare profesională –

economice;
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice;
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului ştiinţe economice;
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad sporit de

autonomie;
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale.

Pentru certificarea tezei de licenţă nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de
promovare este „5”. Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei
pentru examenul de licenţă.
Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă, cu frecvenţă
redusă
Administrator de program doctor, conf. univ. Curaxina S. S.



Programul 1013.1  - Servicii hoteliere, turism și agrement

Descriere generală

Misiunea programului – Domeniul Turism are scopul de a pregăti specialiști pentru
industria turistică. Turismul reprezintă o forta importantă a dezvoltării, prosperității și
bunăstării. Circulatia turistilor la nivel național și mondial este in continua creștere. Fiind un
sector de prestare servicii, turismul contribuie la dezvoltarea economiei prin acumularea de
capital.

Obiectivele programului:
● a pregăti specialiştii pentru activităţi turistice;
● promovarea învățământului în domeniul servicii publice și a cercetării în corelare cu

potențialul național, existențele europene și integrarea în circuitul de valori universale;
● racordarea sistemului de învățămînt autohton la standardele europene și internaționale;
● aplicarea TIC în procesul de activitate, utilizarea metodelor şi tehnicilor de analiză a

pieţei serviciilor hoteliere;
● formarea capacității de a elabora și a dezvolta proiecte turistice în scopul maximizării

performanţei activităţii turistice;
● dezvoltarea unei atitudini critice prin utilizarea și interpretarea coerentă a teoriilor,

modelelor în domeniul managementului și marketingului turistic;
● formarea și dezvoltarea de abilități superioare de cercetare independentă și utilizarea

eficientă a informației.
Calificarea acordată – Licenţiat în servicii  publice

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor).

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de:
- bacalaureat;
- studii medii de specialitate;
- studii superioare.
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere formală care
presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor demonstrate de
solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care:

● capacitatea de a aplica cunoștințele în practică;
● capacitatea de soluționare a problemelor;
● capacitatea de a învăța;
● creativitatea;
● spirit de inițiativă și antreprenoriat;
● capacitatea de gândirea strategică;
● capacitatea de lucru în echipă;
● capacitatea de lucru individual;
● capacitatea de analiză și sinteză;
● abilității de comunicare scrisă și orală

Profilul programului – Servicii hoteliere, turism și agrement.
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către student a
următoarelor competenţe:
Cunoştinţe:



- bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umanistice şi economice;
- normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om - societate, om - mediul

ambiant;
- bazele analizei matematice;
- bazele economiei şi managementului;
- metodele de studiere a pieţei, marketingul;
- turism rural și ecologic;
- promovarea produsului turistic;
- tehnologia hotelieră și activităților turistice;
- resursele turistice mondiale;
- industria hotelieră și servicii de restaurant;
- și organizare de evenimente.
Capacităţi:
₋ aplicarea eficientă a teoriilor, metodelor și instrumentelor tic la crearea produsului turistic

în condițiile dezvoltării economice durabile;
₋ luarea deciziilor constructive privind dezvoltarea pieței turistice în condițiile resurselor

turistice disponibile;
₋ organizarea activității turistice în corespundere cu tradițiile etnoculturale, istorice și

religioase în contextul dezvoltării relațiilor cu clienții prin comunicare eficientă;
₋ gestionarea necesarului de resurse umane, materiale și financiare în raport cu cerințele

volumului și eficienței entității turistice și de servicii în relațiile cu partenerii;
₋ evaluarea activității entității turistice, produsului turistic în corespundere nevoile clienților

în contextul asigurării securității acestora;
₋ elaborarea politicilor în domeniul turismului și ospitalității în raport cu stilul de viață al

clienților.
₋ cercetarea problemelor de organizare a activităților în domeniul serviciilor hoteliere și

turism la nivel regional, național și internațional;
₋ aplicarea mecanismelor de asigurare a calității în turism și servicii.

Programul include 57 unităţi de curs, grupate în următoarele componente:
1. fundamentală – F - (48 credite, 11 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi a

cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în domeniul de
formare profesională
– Servicii hoteliere, turism și agrement;

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (18 credite, 9 unităţi de curs);
de orientare socio-umanistă – U - (17 credite, 14 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul
specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în
scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare
profesională – turism și agrement şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui
orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi econo-
mică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se poată
adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate;

3. de orientare spre: specializare – S (70 credite, 23 unităţi de curs inclusiv: opţionale 50
credite, 12 unităţi de curs; 3 stagii de practică, 18 credite).

Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor)
● Conducător grup turistic,
● Ghid turism intern,
● Conducător pensiune turistică (rurala, agroturistica),
● Director agenție de turism,
● Director agenție de turism tour-operatoare,



● Manager in activitatea de turism,
● Analist in turism,
● Agent de asistenta turistică,
● Agent de turism,
● Receptioner unitate de cazare,
● Șef recepție unitate de cazare,
● Recepționist,
● Operator recepție.

Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul «servicii
hoteliere, turism și agrement» pot:
- urma studiile de masterat;
- urma un alt program de licenţă;
- avea oportunităţi L.L.L.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu
frecvenţă

Anul 1 (plan de învăţământ 2021)
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite

ECTS
F.01.O.01 Basele turismului 4

F.01.О.02 Întroducere în economie 4
F.01.О.03 Anteprenoriat în turism 4
F.01.О.04 Geografia economică turismului 6
G.01.О.05 Limba română de comunicare 4
G.01.О.06 Limba engleză de afaceri 4
U.01.O.07 Istoria culturii și civilizației 4
G.01.O.08 Educaţie fizică I -
F.02.О.09 Servicii publice 6
F.02.О.10 Economia  turismului 6
G.02.О.11 Limba engleză de afaceri 4
G.02.A.12
G.02.A.13

Tehnologii de comunicare informaţională
Bazele informaticii 4

U.02.O.14 Limba şi cultura găgăuză/(bulgară) 3
U.02.A.15
U.02.A.16
U.02.A.17
U.02.A.18

Bazele statului și dreptului Republicii Moldova
Dreptul proprietății intelectuale
Dreptul afacerilor
Drept European

2

S.02.O.19 Management 5
G.02.O.20 Educaţie fizică II -

Total 60
Anul 2 (plan de învăţământ 2018)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS

F.03.О.19 Sursele turistice mondiale 4
F.03.О.20 Bazele evidenţei contabile 4
F.03.О.21 Gestiunea și planificarea unităților turistice 4
G.03.А.22 Etica profesională/ 2



Etica comunicării de afaceri
U.03.O.23 Istoria poporului găgăuz 2
S.03.О.24 Industria hotelieră și servicii de restaurante 5
S.03.О.25 Marketing turismului 5
S.03.А.26 Teoria și practica excursionista/

Museografia
4

U.04.A.28 Politologia/Management în situații de risc 2
U.04.А.29 Filosofia și semiotica/Psihologie/ 3
S.04.O.30 Tehnologia hotelieră și activităților turistice 6
F.04.О.31 Comportamentul consumatorilor 4
S.04.А.32 Gestiunea surselor turistice în Republica Moldova/

Trasele turistice in Republica Moldova
4

S.04.О.33 Turism international 4
S.04.О.34 Promovarea produsului touristic 5

Practica de iniţiere în domeniul managementului 2
Total 60

Anul 3 (plan de învăţământ 2018)
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credit

e
ECTS

S.05.О.35 Managementul proiectelor în turism 4
S.05.O.36 Managementul vânzărilor și relațiilor cu clienții 4
S.05.А.37 Turism rural/Ecoturism 4
S.05.A.38 Managementul personalului unităților turistice /Cultura și

identitatea contingentului turistic
4

S.05.O.39 Logistica turismului 4
S.05.A.40 Managementul calității serviciilor turistice/Standarde si

norme in ospitalitate
4

S.05.О.41 Teza de an în domeniul turism 2
S.06.O.42 Animația turistică 3
U.06.A.43 Integrareaeconomică a Republicii Moldova în UE/

Drept European 2

S.06.А.44 Comunicarea de afaceri în domeniul turism la limba
engleza/Artaoratorică

2

S.06.A.45 Turism vitivinicol și gastronomic/
Gestiunea evenimentelor turistice 2

Practica de producţie 6
Practica de licenţă 10
Examenul de licenţă,
Teza de licenţă 9

Total 60

Total program de studii 180

Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede următoarele
tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice:
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de laborator,

tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale;



- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii nivelului
şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi;

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice;
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs.

Cerinţele de absolvire – susţinerea tezei de licenţă care se organizează şi se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează la finele ultimului semestru al
studiilor de licenţă.

Se admit la susţinerea tezei de licenţă studenţii care au realizat integral programul de
studii şi au acumulat 180 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul «servicii hoteliere,
turism și agrement», utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau
arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de licenţă
va fi capabil:
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul;
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului «servicii hoteliere,

turism și agrement» şi conexiunile dintre componentele sale;
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare profesională –

«servicii hoteliere, turism și agrement»;
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice;
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului «servicii

hoteliere, turism și agrement»;
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad sporit de

autonomie;
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale.

Pentru certificarea tezei de licenţă nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de
promovare este „5”. Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei
pentru examenul de licenţă.

Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă
Administrator de program doctor, conf. univ. Curaxina S. S.

Programul   0114.2 – Informatica

Descriere generală

Misiunea programului – Misiunea specializării 0114.2 Informatică este de a forma
specialişti calificaţi informatică, îmbinând armonios obiectivul didactic cu cel ştiinţific, care
se concretizează în formarea de competenţe generale şi specifice absolvenţilor studiilor
universitare de licenţă cu eficienţă imediată sau de perspectivă, prin asigurarea unei temeinice
pregătiri profesional-ştiinţifice şi metodice de specialitate, în concordanţă cu stadiile
pertinente, actuale ale cunoaşterii în domeniile de profil.

Obiectivele programului:
₋ dezvoltarea capacității de reflecție critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire

profesională în raport cu standardele profesiei;
₋ formarea de competențe de comunicare și cooperare prin participarea la diverse dezbateri

științifice specifice domeniului profesional;
₋ formarea și dezvoltarea competențelor profesional-pedagogice, priceperilor și



deprinderilor de aplicare a cunoștințelor;
₋ stimularea interesului absolvenţilor pentru a continua pregătirea profesională, ştiinţifică şi

de specialitate pentru a se adapta eficient cerinţelor preconizate de societatea bazată pe
cunoaştere.

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe ale educației.

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor).

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de:
- bacalaureat;
- studii medii de specialitate;
- studii superioare.

Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere formală care
presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor demonstrate de
solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care:
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor ale educației;
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – informatică;
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniu

informaticii;
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul informaticii,

precum şi de a-şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante de ordin social,
ştiinţific sau etic;

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de specialişti, cât şi
de non- specialişti;

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile cu un
grad sporit de autoinstruire.

Profilul programului – Științe ale educației
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către student a
următoarelor competenţe:

Cunoştinţe:
₋ cunoaşterea conceptelor fundamentale ale matematicii și informaticii contemporane;
₋ cunoaşterea conceptelor fundamentale a tehnologiilor formative în sistemul

predare-învățare-evaluare;
₋ interpretarea noilor tehnologii din perspective interdisciplinară şi transdisciplinară, în

contextual epocii şi lumii în permanent schimbare;
₋ utilizarea eficientă a resurselor curriculare, didactice, tehnologice etc.;
₋ perfecţionarea continuă a metodelor de predare/evaluare în învățământul

preuniversitar;
₋ elaborarea metodelor eficiente de predare/evaluare bazate pe tehnologii moderne din

domeniul educației și din domeniul tehnologii lorinformaţionale.
₋ Identificarea problemelor, stabilirea priorităţilor de cercetare  în domeniile informaticii;
₋ Cunoaşterea şi aplicarea metodologiei cercetării ştiinţifice;
₋ Estimarea cunoştinţelor obținute înainte de a le utiliza într-un scop anumit;



₋ cunoaşterea bazelor teoretice ale diferitor compartimente ale informaticii în volumul
necesar obiectivelor activităţii profesionale alese;

₋ utilizarea elaborărilor din domeniul informaticii ce țin de proiectarea sistemelor
informatice, exploatarea reţelelor de calculatoare, crearea și gestionarea bazelor de
date, elaborarea softului specializat etc.;

₋ analiza rezultatelor evaluării în activitatea profesională, din perspective diverselor
funcţii didactice;

₋ monitorizarea evoluţiei proprii în plan profesional, proiectarea şi realizarea carierei.

Capacităţi:
₋ eficientizarea activităţii profesionale prin utilizarea noilor tehnologii de

predare-învăţare-evaluare, adaptate la condiţiile interne;
₋ aplicarea condiţiilor teoretice în rezolvarea situaţiilor practice nestandartizate;
₋ aplicarea rezultatelor cercetărilor proprii şi ale celor străine în activitatea profesională.
₋ Adaptarea programelor educaţionale la tendinţele moderne din domeniul informaticii;
₋ Aplicarea cunoştinţelor teoretice şi practice înelaborarea produselor de program;
₋ colectarea, interpretarea şi analizarea datelor relevante, din domeniul informaticii;
₋ comunicarea şi transmiterea cunoştinţelor acumulate;
₋ identificarea problemelor din domeniul informaticii şi soluţionarea acestora;
₋ asigurarea procesului educativ cu materialele necesare pentru activitatea de studii;
₋ tehnica organizării activității în baza principiilor științifice, metode computerizate de

colectare, păstrare și prelucrare informației;
₋ metodologia activității profesionale în prelucrare și realizarea proiectelor

interdisciplinare;
₋ intocmirea correctă a actelor de învățământ;
₋ abilitatea artei oratorice.

Programul include 46 unităţi de curs, grupate în următoarele componente:
1. fundamentală – F - (66 credite, 16 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi a

cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în domeniul
de formare profesională – educație și formare a profesorilor;

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi de curs); de
orientare socio-umanistă – U - (13 credite, 6 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul specialist
a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în scris,
inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare profesională
educație și formare a profesorilor –şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui
orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi econo-
mică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se
poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate;

3. de orientare spre: specializare – S (76 credite, 18 unităţi de curs inclusiv: opţionale 46
credite, 14 unităţi de curs; 4 stagii de practică, 30 credite).

Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Domeniul de aplicare a
specialistului. Absolventul specialităţii 0114.2 Informatică este pregătit pentru activitatea de
investigaţie ştiinţifică şi pedagogică. Calificarea obţinută permite licenţiatului să activeze:
₋ ca profesor de informatică șimatematică în învăţămîntul pre-universitar (gimnazii);
₋ ca metodist, manager în sistemul educaţional;
₋ ca specialist în domeniul aplicării tehnicii de calcul în diferite sistemei nformaţionale;
₋ ca conducător a diferitor centre informaţionale din ţarăşi de pestehotareleei;



₋ ca programator, operator, administrator de baze de date şi de reţele de calculatoare,
înministere şi departamente, întreprinderi de stat sau private.

Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul Științe ale
educației pot:
- urma studiile de masterat;
- urma un alt program de licenţă;
- avea oportunităţi L.L.L.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu
frecvenţă

Anul 1 (plan de învăţământ 2021)
Codul Denumirea unităţii de curs

(modulului)
Credite
ECTS

F.01.O.001 Algebra 1 3
F.01.O.002 Analiza matematică 1 4
F.01.O.003 Geometria 1 3
F.01.O.004 Pedagogia 6
F.01.O.005 Bazele programării 6
G.01.O.006 Limba străină 4
F.01.O.007 Arhitectura calculatorului şi sisteme de operare 4

Discipline extracurriculare
G.01.O.008 Educaţia fizică
F.02.O.009 Algebra 2 4
F.02.O.010 Analiza matematică 2 4
F.02.O.011 Geometria 2 4
F.02.O.012 Psihologia 6
U.02.O.013 Limba şi cultura găgăuză 3
F.02.O.014 Structuri de date şialgoritmi 5
G.02.O.015 Limba românăde comunicare 4

Discipline extracurriculare
G.02.О.016 Educaţia fizică

Total 60

Anul 2 (plan de învăţământ 2021)
Codul Denumirea unităţii de curs

(modulului)
Credite
ECTS

F.03.O.017 Teoria probabilităților şi statistica matematică 4
F.03.O.018 Programarea C++ 5
F.03.O.019 Bazele de date 6
S.03.O.020 HTML şi Web-desing 4
G.03.О.021 Tehnologii de comunicare informaţională 4
U.03.O.022 Istoria poporului găgăuz 2
S.03.O.023 Technologii modern de instruirecu  dispositive

mobile
3

Practica de iniţiere 2
Discipline la liberă alegere



U.04.А.026
U.04.А.027

Bazele antreprenoriatului/
Liderșip și managementul capitalului uman
(rom.)

2

U.04.A.028
U.04.A.029
U.04.A.030

Politologia/
Sociologia/
Culturologia

2

S.04.O.031 Didactica informaticii 6
S.04.O.032 Programarea visuală 5
S.04.O.033 Metode de optimizare 3
S.04.О.034 Metodica rezolvării problemelor nestandart de

informatică
3

Practica didactico-pedagogică 7
Teza anuală 2
Discipline la liberă alegere

L.04.A.035 Istoria informaticii
Total anul 2 60

Anul 3 (plan de învăţământ 2021)
Codul Denumirea unităţii de curs

(modulului)
Credite
ECTS

G.05.O.036 Managementul educațional 2
U.05.O.037 Filozofia 2
S.05.O.038 Grafica asistată de calculator 4
S.05.O.039 Programarea logică 4
F.05.А.040
F.05.А.041

Psihopedagogia  comunicării/
Bazele comunicării pedagogice (rom.)

2

U.05.A.042
U.05.A.043

Educaţia incluzivă /Educație intercultural
(rom.)

2

G.05.O.044 Etica și cultură profesională (rom) 2
Practica pedagogică 12
Discipline la libera alegere

L.05.A.045
L.05.A.046

Civilizația europeană/
Dreptul European/
Politici educaţionaleîn context European (rom)

S.06.O.047 Metodica predării Robotica 3
S.06.A.048
S.06.A.049

Bazele PHP /
Bazele Javascript

3

S.06.O.050 Rețele de calculatoare și siguranța 4
S.06.O.051 Modelarea computerizată 2

Practica de licenţa 9
Examen de licenţa 9
Total 60
Total program de studii                                                               180

**- inclusiv teza de an



Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede următoarele
tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice:
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de laborator,

tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale;
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii nivelului

şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi;
- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice;
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs.

Cerinţele de absolvire – susţinerea tezei de licenţă care se organizează şi se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează la finele ultimului semestru al
studiilor de licenţă.

Se admit la susţinerea tezei de licenţă studenţii care au realizat integral programul de
studii şi au acumulat 180 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul știinților ale
educației, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de
cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative
(ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi
capabil:
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul;
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţelor ale

educației conexiunile dintre componentele sale;
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare profesională;
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice;
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului ştiinţelor ale

educației;
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad sporit de

autonomie;
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale.

Pentru certificarea tezei de licenţă nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de
promovare este „5”. Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei
pentru examenul de licenţă.

Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă

Administrator de program – lector  G.Popil



Programul 0400.1 – Administrare publica

Descriere generală

Misiunea programului – 1n conformitate cu misiunea si obiectivele strategice ale
catedrei „Drept public" din cadrul USC, acest program Administrația publică de formare
profesională este orientat spre realizarea cerințelor majore înaintate de piața muncii si are
scopul formarea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul administrate! publice, capabili
se dezvolle continuu și sa colaborează pentru a realiză dezideratele sistemului de administrare
publica.

Obiectivele programului:
₋ cunoașterea principalelor teorii în domeniului administrate! publice, concepte teoretice

in domeniul adminislrarii publice, politicaadministrapiei publice locale.
₋ cunoașterea principalelor tending de dezvoltare si de modernizare (reformare) a

administrației publice, ținând seama de practica administrative
₋ cunoașterea structurii, mecanismului si a competențelor autorităților publice.
₋ capacitatea de a lua decizii administrative bine chibzuite, capacitatea de a analiza și

implementa inovații în activități profesionale.
₋ pregatire de autodezvoltare, autorealizare, utilizarea potențialului creativ.
₋ capacitatea de a gestiona organizații, departamente, echipe de personal, proiecte.
₋ capacitatea de a lua decizii, de a aplica metode moderne în elaborare, realizarea

evaluării deciziilor politice si administrative, programelor si planurilor de dezvoltare a
regiunii, organizației, a colectivului.

₋ capacitatea de a analiza mediile politice, economice, sociale, juridice în care
funcționează organele de administrare publică.

₋ abilitatea de a conduce о discuție si un dialog profesionist cu cetățenii și organizațiile
obștești.

Curriculumului se concentrează pe obținerea unor închipuiri complete despre
mecanismul juridic al Parteneriatului Public-Privat, precum și cele mai recente tendințe în
teoria si practica normative și de aplicare a legii în domeniul PPP. Această discipline se referă
la domeniul de profil a ciclului de formare profesională al studenților în domeniului
Administrației Publice.

Nevoile si cerințele piesei muncii, monitorizează în mod constant gradul de multumire
al angajatorilor, actuali si potențiali, pentru a identifica corespunderea curriculumului
disciplinar cu cerințele reale ale pieței muncii, posibilitățile de îmbunătățire a acestuia, precum
și gradul în care competențele studenților și absolvenților corespund cerințelor fișelor de post
la locul de munca.

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe administrative.
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor).

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de:
- bacalaureat;
- studii medii de specialitate;



- studii superioare.
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere formală

care presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor demonstrate de
solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.

Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care:
₋ demonstrează cunoştinţe principalelor teorii în domeniului administrației publice,

concepte teoretice în domeniul administrării publice, politică administrației publice
locale.

₋ demonstrează cunoştinţe principalelor tending de dezvoltare si de modernizare
(reformare) a administrației publice, ținând seama de practica administrative

₋ demonstrează cunoştinţe structurii, mecanismului si a competențelor autorita^ilor
publice.

₋ demonstrează capacitatea de a lua decizii administrative bine chibzuite, capacitatea de a
analiza si implementa inovații în activități profesionale.

₋ demonstrează  pregatire de autodezvoltare, autorealizare, utilizarea potențialului creativ.
₋ demonstrează capacitatea de a chestiona organizații, departamente, echipe de personal,

proiecte.
₋ demonstrează capacitatea de a lua decizii, de a aplica metode moderne in elaborare,

realizarea evaluarii deciziilor politice si administrative, programelor si planurilor de
dezvoltare a regiunii, organizației, a colectivului.

₋ demonstrează capacitatea de a analiza mediile politice, economice, sociale, juridice in
care funcționează organele de administrare publică.

₋ demonstrează abilitatea de a conduce о discuție si un dialog profesionist cu cetajenii și
organizațiile obștești.

Profilul programului – Administrația publică

Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către student a
următoarelor competenţe:
Cunoştinţe:
₋ principalelor teorii în domeniului administrației publice, concepte teoretice în domeniul

administrării publice, politică administrației publice locale.
₋ principalelor tendințe dc dezvoltare și de modemizare (reformare) a administrației

publice, ținând seama de practica administrativă.
₋ structurii. mecanismului si a competențelor autorităților publice.

Capacităţi:
₋ capacitaiea de a gestiona orgmiizapi. departamente. echipă de personal, proiecte.
₋ capacitatea de a lua decizii, de a aplica metode moderne în elaborare, realizarea evaluării

deciziilor politice și administrative, programelor și planurilor de dezvoltare a regiunii
organizații, a colectivului.

₋ capacitatea de a analiza mediile politice, economice, sociale, juridice în care
functioneaza organele de administrare publică.



₋ abilitatea de a conduce o discuție și un dialog profesioniști cu cetățenii.
Programul include 68 unităţi de curs, grupate în următoarele componente:
1. fundamentală – F - (46 credite, 11 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi a

cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în domeniul
de formare profesională
– agronomie;

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (18 credite, 8 unităţi de curs);
de orientare socio-umanistă – U - (17 credite, 6 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul
specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în
scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare
profesională – Administrație publică. Prin specificului interdisciplinar și a influence се о
exercitu asupra stării societății contemporane, domeniul științelor administrative poate
contribui la formarea competențelor în domeniul științelor socio-umane la generală, cum ar
fi: științele politice, dreptul, managements public, asistență socială, marketingul serviciilor
publice, etc. Drept componentă a domeniului respectiv ar putea servi cursurile: Teoria și
istoria administrației publice; Drept constituțional si instituții politice; Drept administrativ,
etc. Disciplined nominalizate ar contribui la formarea competențelor privind aprecierea
politicilor publice si instrumentele de realizare a lor, la dezvoltarea unor competent pentru
sfera conducerii bazate pe cunoașterea si aplicarea normelor de drept si tehnicilor moderne
de administrare;

3. de orientare spre: specializare – S (74 credite, 23 unităţi de curs inclusiv: opţionale 23
credite, 10 unităţi de curs; 3 stagii de practică, 18 credite).
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Absolvenții programului se
pot angaja în cadrul diverselor instituții ale APL și APC, precum și, în cadrul organiza;iilor
non-guvernamentale care se preocupa de problemele administrației publice.
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul administrație
publică pot:

- urma studiile de masterat;
- urma un alt program de licenţă;
- avea oportunităţi L.L.L.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu
frecvenţă

Anul 1 (plan de învăţământ 2021)

Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

F.01.O.01 Teoria generală a statului și dreptului 5

F.01.O.02 Drept constituțional și institujii politice al Republicii
Moldova**

5

F.01.O.03 Sistema administrării publice din Republica Moldova 5



F.01.O.04 Dreptul administrării publice locale al Republicii
Moldova

5

G.01.O.05 Etica si deontologia in administrare publica 3

G.01.O.06 Limba romana de comunicare 3

F.02. O.07 Politologie 4

G.01.O.08 Educație fizică* -

F.02.O.09 Teoria și istoria administrației publice din Republica
Moldova**

5

U.02.O.10 Proprietatea intelectuală (rom.) 2

G.01.O.11 Limba și cultura găgăuză//bulgară 3

G.02.O.12 Tehnologii de comunicare informațională 3

G.01.O.13 Limba straină 4

U.02.O.14 Dreptul European// Integrarea Europeană al RM 4

U.02.O.15 Metodologia cercetării științifice 5

G.01.O.16 Educație fizică* -

Practica de specialitate 4

Total 60
Anul 2 (plan de învăţământ 2021)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS

F.03.O.17 Drept administrativ din Republica Moldova** 5

F.03.O.18 Administrarea serviciilor publice locale 5

S.03.O.19 Lucrări de secretariat in organele administrarii publice
cenlrale și locale

5

S.03.O.20 Reglementarea juridică a activității de intreprinzător/
Contracte administrative

5

S.03.O.21 Protecfia consumatorilor

S.03.O.22 Dreptul muncii și litigii de muncă 4

S.Q3.0.23 Drept public international 4



U.03.O.24 Istoria poporului găgăuză 2

F.04.O.26 Reglementare juridicu a finant,elor publice și
a impozitarii

4

S.04.O.27 Control administrativ asupra organelor de
administrate publică locală

4

S.04.O.28 Dreptul securitupi sociale 4

S.04.O.2
9

lnstituții fundamentale ale dreptuiui civil 4

S.04.A.3
0

Legislajia UTA Găgăuziya în ramura
administrării publice locale

4

S.04.A.3
1

Dreptul afacelor

S.04.A.3
2

Psihologia comunicarii de afaceri 4

S.04.A.3
3

Tehnici de redactare a corespondentei oficiale

S.04.O.3
4

Drept electoral si parlamentar 2

Practica de specialitaie 4

Total 60
Anul 3 (plan de învăţământ 2021)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS

S.05.A.
35

Parteneriat public-privat în admmistrarea publică teorie si
practică

6

S.05.A.
36

Administrarea achizițiilor publice și a contractelor

S.05.O.
37

Politica investițională a unitatii administrativ-teritoriale 4

S.05.O.
38

Proces de luare a deciziilor în administrarea publică 4

S.05.O.
39

Management al resurselor umane în administrarea publică 4



S.05.O.
40

Politica regională și planificare teritorială 4

S.05.Q.
41

Drept penal în administrarea publică 2

U.06.O.
42

Filosofia/ Istoria științelor politice și de drept 6

F.06.O.4
3

Admimstrarea f1паnțеlог publice 3

F.06.A.4
4

Administrarea proprietâtii publice locale

S.06.O.
45

Sistema al controlului dc slat asupra activitâții organelor
de administrație publică 4

S.06.O.
46

Elaborarea politicilor publice

U.05.O.
47

Instituții de apărare a drepturilor omului 2

S.06.O.
48

Dreptul mediului si funciar 2

Practică de licență l0

Examen de
licență

pregătire 9

susținere teză

Total 60
Total program de studii 180

* - extracurricular
**- inclusiv teza de an

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu frecvenţă
redusă

Anul 1 (plan de învăţământ 2021)
Denumirea unităţii de curs

(modulului)
Credite
ECTS

Teoria generala a statului si dreptulul 4

Drept constitutional și institujii politice al Republicii
Moldova**

4

Sistema administrării publice din Republica Moldoval 4



Limba romana de comunicare 4

Etica si deontologia in administrate publica 3

Istoria poporului găgăuză 3

Teoria și istoria administrajiei publice din Republica
Moldova**

5

Administrarea achizițiilor publice și a contractelor 4

Limba și cultura găgăuză/bulgară 3

Politologie 3

Metodologia cercetării stiințifice 4

Proprietatea intelectuală(rom.) 2

Total 43
Anul 2 (plan de învăţământ 2021)

Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

Drept administrate din Republica Moldova** 5

Reglementarea juridicu a activitujii de intreprinzator/ Contracte
administrative

4

Dreptul administrării publice locale al Republicii Moldova 4

Dreptul afacelor/Drept European 4

Sociologia// Filosofia 2

Parteneriat public-privat în admmistrarea publică 2

Lucrări de secretariat in organele administrării publice cenlrale
și locale

4

Administrarea serviciilor publice locale** 4

Dreptul securitupi sociale 4

Tehnici de redactare a corespondentei oficiale 4

Management al resurselor umane în administrarea publică 4

Practica de specialitaie 5

Total 46



Anul 3 (plan de învăţământ 2021)
Denumirea unităţii de curs

(modulului)
Credite
ECTS

Administrarea proprietâtii publice locale 4

Control administrativ asupra organelor de
administrate publica locala**

4

instituții fundamentale ale dreptului civil 4

Psihologia comunicarii de afaceri// Studiul comunicări publice 4

Proces de luare a deciziilor în administrarea publică 4

Conflictologie // Integrarea Europeana al RM 2

Sistema al controlului dc slat asupra activității organelor de
administrație publică

4

Politica investițională a unității administrativ-teritoriale 4

Administrarea f1паnțеlог publice 4

Dezvoltare regională 2

Dreptul mediului si funciar 2

Practica de specialitate 5

Total 43
Anul 4 (plan de învăţământ 2021)

Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

Drept public international** 4

Drept penal în administrarea publică 4

Dreptul muncii și litigii de muncă 4

Drept electoral si parlamentar 4

Elaborarea politicilor publice 2

Politica regională și planificare teritorială 2

Legislația UTA Găgăuzia în ramura
administrării publice locale

4



Protecția consumatorilor// Reglementarea juridică a activității de
întreprinzător

4

Instituții de apărare a drepturilor omului 2

Practica de licenţă l0

Examen de licenţă 9

Total 49
Total program de studii 180

**- inclusiv teza de an
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede următoarele
tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice:

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de laborator,
tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale;
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii nivelului
şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi;
- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice;
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs.

Cerinţele de absolvire – susţinerea tezei de licenţă care se organizează şi se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează la finele ultimului semestru al
studiilor de licenţă.

Se admit la susţinerea tezei de licenţă studenţii care au realizat integral programul de
studii şi au acumulat 175 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul agronomiei, utilizând
studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de cercetare calitative
(finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative (ipoteze demonstrabile
experimental). Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi capabil:

- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul;
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe agricole şi
conexiunile dintre componentele sale;
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare profesională –
agronomie;
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice;
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului ştiinţe agricole;
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad sporit
de autonomie;
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale.

Pentru certificarea tezei de licenţă nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de
promovare este „5”. Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei
pentru examenul de licenţă.

Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă, cu frecvenţă
redusă

Administrator de program – doctor în științe politice, E. Circov



Programul 0114/2/ 0114/1 – Informatică și matematică
Descriere generală

Misiunea programului – Misiunea specializării 0114.2/0114.1 Informatică și
matematică este de a forma specialişti calificaţi matematică și informatică, îmbinând
armonios obiectivul didactic cu cel ştiinţific, care se concretizează în formarea de competenţe
generale şi specifice absolvenţilor studiilor universitare de licenţă cu eficienţă imediată sau de
perspectivă, prin asigurarea unei temeinice pregătiri profesional-ştiinţifice şi metodice de
specialitate, în concordanţă cu stadiile pertinente, actuale ale cunoaşterii în domeniile de
profil.

Obiectivele programului:
• dezvoltarea capacității de reflecție critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire
profesională în raport cu standardele profesiei;
• formarea de competențe de comunicare și cooperare prin participarea la diverse dezbateri
științifice specifice domeniului profesional;
• formarea și dezvoltarea competențelor profesional-pedagogice, priceperilor și deprinderilor
de aplicare a cunoștințelor;
• stimularea interesului absolvenţilor pentru a continua pregătirea profesională, ştiinţifică şi
de specialitate pentru a se adapta eficient cerinţelor preconizate de societatea bazată pe
cunoaştere.

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe ale educației.

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor).

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de:
- bacalaureat;
- studii medii de specialitate;
- studii superioare.

Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere formală care
presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor demonstrate de
solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care:
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor ale educației;
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – informatică și

matematică;
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniu

informaticii și matematicii ;
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul informaticii

și matematicii , precum şi de a-şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante de
ordin social, ştiinţific sau etic;

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de specialişti, cât şi
de non- specialişti;

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile cu un
grad sporit de autoinstruire.

Profilul programului – Științe ale educației



Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către student a
următoarelor competenţe:

Cunoştinţe:

₋ cunoaşterea conceptelor fundamentale ale matematicii și informaticii contemporane;
₋ cunoaşterea conceptelor fundamentale a tehnologiilor formative în sistemul

predare-învăţare-evaluare;
₋ interpretarea noilor tehnologii din perspective interdisciplinară şi transdisciplinară, în

contextual epocii şi lumii în permanent schimbare;
₋ utilizarea eficientă a resurselor curriculare, didactice, tehnologice etc.;
₋ perfecţionarea continuă a metodelor de predare/evaluare în învățământul preuniversitar;
₋ elaborarea metodelor eficiente de predare/evaluare bazate pe tehnologii moderne din

domeniul educaţiei şi din domeniul tehnologiilor informaţionale.
₋ identificarea problemelor, stabilire a priorităților de cercetare în domeniile informaticii

și matematicii;
₋ cunoaşterea şi aplicarea metodologie icercetării ştiinţifice;
₋ estimarea cunoştinţelor obţinute înainte de a le utiliza într-un scop anumit;
₋ cunoaşterea bazelor teoretice ale diferitor compartimente ale informaticii în volumul

necesar obiectivelor activităţii profesionale alese;
₋ utilizarea elaborărilor din domeniul informaticii ce ţin de proiectarea sistemelor

informatice, exploatarea reţelelor de calculatoare, crearea şi gestionarea bazelor de
date, elaborarea softului specializat etc.;

₋ analiza rezultatelor evaluării în activitatea profesională, din perspective diverselor
funcţii didactice;

₋ monitorizarea evoluţiei proprii în plan profesional, proiectarea şi realizarea carierei.

Capacităţi:

₋ eficientizarea activităţii profesionale prin utilizarea noilor tehnologii de
predare-învăţare-evaluare, adaptate la condiţiile interne;

₋ aplicarea condiţiilor teoretice în rezolvarea situaţiilor practice nestandartizate;
₋ aplicarea rezultatelor cercetărilor proprii şi ale celor străine în activitatea profesională.
₋ adaptarea programelor educaţionale la tendinţele moderne din domeniul informaticii și

matematicii;
₋ aplicarea cunoştinţelor teoretice şi practice în elaborarea produselor de program;
₋ colectarea, interpretarea şi analizarea datelor relevante, din domeniul informaticii și

matematicii;
₋ comunicarea şi transmiterea cunoştinţelor acumulate;
₋ identificarea problemelor din domeniul informaticii și matematicii, şi soluţionarea

acestora;
₋ asigurarea procesului educativ cu materialele necesare pentru activitatea de studii;
₋ tehnica organizării activității în baza principiilor științifice, metode computerizate de

colectare, păstrare și prelucrare informației;
₋ metodologia activității profesionale în prelucrare și realizarea proiectelor

interdisciplinare;
₋ întocmirea corectă a actelor de învățământ;
₋ abilitatea artei oratorice.

Programul include 70 unități de curs, grupate în următoarele componente:



1. fundamentală – F - (69 credite, 15 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi a
cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în
domeniul de formare profesională – educație și formare a profesorilor;

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (16 credite, 6 unităţi de curs);
de orientare socio-umanistă – U - (18 credite, 17 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul
specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi
în scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare
profesională educație și formare a profesorilor –şi în diverse contexte culturale, precum
şi formarea unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică,
psihologică şi econo- mică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o
societate liberă şi să se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în
societate;

3. de orientare spre: specializare – S (97 credite, 32 unităţi de curs inclusiv: opţionale 26
credite, 7 unităţi de curs; 4 stagii de practică, 28 credite).

Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Domeniul de aplicare a
specialistului. Absolventul specialității 0114.2/0114.1 Informatică și matematică este pregătit
pentru activitatea de investigație științifică și pedagogică. Calificarea obținută permite
licențiatului să activeze:

₋ ca profesor de informatică și matematică în învățământul preuniversitar (gimnaziu);
₋ ca metodist, manager în sistemul educaţional;
₋ ca cercetător ştiinţific în domeniul matematică, aplicării tehnicii de calcul, situaţii

economice;
₋ ca specialist în domeniul aplicării tehnicii de calcul în diferite sisteme informaționale;
₋ ca conducător a diferitor centrei nformaţionale din ţarăşi de peste hotarele ei;
₋ ca programator, operator, administrator de baze de date şi de reţele de calculatoare, în

ministere şi departamente, întreprinderi de stat sau private.

Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul Științe ale
educației pot:
- urma studiile de masterat;
- urma un alt program de licenţă;
- avea oportunităţi L.L.L.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu
frecvenţă

Anul 1 (plan de învăţământ 2017)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS

F.01.O.001 Algebra 1 4
F.01.O.002 Analiza matematică 1 4
F.01.O.003 Geometria 1 4
F.01.О.004 Pedagogia 6
F.01.O.005 Bazele programării Pascal 4
G.01.O.006 Limba străină 4
G.01.O.007 Limba romană 4
G.01.O.008 Educaţia fizică



F.02.O.09 Algebra 2 5
F.02.O.010 Analiza matematică 2 4
F.02.O.011 Geometria 2 4
F.02.O.012 Psihologia 6
G.02.O.013 Educaţia fizică
U.02.O.014 Limba şi cultura găgăuză 3
F.02.O.015 Structuri de date şialgoritmi 4
S1.02.O.016 Arhitectura calculatorului și Assembler 4

Total 60
Anul 2 (plan de învăţământ 2017)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS

F.03.O.017 Analiza matematică 3 4
F.03.O.018 Programarea C++** 6
F.03.O.019 Dezvoltare software și platforme mobile 4
G.03.О.020 Tehnologii informaţionale în instruire matematica şi

informatica
6

U.03.A.021
U.03.A.022
U.03.A.023

Arta oratorică
Psihologia comunicării
Educație incluzivă

2

S1.03.A.024
S1.03.A.025
S1.03.A.026

Teoria şi metodologia curriculum şcolar
Tehnologii educaţionale
Teoria şi metodologia evaluării

4

S2.03.O.027 Algebra şi teoria mulțimilor 4
F.04.O.028 Analiza matematică 4** 4
U.04.А.029
U.04.А.030

Bazele statului și dreptului a RM
Proprietatea intelectuală

2

U.04.A.031
U.04.A.032
U.04.A.033
U.04.A.034

Politologie
Etnopolitologia popoarelor din Europa
Sociologie
Elemente ale culturii naţionale şi universale

2

S1.04.A.035
S1.04.A.036

Baze de date MS Access
Baze de date MS SQL

4

S1.04.O.037 Metodica predării informaticii 6
S1.04.O.038 Programarea visual

(Borland
4

S2.04.O.039 Ecuaţii diferenţiale 6
Practica de iniţierii 2

Total 6
0

Anul 3 (plan de învăţământ 2017)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS



F.05.O.040 Rezolvarea problemelor din cursul preuniversitar de
matematică

6

U.05.О.041 Istoria poporului găgăuz 2
S1.05.O.042 Metode de optimizare 3
S1.05.O.043 Bazele de date (Delphi. BDE) ** 4
S1.05.O.044 Rezolvarea problemelor din cursul preuniversitar de

informatică
4

S1.05.O.045 Rețele de calculatoare și siguranța 4
S2.05.O.046 Teoria probabilităților şi statistica matematică 4
S1.05.O.047 Metode numerice 3
G.06.O.048 Etica profesională 2
U.06.O.049 Filozofie 3
U.06.O.050
U.06.O.051

Integrarea economică europeană aRM
Drept European

2

S1.06.A.052
S1.06.A.053

HTML şi Web-desing
Macromedia Flash

4

S2.06.O.054 Metodica predării matematicii 4
S2.06.А.055
S2.06.А.056

Educaţiile fizicii matematice
Modelarea matematică în statistica şi economie

3

S2.06.A.057
S2.06.A.058

Analiza funcţională /
Topologie

4

Practica pedagogică (informatică) 8
Total 60

Anul 4 (plan de învăţământ 2017)

Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

U.07.A.059
U.07.A.060
U.07.A.061

Bazele teoriei economice
Bazele antreprenoriatului
Managementul capitalului uman

2

S1.07.O.062 Grafica asistată de calculator 4
S1.07.O.063 Programarea logică 4
S2.07.O.064 Teoria funcţiilor variabilelor complexe 4
S2.07.A.065
S2.07.A.066

Geometria diferenţială. Geometria de bază
Ecuaţii diferențiale înderivatepartială

4

Practica pedagogică (matematică) 12
S1.08.O.067 Administrarea reţelelor de calculatoare 3
S1.08.A.068
S1.08.A.069

Bazele PHP
Bazele Java

3

S1.08.O.070 Modelarea computerizată 3
S2.08.A.071
S2.08.A.072

Calculaţii variable
Capitole suplimentare de analiza matematică

3

Practica de licenţa 6
Examen de licenţa 12

Total 60
Total program de studii 240



**- inclusiv teza de an

Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede următoarele
tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice:

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de laborator,
tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale;

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii nivelului
şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi;

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice;
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs.

Cerinţele de absolvire – susţinerea tezei de licenţă care se organizează şi se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează la finele ultimului semestru al
studiilor de licenţă.

Se admit la susţinerea tezei de licenţă studenţii care au realizat integral programul de
studii şi au acumulat 240 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul științelor ale
educației, utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de
cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative
(ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi
capabil:
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul;
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţelor ale

educației conexiunile dintre componentele sale;
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare profesională;
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice;
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului ştiinţelor ale

educației;
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad sporit de

autonomie;
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale.

Pentru certificarea tezei de licenţă nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de
promovare este „5”. Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei
pentru examenul de licenţă.
Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă

Administrator de program – lector  G.Popil

Programul 0114.9/0114.10 - Limbi și literaturi/Limbi străine
(Limba  și  literatura  română  și  Limba  engleză)

Descriere generală



Misiunea programului este de a forma specialişti calificaţi în limba şi literatura
română, precum şi în limba engleză studiată aprofundat, îmbinând armonios obiectivul
didactic cu cel ştiinţific, care se concretizează în formarea de competenţe generale şi specifice
absolvenţilor studiilor universitare de licenţă cu eficienţă imediată sau de perspectivă, prin
asigurarea unei temeinice pregătiri profesional-ştiinţifice şi metodice de specialitate, în
concordanţă cu stadiile pertinente, actuale ale cunoaşterii în domeniile de profil.

Obiectivele programului:
- dezvoltarea capacității de reflecție critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire

profesională în raport cu standardele profesiei;
- formarea de competențe de comunicare și cooperare prin participarea la diverse dezbateri

științifice specifice domeniului profesional;
- formarea și dezvoltarea competențelor profesional-pedagogice, priceperilor și deprinderilor

de aplicare a cunoștințelor;
- stimularea interesului absolvenţilor pentru a continua pregătirea profesională, ştiinţifică şi de

specialitate pentru a se adapta eficient cerinţelor preconizate de societatea bazată pe
cunoaştere.

Calificarea acordată – Licenţiat în Știinţe ale Educaţiei
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor).
Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de:
- bacalaureat;
- studii medii de specialitate;
- studii superioare.
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere formală care
presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor demonstrate de
solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care:
- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul ştiinţelor agricole;
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – agronomie;
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniul

agronomiei;
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul agronomiei,

precum şi de a-şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante de ordin social,
ştiinţific sau etic;

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de specialişti, cât şi
de non- specialişti;

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile cu un
grad sporit de autoinstruire.

Profilul programului – Formare a profesorilor
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către student a
următoarelor competenţe:
Cunoştinţe:
₋ noţiunile şi conceptele de bază ale ştiinţelor educației;
₋ viziunea modernă asupra procesului educaţional;
₋ bazele ştiinţifice ale psihopedagogiei contemporane;
₋ strategia generală de investigaţie ştiinţifică şi tehnicile de cercetare pedagogică,

psihologică, lingvistică şi literară;
₋ tratarea ştiinţifică a subiectelor de lingvistică romanică şi românească; istoria lingvisticii

generale, romanice şi româneşti;



₋ istoria procesului literar naţional şi universal şi textele de referinţă ale literaturii naţionale
şi universale.

₋ perceptele didacticii generale şi specificul predării limbii române şi engleze pentru
vorbitorii alolingvi, la diferite etape de şcolarizare;

₋ norma ortografică, ortoepică, lexicală, gramaticală şi stilistică a limbii române şi engleze
contemporane;

₋ bazele teoretice ale lingvisticii contemporane şi istoria lingvisticii generale;
₋ concepţiile lingvistice semnificative, categoriile şi noţiunile/termenii lingvistici în uzul

disciplinelor: introducere în lingvistică, lingvistică generală, dialectologie, gramatică
istorică, istoria limbii literare, limba română şi engleză contemporană; stilistica, analiza
lingvistică a textului;

₋ datele cronologice, informaţiile geografice şi socio-lingvistice/socio-culturale importante
pentru interpretarea faptelor de limbă;

₋ diverse tehnici de proiectare, predare, evaluare a cunoştinţelor şi de formarea abilităţilor;
₋ modalităţi de formare şi dirijare a comunităţii de instruire, managementul resurselor şi al

timpului: strategiile de lucru cu adulţii (părinţi, comunitate).
Capacităţi:
₋ capacitatea adecvată de comunicare, dezvoltare lingvistică şi cercetare în limba şi

literatura română şi în limba şi literatura engleză;
₋ cunoaşterea perceptelor didacticii generale şi specificul predării limbii române şi engleze

pentru vorbitorii alolingvi, la etapele de şcolarizare (primar,gimnazial).
₋ aplicarea dexteră a cadrului conceptual al specializării în varii contexte

instructiv-educative în învăţământul preuniversitar.
₋ gestionarea noilor strategii educaţionale în context interdisciplinar / intradisciplinar /

pluridisciplinar / transdisciplinar  în  învăţământul preuniversitar.
₋ formarea modului de gândire specific activităţii desfăşurate şi a capacităţii de

autoevaluare, de realizare a feed-back-ului în dezvoltarea profesională.
₋ evaluarea rezultatelor activităţilor de predare-învăţare-evaluare şi prognozarea evoluţiilor

disciplinelor în limba română şi engleză.
₋ elaborarea unor proiecte educaţionale, de cercetare şi utilizare inovativă a metodelor

clasice şi moderne de procesare a informaţiei din domeniile filologiei române şi ştiinţelor
educaţiei.

₋ dezvoltarea şi perfecţionarea capacităţii de a studia în mod critic şi creator materia
predată; argumentarea propriei poziţii în luarea unei decizii profesionale;

₋ comentarea textelor literare şi a faptelor de limbă din perspectivă socio-lingvistică /
socio-culturală;

₋ punerea în valoare a respectului pentru identitatea română, limbă, ierarhia culturală.

Programul include 57 unităţi de curs, grupate în următoarele componente:
1. fundamentală – F - (52 credite, 10 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi a

cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în domeniul
de formare profesională
– agronomie;

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (18 credite, 6 unităţi de curs);
de orientare socio-umanistă – U - (15 credite, 7 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul
specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în
scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare
profesională – agronomie şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui orizont
larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi econo- mică, care
i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se poată adapta



operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate;
3. de orientare spre: specializare – S (104 credite, 30 unităţi de curs inclusiv: opţionale

11 credite, 8 unităţi de curs; 4 stagii de practică, 30 credite).
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – implicarea partenerilor
relevanţi în planificarea activităţilor/ofertelor educaţionale: includerea lor în grupul de
elaborare a planurilor de studii, a grupului de elaborare a curriculei, a comisiei de examinare
la  examenele de licenţă;
necesitatea acumulării unor date şi a realizării de studii sistematice privind nevoile pe termen
lung ale pieţei muncii, asigurându-se, astfel, calitatea planificării şi capacitatea de
răspuns/adaptare a educaţiei şi a formării  profesionale;
modificarea proporţiei dintre disciplinele de studiu şi  practice (de instruire, de cercetare,
pedagogică) în direcţia alocării unui număr mai mare de credite pentru cele din urmă.

Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul Ştiinţe ale
Educaţiei
- urma studiile de masterat;
- urma un alt program de licenţă;
- avea oportunităţi L.L.L.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu
frecvenţă

Anul 1 (plan de învăţământ 2020)

Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

F.01.O.001 Pedagogia 6
G.01.O.002 Limba străină (franceză, germană) 4
G.01.O.003 Cultură și civilizație românească 5
G.01.O.004 Tehnologii de comunicare informaţională (TIC) 3
S1.01.O.005 Curs practic la limba română (I) 4
S1.01.O.006 LRC. Fonetică şi lexicologie 3
S2.01.O.007 Limba engleză:

- Curs practic la limba engleză (I)
- Practica fonetică la limba engleză

5

F.02.O.009 Psihologia (rom) 6
F.02.O.010 Introducere în lingvistică şi filologia romanică 5
F.02.O.011 Limba  latină 4
G.04.O. 12 Etica și cultura profesională (rom) 2

U.02.O.013 Limba şi cultura găgăuză 3
S1.02.O.014 Curs practic la   limba

română (II)
4

S2.02.O.015 Limba engleză:
- Curs practic la limba engleză (II)
- Gramatica practică a limbii engleze 4
Practica de specializare: iniţiere 2
Total 6

0
Anul 2 (plan de învăţământ 2020)



Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

G.03.A.018 Psihologia comunicării//Bazele comunicării pedagogice
(rom.)

2

U.03.O.019 Istoria poporului găgăuz/Istoria poporului român 2
S1.03.A.021 LRC. Morfologia limbii române (I)//

Gramatica teoretică (I)
6

S1. 03.A.022 Literatura universală (rom.) 6
S1.03.A.023 Comunicarea scrisă și orală//

Norme de ortografiere ale limbii române
3

S103.A.024 Introducere în teoria literară//
Teoria textului literar

5

S2.03.O.025 Curs practic la limba engleză (III) 6
G.03.A.018 Psihologia comunicării//Bazele comunicării pedagogice

(rom.)
2

U.03.O.019 Istoria poporului găgăuz/Istoria poporului român 2
S1.03.A.021 LRC. Morfologia limbii române (I)//

Gramatica teoretică (I)
6

F.04.O.028 Didactica limbii şi literaturii române în școală alolingvă 6
F. 04.O.029 Istoria  literaturii engleze. * 5
U.04.O. 030 Bazele antreprenoriatului/Liderșip și managementul

capitalului uman (rom)
2

S1.04.O.031 LRC. Morfologia limbii române (II) 4
S1. 04.A.032 Istoria limbii române//

Dialectologia
4

S2.04.O.033 Limba engleză contemporană: *
-Gramatica teoretică a limbii engleze
-Curs practic la limba engleză (IV)

6

S2.04.O.034 Lexicologia limbii engleze*//
Frazeologia limbii  engleze

3

Total 60
Anul 3 (plan de învăţământ 2015)

Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

F.05.O.036 Istoria literaturii române:
-Folclor
-Literatura română veche

6

F.05.O.037 Didactica limbii  engleze 4
G. 05. A.038
G. 05. A. 039

Psihologia comunicării//
Bazele comunicării

4

U.05.A.040/
U.05.A.041

Culturologia //
Sociologia

3

S1.05.A.042/
S1.05.A.043

LRC. Sintaxa (I)//
Teorie şi metodă în sintaxa propoziţiei

5

S1.05.O.044 Istoria limbii române literare 5
M.05.O.045 Limba română şi plurilingvism 3
U.06.A.046 Politologia (rom.)// 4



U.06.A.047 Etnopolitologia poporului român
S1.06.O.048 Istoria literaturii române clasice* 5
S1.06.O.049 L.R. C. Sintaxa (II) * 4
S2.06.O.050 Limba engleză contemporană .Stilistica 3
S2.06.A.051
S2.06.A.052

Istoria limbii engleze//
Istoria limbilor germanice: particularităţi, caracteristici

3

M.06.A.053
M.06.A.054

Strategii de predare integrată a limbii şi literaturii
române//Dezvoltarea creativităţii prin studierea limbii şi
literaturii române

3

Practica de specializare: didactică 8

Total 60
Anul 4 (plan de învăţământ 2015)

Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

F.07.A.055
F.07.A.056

LRC. Stilistica//
Stilistica textului literar

4

U.07.O.057 Etica profesională 2
S1.07.O.058 Istoria literaturii române (interbelică) 4
S2.07.A.059
S2.07.A.060

Teoria şi practica traducerii limbii engleze //
Analiza lingvistică a textului (englez)

2

M.07.A.061
M.07.A.062

Lingvistica generală//
Sociolingvistica

3

M.07.A.063
M.07.A.064

Teoria literaturii//
Analiza şi interpretarea textului literar

3

Practica de specializare: didactică 12
F.08.O.065 Istoria  literaturii române (perioada contemporană) 5
U.08.O.066
U.08.O.067

Managementul resurselor umane //
Protecţia  muncii

2

U.08.A.068 Filozofia 4
U.08.A.069 Bazele statului şi dreptului ale RM 2
S2 08.O.070 Proza engleză contemporană 3

Practica de licenţă 8
Examenul de
licenţă

6

Total 60
Total program de studii                                                               240

* - extracurricular
**- inclusiv teza de an
**- inclusiv teza de an
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede următoarele
tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice:
- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de laborator,

tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi instrumentale;
- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii nivelului

şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi;
- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice;



- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs.
Cerinţele de absolvire – susţinerea tezei de licenţă care se organizează şi se desfăşoară în

conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează la finele ultimului semestru al
studiilor de licenţă.

Se admit la susţinerea tezei de licenţă studenţii care au realizat integral programul de
studii şi au acumulat 240 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul agronomiei, utilizând
studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de cercetare calitative
(finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative (ipoteze demonstrabile
experimental). Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi capabil:
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul;
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe ale

educației şi conexiunile dintre componentele sale;
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare profesională –

ştiinţe ale educației;
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice;
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului ştiinţe ale

educației;
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad sporit de

autonomie;
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale.

Pentru certificarea tezei de licenţă nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de
promovare este „5”. Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei
pentru examenul de licenţă.
Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă
Consilier ECTS – doctor, conferențiar universitar S. Secrieru
Administrator de program – doctor, conferenţiar universitar I. Bacean

Programul 0114.10 – Limbi străine
(Limba  engleză și   germană)

Descriere generală

Misiunea programului – crearea, valorificarea şi diseminarea cunoştinţelor; formarea
specialiştilor cu înalte competenţe profesionale în domeniul pedagogiei, care vor putea
activa cu succes în instituţii de învăţământ şi cercetări ştiinţifice de ramură.

Programul are o misiune de formarea specialiștilor în domeniul limbilor engleze și
germane, care vor activa în domeniul didacticii, filologiei și traducerii. Această misiune
răspunde politicilor de integrare în sistemul educațional al Uniunii Europene și orientărilor
actuale ale învămîntului universitar.

Obiectivele programului:

₋ formarea de specialişti de calificare superioară în domeniul filologiei germane;
₋ organizarea de cercetări ştiinţifice necesare în procesul de formare şi educare filologică;
₋ asigurarea şi menţinerea unui climat favorabil pentru transmiterea de informaţii şi

cunoştinţe către studenţi;
₋ crearea unui cadru adecvat pentru dezvoltarea la studenţi a gândirii libere şi creative şi

a spiritului de întreprinzător;



₋ antrenarea persoanelor notorii din domeniul aferent programului, precum şi a
reprezentanţilor mediului de afaceri în perfecţionarea continuă şi modernizarea
programului, ţinerea prelegerilor, coordonarea stagiilor de practică, realizarea de
cercetări şi inovaţii comune, evaluarea activităţilor de învăţare;

₋ actualizarea permanentă a conţinutului de studiu, racordarea acestuia la prevederile
legislativ- normative şi performanţele din domeniul dat;

₋ studierea şi implementarea continuă a tehnologiilor educaţionale moderne.

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe ale educației.

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor).

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de:

- bacalaureat;
- studii medii de specialitate;
- studii superioare.
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere formală care
presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor demonstrate de
solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.

Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care:

- demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul filologiei germane (engleză şi germană);
- poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională – formarea

profesorilor;
- demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din filologiei

germane;
- are abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante din domeniul filologiei

germane, precum şi de a-şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante de ordin
social, ştiinţific sau etic;

- poate comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţilor de specialişti, cât şi
de non- specialişti;

- şi-a dezvoltat abilitatea de a învăţa, care este necesară de a-şi continua studiile cu un
grad sporit de autoinstruire.

Profilul programului – Științe ale educației.

Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către student a
următoarelor competenţe:

Cunoştinţe:

- bazele teoretice ale ştiinţelor socio-umanistice şi filologice;
- normele etice şi de drept care reglează relaţiile între oameni, om - societate, om - mediul

ambiant;
- bazele investigaţiei ştiinţifice;
- generalizarea cunoştinţelor din domeniul didactic, lingvistic, literar și civilizațional la

nivelul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale;
- tehnologii informaţionale moderne;
- esenţa şi importanţa socială a viitoarei profesii;
- identificarea bazelor teoretice ale didacticii, lingvisticii şi ale ştiinţei literare şi a

problemelor existente in aceste domenii;
- interpretarea teoriilor didactice, lingvistice şi literare;



- didactica limbilor engleză şi germană;
- metodele de studiere a limbilor engleză şi germană.

Capacităţi:

- aplicarea teoriilor didactice, lingvistice şi literare studiate la cercetarea unui fenomen
lingvistic particular;

- acumularea cunoştinţelor noi folosind tehnologii moderne informaţionale;
- capacitatea de a comunica eficient în scris și verbal în limba engleză și germană în diferite

situații sociale;
- aplicarea metodelor şi abordări moderne de predare a celor patru abilităţi de limbă

(audiarea, citirea, scrisul şi vorbirea orală) în cadrul insinuărilor de lecţii;
- proiectarea didactică în baza curriculumului modernizat la limba străină;
- formularea legităţilor de funcţionare a mecanismelor lingvistice, literare;
- analizarea fenomenelor lingvistice şi literare din perspectivă diacronică, sincronică,

socială;
- formularea obiectivilor activității de studiu, pedagogice, de cercetare;
- alegerea modalităților de atingere a obiectivelor propuse;
- comunicarea într-o limbă străină, citirea literaturii de specialitate în scopul culegerii

informaţiei (fără dicţionar), traducerea literaturii în original (cu dicţionar).

Programul include 68 unităţi de curs, grupate în următoarele componente:
1. fundamentală – F - (61 credite, 17 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi a

cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în domeniul
de formare profesională
– formarea profesorilor;

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (15 credite, 5 unităţi de curs);
de orientare socio-umanistă – U - (16 credite, 7 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul
specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în
scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare
profesională – formarea profesorilor şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea
unui orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi
econo- mică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să
se poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate;

3. de orientare spre: specializare – S1 (72 credite, 22 unităţi de curs inclusiv: opţionale
12 credite, 7 unităţi de curs; 4 stagii de practică, 30 credite).

Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Calificarea obținută permite
absolventului să lucreze ca profesor de limba engleză și germană în instituțiile de învățământ
preuniversitar, traducător în birourile de traduceri și în alte organizații care necesită o
activitate de traducere, metodist în instituţii de învăţămînt.
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul filologiei
germane (engleză şi germană) pot:
- urma studiile de masterat;
- urma un alt program de licenţă.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu
frecvenţă

Anul I (plan de învăţământ 2021)



Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

F.01.O.001 Pedagogia 6
F.01.O.002 Introducere în lingvistică  (engleză) 4
G.01.O.003 Limba străină 4
G.01.О.004 Tehnologii de comunicare informaţională 3
S1.01.O.005 Audiere și conversație 2

S1.01.O.006

Limba engleză:
Curs practic la limba engleză
(Partea I)
Fonetica limbii engleze

6

S2.01.O.007

Limba germană
Curs practic la limba germană
(Partea I)
Fonetica limbii germană

5

G.01.O.008 Educaţia fizică -
G.01.L.009 Protecția civilă 2
F.02.O.010 Psihologia 6
F.02.O.011 Istoria literaturii universale (eng.) 6
G.02.O.012 Limba română de comunicare 4
U.02.O.013 Limba şi cultura găgăuză 3

S1.02.O.014
Limba engleză:
Curs practic la limba engleză (Partea II).
Gramatica  practică  a limbii engleze

6

S2.02.O.015

Limba germană:
Curs practic la limba germană (Partea II).
Gramatica  practică  a limbii germane

5

G.02.O.016 Educaţia fizică -
G.02.L.017 Ecologie generală 2
G.02.L.018 Protecția civilă 2

Total 60
Anul II (plan de învăţământ 2018)

F.03.O.019 Bazele investigaţiei ştiinţifice (engleză/germană) 3
F.03.A.020 Educația incluzivă/ Psihologia educației în contextul

standardelor europene de testare lingvistică (engleză)
3

U.03.A.021 Arta ortorică /Tehnici de Comunicare 2
U.03.A.022 Filosofia limbajului (germană)/

Filosofia educației (germană) /Istoria gîndirii filosofice
3

S1.03.O.023 Istoria literaturii britanice (engleză) 6
S1.03.O.024 Curs practic la limba engleză (Partea III) 6
S2.03.O.025 Curs practic la limba germană (Partea III) 5

Practica de inițiere 2
F.04.O.027 Istoria literaturii Germane (germană) 6
U.04.A.028 Bazele statului şi dreptului/ Proprietatea intelectuală 2

S1.04.A.029 Cultura  şi civilizaţia SUA/
Cultura  şi civilizaţia Marii Britaniei (engleză)

4



S1.04.O.030 Limba engleză contemporană (Morfologia)* 5
S1.04.O.031 Curs practic la limba engleză (Partea IV) 4
S2.04.O.032 Limba germană contemporană (Morfologia)* 5
S2.04.O.033 Curs practic la limba germană (Partea IV) 4
U.04.L.034 Protecția familiei 2
S1.04.L.035 Corespondenţa de afaceri în limba engleză 2

Total 60

Anul III (plan de învăţământ 2018)
F.05.O.036 Lexicologia limbii germane* (germană) 4
F.05.O.037 Cultura și civilizația Germaniei (germană) * 4
F.05.O.038 Etica și cultura profesională (engleză) 2
G.05.O.039 Lexicologia limbii engleze* 4
S1.05.O.040 Didactica limbii și literaturii  engleze (engleză)* 6
S1.05.O.041 Limba engleză:

Sociolingvistica
Limba engleză contemporană (Sintaxa)

5

S2.05.O.042 Limba germană:
Audierea și conversația
Limba germană contemporană (Sintaxa)

5

S1.05.L.043 Literatura postmodernizmului 2
S1.05.L.044 Traducerea orală și scrisă 2
F.06.O.045 Istoria limbii engleze (engleză) 3

F.06.O.046
Limba germană:
Lectura analitică
Limba germană contemporană (Stilistica)

6

G.06.O.047 Tehnologii informaṭionale în instruire lingvistica 3

S1.06.O.048
Limba engleză:
Lectura analitică
Limba engleză contemporană (Stilistica)

5

S2.06.O.049 Didactica limbii și literaturii  germane (germană) 5
Practica  didactică S1 8

S2.05.L.050 Literatura postmodernizmului 2
S2.05.L.051 Traducerea orală și scrisă 2

Total : 60

Anul IV (plan de învăţământ 2018)
F.07.O.052 Teoria și practica traducerii (germană) 3
F.07.O.053 Istoria limbii germane (germană) 3

U.07.A.054 Bazele antreprenoriatului/ Leadership și managementul
pedagogic în insitutuţii preuniversitare (engleză/germană)

2

S1.07.O.055 Istoria literaturii americanice (engleză) 5
S1.07.A.056 Teoria și practica traducerii/ Traducerea frazeologizmelor 4

S1.07.A.057 Teoria şi metodologia curriculumului şcolar (engleză)/
Teoria evaluării (engleză)

3

Practica  didactică S2 10



F.08.O.058 Interpretarea textului literar (germană)
Interpretarea textului special (germană)

4

U.08.A.059 Cultura politică și mass media (engleză)/ Dezvoltarea durabilă și
management în situații de risc / Integrarea europeană şi sisteme
politice

2

U.08.A.060 Politici educaţionale în context european (germană)/
Universitatea europeană (engleză)

2

S1.08.A.061 Interpretarea textului literar/
Analiza textului gramatical

2

Practica de licenţă 8
Examenul de licenţă 12
Total: 60

Total program de studii 240

Regulamentul de examinare, evaluare şi notare – Programul de studii prevede următoarele
tipuri şi forme de evaluare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice:

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de laborator,
tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice;

- evaluare intermediară în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul stabilirii nivelului
şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi;

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice;
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs.

Cerinţele de absolvire – susţinerea tezei de licenţă care se organizează şi se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează la finele ultimului semestru al
studiilor de licenţă.

Se admit la susţinerea tezei de licenţă studenţii care au realizat integral programul de
studii şi au acumulat 240 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul filologiei germane,
utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de cercetare
calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative (ipoteze
demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi capabil:
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul;

să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe ale educației şi
conexiunile dintre componentele sale;
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare profesională –

formarea profesorilor;
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice;
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului ştiinţe ale

educației;
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad sporit de

autonomie;
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale.

Pentru certificarea tezei de licenţă nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de
promovare este „5”. Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei
pentru examenul de licenţă.



Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă.

Administrator de program – doctor, conferenţiar universitar S. Sulac

Programul 0114.12 – Muzică

Descriere generală

Misiunea programului – a instrui specialiști calificați în domeniul pedagogiei
muzicale, precum și în studiul aprofundat al istoriei și teoriei muzicii, combinând armonios
un scop didactic cu unul științific, care se concretizează în formarea competențelor generale
și speciale ale absolvenților de licență cu eficiență imediată sau promițătoare, oferind o
pregătire științifică și metodologică profesională temeinică în conformitate cu etapele
actuale, actuale de cunoaștere în domeniile profilului.

Obiectivele programului:
- dezvoltarea capacității de reflecție critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire

profesională în raport cu standardele profesiei;
- formarea de competențe de comunicare și cooperare prin participarea la diverse dezbateri

științifice specifice domeniului profesional;
- formarea și dezvoltarea competențelor profesional-pedagogice, priceperilor și

deprinderilor de aplicare a cunoștințelor;
- stimularea interesului absolvenţilor pentru a continua pregătirea profesională, ştiinţifică şi

de specialitate pentru a se adapta eficient cerinţelor preconizate de societatea bazată pe
cunoaştere.

Calificarea acordată – Licenţiat în ştiinţe ale educației.

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor).

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de:
- bacalaureat;
- studii medii de specialitate;
- studii superioare.
Aranjamente speciale de recunoaştere a instruirii anterioare – Recunoaştere formală care
presupune acordarea unui statut oficial deprinderilor şi competenţelor demonstrate de
solicitant prin acordarea certificatului (actului de studii) respectiv.
Cerinţele şi regulamentele calificării – Calificarea se acordă studentului care va demonstra:
- Abilități adecvate de comunicare, performanță și cercetare în educația muzicală.
- Cunoașterea metodologiei generale și a metodologiei educației muzicale, a metodologiei

de a cânta la instrument în toate etapele de instruire.
- Aplicarea bazei conceptuale a specializării în diferite contexte educaționale și

educaționale ale învățământului preuniversitar.
- Managementul noilor strategii educaționale în contextul interdisciplinar /

multidisciplinar / transdisciplinar al învățământului preuniversitar.
- Formarea unui mod de gândire, caracteristic activității desfășurate și a capacității de

stimă de sine, implementarea feedback-ului în dezvoltarea profesională.
- Evaluarea rezultatelor activităților educaționale și pedagogice și prognozarea dezvoltării

disciplinelor.
- Dezvoltarea și îmbunătățirea capacității de a studia critic și creativ materia predată;



apărarea poziției cuiva la luarea unei decizii profesionale.
- Interpretarea textului muzical al creațiilor clasice și naționale.
- Promovarea limbii și a culturii, tradițiilor în mediul policultural al Republicii Moldova.

Profilul programului – Muzică.
Rezultatele cheie ale instruirii – Programul oferit permite obţinerea de către student a
următoarelor competenţe:
Cunoştinţe:
- istoria teoriilor educaţiei: viziunea modernă asupra procesului educaţional, aspectele etice

ale activităţii pedagogice;
- bazele ştiinţifice ale psihopedagogiei contemporane;
- identificarea problemelor, stabilirea priorităţilor de cercetare în domeniile învățământului

primar;
- cunoaşterea şi aplicarea metodologiei cercetării psihopedagogice;
- estimarea cunoştinţelor obţinute înainte de a le utiliza într-un scop anumit;
- cunoaşterea bazelor teoretice ale diferitor arii curriculare în volumul corespunzător

obiectivelor activităţii profesionale;
- analiza rezultatelor evaluării în activitatea profesională, din perspectiva diverselor funcţii

didactice;
- monitorizarea evoluţiei proprii în plan profesional, proiectarea şi realizarea carierei

personale.
Capacităţi:
- orientare în diferite trăsături artistice și stilistice ale regiunii, în muzica diferitor epoci și

popoare;
- trebuie să arăte și se ilustreze la instrument muzical (voce, gest) un procedeu tehnic, un

procedeu de expresivitate;
- să elaboreze orientările și recomandările necesare cu privire la conținutul și natura

activităților sale, în ce domeniu activității sale;
- capacitatea de a înțelege și de a-și exprima propriile emoții și sentimente, de a înțelege

sentimentele altora, de a-și controla și gestiona emoțiile, de a rezolva problemele
personale și între studenții grupei;

- să posede experiență muzicală și estetică, suficientă pentru realizarea muzicii
independente și contactul estetic cu produsele culturii moderne, pentru integrarea în
situația artistică și estetică a așezării și a societății;

- să posede unui complex de cunoștințe profesionale, abilități și experiență a creativității
muzicale și estetice, suficiente pentru continuarea educației muzicale în instituțiile
educaționale speciale în republică.

Programul include 48 unităţi de curs, grupate în următoarele componente:
1. fundamentală – F - (60 credite, 14 unităţi de curs) - acumularea de către studenţi a

cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru asimilarea cunoştinţelor în domeniul
de formare profesională
– muzică;

2. de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (13 credite, 7 unităţi de curs);
de orientare socio-umanistă – U - (11 credite, 5 unităţi de curs) - cultivarea la viitorul
specialist a deprinderilor de a învăţa, cerceta, analiza, expune, comunica efectiv oral şi în
scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare
profesională – pedagogie muzicală şi în diverse contexte culturale, precum şi formarea unui
orizont larg de cultură juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi econo-
mică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi să se



poată adapta operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate;
3. de orientare spre: specializare – S (57 credite, 18 unităţi de curs inclusiv: opţionale 16

credite, 6 unităţi de curs; 4 stagii de practică, 30 credite).
Profilurile de angajare a absolvenţilor (exemplificarea lor) – Absolventul specialității

0114.12 Muzică este pregătit pentru activitatea de investigaţie ştiinţifică şi pedagogic,
activitatea didactică. Calificarea obţinută permite licenţiatului să activeze:

- profesor de educație muzicală în învățământul preșcolar și preuniversitar general (primar
și gimnazial);

- Profesor de discipline corale în școlile de muzică/arte, studiouri musical-corale și centre de
educație estetică/de activitate extrașcolară;

- Profesor de discipline musical-teoretice/instrument musical în școlile de muzică/arte,
studiouri musical-corale și centre de educație estetică/de activitate extrașcolară (în baza
diplomei de colegiu cu profil artistic);

- Dirijor al formațiilor artistice de amatori (cor copii, tineret, maturi);
- Metodist în educația/instruirea muzicală;
- Cercetător în pedagogia muzicală;
- Artist de cor în formații corale academice/profesioniste.

Accesul la studii în continuare – Specialistul este instruit pentru desfăşurarea activităţii
instructiv-educative, ştiinţifico-metodice în sistemul naţional al educaţiei, în conformitate cu
specialitatea însuşită, precum şi pentru continuarea studiilor universitare la Ciclul II, conform
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea
cadrelor în instituţiile de învăţământ superior.
Specialistul obţine calificarea de Licențiat în Ştiinţele Educaţiei şi urmează să activeze în
instituții de învățământ preuniversitar în calitate profesor de muzică.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor la învăţământul cu frecvenţă
Anul 1 (plan de învăţământ 2018)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS

F.01.О.001 Рedagogiа 6

F.01.О.002
Modulul: Teoria și istoria muzicii I:
1. Istoria muzicii Europene universale I
2. Solfegiu I

4

F.01.О.003
Arta instrumentală I:
1.Instrumentul muzical de bază I
1.Instrument suplimentar I

4

S.01.О.004
Modulul: Arta vocal-corală I
1.Dirijat coral I
2.Citirea partiturilor corale  I

3

S.01.О.005 Ansamblu coral I 3
S.01.О.006 Corepetiție I 3
G.01.О.007 Limba  străină (engl., germ.) 4
G.01.О.008 Tehnologii informaţionale în învăţământ 3
G.01.O.009 Educaţia fizică -
F.02.О.011 Psihologiа 6

F.02.О. 012
Modulul: Teoria și istoria muzicii II:
1. Istoria muzicii Europene universale II
2. Solfegiu II

5



3. Armonia I

F.02.О.013
Modulul: Teoria și practica educației  muzicale* I
1. Metodologia educației muzicală preșcolară
2. Repertoriul muzicale preșcolară

4

F.02.О.014 Limba şi cultura găgăuză 3

S.02.O.015
Arta instrumentală II:
1.Instrumentul muzical de bază 1
2.Instrument suplimentar 1

3

S.02.О.016

Modulul: Arta vocal-corală II
1.Dirijat coral II
2.Citirea partiturilor corale  II
3. Canto coral II

3

G.02.O.017 Limba română 4
Practica de iniţiere 2

G.02.O.018 Educaţia fizică -
G.02.O.019 Protecția civilă -

Total 60
Anul 2 (plan de învăţământ 2018)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS

F.03.O.021

Modulul: Teoria și istoria muzicii III
1. Istoria muzicii universale III
2. Solfegiu III
3. Armonia II

6

F.03.О. 022
Modulul:  Teoria și practica educației  muzicale** II
1. Metodologia educației muzicale
2. Repertoriul muzical de școală

4

S.03.О. 023
Arta instrumentală III:
1.Instrumentul muzical de bază III
1.Instrument suplimentar III

4

S.03.O.024

Modulul: Arta vocal-corală III
1.Dirijat coral III
2.Citirea partiturilor corale  III
3. Canto coral III
4. Aranjament coral I

5

S.03.О.025
Modul: Teoria artelor
1. Estetica artelor
2. 2. Culturologia

4

S.03.A.026 Interpretare corală I// Interpretare vocală I 4

S.03.A.027 Teoria și metodologia curriculumului școlar// Teoria și
metodologia evaluării 3

F.04.O.029
Modulul: Teoria și istoria muzicii IV
1. Istoria muzicii universale IV
2. Armonie III

4

F.04.О. 030
Modulul:  Teoria și practica educației  muzicale*** III:
1. Metodologia cercetării științifice a profesorului de muzică
2. Metodica predării cântului la instrument

4



U.04.O.031 Istoria poporului găgăuz 2

U.04.A.032 Bazele statului și dreptului a RM// Proprietatea intelectuală
(rom.) 2

S.04.O.033

Modulul: Arta vocal-corală IV
1.Dirijat coral IV
2.Citirea partiturilor corale  IV
3. Canto coral IV

3

S.04.О.034
Arta instrumentală  IV:
1.Instrumentul muzical de bază IV
1.Instrument suplimentar IV

3

Practica pedagogică la Educația muzicală în învățământul
preșcolar și primar I 12

Total 60
Anul 3 (plan de învăţământ 2018)

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS

F.05.О.036 Educaţia incluzivă 2

F.05.О.037
Modulul: Teoria și istoria muzicii V
1. Istoria muzicii universale V
2. Istoria muzicii naționale I

4

G.05.O.038 Etica pedagogică 2
U.05.A.039 Civilizația europeană// Dreptul European 2
S.05.О.040 Arta instrumentală  V:

1.Instrumentul muzical de bază V
1.Instrument suplimentar V

3

S.05.О.041 Modulul: Arta vocal-corală V
1.Dirijat coral V
2.Citirea partiturilor corale  V
3. Canto coral IV

3

S.05.A.042 Interpretare corală II// Interpretare vocală II 2
Practica pedagogică la Educația muzicală în învățământul
gimnazial, școala muzicală II 12

F.06.O.044 Modulul: Teoria și istoria muzicii VI
1. Istoria muzicii universale VI
2. Istoria muzicii naționale II

4

U.06.O.045 Filozofia 3
U.06.A.046 Politologia// Sociologia 2
S.06.O.047 Arta instrumentală  VI:

1.Instrumentul muzical de bază VI
1.Instrument suplimentar VI

3

S.06.A.048 Modulul: Arta vocal-corală VI
1.Dirijat coral VI
2.Citirea partiturilor corale  VI
3. Canto coral VI

3

S.06.A.049 Management artistic// Gestionarea sistemelor educaționale 2
Pactica de licență 4
Examen de  licență 9



Total 60
Total program de studii 180

* - extracurricular
**- inclusiv teza de an
Regulamentul de examinare, evaluare şi notare - evaluarea finală semestrială menită să
aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs.
Cerinţele de absolvire – susţinerea tezei de licenţă care se organizează şi se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează la finele ultimului semestru al
studiilor de licenţă.

Se admit la susţinerea tezei de licenţă studenţii care au realizat integral programul de
studii şi au acumulat 175 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul educației muzicală,
utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de cercetare
calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) sau cantitative (ipoteze
demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi capabil:
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unei unităţi de curs / modul;
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu al domeniului ştiinţe ale

educației şi conexiunile dintre componentele sale;
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de formare profesională –

muzică;
- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor ştiinţifice;
- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului ştiinţe fle

educație;
- să demonstreze capacităţi necesare pentru realizarea unei cercetări cu un grad sporit de

autonomie;
- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale.

Pentru certificarea tezei de licenţă nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de
promovare este „5”. Susţinerea tezei de licenţă are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru
examenul de licenţă. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei
pentru examenul de licenţă.
Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă
Administrator de program – Maestru în Artă a RM, lector universitar T.Șciogoleva


